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В Л Р Ҫ А: Епӗ хама хам лӑпах 22 ҫул ҫамрӑкланнӑ пек туйатӑп, 1914-мӗш ҫулта 
чухнехи пекех шутлатӑп.



Капкӑн ырӑ сунни. Килес ҫулхи пичет кунӗ тӗлне букварсем тӑрӑх 
7— 8 ҫулхи ачасем анчах вӗренмеле пултӑр.

Мухтанса каламастӑп
Ерхип Ваҫукӗшӗн хут мӗн пулсан та ҫавах. Ӑна 

нимпе те тӗлӗнтереймӗн. Хӑйӗн ӗмӗрӗнче вӑл пӗр 
ӗҫ ҫинчен те „ҫӑмӑл мар ӑна тума* тесе каласа 
курман пуД). Калӑпӑр, чед)ускинцӑсене ҫӑлма кай- 
нӑ паттӑр Д)Отчиксем пиншер километр ҫил-тӑман 
витӗр, сӑртсем-тусем урлӑ пурнӑҫа ш еллемесӗрех 
кайнинчен те вӑл патах тӗлӗнмен.

— А, чепуха вӑл1 Мӗн пур самоД)Отпа вӗҫесси, 
пӗрре;.ҫирӗп кӗрсе лартӑн-тӑк, тусан мӑкӑрлан- 
тарса  пыр кӑна. Ҫынсем пӑрӑнаканӗ—пӑрӑнтӑр, 
пӑрӑнманни хут те мӗнле. Пӗр утмӑл-ҫитмӗл ҫух- 
рӑи  ҫӳлеле улӑхса кай та  ҫӳлтен ҫынсем ҫине 
суркаласа ҫеҫ пыр,—терӗ вӑл ун чухне.

Ваҫукш ӑн йӑвӑр ӗҫ ҫук. Вӑл ӑна халиччен кур- 
ман пуД). Хӗрлӗ ҫартан таврӑннӑ Хӗлиыун Ерхипӗ 
„танкиссем ҫапла йӑвӑҫсене тӑпӑлтарса, ҫырма- 
ҫатра урлӑ ҫӳреҫҫӗ, вӑл танкиссем машинӑна тӗп- 
лӗн пӗлнинчен килет* тесен, вӑл чейе хӗсӗк куҫ- 
не татах  хӗсрӗ тӗ, йӗрӗнчӗклӗн сурса илчӗ:

—  М ӗн калаҫатӑр танксем ҫинчен! Мӗн вӑл тан к! 
Кӗрсе лар та пӑркаланса пыр. Мӗн пур ӗҫӗ те 
ҫав кӑна. П ӗрре кӗрсе ларсан саншӑн ху1Р ҫырма

мар— тинӗс пултӑр, чаш кӑрса кайат ҫеҫ,—терӗ.
Стратостатсемпе ҫӳле улӑхма та ним те мар ик- 

кен.
— Хӑрама йурамаст. Конешнӑ, М икихвӗр пек 

хӑравҫӑна лартсан, тухичченех нимӗрленсе ларӗ. 
Еиӗ пулсан ҫав 22 километра анчах улӑхатӑп-и? 
Улӑх та улӑх мӗн ывӑниччен. Епӗ, мухтанса кала- 
мастӑп, ҫуран пӗр кунра Ш упашкара, 50 ҫухрӑма 
ҫитрӗм те. Мӗн, ҫӳлеле хӑпарма йӑвӑр-и мӗн? Ун- 
та  ура тупанӗ ыратма^т, атӑ ҫӗтӗлмест. Ывӑнсан 
выртса канма йурат. Й ара пар, пирӗн Совет Св- 
йузӗнче выртса каннӑшӑн никам та чармаст.

Ӗнер ӑна йалти учитӗл йурийех уйӑх ҫине вӗ- 
ҫесси ҫинчен, Циолковский дирижабӗлӗ ҫинчен 
каласа кӑтартрӗ. Епӗ ку тӗлӗнет пулӗ-хз, тесе шут- 
ларӑм. Ҫук. Хӑнк та пулмарӗ.

— Конешнӑ, кайма нимех те мар. Апат-ҫимӗҫ 
ы тларах илес пулат. Тата ап ат тавраш не тӑвар- 
лас пулат, ҫӗрме пултарат,—терӗ ҫӑмӑллӑн.

Й алхуҫалӑх машинӗсене вӑл машинӑ вырӑнне 
те  хумаст. Вӗсеиче вӗренмели ним те ҫук, тӳрех



ӗҫлеме пулат тесе калаҫаЕ Комбайн тавраш не 
кӑткӑс машин вырӑнне хумаст.

Чепуха вӑл та, комбайа. Унӑн мӗн ытлашши 
пур. Мӗн пур ӗҫӗ те ҫав ҫеҫ: вырат те ҫапат, 
вырат те ҫапат. А вӗт машин ҫапла пулас пулат: 
выртӑр, ҫаптӑр, авӑрттӑр, ҫӑкӑр йе кукзд)-ҫӑмах 
пӗҫертӗр, тирӗкпе илсе тухса патӑр,— тет.

Ун пек комбайн ним тума та кирлӗ мар. Тепӗр 
йенчен тырӑранах какай кукӑлӗ, автан йашки пул- 
маст вӗт?—тесен, вӑл сана тӳррех ҫапла ответ 
парат:

— А мӗн, машин ӑшне кайнӑ ҫемӗн какай, су- 
хан, пӑрӑҫ, уксус йарса пыма ним те йӑвӑр мар. 
Акӑ ҫакӑн чухлӗ те,—тесе кӑтартат турчӑка кукри 
пек хуҫӑк пӳрнине.

* *
Машинсем тӑнӑ сарай умӗнче салатса тӑкнӑ 

тырӑ вырмали машнн выртат. Акана тухас умӗн- 
хи вӑхӑтраччӗ вӑл. Пӗр ерне выртаҫҫӗ уҫӑ сыв- 
лӑшпа сывласа машин пайӗсем. Ерне ӗнтӗ Ваҫук 
ҫейӑлкӑ пухат.

—Ваҫук, вӑл ҫейӑлкӑ урлаш ки мар, уртмах та- 
тӑкӗ вӑл вырнаҫмаст. ,

— Ваҫук, сан вӑчӑрасем манса йулнӑ.
— Ваҫук, вӑл плуг урапи, винтисем те кӗмеҫҫӗ.
— Кам пӗлет. Ун те пӑчӑра пур, те урхалӑх. 

Ш уйттан винти, мӗншӗн кӗместӗн!—тарӑхса вутӑ 
тукмаккипе ислетет .Ваҫук.

Пӑрахса тариа та ш утлат Ваҫук, намӑс. Мӗн- 
шӗн пухӑнмаст, ҫӗр ҫӑтман машинӗ. Сулла пулса 
вилешшӗ!—шутлат ҫурӑм лупашки тӑрӑх пӗчӗк 
канаври пек йухакан тарне кӗпипе шӑлса.

Темле те хӑтланчӗҫ. Хӑш-пӗр татӑкне пур шӑ- 
тӑка та лартса пӑхаҫҫӗ, пӗрре пухсах ҫитерчӗҫ. 
Кӑшт ҫеҫ йӑнӑш пулнӑ: ураписем ҫӳлеле пулнӑ, 
ҫакӑнса тӑраҫҫӗ тата ты рӑ йамалин хупӑлчи айал-

та. Вырнаҫмаст. Иа пайгем ытлаш'ПИ йулаҫҫӗ, йе 
ҫейӑлкаран темскер купи пулса ларат, йе тага пуҫ- 
тарса пӗтерсенех а р о а с а  кайат.

Тарӑхрӗ Ваҫук. Пӗрре тарӑхнипе машин ура- 
пине чышкипе ш ӗвӗртсе чышрӗ. Тепре тата пӗ- 
тӗмпе тапса 'салатса пӑрахрӗ, винтӑсене пӗр ҫӗре 
купаласа. вут тукмакипе те киссе чӑхрӗ.

— Рас вӑл машин пулсан, хӑй пуҫтарӑнма кир- 
лӗ. Ш уйтан кӑстӑрмачисем, стой1—тесе тапкӑпа 
илчӗ вӑл йӳлашкинчен хурлӑхлӑ, пӗр-пӗринчен уй- 
рӑм вы ртакан машин пайӗсене.

Ваҫуксен ӗҫӗнчен нимӗн улшӑну та пулмарӗ. 
Мӗн пурӗ те вугӑ тукмакнпе хӗнесе виҫӗ сошник 
пӑрҫа икерчи пек лапчӑнса ларнӑ, урлаткаран ал- 
туйи. Урӑх ҫитӗнӳсем пулман.

— Мӗнле ку машин ҫӗр чӑмӑрӗпе ҫапсан та- 
ҫӗмӗрӗлме кирлӗ мар,—тесе кӑшкӑрса йачӗ вӑл 
агрономпа колхоз предҫедатӗлӗ пырса тӑнӑ вӑ- 
хӑтра.

— Мӗн тӑватӑр есӗр?—ыйтрӗ Ваҫукрӑн агро- 
вом.

— Мӗнле мӗн тӑватӑр? Ҫейӑлкӑ пухатпӑр...
— Ҫейӑлки ӑҫта?
— Акӑ!
— Ку ҫейӑлкӑ мар... Арчипе урлӑтки ҫейӑлкӑн. 

Ытти пайӗсем куд)тиватӑрӑн, ку барабан моло- 
тилкӑн,—тӗлӗнчӗ агроном.

Ваҫукӑн вӑтаннипе куҫҫуд) тухрӗ.
— Такам пӗлет ӑна. Вӗренмесӗр ӑҫтан пӗлен... 

Ҫӑмӑл мар машива вӗренесси. Агроном йулташ, 
вӗрент пире тархасш ӑа,—терӗ чӗрене хытарсах 
ҫак.

Тепӗр кунне ирхине вӑл'ыттисемпе пӗрле агро- 
ном хыҫҫӑн машин сарайне кӗрсе кайрӗ.

Н. Чурпай.

Тивӗҫлӗ оргӑнсене

Хӗрача: - Епӗ пур предметсемпе те екзамӗн отличнӑ тытрӑм. Ҫӗнӗ вӗренӳ ҫулӗ 
пуҫланаччен, кӗркуннеччен, сирӗн те ҫакӑнта асӑннӑ пур предметсемпе те 

екзамӗнсӗм отличнӑ тытмала.



М ит т а П ет ӗрӗ

КАЛАВСЕМ
Вьцьӑх тухтӑрӗпе куҫ тухтӑрӗ

Уд)йана аппа улма ҫисе ларнӑ. Пӳрт алӑкӗ 
уҫӑлса кайнӑ та имҫам сумки ҫакнӑ куҫ тухтӑрӗ 
кӗрсе тӑнӑ.

—  Трахом ҫук'Ш и тесе ҫӳреттӗм-те!..
— Чӑнах-и?—тенӗ Уд)йана.—Хӑш йалсем пултӑн- 

ха есӗ?
— Районран... куҫ тухтӑрӗ епӗ!—тенӗ куҫ тух- 

тӑрӗ.— Сирӗн йалта трахомлӑ ҫынсем пур тенине 
илтнӗччӗ-те...

— Ун пеккисем ҫук пуд> ха/ь?—тенӗ аппа.—Каш- 
ни ҫулсеренех темиҫешер хут килсе, йешӗл-шен- 
керсемпе ӑш алантарса хӑваратӑр та... пӗтнӗ пулӗ?

— Часах пӗтекен марччӗ!—тенӗ куҫ тухтӑрӗ.— 
Хӑрушӑскер... йаланах сыхланса, тасарах пурӑн- 
нинчен хӑракан чир вӑл...

— Ҫапла ҫав,—тенӗ Уд)йана аппа.—Халӗ, кол- 
хбза кӗнӗренпе, саыайах таса пурӑнма пуҫларӑмӑр 
пулӗ тетпӗр-ха та. Акӑ, .кантӑксене те тӗрлӗрен 
чӗмеклӗ чӗнтӗрсем карса пӗтернӗ. Чечексем те 
аванах чӗрӗлме пикенӗччӗ те,—сурӑх мурӗсцм 
ҫисе тухнӑ. Путексем ҫамрӑк та, амӑшӗсене пӳрте 
кӳртсе ӗмӗртетпӗр.

