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Хашпӑр кол'< «ен уйӗсенче малтанхи „ҫеҫпӗлсем“  курӑнма 
пуҫларӗҫ.



Халӑх хушшинче авалтанпах ҫакӑн пек юмах 
ҫӳрет: Тахҫан ӗлӗк икӗ ҫын, хӑйсене ученӑй 
тесе ят панӑскерсем, анчах „турӑ парсан пурте 
пулать, вӑл памасан нимӗн те пулмасть“, текен 
вӗрентӳ ҫинче пурӑннӑскерсем, ҫыннӑн шӳт тӑ- 
вас тата кулас йӑли ӑҫтан пуҫланса кайни ҫин- 
чен тавлашу пуҫласа янӑ.

— Этем вӑл малтанах калаҫма, е кулма вӗрен- 
нӗ-и?—ыйту панӑ пӗри, каҫӑр сӑмсаллӑскер.

Ун ҫинчен библире нимӗн те каламан ҫаз,— 
ответленӗ тепри, шӗвӗр сӑмсалли.

— А тен малтан кулма вӗреннӗ пулӗ?
— Апла пулсан, шӳт тӑваканӗ кам пулкӑ?— 

ыйтнӑ шӗвӗр сӑмса.
— Чӑн та, шӳт тӑвакакӗ кам пулнӑ?—Харӑс- 

сӑн ыйтнӑ вӗсем иккӗшӗ те. Вара каҫӑр сӑмсапа 
шӗвӗр сӑмса ҫумма ҫумлӑн ларнӑ та чӑн малтан 
шӳт тӑваканӗ кам пулни ҫинчен ҫамкисене карт- 
лантарсах шухӑшланӑ. Вӗсен „Эй, ҫӳлти аттемӗр, 
паян пурӑнмалӑх ҫӑкӑр пар пире“, текен сӑмах- 
сӑр пуҫне урӑх ни.мӗне те пӗлмен пур-ҫук пуҫ 
мимийӗсем пуш арман чулӗ пек ҫаврӑннӑ, ҫам- 
кисем ҫинче пӑрҫа пек тар тухнӑ, анчах чӑн мал- 
тан шӳт тӑваканӗ кам пулнине вӗсем ниепле те 
шухӑшласа тупма пултарайман.

— Шӳт тӑваканӗ вӑл путлӗ ҫын пулман,—-тенӗ 
шӗвӗр сӑмса, тарне шӑлса типӗтсе.

— Мӗнщӗн апла шутлатӑн?
Турӑран, патшаран тата хӑйӗн хуҫинчен хӑ- 

раман ҫын ҫеҫ шӳт тума, кулма пултарать.
Вӗсем вара ҫак „открыти“ ҫинчен пӗлтерме 

министр патне сиккипе чупнӑ, министрӗ патшана 
пӗлтернӗ. Патша вӗсене хӑй патне чӗнсе илнӗ те 
хӑйӗн „ученӑйӗсем“ ку открытине мӗнле туни 
ҫинчен тӗплӗн ыйтса пӗлнӗ, иккӗшне те питӗ 
мухтанӑ, медаль тата пысӑк ученӑй ятне памал- 
ла тунӑ.

Чӑна та килет ку ю.мах. Ахальтен мар, халӑх 
юмахӗ ҫилпе вӗҫсе килекен кӗрхи ҫулҫӑ мар, теҫ- 
ҫӗ. Салтыков-Щедрин пек сатириксене, вӗсен 
ҫивчӗ сӑмахӗсемпе тӳрӗмех усӑ куракан ҫынсене 
патша самодержавийӗ, капиталистсемпе помещик- 
сем шӳт туса кулма ирӗк пама .мар, кун ҫути 
кӑтартман, вӗсен произведенййӗсене ҫунтара-ҫун- 
тара янӑ, хӑйсене тӗрмене хупса лартнӑ, ссылкӑ- 
на хӑваласа кайнӑ. Пупсем кун пек ҫынсене ан- 
тихрнст ятне панӑ, нимӗн калаҫса тӑмасӑрах, та- 
мӑка ямалли препровожденисем тыттарнӑ. Ҫын- 
нисене тытса тӗрмене хупасси ытлашши йывӑрах 
пулман ӗнтӗ, анчах вӗсен сӑмахӗсене пӗр жандарм 
та, пӗр полицейски те, пӗр пуп та, пӗр провока- 
тор та, пӗр шпик та тытма пултарайман. Патша

самодержавине вӑтаран татса питлекен большевик- 
ла сӑмахсем халӑх хушшинче тата вӑйлӑн сарӑл- 
са, ӳссепынӑ. Большевиклачӑнлӑхпа тӗрӗслӗх мӗн- 
пур ӗҫхалӑхне хӑватлӑ революциллӗ штурма ҫӗк- 
лентернӗ.