—  Таса мар апла... таса пурӑнаймастӑр иккен, 
аппа!—тенӗ куҫ тухтӑрӗ.— Ку ача мӗншӗн крават 
айӗнче ҫыврат!

— Ҫывӑрсах кайрӗ-им-ха— лӑхлатса кулса илнӗ 
аппа, пӗчӗк путеке ыталаса выртакан пӗчӗк ачи 
ҫине пӑхса.—Тин ҫеҫ вы/ьаса ларчӗҫ те... Выд>ӑх- 
чӗрлӗхсене ҫав тери йуратат вара вӑл пирӗн ача! 
Пысӑклансан выД)ӑх тухтӑрӗ тӑвас тетпӗр-ха та...

— Пысӑклансан пулӗ-ха та... Каплах ҫывратас 
марччӗ, аппа?

— Вара, ҫы вӑрат ҫав... Тӑратӑпӑр-ха та. Пӗркун, 
пӑрӑва пусиччен, пӑрула вы/ьаса йӑпаначчӗ, халӗ 
акӑ— путексемпе, пӗрӗн-кайӑн... ҫамрӑклах пусрӑ- 
ра пӑрӑвӑра?

—  Пусрӑыӑр ҫав! Чӗмӗре пулнӑ та, чӳт вилсе 
кайатчӗ.

— Тухтӑра кӑтартмарӑрам?... Выд)ӑх тухтӑрӗ 
пур вӗт сирӗн йалӑрта!..
\ — Пуррипе ҫукки пӗрех вӑл тухтӑрӑн! Ытла та 

тӑтӑш  ӗҫет... Чӗнтертӗмӗр те, вӑхӑтра ҫитсе ӗлкӗ- 
реймерӗ. М ухмӑрӗ уҫӑлсан килсе пӑхрӗ те, какай- 
не ҫигерсе йатӑмӑр вара.

— Аван мар хӑтланат-ҫке апла! Тӗрӗс шухӑш- 
латӑн иккен есӗ, аппа... Ачуна та выл)ӑх тухтӑрӗ 
тӑвасш ӑн. Тӗрӗс... питӗ тӗрӗс. Урӑ тухтӑр нумай- 
рах кирлӗ пулат малашне...

— Ҫапла ҫав! -  савӑнса кайнӑ аппа.—Тухтӑр 
тӑвас тетпӗр-ха та. Хамӑра хурсан, ӗҫнӗ хыҫҫӑн 
хӑвалакан ачах пулас ҫук-ха та.

—  Аван пулат, аван! Трахом ҫуках-и вара, са- 
нӑн?

— Ҫук пулӗ тетӗп... Кӗҫӗтмест. Ӗненмесен пӑ- 
хӑр еппин.

Аппа куҫӗсене уҫса пӑхнӑ тухтӑр. Сыхланарах 
пурӑнма, путек ҫумӗнчи ачана халех вӑратса ҫӑ- 
вӑнтарма хушса хӑварнӑ.

Сутуҫӑпа илӳҫӗ
Кӑвакарма пуҫланӑ сухаллӑ ҫын хӑйсен йалӗнчи 

кооператива пырса кӗнӗ. Унӑн-кунӑн ҫавӑрӑнка- 
ласа илнӗ хыҫҫӑн, анасласа тӑракан кооператӑр 
ҫине пӑхйӑ та каланӑ:

— Ҫула пулсах пулчӗ-им ӗнтӗ?—тевӗ.
— Пулчӗ пул) ҫав,—тенӗ кооператӑр. —Мӗншӗн 

манран ыйтатзн?
— Ҫӗлӗксем илсе килнӗ-те ҫавӑнпа ыйтатӑп!
— Параҫҫӗ-те... Панӑ чухне мӗншӗн илсе килес 

мар?
— Пирӗн вад)Д)И каллех махоркӑ тийесе килей- 

мерӗр пул) ҫав?
— Килеймерӗмӗр ҫав,—тенӗ кооператӑр.— Ҫав 

тери туртассу килет-им?
— Килет пулмасӑр! Спичкӑ та тийесе килейме- 

рӗр-и?
— Ҫуллахи вӑхӑтра спичкӑпа аш кӑнма хушмаҫ- 

ҫӗ, гражданин!
— Кам ухмахӗ калат ӑна?— ыйтнӑ сухаллӑ ҫын.— 

Вут тӗртмесӗрех пушар тухасран хӑраҫҫӗ-им?
— Хӑрамала ҫав,—тенӗ кооператӑр. — Пушарӗ 

тухичченех хӑравҫӑланса сыхланма вӗренес пулат...
— Йӗп-ҫипсем те илсе килеймерӗре ӗнтӗ?
— Мӗн ҫавӑн пек вӗт-ш акӑр ыйтусемпе антӑра- 

татӑн!
— Антӑратса мар-ха та... Мухмӑрлӑ-им пуҫу?
— М ӑшкӑлатӑн, гражданин!
— М ӑш кӑласа мар-ха та... Кӑраҫҫин та тийесе 

килеймерӗре ӗнтӗ?
— Ҫук! —кӑш кӑрсах каланӑ кооператӑр.—Ҫук 

йапаласене ыйтма хушмаҫҫӗ, гражданин... Акӑ п у р - , 
рисене, тархасшӑн илсе кай—никам та  чармаст! 
Колхозник вӗт. есӗ? КуД)Турлӑрах пурӑнма тӑрӑ- 
шас пулат. Акӑ пудрӑ, одеколон,пуртӑ, куҫкӗски, 
ш ӑрҫа куҫлӑ ҫӗрӗсем, пурҫӑн йенчӗк, тӑм шӑхличӗ...

— Есӗ ху шӑхличӗ!—тенӗ сухаллӑ ҫын.—Каплах 
мӑшкӑлатӑр пулсан, сирӗн пуҫлӑхӑра каллех вӗр- 
ҫӗнӗрен улӑш тармала пулат-им ӗнтӗ?
, — Ун пирки пухӑра калаҫӑн,—тенӗ коопера- 
тӑр .—Вӑхӑтна иртерсе ан тӑр, гражданин! Ака 
тунӑ ҫӗр.е кай... Колхозник вӗт, есӗ?...

— Ан хӑвала, шӗшлӗ ура! Ӗнерех пӗтерсе килнӗ 
епӗр акана, намӑса та пӗлместӗр... М ахуркӑсӑр 
ака тутартӑр  кӑҫал!..

Урӑхран калаҫса тӑман сухаллӑ ҫын. Сурса тух- 
са утнӑ.

Арӑмӗпе упӑшки
Арӑмӗ Укахви йатлӑ пулнӑ, упӑшки—Ҫинахви. 

Ҫемйеленичченех вӗсем, ҫамрӑк ҫулӗсенчех, килӗш- 
терсе пурӑнкаланӑ. Ҫынсем хушшинче Ҫинахви 
пуринчен те нумайрах калаҫма йуратнӑ. Ӑнлантар- 
нӑ. Пурнӑҫри тӗрлӗ ӗҫсенче малта пыракансене 
мухтанӑ. Вӗсен примерӗпе усӑ курма хушнӑ. Унӑн 
сӑмахӗсемсӗр хӑйсен йалӗнче пӗр митӗнг та, пӗр 
пуху та пухӑнса иртмен. Пӗринче ҫапла, Осоави-



ахим членӗсен пухӑвӗ хупӑннӑ хыҫҫӑн, Укахвипе 
Ҫинахви, киле май тухса утнӑ.

— Ытла та вырнаҫулӑ калаҫатӑн-ҫке, есӗ!— 
тенӗ Укахви.—Чӑтаймасӑр хам та алӑ ҫупрӑм.

— Ҫав терийех-и вара?—тенӗ Ҫинахви.— Хаҫат- 
сем нумай вулатӑп вӗт. Нихҫан та й у р ӑ х с ^  сӑмах- 
сем каласа итлекенсен умӗнче йӑнӑш масмп...

— Санӑн сӑмахусене пурте йуратаҫҫӗ.
— Есӗ-те-и, Укахв{1?
— Епӗ те ҫав...
— Хам та, йурататӑп вӗсене,—тенӗ Ҫинахви.— 

Сана та! Санӑн ҫине пысӑк шанчӑк хуратӑп. „Во- 
рошиловский стрелок* значокне те ҫакса ҫӳреме 
тивӗҫлӗ пултӑн ӗнтӗ, ех...

— Пултӑм ҫав...
— Протиногазпа та лайӑх вӗренсе ҫитрӗн...
— Ҫитрӗм ҫав...^
— Парашутисӑм ӗҫӗпе те интереслентӗн...
— Интересленетӗп ҫав... Значокне те илме ти- 

вӗҫлӗ пуласчӗ-ха...
— Илетӗнех... Илетӗр!—ҫирӗплетнӗ Ҫинахви.— 

Пирӗн ҫамрӑксем хушшинче сан йевӗрлӗ маттурсем 
сахал мар вӗт... Калаҫнӑҫемӗн калаҫас килет...

Мухтанӑҫемӗн мухтас килет вӗсене! Вӗсем ҫинче 
пархатарлӑ шанчӑк!

— Хӑвна ху та шанатӑн-и, есӗ Ҫинахви?
— Ш анмасӑр... Епӗ ҫынсенчен кайа-им?
— Ҫынсем ҫине ҫеҫ шанмастӑн-и, есӗ Ҫинахви?
— Мӗншӗн?
Ҫинахви ҫине пӑхнӑ та Укахви, ӑслӑ саслӑн 

кулса йанӑ:
„Акӑ есӗ“—Хамӑр ҫӗршывшӑн, хамӑрӑн йулашки 

йун тумламӗ йулмиччен кӗрешме хатӗр епӗр!* тесе 
ӗнентертӗн кӗҫӗрхи пухура. Ҫапах иккӗленетӗп. 
„Ворошиловский стрелок* та мар вӗт-ха, есӗ?.. 
Противогазне те ӗретлӗн тӑхӑнса пӑхман вӗт-ха.

— Ку сӑмахна есӗ пӗркунах каласшӑнччӗ пулас?
— Каласшӑнччӗ ҫав!.. Пӑшал пеме те вӗреней- 

месен, шанчӑклӑн хатӗрленсе тӑни пулат-йм вара?. 
Пушали унта, нимӗн тӗлне йӗрне пӗлмесӗр йун 
йухтар!—Укахви кулнӑ, хӑйӗн сӳтӗк упӑшкине ӳп- 
келенӗ.

Ҫинахви те, Укахвипе пӗрлех, лӑхлатса кулса 
илнӗ. Унпала танлаш ас килнӗ унӑн. Тӑрӑш са ты- 
тӑнсан, тен чӑнахах та арӑмӗнчен йулмӗ, танлашӗ. 
Танлашаймасан вара, халиччен-хи килӗшӳ ҫемйе- 
ре тӗп вырӑн йышӑнса тӑрассине аи та ӗмӗтлен!

Т ӗ р ӗ с  м е х а н и к ӑ
20 ҫула ҫитнӗренпе Ҫергей Котомкин писатӗл 

пулма хатӗрленме тытӑннӑ. Сӗтел хушшинче ларнӑ 
вӑл, нимӗн тума пӗлменнипе кӑрандашне ҫивӗч 
шӑлӗсем хушшинче ты та-тыта кышланӑ, кӑтра 
пуҫлӑ Пушкин портречӗ ҫине шухӑшлӑ куҫӗсемпе 
пӑхнӑ.

— Манран Пушкинах тухаймӗ те! — тенӗ вӑл 
поетӑн биографине шутласа пӑха-пӑха тухнӑ хыҫ- 
ҫӑн.—Пушкин вӑл 15 ҫултах сӑвӑсем ҫырматытӑннӑ. 
Ҫапах та вӑхӑт халӗ иртмен-ха. Гогод) 22 ҫ^лта 
писатӗл ӗҫне тытӑннӑ. Гогод) пулиа пултарӑп-и 
тен епӗ те.

Ҫтена ҫумӗнче ҫакӑнса тӑнӑ Пушкин сӑнне пуҫне 
йап-йака тураса йакатнӑ Гогод)Пе улӑштарнӑ та, 
сатирик ҫине йуратулӑ куҫӗпе пӑха-пӑха ларнӑ.

— Гогод), ман шухӑш па, Пушкинран та ҫӳлте- 
рехре тӑрат. Мӗн вӑл Пушкин? Поет, ҫӑмӑлттай, 
а Гогод) тарӑн писатӗл.

Вӑхӑт иртнӗ. Ҫергей Котомкин счетовод хӑй 
пурнӑҫӗн ҫулне ытти ҫынсем пекех иртерсе пынӑ. 
Кӑнтӑрла шут шӑрҫисем умӗнче ларнӑ, дебетсемпе 
кредитсене ш утланӑ, каҫхине писатӗл пуласси 
ҫинчен шухӑшласа иртернӗ. Ҫтена ҫумне ҫакса 
йанӑ Гогод) писатӗл сӑнне тахҫанах Лев Толстой 
сӑнӗпе улӑштарнӑ.

— ,Вӑрман касни* произведенине Толстой 
25 ҫулта чухне ҫырнӑ, ,А ча чухнехи* 26 ҫула 
ҫитсен. Биографи ҫыраканнисем те кун пирки тӗр- 
лӗрен калаҫҫӗ. Хӑшӗсем ,Вӑрман касни* ,А ча 
чухнехи*-нчен кайарахран ҫырӑннӑ теҫҫӗ. Апла 
пулсан...

Вӑл мӑнаҫланса хӑйӗн пасиӑрчӗ ҫине пӑха-пӑха 
илсе шухӑшланӑ;

— Вӑхӑт иртмен-ха. Лев Толстой пулатӑп. Епӗ 
халӗ 24 ҫул та  3 уйӑх та 18 кунта ҫеҫ-ха. „Вӑр- 
ман касни“ тата ,А ча чухнехи* ҫырма вӑхӑт пур-ха.

Ҫулсем иртсе пынӑ. Шӑл тухтӑрӗ Квтомкинӑн 
шӑлӗсене саплӑк хурса тӳрлетнӗ хушӑра ытахал- 
тен ҫапла сӑмах каласа йанӑ:

— 28 ҫулхи арҫынӑн 3 шӑл начартарах пулни 
вӑл нимех те мар, тенӗ.

— Ҫапла. Епӗр, писатӗлсем, шӑлсене лайӑх пӑхса 
усраса пурӑнатпӑр,—тенӗ хирӗҫ Котомкин.

— Есӗ писатӗл-и вара?
— Мар та. Пулас тетӗп. Авӑ, Короленко писа- 

тӗл 30 ҫулта ҫырма пуҫӑннӑ.
Иртнӗ кунсенче епӗ Котомкина тӗл пултӑм.
— Епӗ пайан 35 ҫул тултартӑм!—терӗ вӑл нана.
— Саламлатӑп. Писатӗл пулма вӑхӑт кайа йул- 

ман-ха. Крылов хӑйӗн малганхи баҫнисене 40 ҫулта 
чухне ҫырма пуҫланӑ. Ҫапах пӗтӗм тӗнчипе чапа 
тухма ӗлкӗрнӗ.

— Ҫапла, ҫапла! Крылов пулма вӑхӑт кайа йул- 
ман-ха,—терӗ те вӑл инҫгтрех мар ларакан кни- 
готорг магазинне Крылов санне илме кӗрсе карӗ.

Писатӗл пулма 40 ҫулта та кайа мар, анчах 
„пулап“ тени ҫумне ӗҫленине хушма кирлӗҫке. 
Котвмкинсене ҫавӑ чӑрмантарат, тесе шухӑшласа 
илнӗ хыҫҫӑн, епӗ хамӑрӑн литкруж окӑн черетри 
за^ьатине уттартӑм. В. Т.

Пиҫнӗ-пиҫмен...
,П иҫнӗ-пиҫмен“... йатлӑ йурӑ пур. Хӑш чухне 

ӑна шкул ачисене те йурлаттараҫҫӗ. Кӗчкейри 
кӗҫӗн вӑтам шкулта (Сӗнтӗрвӑрри р.) ирхине ача- 
сем вад)Д)И вӗри апат хатӗрлеҫҫӗ. Анчах та апатне 
пиҫнӗ-пиҫмен ҫитереҫҫӗ те ачисен ӑна ҫинӗ чухне 
„Пиҫне-пиҫмен* йурра йурлама тивет. Шкул дирек- 
тӑрне хӑйне мӗнле йурӑ йурлаттармала пулат-ши?

Йалокин.



„ИСТОРИЧЕНХИ"
^керчӗкв  Мйаҫниковӑн

УЧИТӖЛ:—Жандармсем ҫинчен каласа пар. 

ВӖРЕН ЕК ЕН :- -Епӗ вӗсем ҫинчен ӑҫтан пӗлетӗп. Асаттерен ыйт.

А Т Е С Т А Ц И
Н. Чурпай

Кам пулса пӑхмарӗ-ши вӑл? Ман асатте вара 
„епӗ кам пулса пӑхман-ши, ҫуна тупанӗ ҫеҫ пул- 
са курман" тетчӗ. Ҫакӑ епӗ паллашнӑ Михалчӑ та 
такаи  та пулса курчӗ. П екӑрта икӗ уйӑх пурӑнсӑ 
,ҫӑнӑх  куҫа кӗрет* тесе пӑрахрӗ. М илицире ҫи- 
рӗм кун ӗҫлесен пуҫа сӗрӗм тивнипе таврӑнчӗ. 
Ун хыҫҫӑн икӗ кун завхозра, виҫӗ каҫ пулӑҫра... 
таҫта та ӗҫлерӗ.

Йулашкинчен теме кӑмӑл туса районри ҫутӗҫ 
пайне учитӗле кӗме зайавлени пачӗ. Йӑнӑш ан 
пултӑр тесе зайавленине йурийех Петӗркене икӗ 
кӗренке шултра мӑйӑрла ҫыртарчӗ. Зайавлени 
ҫумне пӗр 30—40 тӗрлӗрен хут татки— справкӑ 
сем ҫӗлерӗ те леҫсе пачӗ. Унта ун авланни ҫин- 
чен, аслашшӗ тата унӑн тӑван-пӗтенӗсем кам пул- 
нине кӑтартрӗ, вӗсем чӑнах Х1Х-мӗш ӗмӗр вӗҫӗн- 
че колхозра тӑнӑ тесе справкӑ илесшӗнчӗ, анчах 
ун чух колхозӗ те пулман тесен, пӑрахрӗ.

Ҫутӗҫ пайӗнче те тӗлӗнмерӗҫ.
—  Ну, конешнӑ, вӑл пултарат. Мӗн пур учитӗл 

пуласси? Вӗрент те вӗрент,—терӗ ҫыруҫи зайав- 
лени хитре ҫырнинчен тӗлӗннипе йӑпӑлка чӗлхипе 
тутине ҫуласа.

— Милици пулнӑскер учитӗл пулаймаҫт-и вара? 
Ӳсӗр ҫынна ӑса кӗртме пултарнӑ та ҫав пӗчӗк 
ачасене ним те мар вӗрентет. Тетратсем тӗрӗсле- 
ме хӗрлӗ кӑранташ  ил есӗ,—терӗ тепри, ӗҫпе пы- 
нӑ ҫын, Михалчӑ йенне ҫаврӑнса.

—  Вӑл вӗт методикӑ, педагогикӑ тавраш непӗл- 
мест?—хирӗҫлеме хӑтланчӗ пӗри. '

— Мӗн кӑмака ҫийӗ тума кирлӗ сана медотикӑ. 
Ачасене пӗрре чАшкӑ чӑмӑрласа йунаса кӑтарт 
та ним методики те, ним педагогики те кирлӗ 
мар,— пӗлнӗ пек мӑн кӑмӑлӑн хуш рӗ сторӑж хӑйӗн 
шалча карта пек сайра ш ӑлӗсене ш ӑтӑртатарса.

М ихалчӑ (ачасем ӑна Иван Михалчӑ вырӑнне 
Айван М ихалчӑ тетчӗҫ) мӗнле вӗрентнине пӗтӗмӗш- 
пех каласа пама хӗн. Ун патне^нимле инспектӑр 
та, нихӑҫан та пырса курман. Йалти ҫынсем жа- 
лӑбӑсемпе нумай пыратчӗҫ вара.

В ӗренеҫҫӗ.те вӗренеҫҫӗ, тем вӗренеҫҫӗ—такам 
пӗлет. Дисциплинӑ вӗсен лайӑх пулнӑ. Ну, калӑ- 
пӑр, М арине инкен чӳречине аркатса тӑкнӑччӗ, 
Макҫӑм пиччен кӑшман калчине кӑкласа пӑрахвӑ, 
Ваҫлин вӗшле йыттине ҫӑкӑрпа астарса пырса, 
шкул пӳлӗмне хупса пӗтӗм ш кулӗпе хӗвесе ҫапса 
пӑрахнӑччӗ, пӗрре ҫур кӗтӳ сурӑх ш кула хӑвала- 
са кӗртнӗччӗ, Йрчемес ачисене йунӑхиччен хӗ- 
ненӗчӗ... Нумай вӑл. Ҫапӑҫу, паллах, пулкаланӑ, 
анчах ытлашши, калӑпӑр, ҫапса пӑрахасси, ал-ура 
хуҫса тӑкас тавраш  пулман.

Ҫавӑнпа М ихалчӑ та ҫав ӗҫсем ҫинчен калама 
пырсан хӑнк та тӗлӗнмен.

—  Ничево, ача чух хӑва та ҫапла пулнӑ. Мӗн 
тӗлӗнмели пур, выд^аҫҫӗ ачасем,—тет Айван Ми- 
халчӑ.

— Ну и вӑйӑ, чип-чипер кантӑка вир пӗрчи пек 
аркатса тӑкрӗҫ...

—  Л айӑх вӑйӑ, чип-чипер чӗрӗ йытта вӗлерчӗҫ, 
хад) вӗрмест те, ӳлемест те .



Ачасем мӗнле вӗренни ҫинчен, татах калатӑп, 
пӗлместӗп, Вӗреннӗ пуд> вӗсем. Ара мӗн пур вӗ- 
рентме? Вӗрент те вӗрент, татти-сыпписӗр вӗрент.

Ашшӗсем, амӑшӗсем йатлакалаччӗҫ, М акар пич- 
че те час-часах:

— Виҫӗ ҫул вӗренетӗн, виҫҫе виҫӗ хут хутлама 
пӗлместӗн,—тетчӗ ачине.

Айван Михалчӑ тз тӗлӗнмесчӗ.
— Патне ҫитсен хӑйсемех вӗренеҫҫӗ,— тетчӗ 

йаланах.
Вӗренӳре вӑл ним те шеллесе тӑман. Ҫыру 

урокӗсенче вӗренекенсене чарЭну паллисене сахал 
лартнӑшӑн йатлаччӗ.

— Мӗн, шалкки мӗн сире, ачасем, хӳрелӗ пӑн- 
чӑ? Ш артлаттар кӑна, Хӳрелӗ-и вӑл пӑнчӑ, хӳре- 
сар-и,—ҫавах ан шелле, ларт! Сутӑн илнӗскер мар 
ӑна шеллесе лартма.

Ыгти паллӑсене те пӗрре те шеллемен.
— Аху, ыйту паллисене ыйтнӑ чух анчах ларт- 

сан хӑҫан Пулат ӑна ларгасси,—тетчӗ.
Ытти предметсене вӗрентнӗ чух та ҫавах пулнӑ 

пу-Ь вӑл. Ш еллесе тӑман ӗнтӗ. Мӗн шеллен, ан 
тин виҫҫе виҫӗ хут хутласаи хут ҫирӗм саккӑр 
пултӑр, шел-и мӗн? Мӗн чухлӗ ытларах пулат, 
ҫавӑн чухлӗ лайӑх. Ытлашши пӑсмаст вӑл.

Михалчӑ вӑл ҫулталӑкра тӑватӑ-пилӗк шкула 
куҫса ҫӳретчӗ. Пур ҫӗрте те шеллемен ӗнтӗ вӑл.

Йурататчӗ вӑл куҫкалама. Теме кирлӗ пулнӑ ӑна 
вӑл.

— Мӗн, Хветӗр Ваҫилчӑ пӗр ҫулта сакӑр шку- 
ла ҫитрӗ? Епӗ мӗн унтзн йапӑх-им! Куҫарӑр ма- 
на?—кӑшкӑраччӗ вӑл ҫутӗҫ пайӗнче.