Октябрьти Социализмлӑ Аслӑ революци пулнӑ- 
ранпа 23-мӗш ҫул ҫинче пыратпӑр ӗнтӗ. Совет 
халӑхӗ турӑран хӑрама мар, нимӗнле тӗшмӗше 
те ӗненмест. Патшапа хуҫасем ҫинчен пиртен 
нумайӑшӗ, 30 ҫултан ҫамрӑккисем, истори кӗне- 
кисене вуласа тата ваттисем каласа панине ит- 
лесе ҫеҫ пӗлеҫҫӗ. Совет халӑхӗ капиталистсемпе 
помещиксене, кулаксене, вӗсен „меньшевик“, „эс- 
сер“, „кадет“„ „анархист“, „троцкист*, „бухари- 
нец“, „зиновьевец“ ятлӑ тата ытти наркӑмӑш сӗ- 
лехеллӗ йыттисене пӗрерӗн-пӗрерӗн тапса сир- 
пӗтрӗ. Пӗр сӑмахпа каласан, турри те, патши те. 
хуҫи те ҫук. Большевиксен партийӗ, аслӑ ҫулпуҫ 
Сталин юлташ ертсе пынипе, Советхалӑхӗ хӑйӗн 
ҫӗршывне тӗнчери чӑн хЯватлӑ та вӑйлӑ, пуян 
ҫӗршыз туса хучӗ. Ҫак никам ҫӗатерейми хӑват-  
па пуянлӑх—вӑл ӗҫҫыннисен савӑнӑҫлӑ та телей- 
лӗ пурнӑҫӗн никӗсӗ.

„Савӑнӑҫ култарать", тет халӑх сӑмахӗ. Чӑн та 
совет ҫынни шӳте-, кулӑша юратать.

Пирӗн ҫӗршывӑн хӑвачӗ ҫине сахал мар тӑнк- 
камсем килсе ҫапӑнса пӑхрӗҫ. Япония самурайӗ- 
сем Хасанра тата Буир-Нурта Хӗрлӗ Ҫар ҫӗмӗр- 
се янӑ янах__шӑммийӗсем халӗ те сыпӑнса ҫитей- 
мен,теҫҫӗ. Елӗк вӗсем фотоӳкерчӗксенче яланах 
шӑлӗсене йӗрсе ларнӑ, халӗ пурте тутисене хуп- 
са ӳкеҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӗсем Хӗрлӗ Ҫар вӗсен 
малти шӑлӗсене ҫапа-ҫапа ӳкернине кӑтартасшӑн 
мар.

А пирӗн боецсем тата хытӑ кулаҫҫӗ.
—Ну патӑмӑр та самурайсене! Пӗрре тапатпӑр та‘ 

сопка урлӑ пӗр пересадка тумасӑр вӗҫсе каяҫҫӗ,— 
— теҫҫӗ.

Хӗрлӗ Ҫар пӗрре ҫиҫкӗнтерсе ярсанах, Поль- 
ша панӗсем Парижа ҫитиччен ыткӑнса кайрӗҫ.

Урал сӑрчӗсем еннелле пӑхса сӗлехисене юх- 
тарнӑ белофинсем вӗри шыв ҫине кӗрсе 
ӳкнӗ таракан пек, тапкаланчӗҫ. Пӗр енчен нӑх- 
сан, Хӗрлӗ Ҫар вӗсенечӑн та Урал сӑрчӗсен ру- 
дисемпе паллаштарать. Белофинсен пуҫӗсем ҫине 
йӑтӑнса анакан Ворошиловла килограмсенче Урал- 
ри рудасем: тимӗр, тӑхлан тата ытти металлсем 
сахал мар-ҫке. Педагогика енчен пӑхсан, ку вӑл 
нагляднӑй урок пани пулать, Ваттисен сӑмахӗпе 
каласан, белофинсен ҫапа пӗлмен пуши хӑйсене 
ҫаврӑнса тиврӗ, тени щулать.



Мӗнпур Совет халӑхӗ пекех Чӑваш халӑхӗ те  
шӳте юратать. Ҫавна кура 15 ҫул каярах пирӗн 
республикӑра „Капкӑн“ журнал ҫуралса тухрӗ. 
Ана Ленин-Сталин партийӗн ӗҫӗшӗн пыракан кӗ- 
решӳре халӑхпа пӗрле пыракан, халӑхӑн шухӑш 
кӑмӑлне тӗрӗссӗн ҫутатса тӑракан орган пулма 
пиллерӗҫ. Вара „Капкӑн“ хӑйӗн ҫимволлӑ палли- 
сене: тимӗр сенӗкне тата капкӑнне йӑтрӗ те, ӗҫ- 
халӑхӗпе пӗрле малалла утрӗ.

Ашшӗ-амӑшӗ хӑйсеначине юратнӑ пекех, чӑваш 
халӑхӗ хӑйӗн сатирӑллӑ журҫалне, вӑл ҫуралнӑ кун- 
ранпах, хнсеплесе юратса тӑрать. Ӗрчевлӗ пулчӗ 
,Капкӑн“. Ӑна пурӗмиҫеҫын вуланинехисепе илсе 
ҫитерме йывӑртарах, мӗншӗн тесен вулама нӗле- 
кен ҫынсенчен нумайӑшӗ, вӗсен аллине „Капкӑн" 
журнал лекҫен, ӑна малти страницӑран юлашки 
страницӑна ҫитиччен вуласа тухмасӑр алӑран вӗ- 
ҫертмеҫҫӗ, „Юратнӑ Капкӑн“, „Хисеплӗ Кап- 
кӑн“, „Капкӑн ту с “, „Хаклӑ Капкӑн“, тесе ҫырнӑ 
ҫырусем кун^ ҫинчен лайӑх ҫирӗплетсе параҫҫӗ.

Пирӗн 15 ҫул хушшинче куҫа курӑнман, анчӑх 
ҫав тери хытӑ вӗтелекен критикӑ ҫулӑмӗпе ӑша-

ланӑ, тимӗр сенӗк юппи ҫине тирсе лартнӑ, кап- 
кӑн хӗскӗчӗпе ҫаклатнӑ элементсен витринине 
тусан, чылаях пысӑк витрина пулмалла. Унта 
патши те, турри те, капиталистсемпе помещик- 
сем, кулаксем, усламҫӑсем, пӗрре тӑраниччен 
апат ҫинӗшӗн тӑван ҫӗршыва пӗтӗмпех сутса 
яма хӑтланнӑ троцкистла-бухаринла ҫӗлен-калта- 
сем, пӗр бутылка эрехшӗн клас тӑшманӗсен хӗвне 
кӗрсе ларнӑ подкулачниксем, тӑр кӑнтӑрла улта- 
лакан мошенниксем—пупсем, сектантсем, юмӑҫ- 
сем, вӑрӑсемпе растратчиксем, волокитчиксемпе 
бюрократсем, кахалсӗмпе рвачсем тата ытти сит- 
релчӗксем те пулӗччӗҫ.

Малашнетата пысӑк задачӑсемпе ӗҫсем тӑраҫ- 
ҫӗ. Сталинла пятилеткӑсен ҫулӗсенче малта пыра- 
кан техникӑпа хӗҫпӑшалланнӑ социализмлӑ ҫӗр- 
шыв коммунизм патне тата пысӑк хӑвӑртлӑхпа 
пырать. 15 ҫул каярах чухнехи пӗк шултӑрканӑ 
айтуркка урапапа ҫурӑк тупанлӑ хыҫсӑр ҫуна ҫин- 
че мар, халӗ Совет халӑхӗ автомобиль, самолет 
ҫинче ларса пырать.

Никита Волков.
★ • -----------

;УЧИТЕЛЬСЕМ Х У Ш Ш И Н Ч Е

— Пӑхӑр-ха, сирӗн шкулти ачасем мӗн хӑтланаҫҫӗ.
— Пирӗн шкултисем мар вӗсем. Эпӗ халӗ урӑх шкула куҫрӑм.