Пайан ун патяе темле атестаци комиҫҫийӗ те- 
нӗскер килчӗ. '

— Мӗншӗн сан ачасем йапӑх пӗлеҫҫӗ?
— Ничево, патне ҫитсен вӗренӗҫ,—терӗ Михал- 

чӑ вӑтанмасӑрах.
— Мӗншӗн ҫырура йӑнӑш нумай тӑваҫҫӗ?
— Шалкӑ-и мӗн!—тесе йачӗ астумасӑр. Вӑл 

„мӗн чухлӗ ытларах, ҫавӑн чухлӗ лайӑхрах* тес- 
шӗнчӗ, астурӗ.

— Сан шкулта воҫпигани ҫук!
— Районран темиҫе те ыйтса йатӑм, йамаҫҫӗ,— 

хӳтӗленчӗ Айван Михалчӑ,
Комиҫҫи ним калама та аптрарӗ.
„Мӗн пур вӗрентме, вӗрент те вӗрент" тесе 

кӑшкӑрасшӑнчӗ Михзлчӑ, анчах хӑй ҫырнӑ тетрат 
ҫинче сапаланса выртзкан хӳресӗр пӑнчасемпе 
хӳрелӗ пӑнчӑсене курсан куҫ тӗтреленсе кайрӗ, 
куҫ умӗнчех чарӑну паллисем, цифӑрсем комиҫҫн- 
пе пӗрле сиккелеме пуҫларӗҫ. Вӑл ним те шарла- 
маре. Атесгаци комиҫҫи „Михайлӑв учитӗлре 
йурӑхсӑр* тесе ҫырчӗ.

ПоЛ)Шӑ шкулӗнче
Гр. Станиславйук ӳкерчӗкӗ.

По^ьшӑра тухакан „К урйер поранны" хаҫат унти шкулсенче 
ачасене хӗнесе вӗрентни ҫинчен калзса п а р а !

Санӑн пайан мӗнле отметкӑсем?
Арифметикпа— куҫа ҫапса кӑвакартрӗҫ, занон божмпе— ҫамнака ҫапса суранлатрӗҫ.



И ван М учи

Шӑмӑсӑр йапала
Мӑн саспаллисемпе „Чӗлхе валеҫекен пункт“ те- 

се ҫырна вывӗскӑ ҫапнӑ ҫурт тӗлне ҫитсев, пирӗн 
герой Касантей куҫлӑхне сӑмси ҫинчен илсе шӑлчӗ 
те, лаши ҫинчен анчӗ. Лашйне тункатаран кӑкарса 
урамах хӑварчӗ, йӑкӑр-йӑкӑр утса шала кӗчӗ.

М агазинӑн ҫтенисем ҫине йери тавралах ҫип- 
сем карса хунӑ та, ҫав ҫипсенчен тем тӗрлӗ чӗл- 
хесем тирсе йанӑ. Хӑш-хӑш чӗлхесем кӗленчерен 
тувӑ пӗчӗк шкапсенче выртаҫҫӗ, хӑшӗсене „суйа 
чӑпти* ӑшне хунӑ та, чӑптисем ҫине унта миҫе- 
мӗш сортлӑ чӗлхесем пуррине ылттӑн саспалли- 
семпе ҫы рса паллӑ тунӑ. М агазинӑн малти ҫтени 
ҫине пир карса, пирӗ ҫийӗн вы рӑсла— „Язык до 
Киева д оведет“, чӑваш ла— «Чӗлхе М ускава та 
ҫитерет“ тесе ӗреш лӗн ҫырнӑ.

М агазинра прикаш чӑксӑр пуҫне никам та ҫук. 
Пирӗн Касантей йӗри таврала пӑхса илнӗ хыҫҫӑн, 
кӗленче ӑшӗнчи пӗр чӗлхе ҫине пӳрнипе тӗллесе 
кӑтартса:

— Акӑ ҫакӑ чӗлхе мӗнле йышшискер?—тесе ыйтат 
сывлӑшне ҫавӑраймасӑр тытӑнарах тӑнӑ хыҫҫӑн.

—  Вӑл ГогӑД) ҫырнӑ ,Р еви зо р “-ти Хлестаков 
чӗлхи пулат,—тет сӑмах ваклама питӗ йуратакан 
прикашчӑк.—З 5 ’пин курйер чупни ҫинчен каласа 
парса... суйа чӑпти ты ттарас тӗлӗшпе 19-мӗш 
ӗм ӗрте тӗнчери рекорда йышӑннӑ Хлестаковӑн 
чӗлхи пулат ӗнтӗ вӑл. Ч ӑркаса парас-и?

—  Тӑхта-ха! Ытти чӗлхесене курса тухам . Ил- 
нӗ-илнех, лайӑххине илес...

— Акӑ кирлӗ пулсан, Заглобӑ чӗлхине илме 
пултаратӑн. Сенкевич писатӗл романӗнчи’ Загло- 
ба йатлӑ геройӑн чӗлхи. Унпа халӗ те усӑ кура- 
кансем нумай. Ӗнер ҫеҫ мӑн уссилӗскер...

— Ку?
— А ^ф онс Д оде рвманӗнчи Тараскенри Тарта- 

рен чӗлхи.
— Акӑ ку тата?
— Козелков чӗлхи... ,
— Ай, ку тата мӗнле с*рт?
—  Салты квв-Ш чедрин произведенинчи Бала- 

лайкинӑн...
— Л итературӑрн геройсен чӗлхисем кирлӗ мар. 

Ҫӗннине кӑтарт.
—  Балалайкин чӗлхине кивелнӗ тетӗн-и? Пӗл- 

местӗн апла есӗ. Ку чӗлхене пайан та темиҫе ҫын 
илсе кайрӗҫ. Усӑлӑ ӗҫ тӑвас вырӑнне, вӑл чӗл- 
хепе пуш параппан ҫапса ырӑ йат - илме аван, 
теҫҫӗ.

— М аца мӑнттай чӗлхе кирлӗ.
— Ак ҫак йурат-и?—терӗ прикаш чӑк прилавкӑ 

айӗнчен питӗ вӑрӑм чӗлхе туртса кӑларса.— „Семь- 
десят ввсьмой размер“. Кунтан вӑрӑмми ҫук.

Ку чӗлхене курсан, Касантей куҫӗсем вут-хӗм 
кӑларакан пек ҫуталса кайрӗҫ, тутисем студӗн 
татӑкӗсем йевӗр чӗтренме тытӑнчӗҫ.

— Хамӑн хаД)Хи чӗлхепе улӑш тарма пулмӗ-ши?— 
терӗ вӑл чӗтренекен сассипе.

— Чӗлхепе чӗлхе ,б аш  на баш “ улӑш тарма 
пултараймастпӑр. 124 тенкӗ те 91 пус тӳлесессӗн 
улӑш тарӑпӑр. Чек ҫырас-и?

— Ҫыр!
— Кассӑиа тӳле!—терӗ чӗлхе распределитӗлен
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прикашчикӗ „Языки в кредит не отпускаю тся" 
тесе ҫырнӑ пӗчӗк укушка ҫине кӑтартса.

— Илнӗскере ҫӑвар ӑшне ҫаксах парӑр ӗнтӗ,— 
тесе йӑлӑнат Касантей хутпа чӗркенӗ чӗлхене 
прикашчик аллинчен илсен.

Чӗлхе распределитӗлӗн прикӑшчикӗ техничкӑ- 
сене чӗнет те, вӗсемпе пӗрле Касантей ҫӑварне 
ҫӗнӗ чӗлхе кӳртсе лартса стол>арсен ҫилӗмӗпе 
пит селӗм ҫыпҫӑнтарса парат.

Распределитӗлтен тухсанах хайхи пирӗн Касан- 
тейӑн ҫӗнӗ чӗлхи хӑйӗи ӗҫ тухӑҫне питӗ вӑйлӑ 
хӑпартса йараЕ  Касантей ҫӑварӗнче вӑл чарӑнма 
пӗлмесӗр йӑвяланма тытӑнат. Касантей ҫӑварӗ, 
Ш упашкар хулинчи „Бакалей“ магазин алӑкӗ пе- 
кӗх, ним вӗҫӗмсӗр уҫӑлса хупӑнма тытӑнат.

Район центӑрӗнчен пӗр-пӗр делопроизводитӗл 
пырсан Касантей ҫӑварӗнчи ҫӗнӗ инструмент питӗ 
пысӑк ,напрйаж енипе“ ӗҫлеме тытӑнат;

— Тырпулсене пуҫтарса кӗртес ӗҫе епӗр иртнӗ 
кӗркуннех хатӗрленсе пӗтернӗ. Ҫум ҫумлассин€ 
120 процент пурнӑҫланӑ. Пӗр ҫум курӑкӗ шӑтсЕ 
тухса пуҫне кӑларсанах ӑна татса п ӑ р а х а т п ӑ р ^

Колхозниксем хушшинче ҫӗнӗ чӗлхе ҫапла кас- 
тарат:

— Районрисем мана мухтаса йачӗҫ. Сан пеь 
ӗҫчен предҫедатӗл пӗтӗм райвнӗпе шырасан та 
тупас ҫук, тесе савӑнтарса йачӗҫ. Мана ҫавӑн пеь 
татах мухтасса кӗтетӗр пулсассӑн уборкӑна пайа- 
нах пирӗн хатӗрленсе ҫцтермеле. Пире тапӑнас- 
шӑн Германи фашисӑмӗ шӑлне хӑйраса тӑнӑ вӑ- 
хӑтра, Совет Свйузӗнчи мӗн пӳр кӗтессене те 
стаханӑвла йухӑм сарӑлса кайнӑ вӑхӑтра, Италн 
империалисӑмӗ Абиҫҫини ҫӗрӗсене туртса илнӗ вӑ- 
хӑтра, пӗр класран тепӗр класа куҫас тӗлӗшпе 
ачасем екзамӗн тытнӑ вӑхйтра, пирӗн пата пӑ- 
рахутсем таварсем кӳнӗ вӑхӑтра уборкӑна хатӗр- 
ленмесӗр тӑма йурамасЕ..

Калат, калат, калат, витрепе шыв илсе пырса 
пуҫӗ тӑрӑх йухтарса кӑларсан кӑна чӗлхине кӑш- 
тах канма парат. Киле, хӑйӗн арӑмӗ патнӗ, 
тавӑрӑнсан та Касантейӗн ҫӑварӗнчи инструмӗнчӗ 
канӑҫа пӗлмест.

— Ҫусӑр кукӑд) ҫиместпӗр, аш сӑр апат сып- 
мастпӑр. Кам йертсе пынине есӗ ҫавӑн пек тутлӑ 
апатсем пӗҫерсе п^ракан пултӑн. Епӗ сана ҫул 
кӑтартса пырса, аш'-пӑш...

—  Калаҫса тӑраччен ҫиме лар!—тет арӑмӗ.
— Есӗ мана регламентпа калаҫтараймӑн. Ка- 

лаҫма ҫуралнӑ епӗ. Кампанисене епӗ илсе пыра- 
тӑп. Акӑ, сӑмахран илсен, укҫа-тенкӗ пухас ӗҫри 
прорыва епӗ пайан пӗтӗмпех тӗп туса хутӑм. 
Ҫав паха ыйтӑва епӗ пайан питӗ вӑйлӑ ҫивӗчлет- 
се йатӑм, питӗ ҫӳлӗ вырӑна хӑпартса патӑм, та- 
рӑнлатса хутӑм, сарӑлтарса йатӑм, доклад турӑм. 
Д оклада пурте ҫӑварӗсене карсах итлерӗҫ: ло- 
хӑл-лохӑл кулсах вӑхӑта иртерчӗҫ...

Килте чухне ҫӑварти инструмӗнтне пит ачаш 
тыткалат: кантраран йӑлӑ туса чӗлхине тытса ту- 
лала туртса кӑларат те, ун ҫине кун тӑршинче 
ҫыпҫӑннӑ кӑпӑксемпе пыд>чӑксене кусарпа хырса 
тӑкат, тӗкӗр умне тӑрса аллипе сӑптӑрса йакатат, 
уҫлам ҫупа сӗрсе ҫемҫетет.



рисем пнрӗн жнейкӑна йусаманни ҫинчен, урапа- 
сем ҫителӗксӗрри ҫинчен, 15 лашана 5 пӗкӗ ан- 
чах тивни ҫинчен такҫанах пӗлсе мана йатланӑ 
пулӗччӗҫ,—тет.