Ч У В А Ш С К А Я  
I КИиЖИАЯ ПАЛАТА



Эрхип вӑрман хатӗрлевӗ ҫинчен юлашки эрне 
хушшинче пилӗк доклад туса ирттерчӗ.

— Вӑйлӑ калӑть,— теҫҫӗ ун доклачӗсене итле- 
кенсем.— Вӑрмана касма кайсан, ӑна хуса ҫитекен 
те пулмӗ,—теҫҫӗ.

Ыран вӑрман касма каймалла, тенӗ чухне вӑл 
каҫах выртса ҫывӑрчӗ. Анчах ирхине хӗвелпе 
пӗрле тин ҫӗкленчӗ пирӗн Эрхип вырӑн ҫинчен. 
Ҫапах та кулянса-туса тӑмарӗ вӑл, сухалне якат- 
нӑ май хаваслӑн калаҫса илчӗ:

— Ну и ҫывӑрнӑ та! Докладсем туса хытӑ 
ӗшеннӗ ҫав... Карчӑк, ӑҫта эсӗ? Карчӑк!

—Мӗн тумалла?—илтӗнчӗ кӑмака умӗнчен кар- 
чӑккин сасси.

— Ма тӑратмарӑн? Мана кӗтсе те ывӑнчӗҫ пу- 
лӗ унта.

— Камсем?
— Ара колхозниксем.
—,  Вара?
— Ӗҫлемеллех каяҫҫӗ вӗсем. Эпӗ вӗсен брига- 

дирӗ вӗт! Паян пирӗн колхозран 63 ҫын вӑрман 
касма каймалла.

— Ах, апла эпӗ апатне те пӗҫерсе ӗлкӗрейменч- 
чӗ-ҫке,—хыпаланса ӳкрӗ Эрхип арӑмӗ.

— Юрӗ-ҫке ӗнтӗ, пӗррелӗхе сӗт-турӑхпа та 
ҫикелесе кайӑп, васкамалла, терӗ Эрхип.

Тумтирне тӑхӑнчӗ те вӑл урамалла тухса чуп 
рӗ. Анчах унта ӗҫ тухмарӗ пулас, часах каялла 
таврӑнчӗ. Вара пӗр сӑмах чӗнмесӗр кӑмака хыҫ- 
не хӗсӗнкелесе кӗрсе тухрӗ, сентре ҫине хӑпарса 
анчӗ, юлашкинчен тарӑхса кдйсах сакайсене ух- 
тарма тытӑнчӗ. Пӗр ҫур сехет пек иртсен урай 
варне катӑк сӑмсаллӑ пуртӑ, кусар тата авӑрсӑр 
пӑчӑкӑ тухса выртрӗ.

Анчах Эрхипӗн кунпа та кӑмӑл тулмарӗ, вӑл 
шырас ӗҫе малалла тӑсрӗ, юлашкинчен хыттӑн 
тарӑхса ҫапла калаҫса илчӗ:

— Ҫук значит!..
— Ме эппин, хӑвӑртрах апатлан та кай,—терӗ 

ӑна ҫав вӑхӑтра тӗпсакайӗнчен ун валли сӗт ил- 
се тухнӑ карчӑкӗ.

— Ма васкататӑн-ха эсӗ мана?!
— Ара ху васкатӑп терӗн-ҫке?..
— Васкама мар, каясси те пулмасть пулмалла.
— Ма апла?— тӗлӗнсе ыйтрӗ карчӑкӗ.
Анчах Эрхип унпа калаҫса та тӑмарӗ, тухса 

кайрӗ. Тулта та нумай ҫӳремерӗ вӑл, взскаса 
чупса кӗчӗ, ҫиллӗн калаҫма пуҫларӗ:

— Карчӑк пӗлетӗн-и эсӗ паян лавкара ревизи 
пулнине?!

— Ара пулин, пулмин, пире мӗн ӗҫ. Эпир про- 
давец мар, растрата туман, ревкомнссинче те 
тӑмастпӑр.

— Тоттӑ кирлӗ пулчӗ ҫав, унта ревизи пулнӑ 
пирки ак эпир вӑрмана каяймастпӑр...

Эрхип ҫацлипех лӑпланма пӗлмест, тем ятлаҫ- 
са урай тӑрӑх уткаласа ҫӳрет.

— А, чим-ха,—терӗ вӑл тем аса илнӗ пек пул- 
са,—кӑмака ҫине улӑхса пӑхам-ха. Сӑмахне пур- 
нӑҫлас майпа вӑл кӑмака ҫине улӑхма тытӑнчӗ, 
анчах хӑпарса та ҫитейменччӗ, унӑн аллине такам 
хыттӑн чӗрсе илчӗ.

— Кам вӑл?!— терӗ Эрхип чалтак снксе ӳксе.— 
Кам унта?

Ҫавӑнтах вӑл кӑмака тӳпинче кантӑрвӑрри 
тӗслӗ кушак мӑрӑлтатса выртнине курчӗ.

Вӑл ӑшӗ тулса ҫитнӗ енне кушака алӑк еннел- 
ле мӗнпур вӑйӗпе вӑркӑнтарчӗ.

— Пӗт ҫавӑнтах!
Анчах стена ҫумне пырса ҫапӑнмалли кушак 

шӑп ҫав вӑхӑтра алӑкран кӗрекен карчӑкӗ ҫине 
пырса тӑрӑнчӗ.

— Ах!...—терӗ карчӑк. Эрхип васкаса кӑмака 
ҫинчен анчӗ те карчӑк патне чупса пычӗ.

— Каҫар ӗнтӗ, карчӑкӑм, хӑвах пӗлен, паян 
лавкара ревизи пулман пулсан, ҫак картинӑ та 
пулман пулӗччӗ...

Йӗпе ҫине сапа, тенӗ евӗрлех Эрхипе тарӑх- 
маллисем тупӑнсах пычӗҫ. Хумка хунчӑкӗш арӑ- 
мӗ пырса кӗчӗ ун патне.

— Ара эсӗ, Эрхип пӑяхам, мӗн туса тӑран 
халиччен? Сана кӗтсе ывӑнтӑмӑр...

— Ывӑнӑсӑр.
— Ну айда хӑвӑртрах.
— Паян пулмасть пырасси.
— Хӑҫан пыран апла?
— Лавкара ревизи пӗтмесӗр те пулмасть.
Хумкка хунчӑкӗш арӑмӗ Эркипе ним ӑнланма-

сӑр тӑчӗ, татах калаҫтарма тытӑнчӗ, анчах ҫав 
сӑмахсене илтсен, каялла тухса кайрӗ.

— Мӗнле ирттерес паянхи куна? Хӑҫан пӗтӗ-ши, 
ку лавкари ревизи?— тенӗ сӑмахсем Эрхип ҫӑва- 
рӗнчен вӗҫӗмсӗрех туха-туха ӳкеҫҪӗ. Ним тӑвай- 
ман енне вӑл урай тӑрӑх та уткаласа ҫӳресе пӑх- 
рӗ, тула та тухрӗ, хаҫатӑн ҫӗнӗ номерӗсене пӑх- 
каларӗ—ҫук, нимле те ӑш выртмасть. Темӗн хи- 
рӗҫтерет.

Шан-шан-шан шаккарӗҫ чӳречерен.
— Кам вӑл?—ыйтрӗ Эрхип чӳрече патне хыпа- 

ланса пырса.
— Сана ялсоветне чӗнетчӗҫ те, — илтӗнчӗ хӗрача 

сасси.'
— Кам чӗнет?
— Председатель.
— Кала, пыраймасть, те.
— Хӑҫан пыратӑн?
— Лавкара ревизи пӗтсен.
Пӳртре Эрхиппе карчӑкӗ ҫеҫ. Ӑ н ^ х  вӗсен хуш- 

шинче калаҫу чӗрӗлмест. К а р ч ӑ к ӗ^ р х н п ӗ н  пичӗ 
ҫинче ҫаплах тарӑху йӗрӗсене курса, сӑмах хуш- 
ма шикленет. Эрхип пуҫне усса уран тӑрӑх ут-



каласа ҫӳрет. Час-часах хӑй: „Хӑҫан пӗтет-ха ку 
ревизн?“ тесе ассӑн сывласа ярать.