Ҫавна пӗрре района чӗнтернӗ.
— Ҫураки сирӗн начар иртнӗ!—тенӗ ӑна район- 

рисем.
— Начар мар! Питӗ аван иртрӗ. Аван иртнине 

пӗчӗк ача та пӗлет!
— Мӗн тетӗн?
— Аван иртнине пӗчӗк ачасем те пӗлсе тӑраҫ- 

ҫӗ... Н-да... Пӗлсе тӑраҫҫӗ теме майӗ ҫукрах та, 
мӗншӗн тесен иртнӗ уйӑхра ҫуралнӑ ачасем пӗлсе 
тӑма пултараймаҫҫӗ, пӗлсе выртма ҫеҫ пултараҫ-

— Мӗн супӗлтетсе тӑран кунга!—кӑш кӑрса тӑк- 
нӑ районрисем.

ран ҫынсем йанӑ.
Тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн Касантейӑн вӑрӑм тата пӗр- 

майах ҫӑварта йӑваланма йуратакан чӗлхине Кап- 
кӑнпа тытса ҫаклатса илнӗ. Чӗлхи Капкӑна ҫак- 
ланса ларсан, Касантей пӗтӗм вӑйне пухса тур- 
тӑнма тытӑннӑ та, чӗлхи татӑлнӑ кайнӑ.

Ҫӑварӗ пушанса йулнине сиссен, Касантейӑн 
тӑмран мар тунӑ пуҫӗ ҫапла шухӑшласа илнӗ.

— Татӑлнӑ пулин! Татӑлсан та хама пурӑнма- 
л^х йулнӑ. Ун пек чӗлхепе Капкӑна мар, йусан- 
мали ҫурта та пырса ленкӗн, чӗлхене йарсан, вӑл 
йал касат, теҫҫб ваттисем,—тенӗ.

Халӗ Касантей йусаннӑ, ытти йатлӑ-хушаматлӑ 
ҫавӑн пек пӗр май йӑваланса пуш параппан ҫап- 
са ырӑ йат илтме хӑтланакан чӗлхесем пулсан, 
йӗр йӗрлесе тупӑпӑр, йӗпле-йӗчле сиплӗпӗр, ӗҫ 
йӗркине кӗртӗпӗр.

Хаҫатсенчи вараланчӑксем
„Канма“

Куйбышӗв крайӗнчи Пухтелре тухакан „Пӗрле- 
шӳлӗ ӗҫ“ хаҫатӑн 1^^мӗш номӗрӗнче Ник. Нехвет 
ҫырнӑ „Канма“ йатлӑ сӑвӑ пичетленне.

Васкаса йуртат 
Тимӗр кӗсре,
Вӗлт-вӗлт
Йулаҫҫӗ хурӑн-ҫӑкасем...

Сӑввине вӗҫне ҫитиченех вуласа тухрӑмӑр — 
„тимӗр кӗсре“ мӗнне пӗлеймерӗмӗр (те автомо- 
бил, те пуйӑс, те урӑх йапала). Мӗншӗн кӗсре, лаша 
мар, йе йупах тыха мар, йе аш ак • мар? — Паллӑ 
мар. Йулашкинчен каланӑ:

„Хулран уртӑнчӗ 
Ҫил хутаҫҫи“, тенӗ.

Ҫиле хутаҫҫа чикме пултзракан сӑвӑҫа тимӗр 
кӗсре ҫине лартса „Канмӑ“ сӑвӑра асӑннӑ „Чӑ- 
ваш —кассине" йарса ӑнланмала калаҫма вӗрент- 
меле.

72 йӑнӑш
Ш ӑмӑршӑ районӗнче тухакан „Колхозник сасси‘‘ 

хаҫатӑн 13-мӗш. номӗрӗнче корректурӑ йӑнӑшӗсем 
пӗтӗмпе 72. Хаҫачӗ „Капкӑн" икӗ листи пысӑкӗш.

Авалхи ҫынсем: „М ӑскал пӗчӗкҫӗ, анчах хаклӑ" 
тенӗ. Ш ӑмӑршӑ районӗнчи хаҫатӑн ҫав номӗрӗ 
пирки ун пек калама пулгараймастпӑр.

„К орректӑр пысӑк ҫын та, анчах ҫур пус укҫа 
хакне те  тӑмаст" теме пултаратпӑр.

Тетем
Похвӗҫнӗ районӗнчи (Куйбышӗв крайӗ) „Хастар" 

хаҫат редакцинче, ӗҫлесе ларакан пӳлӗмре, пирус 
туртса тулгарнипе, йаланах сывлама ҫук тӗтӗм. 
Анчах хутнӑ мунчари пек, нимӗнскер те курӑн- 
маст. Ҫавӑнпа час-часах ҫапла калаҫнине илтме 
пулат:

- -  А^Д)0, Данилӑв, есӗ кайман-и-ха?
— Кӑнз М ордовски калаҫат-иТ^Епӗ кайман та-ха, 

Краснов тухса шӑвӑнчӗ пулмала. Ун сӗтелӗ йенчен 
сас-хура илтӗнми пулчӗ.

— Хыпашласа пӑх, ара, ес ӑна!
Пирӗн шутпа сӗтелсем хушшисене телефонла- 

сан ырӑрах пулассӑн туйӑнат, Хӑйсем тем калӗҫ?

Хӑшпӗр районри хӑшпӗр 
редактӑр

Хӑшпӗр район хаҫачӗсен хӑшпӗр 
номсрӗсем пӗтӗмпех постановлисем- 
пе тулаҫҫӗ. ( ,3 а  большевистскую 
п еч ать ' журнал).

Сверчков художник ӳкернӗ.

хатӗр!
Ыранхи номӗр ва^ьтьи материал



Чӑваш писатӗ;

—  Социалисӑмла ҫӗнтерӳсен йурӑҫине, чӑваш халӑх сӑвӑҫине— Николай Ива1 

литературӗ ҫарӗнчен вутлӑ-ҫулӑмлӑ салам!

Ш елепи патне килме пултаракан
Ҫыру

П аха  й улт а ш  Ш елепи !

Есӗ пӗтӗм чӑваш халӑхӗ хушшинче чапа тухнӑ 
поет.

Епӗ халӗ ҫеҫ ҫырма шухӑш тытакан чапа уухас 
поет ҫеҫ пулин те, санпа пӗрле ларса сӑн ӳкерес 
килет.

Улӗм, епӗ ҫырнӑ пысӑк томсем ҫине (вӗсене, 
паллах, вырӑсла та куҫармала пулат):

„Полное собрание сочинений Н ӑрлай",—тесе 
ҫырма аван мар. Ха-ха-ха! Аван мар.

Пҫевдоним, ӑҫта есӗ!
Ш елепи, ҫине тӑрсах тупса пар. Парӑр мана 

лайӑх пҫевдоыим!
Ал пусни (паллӑ марӳ

Санӑн кӗнекӳсене епӗ пӗтӗмпех вулатӑп, анчах 
вӗсене пирӗн вулав ҫуртӗнче тупма ҫук (вулав 
ҫурт пирӗн йапӑх ӗҫлет). Ҫырса йар: ӑҫтан тупса 
вулама пулӗ-ши?

Санӑн аллу ҫӑмӑл пулнӑ майпа епӗ халиччен пул* 
ман пысӑк произведени ҫырма шухӑш тытрӑм.

Ҫырасси, паллах, ҫӑмӑл ӗҫ. Анчах темӗскерле 
пуҫ ӗҫлеймен пулнӑ пирки, хам вад>Д)И пҫевдоним 
(суйа хуш амат) тупма пултараймарӑм-ха. Мӗнле 
калас—лаш и пур, чӗлпӗрӗ ҫук пек пулса тӑчӗ.

Пҫевдоним шыраса тупса парас тӗлӗшпе пулӑш- 
мӑн-ши мана есӗ?

Шелепи поет йубилейӗ майӗпе 
пуҫа килнӗ шухӑш сем \

Пирӗн хӑшпӗр поетсем, колхозра пурӑнакан 
ҫынсем Ш елепи поет%н пек ӑнланмала чӗлхепе 

•екалаҫнине нимӗнле те ӗтенесшӗн мар.

Ш елепи «Ҫӗрпӳ пасарӗ* хяш пӗр чухне шкулта 
пулса иртет. (Пысӑк переменӑсенче).

Ун йышши йата та, кун йышши йата та иле- 
иле пӑхатӑп: Кулай, Хӗрлӗ йытӑ, Нӑрлай, тата 
ытти те. Ш ухӑшласа пӑхнӑ хыҫҫӑн, ҫав асӑннӑ 
йатсенчен нихӑшӗ те кӑмӑла каймаҫҫӗ.

Ш елепи поет йулашки ҫулсенче сӗм куҫсӑр йул- 
нӑ пулин те, пайанхи пирӗн ҫитӗнӳсене пит аван 
курат.

Ш елепи поет пӗрре анчах, пурнӑҫран йулса пынӑ- 
шӑн шеллемели поетсем нумайӑы.
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юен асла парачӗ
Тагайӗв-Сурбан ӳкернӗ.

1ВИЧ Шелепи йулташа литературӑра ӗҫлени 30 ҫул тултарнӑ йатпа чӑваш совет

Вӑл хӑйӗнне пертэ
Ача (вулат): „Ех, Ҫӗрпӗвӗн пасарӗ,

Мӗн-мӗн кӑна ҫук унтз“.
Ашшӗ: Канверт ҫук. Пӗтӗм хулипе шыраса ҫӳ- 

рерӗм. Ниҫта та 'тупаймарӑм.

„Капкӑн" анкеттинчи пӗр ыйту
Санӑн ачусем Шелепи поет сӑввисене вулаҫҫӗ и? 

Вуламаҫҫӗ пулсан, мӗншӗн вуламаҫҫӗ; ачасем вад>- 
Д)И йатарласа кӑларнӑ Ш елепи кӗнекисем сирӗн 
вулав ҫуртӗнче пулманран-ши, йе санӑн ачусем 
пулманран?

Илтмен ҫын
•

— „Атӑр-ха хамӑр^умма ҫапла задачӑ лартар’ 
виҫӗ уйӑхран кашни шкулта ачасен библиотеки 
тӑвар“ тесе каланӑччӗ Прамнӗк йулташ ПСК(б)П 
Крайкомӗн пленумӗнче. Ҫавӑн ҫинчен есӗ, шкул 
директӑрӗ, илтнӗ-ши?

— Илтмен.
— Т ата есӗ чӑвашсен ватӑ писатӗлӗ Полорус- 

сӑв-Ш елепи поетӑн йубилейӗ йачӗпе шкулта ли- 
тературӑ вечӗрӗ туса иртерме кирли ҫинчен илт- 
нӗ-ши?

— Илтмен.
— Апла пулсан мӗн ҫинчен илтнӗ-ши есӗ йу- 

лашки вӑхӑтра?
— Учитӗлсене ӗҫ укҫи ӗлӗкхинчен нумай хушса 

пани ҫинчен.

Сӑмсаланайман поет Шелепи 
ҫинчен

— Ыйхӑ килмест. Йенрен йене ҫаврӑна-ҫаврӑна 
выртатӑп. Пуҫран тӗрлӗ шухӑшсем тухма пӗл- 
меҫҫӗ.

— Мӗнле шухӑшсем?
— Ш елепи поет пек, ма епӗ ревод)уциччеа ҫу- 

ралса ӳссе ҫигсе псет пулман-^пи? Манӑн йатпа 
та чаплӑ йубилей туса иртереччӗҫ. Ҫавӑн пек шу- 
хӑшсем аптратнипе кӑнтӑрла алла ручкӑ тытсас- 
сӑнах ыйхӑ пусса килет, ҫӗрле ҫывӑрса кайайма- 
сӑр аптратӑп.
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—  Мӗн пулчӗ ку сыснана? Ҫими пулчӗ; шыв 
ӗҫсе ҫеҫ чувне усрат. Капла вӑл пӗр-икӗ ернерен 
вилсе те кайӗ,— пӗҫҫине ш арт ҫапат сысна хуҫи 
Йехрем.

— Чирлерӗ пул). ӑшӗ ҫуннипе ш ы | ӗҫет пуд). 
ВыД)ӑх тухтӑрӗ патне илсе кайса пахас. Вилсе 
кайӗ пӗртен-пӗр сыснамӑр,—тесе упӑшкине вете- 
ринар патне хӑвалат арӑмӗ.

— Чирлӗ пулсан выртӗччӗ вӑл. Выртмаст, йалан 
чӳпса ҫӳрет, тесе лӑплантарат Йехрем арӑмне.

Сысна пирки шалт тӗлӗдсе ҫитрӗҫ Йехремпе 
арӑмӗ.

— Етем навусӗ ҫисе тӑранса пурӑнат пуД),— 
тет арӑмӗ аптӑраса ҫитнӗ йенне.

— Ӑҫтан ҫитӗр вӑл етем навусне? Пӑх-ха, пӗтӗм 
йалӗпе убернӑйсене ҫӳреҫҫӗ, халӗ ӗнтӗ етем на- 
вусӗ сысна ҫитррме мар, ҫӗре ҫемҫетме кайат, те- 
се ӑнлантарат Йехрем арӑмне. ^
■ Сысна ҫименнипе аптӑраса, Йехрем арӑмӗ ҫӗ- 
рулми пӗҫерсе, хуппине шуратса, тӑвар сапса па- 
рат. Ҫук, сысна ҫимест, шӑрӑшласа пӑхат те, ва- 
лаш ка патӗнчен вӗлт ҫеҫ ҫавӑрӑнса кайат. _

Йехремпе арӑмӗ сысна мӗнпе тутӑ пурӑннине 
шыраҫҫӗ, ҫук, тупаймаҫҫӗ. С ксна хуҫисем умӗнчех 
ӳсет: кӗркунне ҫӑвӑрланӑскер, ҫимесӗрех виҫӗ пӑта 
ҫитрӗ. Халӗ тата, ҫимест пулсан та, ҫуса тасатнӑ 
пек мӑнтӑр, шӑрчӗ те ҫук, йап-йака...

Кӳршисем пӑхаҫҫӗ те, шалт тӗлӗнеҫҫӗ.
— Йехрем, вара есӗ сыснана мӗн ҫитерсе мӑн- 

тӑрлататӑн?— тесе ыйтаҫҫӗ.
— Хамӑр та тӗлӗннӗ ӗнтӗ. Ҫил ҫӑтсах мӑнтӑр- 

ланат,—тесе тавӑрат Йехрем. ^
Пӗр кӳрши хӑйӗн сыснине Йехрем пек ҫил ҫӑт- 

тарса мӑнтӑрлатмала шут тытат: пӗр кун ҫитер- 
мест, икӗ кун пӑхмаст, ерне иртерет, сысна хут- 
ланса кӗрет. Нумайах та вӑхӑт иргмест 
вилсе выртат.

— Ҫук, Йехрем кӳршӗ, ман сысна ҫил ҫӑтса 
мӑнтӑрланаймарӗ. Вилсе выртрӗ,— тет кӳрши.

сысна%

Пӗтӗм йал тӗлӗнет Йехрем сыснинчен.
— Вӑт тӑк сысна, пӗр ҫимесӗр ҫурӑлса кайас 

пек мӑнтӑр ҫӳрет,—тесе калаҫаҫҫӗ.
Ҫурласан, ун ҫӑвӑрӗсене пурне те усрамала, 

мӗншӗн тесен ун ҫӑвӑрӗсем те, амӑшӗ пекех, ҫил 
ҫӑтса пурӑнма пултарӗҫӗ,—тесе сысна ҫӑвӑрласса 
кӗтеҫҫӗ.

Колхоз предҫедатӗлӗ Йехреме ҫакӑн пек приказ 
парат: .С ы сну ҫӑвӑрласанах, пӗрне те ан салат, 
пурне те колхоз фермине пар",—тет.

Кӗтеҫҫӗ сысна ҫӑвӑрласса. Кӗтсе илеймеҫҫӗ. 
Пурин те ҫилпетӑранакан сысна ҫӑвӑрӗсене курас 
килет, курас ҫеҫ мар, туйанас килет.

II

Ҫуркунне ҫитет. Колхоз вӑрлӑх тасатма пуҫлат. 
Пӗр кӗлетне уҫса пӑхаҫҫӗ. 'Ӑк тамаша: ҫур пӳлме 
тулӑ ҫук.

— Ӑҫта кайвӑ?
— Кам вӑрланӑ?—кӑш кӑраҫҫӗ,—вӑрра шыраҫҫӗ, 

ҫук, тупаймаҫҫӗ.
Пӗр^ колхозникӗ чухласа илчӗ.
— Йулташсем, кӗрсе пӑхӑр-ха пирӗн кӗлет ура- 

йӗ ш ӑтӑк мар-и?
Кӗлет урай айне кӗрсе пӑхаҫҫӗ. Хай „вӑрра" 

тупаҫҫӗ. Йехрем сысни тулла чаплаттарса чӑмла- 
са выртат.

Пӳлмене пушатаҫҫӗ. Урай шӑтӑкне питереҫҫӗ. 
Хай Йехрем сысни кӗлет тавра чупкалат. Ҫук, 
ҫилпе тӑранаймасЕ Ҫӑвӑрласси те паллӑ мар, тен, 
вӑл хӗсӗрех-и... Мӗншӗн тесен ҫемҫеле пуҫланӑ.

Ҫапла ӗнтӗ хӑшпӗр ҫынсем сыснисене ҫитерме- 
сӗрех „ҫилпе мӑнтӑрланасса“ кӗтеҫҫӗ.

Хӑшпӗр колхозсем кӗлечӗсенче ты ррисем  пур- 
рине манса кайса ҫӑварӗсене карса лараҫҫӗ.

Вӗлле хурчӗ ылттӑн х^рт
Ҫуллахи ӑшӑ та шӑрӑх,^ илемлӗ кунсенче тӗрлӗ 

пахчасенче сарӑ, хӗрлӗ, кӑвак, шурӑ, кӗрен иле^м- 
лӗ чечексем ҫинчен пылхурчӗсем пыл пухнӑ вӑхӑт- 
ра пурте:

.В ӗлле хурчӗ ылттӑн хурт,
Мӗншӗн есӗ нӑрлатан?
Сарӑ чечек тӑрринче 
Ҫавӑрӑнса ҫӳретӗн?
Сарӑ чечек тӑррине 
Пыллӑ карас терӗн-им?..

тесе савӑнса йурлаҫҫӗ. Ы тла та аван. Хуртсем 
нӑрлатаҫҫӗ, сарӑ, кӗрен чечексем ҫинчен пыл^ пу- 
хаҫҫӗ. Анчах вӑл пурин те мар.^ Чурпай йалӗнчи 
(Йетӗрне р-нӗ) „Кирӑв“ колхозӑн 5 вӗллери ылт- 
тӑн хурчӗсем ни нӑрлатмаҫҫӗ, ни пыл пухмаҫҫӗ. 
Н ӑрлагса вӗҫме мар, вырӑнтан та хускалмаҫҫӗ. 
Колхозниксем те иртнӗ ҫулхи пек вӗлле^ хурчӗсем 
ҫинчен савӑнӑҫлӑн йурламаҫҫӗ. Хурланчӑклӑн:
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„Вӗлле хурчӗ ылттӑн хурт,
Ӑнчах пирӗн хуртсем ҫук;
ПаД)ук пичче пӑхнипе—
Вилсе лӗтнӗ тӗппипе"— 

тесе йурлаҫҫӗ.
Шел, мӑнтарӑн хурчӗсем! Колхоз хурчӗсене 

пӑхакан Пуйантайкин Павӑл хуртсене хӗл каҫар- 
ма лартнӑ чухне апат сахал панӑ та, 5 вӗллери 
яурт ҫур хӗлчченех выҫса вилсе пӗтнӗ. Апат 
ш ыранӑ ӗнтӗ мӑнтарӑн хурчӗсем. Ытла та шел. 
Хурчӗсемпе пӗрле колхозне те шел. 5 вӗлле хурт 
вилнипе 375 тенкӗ сийен курчӗ. Колхозниксем 
хуртсене шелленӗ пекех правлени Пуйантайкина 
та шеллет пулмала, ку тарана ҫитсе те уншӑн 
ответ тыттарман. Епӗр те Капкӑн тусӗсем ун пек 
Пуйантайкива хӗрхенетпӗр,— хӑй те хуртсем пек 
выҫса ан вилтӗр тесе, Капкӑн хуранӗнче пиҫнӗ 
йӗплӗ ҫӑмахпа тӑрантаратпӑр. Кунсӑр пуҫне тата  
ответ ты ттарма хуш атпар. Д —р-



Гитлӗр министрӗ шухӑшӗпе апла
В. Филиппӑв ӳкернӗ.

Тусӗ:— Санӑн шухӑшупа, чи усӑлӑ производствӑ орудиЯӗ тесе 
мӗне калама пулат?

М инистр:— 16 дӳймӑлӑ оруди!

Бӳрократла етем
— Доброд)убӑв критика па- 

мӗтник лартмала тунӑ.
— Ай турах! Самокритиксене 

те памӗтник лартма пуҫларӗҫ!..
О
Иапӑх парикмахӗр 

патӗнче
П арикмахӗр.—Есӗ бритвӑран 

хӑрамастӑни?
Пынӑ ҫын.—Бритвӑран хӑра- 

мастӑп. Аллунтан хӑратӑп; питӗ 
таса мар вӑл санӑн.

Тӗрӗс
— Ывӑҫ тупанӗ кӗҫтет. Укҫа 

парасса пулмала.
— Мар. Кӗҫӗ йерессе вӑл, 

мӗншӗн тесен аллуна есӗ нихӑ- 
ҫан та супӑн)Па ҫумастӑн.

Тухтӑр патӗнче
— Чирлӗ ҫын, санӑн чире 

#),рак ж елудка“ теҫҫӗ.
— Тухтӑр, ман хырӑмра рак 

пулма пултараймаст, мӗншӗн 
тесен ӗҫнӗ чухне епӗ кирек хӑ- 
ҫан та ракпа м ар,воплӑпа ҫырт- 
каланӑ. Воплӑ пулма пултарат.

^̂ У̂ фтурсӑрлах
— Курмастӑн-и, ав унта ,та- 

пак туртма йурамаст" теҫе ҫыр- 
нӑ. Есӗ итлеместӗн. Хут пӗлмен 
ҫын мар пулӗҫке есӗ.

— Хут пӗлнӗрен. ҫаплз пулчӗ 
ҫав... ,Туртм а йурамаст" тесе 
ҫырнине вуларӑм та, килтен 
тухнӑранпа та тапак туртманнике 
аса илнипе туртас килсҫ кайрӗ.

Начар йурӑҫӑ
— Ку артист мӗншӗн йурӑри 

чи ҫинҫе нотӑсене илсе йурланӑ 
чухне, ик куҫне те хупат?

— Итлесе ларакансем кӑмӑл- 
ламасӑр пӑхса ларнине курас 
мар тҫсе.

Пӗре вӗреннӗ пирки
— А :те, акӑ ҫакӑ музӑка Лист 

композитӑр ҫырнӑ.
— Мӗн тетӗн?
— Лист, тетӗп.
— Лист пулсан ,д ел а“ ҫумне 

ҫӗлесе ларт.

Тертленекен
— Мӗн есӗ тертленсе ларатӑн? 

Пилӗк кун пӗр пӗчӗк кӗнеке 
листисене уҫа-уҫа хупатӑн?

— Ку кӗнеке пирки критикӑ 
ҫырас тетӗп. Вуларӑм-вуларӑм, 
пӗр йӑнӑш та тупаймарӑм. Ҫы- 
расси пулмаст пулӗ.

Процес
Бу/ьварти тенкел ҫинче йӗкӗт- 

пе хӗр лараҫҫӗ. Хӗрӗ калат:
— Кӑҫал курорта кайса килес, 

тетӗп. Тухтӑрсем: ӳпкере процес 
пур, терӗҫ.

— Ӳпкери процес мӗн рӑл. 
Манӑн Аслӑ сугра процес пур. 
Ку вара чылайах шухӑша кайга- 
рат. ^

Йӑпӑлти
— Ҫӗлӗкна илсе пуҫна кама 

тайрӑн? Кунта никам та ҫукҫке.
— Ма ҫук. Пуҫлӑх портфӗлӗ 

пур. Ҫавна...
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Капкӑн „чӗлхи“
Отметкӑ

Ҫитмӗл те ҫичӗ лайӑх шкулти 
ҫитмӗл те ҫичӗ учитӗл ачасене 
мӗнле тӗрӗс отметкӑсем параҫ- 
ҫӗ, ҫавнаш калах Вӑрмар райо- 
нӗнчи Аслӑ Йенкасӗинчи вӑтам 
шкул директӑрӗн—Йакӑвлӗвӑн 
тӗрӗс отметкӑ пама вӗренмеле 
пултӑр.