— Сисетӗп—терӗ карчӑкӗ юлашкинчен хӑй 
ӑшӗйче,— пӗлетӗп ревизи ӑна мӗншӗн хуйхӑ кӳ- 
нӗ: Селен Ҫимунӗн арӑмӗ продавец-ха унта. Вӑл 
ун патне вӗреннӗ пулас. Вӑт халь ун растрата 
пуласран хӑрать. Ах, епле вӑл-аллӑ виҫҫӗре пу- 
лин те, ҫамрӑк арӑма иленнӗ... Вӑл ку шухӑшсе- 
не Эрхипе хӑйнех те калама тытӑнчӗ, анчах шик- 
ленчӗ, ҫитменнине тата каллех чӳречене тул ен- 
чен шаккарӗҫ.

— Кам унта?—ыйтрӗ Эрхип.
— Сана колхоз правленине пыма каларӗҫ,— 

илтӗнчӗ урамран.
— Пыраймасть, те. Лӑвкара ревизи пӗтмесӗр ниҫ- 

та та хускалмастӑп... Мӗнле кун пулчӗ ку паян, 
ҫынсем те ӑҫтан сиснӗ ман нушана, киле-киле 
чӑрмантараҫҫӗ тек?—тарӑхса мӑкӑртатса илчӗ 
Эрхип. Вӑл ку сӑмахсене каласа та ӗлкӗрей- 
менччӗ, кӗҫӗн алӑк сасси илтӗнсе кайрӗ.

— Кам хӑямачӗ килет тата, тарӑхтарса ҫӳреҫ- 
ҫӗ, пытанас луччӗ. Карчӑк, эсӗ хуҫа килте ҫук, те.

Эрхип килекен ҫын куҫ умне курӑнас мар тесе, 
злӑк патӗнчи кровать айне чӑмрӗ. Анчах кунта 
га телей пулмарӗ ун, пӳрте кӗнӗ ҫын унӑн кро- 
вать айне вырнаҫса ӗлкӗреймен ури ҫине пырса 
такӑнчӗ.

— Мӗн эсӗ унта кӗрсе кайнӑ?— ыйтрӗ вӑл Эр- 
хйп ҫинелле пӗшкӗнсе пӑхса.

Эрхип ӗҫ тухманнипе хыттӑн тарӑхса илчӗ. Тем 
кӑласшӑнччӗ вӑл ҫак палламан ҫынна, анчах пуҫӗ 
шухӑшласа ӗлкӗриччен ҫӑварӗ „ревизи“ тесе пер- 
се ячӗ. Палламан ҫын ахӑлтатса кулса ячӗ:

— Эсӗ растратчик-и.м апла, ревизинчен тарса 
пытанан?...

— Кам каларӗ сана „раӗтратчик* тесе?—сиксе 
тӑчӗ Эрхип.

— Ара, ху тарса пытаннӑ та...
— Мӗнле пытаннӑ, унта манӑн ҫичӗ пуслӑх к6- 

мӗл укҫа кусса кӗнӗччб, ҫавна шырарӑм,—персе 
ячӗ Эрхип.

Килнӗ ҫын Эрхип арпашнине сисмен пек пул- 
са тӳррех ӗҫ ҫине куҫрӗ.

— Юрӗ,—тере вӑл,—-эпир сирӗн колхоза вӑр- 
ман ыйтӑвӗпе килтӗмӗр, вӑрман касма сирӗнпе 
договор тӑвас тетпӗр.

— Пултараймастӑп пуль,—терӗ Эрхип.— Паяи 
лавкара ревизи...

Килнӗ ҫын пикенсех калаҫма пуҫларӗ. Вӑл хӑй 
лесничествӑран килнине, тепре килсе вӑхӑта ирт- 
терсе ҫӳреме май килменнине пӗлтерчӗ. Ҫапах 
та .пулмасть*, терӗ Эрхип.

— Мӗн тӑвас тен, ҫынпа ҫапӑҫма ҫук,—-тере 
те тухса кайрӗ килнӗ ҫын.

Каҫпа Эрхипе колхоз канцелярине, правлени 
ларуне чӗнтерчӗҫ. Сӑмах Эрхип ҫинчен тапранчӗ. 
Паян вӑрман касма кайманшӑн ятларӗҫ. Анчах 
Эрхип парӑнасшӑн пулмарӗ:

— Ҫук, эпӗ айӑплӑ мар унта...
— Ӑн калаҫса лар,—терӗ ӑна председатель,— 

кала-ха, ма апла хӑтлантӑн?
— Мӗнпур ӗҫ ревизи пирки пулчӗ,— терӗ Эр- 

хип.—Ун пирки элӗ паян пуртӑ-пӑчкӑсем илсе 
хатӗрлеймерӗм.