Ш култа вӗренекен Ф едорӑва 
Раисӑна ҫитмӗл те ҫичӗ хут хӑ- 
йӗн хватернӗ шыв кӳрсе панӑ- 
шӑн ҫеҫ, уроксене ним пӗлмен 
ҫинчех „отличнӑ“ лартса парса 
учитӗл йатне ҫӗр тӗпнех намӑс- 
лантар^:а  ̂чикнӗ пирӗн наукӑ 
ҫынӗ Йакӑвлӗв.

Вулаканӗсем— кулӗҫ, Райҫут- 
ӗҫпайӗ—йатлӗ! (Тфу, тфу! И а- 
кӑвлӗва виҫӗ хут йатламала).

Ыйхӑ
Ҫитмӗл те ҫичӗ тинӗс леш 

йенче те мар, ҫитмӗл те ҫичӗ 
ҫӑлтӑр ҫийӗнче те мар—хамӑр 
сӑмса айӗнчех, Ш ӑхасан районӗн- 
чи Троицкӑ йалӗнче Осоавиахим 
организӑтзрӗ Гркгорйӗв, ҫитмӗл 
те ҫичӗ асаймӗҫ карчӑкӗсем ту- 
хатнӑ пек ҫы вӑрса Осоавиахим 
организацине сапалартарса йанӑ. 
Осоавиахим членӗсене вӗренме 
тесе пӗлтӗрех районран илсе 
килнӗ икӗ протиаогаз, пӗр вин- 
товкӑ, пилӗк плакат пайан кун 
та етем аллине тӗкӗнмен ҫӗрте 
тусанпа витӗнсе выртаҫҫӗ,

„Капкӑн лаҫҫинчен хурҫӑ йӗп 
туйанмала пултӑр. Йӗппипе Гри- 
горйӗва айӑк- пӗрчинчен йӗпле- 
се вӑратмала пултӑр.. Й ӗплекенӗ 
Ш ӑхасанри Осоавиахииӑн рай- 
совечӗ пултӑр (Тфу, тфу! Гри- 
горйӗва виҫӗ хутчен йӗплемеле).

Пыр
Итлекенӗсем тӗлӗнӗҫ, вулака- 

нӗсем вар хыпаласах кулӗҫ. Кул- 
тараканӗ Ш ӑхасан районӗнчи 
Троицкӑ йалӗнчи пуҫламӗш шкул 
директӑрӗ Логинов Александр 
пулӗ.

Ҫак учитӗл шкул вал)/ьи ӳс- 
тернӗ вунсакӑр кролике хӑйӗн 
пырӗ витӗр шампа хырӑмнеле 
чӑмпӑлт! сактерни ҫинчен шӑмӑ- 
сӑр чӗлхипе пушӑ параппан ҫап- 
са кӑтартрӗ. Какай ҫисе самӑ- 
рӑлнӑ пырӗ:— Кроликсене йытӑ- 
сем ты гса ҫисе пӗтерчӗҫ,—тесе 
суйӗ.

Шкул пурлӑхӗ ан салантӑр. 
Логинӑв капла ан тутӑр. (Тфу! 
тфу! Виҫӗ хутчен Л егинова кро- 
лик пуҫне кӑтартмала).

Ери хулинче мар, кунта
,Н йу-Й орк Таймс“ хаҫат пӗлтернӗ тӑрӑх, Аме- 

рикӑри Ери йатлӑ хула пуд)ницинче ыйхӑ чирӗпе 
асапланакан икӗ ҫулхи хӗрача вы ртат. Ҫур ҫул 
ӗнтӗ вӑл пӗр вӑранмасӑр тарӑн ыйхӑпа ҫывӑрат. 
Ҫывӑрасса вӑл куҫсене уҫса ҫывӑрат, тет.

Вӑл мӗ-ӗн! Йермуш кӑри (Вӑрнар районӗ) ҫтена 
хаҫат редколлегийӗ, ҫур ҫул мар, пӗлтӗр ҫулла- 
ранпа пӗр вӑранмасӑр тарӑн ыйхӑпа ҫывӑрат. Ери 
хӗрӗ пекех редквллеги те куҫӗсене уҫсах ҫывӑ- 
рат.

Чейе Мӗтри: хӑй ҫывӑрат, куҫӗ ҫывӑрнӑ хушӑ- 
рах чарлаттарса пӑхат!

Уйӑх пӗтни ҫинчен
— Мӗн шуйттанла! Пӑххалӗ, пӑхха, Панас!
— Мӗн?—тенӗ кум пуҫне ҫӳлеле каҫӑртса.
— Мӗн ,м ӗн ӗ“? Уйӑх ҫук!
— М ӗнле хӑйамат! Уйӑх чӑнахах та ҫук тем?!
— Ҫук ҫав!— тенӗ Чуб кумӗ тӗлӗнменшӗн ҫи- 

леннӗ йевӗр пулса.— Саншӑн нимех те мар-им ку?
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— Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ ман?
Ҫапла ҫырнӑ авал Гогӑд) писатӗл Пӑрачкавпа 

Кувакинӑ райфинпай пуҫлӑхӗсем апрел уйӑхӗ пӗт- 
ни ҫйнчен майӑн малтанхи чыслисенче калаҫнине 
итлесе. Иккӗшӗ те кусем апрел уйӑхӗ пӗтсе май 
уйӑхӗ ҫитсе ларнине сисеймен, ҫавӑнпах укҫа тен- 
кӗ пухас 2-мӗш квартӑл планне майӑн 1-мӗш тӗл- 
не 2 5 —27 процент ҫеҫ тултаркалама ӗлкӗрнӗ.

— Саншӑн нимех те мар-им ку?
— Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ ман?
— Урана „Капкӑнран" кӑларма тӑрӑш асах пу-

лат.

Кӗтес
Авалхи чӑваш йурринче:
„Сарӑ пурҫӑн кӗтесне 
Пирӗн йатсем ӳкмен пуд>,
Хура пурҫӑн кӗтесне
Пирӗн йатсем ӳкнӗ пуд)“, тенӗ.

Куславкка районӗнчи ҫыхӑну аппаратӗнче ӗҫле- 
кенсен йатне „сарӑ пурҫӑн кӗтесне мар, „Капкӑн“ 
журналӑн кӗтесне ӳкертӗмӗр. ^.Вӗсем «Канаш* ха-



Ҫатпа «Капкӑн» журнал сарас тӗлӗшпе мӗн-мӗн ту- 
нине микроскоп витӗр пӑхсассӑн та курма пулмӗ 
(„Канаш" сарас плана апрел уйӑхӗнче пӗтӗмпе те 
30 процент ҫурӑ ҫеҫ пурнӑҫланӑ). Хӑшпӗр йалсо- 
ветсене „Канаш“ пӗрер екземпд)ар ҫеҫ пырат, 
„Капкӑн“ журнал тӗсӗ те ҫук, ытти чӑваш хаҫачӗ- 
сем те пурри курӑнмасК

Кӑмӑл турам пӗр турам, теҫҫӗ. Пӗр йӗплӗ ту- 
рам хыптарар пулӗ ҫавсене.

„Аҫи“
Пӗр вӑрӑ каҫхине пӗринне сурӑх йӑтса тухнӑ, 

тет. Пӗр ҫатан патне ҫитсен, ҫатан урлӑ каҫайма- 
сӑр асапланат, тет. Ӑна ҫатан хуҫи курнӑ, тет те: 
ку мӗн санӑн?—тесе калат тет. Лешӗ: карӑк, тесе 
каларӗ, тет. Ҫатан хуҫи: мӑйраки пурҫке?—тесе 
ыйтат, тет. Вӑрри: аҫи1—тесе каларӗ тет.

Ҫавӑн пекех Ишлей районӗн Питикассинчи „Аг- 
роном* колхоз завхозӗ пулса ӗҫленӗ Гаврилӑвӑн 
511 тенкӗлӗх тырӑ тухман. Тухман укҫине халӗ те 
тӳлеттермен. Акт ҫине „511 тенкӗ“ тесе ҫырнине 
куракан: ку мӗн санӑн?—тесе ыйтсан, вӑл ахад> 
цыфӑр, тесе калама пултарат. Растратӑ туни па- 
лӑрат-ҫке цыфӑр ҫине пӑхсан?—тесе ыйтсан вӑл: 
аҫи тесе калӗ-ши, ами тесе калӗ-ши? ,А ҫи“ тесе 
йе „ами“ тесе калас ҫук, „пичче“ тесе калӗ, мӗн- 
шӗн тесен пиччӗшӗ колхоз предҫедатӗлӗ пулса ӗҫ- 
ленипе ҫав растратӑна унран ш ыраса илме вас- 
каманни палӑрат, теҫҫӗ „усал“ чӗлхесем.

В. М огол

Редактӑрпа сӑпса
{Й упт ару)

Ҫтена хаҫат редактӑрӗ патне 
Сӑпса хӑнана вӗҫсе ҫитнӗ:
— Тӗрӗссипех пӗлес килеччӗ ма» сиртен, 
Айӑкран илтнӗ халап-сӑмах ҫинчен. 
Паллакансем нумай иккӗн манӑн кунта,-— 
Кӑпшанкӑсем, тӗрлӗрен ҫунатлӑ чун та. 

Апла-тӑк, манӑн ыйту ҫапла:
Сирӗн цехра сӑпса ҫук-шим апла?— 
Ҫ ак.цех  ҫинчен ҫӳрет халап-сӑмах,
Иртнӗ кунсем, темле пӗрре, чӑнах 
Заметкӑ ҫырнӑ тет— шӑна та...
Ш ӑрчӑкӑн та, иккӗ пулнӑ, тата,
Тӗкӗлтура час-часах ҫырат пулас,
Пыл хурчӗ те, активлӑ тет— рабкор,
Кӑткӑ ҫырни те сахал мар, .
Вӑрӑи туна та унтах, йунашар...
Тӗлӗнмеле ӳсӗм сирӗн ку чух:
Ш утласан шучӗ те пулас ҫук—
Кӑткӑ, нӑрӑ, тӗкӗлтура, шӑна 
Хаҫатра вырӑн йышӑнат.

Сирӗн цехри рабкорсем хушшинче 
Сӑпса та пулӗ тетӗп, еп?
Пыл хурчӗпе шӑна пулсассӑн, теп?

— Сӑпса?— йӑвӑрӑн сывларӗ редактӑр:— 
Цехра кам патӑр вырӑн сӑпсана. 
М ӑшкӑласа ҫӳреттерӗп ак, сана.
Еп хам ҫыратӑп вӗт веҫех вӗсене.

П. Ш улкер куҫарнӑ.

Пулсассӑн форми— пулат 
рифмӑ норми

{Сӑвӑ ҫырнӑ чухне риф мӑсем  тӑвасшӑн ҫеҫ тӑ- 
рӑш акансенчен м ӑш кӑлакан сӑвӑ).

Манӑн умӑмра пит тарӑн ҫырма,
Пуҫларӑм епӗ сӑввӑма ҫырма.
Ҫырма хӗррипе йешӗрет улӑх. <
Есӗ ун урлӑ аван каҫса улӑх.
Ҫакӑ улӑхра пит тарӑн ҫараы,
Ш ӑрӑх пиркийех ҫӳретӗп ҫарран.
Вал улӑх тавра ҫаврӑнап виҫ хут.
Пӗтмест-ха манӑн ҫаплах шурӑ хут.
Улӑх варрипе выртатӗ мӑн ҫул.
Вӑхӑт ҫитмесӗр ҫарана ан ҫул.
Акӑ ҫул ҫинче йӑтӑнчӗ тусан.
Вӗҫмӗ ак тусан, шоҫҫине тусан.
Киле кайнӑ чух куртӑм епӗ хыр.
Есӗ унӑнне хуппине ан хыр.
Ҫийес килнӗрен йарӑнчӗ ман пыр 
Павулми ҫиме пирӗн пата пыр.
Киле ҫитнӗ чух тупрӑм икӗ пус.
Илетӗн пулсан ун ҫине ан пус.
Ҫич ҫулхи ача:—ҫавӑрнат, тет ҫӗр.
Кӑна пӗлмесен, пайанах выртса ҫӗр.
Пӳрте кӗтӗм те хӗпӗртерӗ куҫ.
Аш йашки ҫиме тӗпелерех куҫ.
Сӗтел хуш ш иче ҫаврӑнчӗ ман пуҫ.
Картонш кӑ ҫие тӑварне ес пуҫ.
Сӑвӑ пичете йурӑхсӑр пулсан пӗлтерӗр, мӗн- 

шӗн йурӑхсӑр пулат. Нимӗн те пӗлтермесен пиче- 
те тепӗр хут ҫырса йаратӑп. Ку сӑвва кӗртсен 
малашне татах та усӑлӑ, вирлӗ сӑвӑсем шӑранса 
тухӗҫ. Ку сӑвва  щухӑш йенчен йапӑх пулсан та 
кӗртме йурат пулӗ тетӗп, мӗншӗн тесен есӗр йа- 
пӑх сӑнвӑс£ех пичете кӗртеттӗр, кунашкаллисем 
сайра-хӑ. О. И. Р ҫырса илнӗн

Йулташлӑ шарж
В. М акарӑв ӳкернӗ.
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У ч и т е л
Андрей Гаврилчӑаа пасар кун тӗл пултӑм. Вӑл 

пирусне мӑкӑрлантэрса ман пата ҫитсе тӑчӗ.
— Сывлӑхусем мӗнле? Пурнӑҫ тӑрӑх аван чу- 

патӑк-и?—тетӗп аллине ҫемҫен чӑмӑртаса.
^— Ҫу-ук, чупсах кайаймастӑп. Уйӑх ҫурӑ ӗнтӗ 

пер вырӑнтах уксах кӗсре пек сулкалэнса тӑра- 
тӑп, —тет пирус тӗтӗмне ман сӑмса ҫинех вӗрсе.

Ҫак ҫын пӗр вырӑнтах тӑпӑртатса тӑма пултарни 
кӑш тах тӗлӗвтерчӗ мана. Унӑн пурнӑҫӗ ҫинчен 
пӗлес килнипе чӗрене такам тиӑмӑлӑ аллисемпех 
кӑтӑкланӑн туйӑнса карӗ. Хамӑн тӑван чӗлхе те 
хама пӑхӑнми пулса кайнӑран-и тен:

— Ӑҫта ӗҫлетӗн?—тесе персе йатӑм.
— Ӑҫта?—терӗ вӑл тӗлӗнсе,—учитӗлре...
Пӗр самантра манӑн куҫ умне кооператив прав- 

ленин канцел)3рийӗ килсе тухрӗ. Акӑ ҫинҫешке 
хура ҫын—Йӑмпӑлтикин Андрей Гаврилчӑ сӗтел 
хушшинче шчут шӑрҫисенчен вут-хӗм сирпӗнте- 
рес пек ш атлатарса лараЕ  

♦ —  Есӗ,—тетӗп,— счетоводран тухрӑн-и?
Андрей Гаврилчӑ, питӗ мӑнкӑмллӑн, пирус тӗ- 

тӗмне литӑр кӗленчи тӗпӗ майлӑ сарӑлса тӑракан 
сӑмси шӑтӑкӗнчен вӗрсе кӑларчӗ те:

—Е, е,—терӗ,—епӗ счетоводра ӗҫличченех учи- 
тӗл пулнӑ. Учитӗлрен тухсан служӑшчи те пул- 
нӑ, агент та, инструктӑр та епех пулнӑ...

Ытти калаҫусем пӗтсе ҫитнӗ май шкул пӳрнӑҫӗ 
ҫинчен калаҫма пуҫларӑмӑр. Калаҫнӑ ҫемӗн хӗр- 
нӗ тимӗр пек хӗрсе пырат Андрей Гаврилчӑ.

Вара картӑ патне пытӑм та п ӳрн еп е вӑр! ҫавӑрса кӑтартрӑм 
пӗр вырӑна. „Ҫакӑнта М адагаскар*—терӑм.

—^„Фу!—тет,—шӑвӑнмала пулат пул) ку ӗҫрен 
те. Й алан хӑлхара ача сасси йӑнласа ҫӳрет. Каҫ- 
серен тетпат тӳрлетсе анкӑ-мӗнкӗ пулнӑ пек 
ывӑнатӑн. Еҫ укҫине сахалтарах параҫҫӗ!— пӑ- 
ш ӑлтатат сӑыси айӗнче,
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— Мӗнле дисциплинӑпа всрентетӗн?— персе йа- 
тӑм тӳсейменнипе..

— Мӗн мӗнле дисциплинӑ пултӑр унта: лите- 
ратурӑпа та, химипе те, пенипе те, физкуд)турӑ- 
па та вӗрентетӗп. Акӑ виҫфм-кун ҫеҫ,,;—пуҫарса 
йачӗ каллех,—географи вӗрентекенӗ чирленӗ те, 
вӑхӑглӑха мана хушрӗҫ. Пытӑм, снаш, класа ӑн- 
лантаратӑп. ,М адагаскар“ шыратпӑр картӑ ҫинче. 
Хам та*тупаймастӑп. Вара. картӑ патне пы тӑм та 
пӳрнепе вӑр! ҫавӑрса кӑтартрӑм пӗр вырӑна. „Ҫа- 
кӑнта“,—терӗм. Вӑт йепле вӑл.

Антӑрамала,— тетӗп хам ӑш ӑм ра,—универсал!
Ҫав вӑхӑтра вӑл манӑн пуҫри шухӑша пӗлнӗпе 

пӗрех:
— Учебник пур, вуласа тух та кайса вӗрент. 

М ӗн унта вузсем тӑрӑх сӗтӗрнсе ҫӳремели.
-т- Ай, а й !-т е т ӗ п ,— сахал пӗлӳпе ӗҫлеме кан- 

сӗртерех те!
— Ну,— мӑйне хур пек пӑркаласа илчӗ вӑл,— 

Л ӑпсӑрккана колхоз предҫедатӗлӗнчен кӑларчӗҫ 
те халӗ учитӗлре мӗнле-ӑшшӑ ӗҫлет.

Ним калама_ аптӑранӑ йенне:—П др та калаҫ 
Унтрипе!—терӗм хам ӑшӑмра. Ачисем те шеллӗ— 
вӗсене пӑсаҫҫӗ, Андрей Гаврилчӑ та шеллӗ— хӑйӗн 
пӗлӳне хӑпартассишӗн ҫунмаст.

Унйа сывпулашнӑ хыҫҫӑн ун пек „Унтрисене“ 
татах та тӗл пулкаларӑм епӗ. Хӑшӗсем Пушкинӑн 
сӑввисене вуласа курман пулин -^е, литературӑ 
вӗрентеҫҫӗ, хӑш ӗсем—пӗр нотӑ пӗлмен ҫӗртех, йул- 
ташӗсем йурлакан йурӑсене чухӑмӑн вӗрентеҫҫӗ.

— Ех,—тетӗп хамД хам,—районра пӗр икӗ-виҫӗ , 
„Унтри“ пурах ӗитӗ, ӑҫтан ачасене вӗсен аллине 
шанса паратӑн?

Ҫак йӑвӑр шухӑша ҫӗклесе пӗр уйӑх майлӑ ҫӳ- 
ретӗп._ Пӗр-пӗр наукӑ теорине шӑл айне хурса 
аахатӑп та  ҫырла лекех парӑнат мур.§§

Пӗринче ҫапла ш ухӑшлакаласа хула урамӗпе 
пыратӑп. Ҫӳхе туталӑ хӗрсем ҫинчен, инҫетре пу- 
рӑнакан савни ҫинчен, госекзамӗн ҫывхарни ҫин- 
чен шухӑшласа пуҫ мимине ыраттаратӑп.

Сисмен те, кӑлт! тӗртрӗ такӑш ӗ. Тӗртессе пы- 
сак сӑмсам тӑринченех тӗртрӗ. Пӑхатӑп— ман умра 
Андрей Гаврилчӑ кулкаласа тӑрат.

— На, вула! Кур ак учитӗлсен ӗҫ укҫине ӳс- 
тернине,—тӗртсе кӑтартрӗ халӗ ҫеҫ илнӗ хаҫачӗ 
ҫине.

Ҫынсем^ канҫӗрлемен кӗтессерех кайса вулама 
тытӑнтӑмӑр. Епӗ вуланӑ май Андрей Гаврилчӑ пӗр 
пек:

— Мӗн, тен, инженерсемпе пӗр тан илме пуҫ- 
латпӑр-е? тесе кулкаласа илет.

—- Ҫаплах, ҫаплах! Есӗр вӗт .инж енеры челвве- 
ческих душ “!—тетӗп ӑна хирӗҫ.

—Хе, хе! Апли апла та, учитӗл йатне илтме ай, 
ай, ай!—пуҫне пӑркалат вӑл.

Вуласа пӗтернӗ хыҫҫӑн калаҫкаланӑ май йури- 
йех:

— Есӗ пӗр ӗҫрен тепӗр ӗҫе куҫма йурататӑнчӗ, 
малашне учитӗлрех ӗҫлетӗн-и?-тетӗп.

— Р> о1—куҫӗсене чарса пӑрахрӗ вӑл,— шӑпӑр- 
па шӑлса кӑлармасӑр та тухмастӑп. Ӗҫ укҫийӗ, 
шкулти йӗркелӗх, учебниксем... Ех, мӗн чул тӑрӑ- 
шаҫҫӗ вӗт шкулшӑн!



— Есӗ ху сахал вӗреннӗ,—тетӗп хайхискерне,— — Заочнӑ вӗренес нулат?
ачасене йапӑх вӗрентме пуҫласанах ӗҫрен кӑлараҫ- _  Халӗ кӑна института кӗрсе ҫырӑнтӑм-ха. Ун-

- - - сӑрӑн йурат-и? Чаплӑ йат халӗ—учитӗл, мӗн тен,
Ман ҫине сиввӗн пӑхрӗ вӑл. Хура куҫ харшийӗ- е? Ой, ой ку йата илтме хӗн, вӗри йашка ҫини 

сем пӗкӗ пек ҫӳлеле ҫӗклене-ҫӗклеве куҫӗ ҫинеле мар!
шуса анма пуҫларӗҫ. „

’ Сывпулашрамар. Вӑл кӗнеке магазине йеннеле
— Манӑн пуҫ ҫук-им? Акӑ халех магазина «ай-

са кӗнекесем илетӗп. Пӗтӗм вӑйа хурҫа вӗренме 
тытӑнатӑп. Мӗн тен, е?

чупре.
И. Кашлинке.

Ӗҫпе пырсан каласа пани
Йалти худож ӗствӑлӑ вӑбсен пултарулӑхне пӑхса тухас тӗ- 

лӗшпе йатарласа уйӑрнӑ комиҫҫисем мӗнле ӗҫленине пӗлмен 
йалсоветсем те пур.

каларс.

— Пирӗн кӗтӳҫӗ ӗнер пит илемлӗ кӗвӗ каласа пӗтӗм халӑха савӑнтарчӗ.
— Шӗхличӗпе-и? ^

Шӗхличӗпе мар ҫав! Ройафпе. Шоппен композитӑр ҫырнӑ ноктӳрн йатлӑ кӗвве

17



Пурнӑҫпа паллашайман
Ҫверчков художник ӳкерчӗкӗ

Сӑнсаланайман: —Тӳррипе каласан есӗ, шӑпчӑк кайӑк, манран та начар мар йурлатӑн. 
Кайӑк:— Поет тус, есӗ апла каланине итлемешкӗн пит хавас, анчах епӗ шап г̂ӑк мар, 
хура ҫӑхан.
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Епӗр тӗрӗслесе пӑхнӑ тӑрӑх, Капкӑн журнал Совет 
Сойузӗн ҫурҫӗрти вырӑнӗсене пӗр екземп^ьар та каймаст. 
Хӗвелтухӑҫӗнче,хӗвеланӑҫӗнте, кӑнтӑрта пурӑнаканнисемпе 
пӗрлех, ҫурҫӗртисем те Еапкӑн журналсӑр ан пурӑнчӑр 
тесе, унӑн хакне пысӑк саспаллисемпех ҫырса пӗлтеретпӗр;

6 уйӑха— 1 тенкӗ ҫурӑ, 
ҫулталӑка— 3 тенкӗ.
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К А П И Т А Л И С Т :  Совет С ойузне кӑйса ҫӳрекен делегацисем уата ҫятсен ннн  
курми суккӑр лудса тӑрсан лайӑхчӑ...

Ж А Н Д А Р М :  Совет Сойузӗнчеы тавӑрӑнсан ним калаҫми, чӗлхесӗр пулса ларяяпе 
те ҫитет.