— Эсӗ сӑмах ӑсти ҫеҫ иккен,— терӗҫ вара ӑна.— 
Пуш барабан шаккаса ҫӳреме ҫеҫ пултаратӑн.

М. Аркай.

Пулни-иртнисем
Тӗрӗс паллӑ. Астрономи институчӗ пӗлтернӗ 

тӑрӑх, кӗҫех ҫуркунне ҫитет: Советски районри 
Ваҫкасси колхозӗн юр айне гулнӑ плугӗсем 
ҫпеле тухма пуҫланӑ.

Сӗрӗм тивнипе. Ҫӗрпӳ районӗнчи Мӑнҫут 
колхоз правленине ӗҫпҫ пынӑ колхозница Ива- 
нова М. сӗрӗм тивнипе тӑнсӑр пулнӑ (чӗлӗм тӗ- 
тӗмӗпе).

С пектакль  лартнӑ чух. Куйбышев обла- 
ҫӗнчи „Хӗрлӗ У рал“ колхозри драмкружок чле- 
нӗсем Ф. П. Павловӑн „Судра“ комедине лартнӑ 
чух Ухтеркке рольне вылякан валли ялта килти пир- 
тентунӑкӗпе  тупайман. Халӗ драмкружок руко- 
водителӗ Дездемонов пир кӗпе илме Куйбышев 
хулинчи истори музейне кайнӑ.

•  * * *

О тветтыттарнӑ. Парижри „Пантеон де-Варье- 
ге“ текен театрта ыартӑн 13-мӗшӗнче тӗнчере 
;ук вӑйлӑ скандал пулса иртнӗ: пӗртен-пӗр зри- 
гель Дюбуа, „Сывӑ пултӑр вӑрҫӑ!“ текен вырӑн- 
•а, тӑвӑллӑн алӑ ҫупас вырӑнне, кулса янӑ. Гр-н 
Цюбуана ку айӑпшӑн тивӗҫлӗ ответ тыттарнӑ: 
'лтӑ уйӑхлӑха концентрациллӗ лагере хупса 
[артнӑ.

Чӗнерти вулав ҫуртӗнче
А. Авдеев ӳкерчӗкӗ .

Ӑҫта курма пулать-ши ку вулав ҫурчӗн заведующине? 
Ана-и? Ронора шалу илнӗ чухне.



.Хӗрлӗ Партизан" колхозӑн ҫамрӑк садовочӗ 
Мӗкӗте икӗ уйӑх ытла ӗнтӗ хӑйне ниҫталла мар 
туйса ҫӳрет. Ҫывӑрма выртсан та, ӗҫре те— ун 
куҫӗсен умӗнче яланах пӗр ҫын: ялти ҫамрӑк учи- 
тельница Елена Васильевна курӑнса тӑрать. Мӗне 
пӗлтерет-тӗр ку халиччен туйман мыскара? Пӗр- 
пӗр ятсӑр чирпе чирлемест пуль те пирӗн Мӗ- 
кӗте?

— Ҫук, ҫук!— тет вара вӑл ун пек чухне шик- 
ленме тытӑнса.—Тин ҫеҫ ҫӑва тухрӑмӑр ■ пулать 
те, ҫак илемлӗ вӑхӑтра чирлесе выртас-и? Ҫук, 
ҫук, юрамасть кун пек! Хӑямат ҫине ку шухӑш- 
сене...

Анчах ҫакӑ урама тухиччене ҫеҫ пырать. Елена 
Васильевнӑна курсанах унӑн шухӑшӗсем эрех ӗҫ- 
нӗ хыҫҫӑнхи пек арпашӑнса каяҫҫӗ. Ӑшӗнче те- 
мӗнле ӑшӑ туйӑм ҫуралать.

Елена Васильевнипе те аптӑрамалла: Мӗкӗтене 
тӗл пулсанах вӑл хӑйӗн манӑҫа юлнӑ ҫемӗ евӗр 
хурланчӑкрах куҫӗсене ун ҫине тӗллет. Мӗншӗн 
пит шеллесе пӑхать-ши вӑл М ӗкӗте ҫине?

Кун пирки Мӗкӗте те пайтах шухӑшланӑ. Ап- 
тӑранӑ енне вӑл тепӗр чухне тӗкӗр ҫине те пӑх- 
са илет.

— Тен, эпӗ ытла та айван ҫын пулӗ, тен, манӑн 
сӑнӑм-питӗм чалӑш-чӗлӗш 'пуль ,—тет вӑл тӗкӗр 
умӗнче ун-кун ҫаврӑнкаласа.

Анчах пӗчӗк ачанни пек тулӑх пит-куҫлӑ сарӑ 
йӗкӗте курсан, каллех лӑпланать.

— Ӑҫтан пӗлес, тен вӑл ҫын шухӑшӗсене те 
чухлама пултарать-и? Вӑл вӗреннӗ ҫын,—текен 
шухӑш та пырса кӗрет ун ^туҫне.

Ҫавӑнпа Мӗкӗте Елена Васильевнӑпа тӗл пул- 
санах питне ӗмӗр к}'лса курман ҫын пек серьез- 
нӑйлантарса кирлӗ ӗҫ ҫинчен ҫеҫ шухӑшлама ты- 
тӑнать...

Юлашкинчен пирӗн Мӗкӗте хӑйне-хӑй те ӑн- 
ланми пулса ҫитрӗ, ыйӑхне ҫухатрӗ...

— Эпӗ Елена Васильевнӑсӑр пурӑнма пулта- 
раймастӑп,—теме пуҫларӗ вара вӑл.— Унсӑр мана 
хам ерчетекен илемлӗ сад та сад мар, вӑйӑ та 
вӑйЗ мар... Каятӑп та каласа парап.

Шкул тавра чылайччен ҫаврӑнкаласа ҫӳрерӗ 
Мӗкӗте, Елена Васильевна асӑрхатӑр, тесе чӳре- 
чисен умӗнче те чарӑна-чарӑна тӑчӗ. Пӗррехинче 
хваттерне кӗмех те тытӑннӑччӗ, хӑюллӑх ҫите- 
реймерӗ. Вара кӗвӗлнӗ ӑш-чикпе уялла танк- 
карӗ...

Хӗвел паҫӑрах аннӑ, анчах ' ҫапах та ҫутӑ-ха. 
Мбкӗте шухӑша кайса ял ҫумӗнчи улӑхпа пырать.

Сылтӑм енчи хӑвалӑхра шапасем кӑриклетсе 
илеҫҫӗ. Сывлӑш шурӑмпуҫ тапранас умӗнхи пек 
черчен, уҫӑ.

Мӗкӗте йывӑррӑн сывласа илет. Ю рату текен 
япала чӑннипех те ҫӗрулми мар’ иккен, ӑна пӗр- ; 
ре чавнипех кӑларма ҫук. Пайтах асаплантарать ,! 
чылай уйӑхлӑ каҫсем ыйӑхсӑр иртеҫҫӗ. Вӗсен ‘ 
умӗнче (хӑй кӑмӑллакан хӗрсем ҫинче Мӗкӗтен 
шухӑшӗ) сывлӑш ҫавӑраймасӑр калаҫас пулать. 
Сӑмаххусемпе интереслентереймерӗн пулсахг, ур- 
кевлӗн анасласа тӳпенелле пӑхма тытӑнаҫҫӗ. Ӗҫ- 
пуҫ пӗтрӗ вара. Тепӗр каҫах вӗсем санҫине  ӗмӗр 
курман ҫын ҫине пӑхнӑ пек палламиш пулса п ӑ - , 
хаҫҫӗ е вӑйӑ саланичченех вӗсен ҫурӑмӗсене ҫеҫ  ̂
курса тӑратӑн...

Елена Васильевни тата ҫитменнине хӳлара в ӗ - : 
реннӗ ҫын: такама та кӳрнӑ, темӗн те пӗлет пуль. 
Манӑн садри айван ӗҫӗмсем ӑна интереслентерес: 
ҫук...

Ҫапла шухӑшласа пырать пирӗн Мӗкӗте. Ҫак 
самантра ӑна хӑй утса пыракан илемлӗ улӑх та 
илемлӗ мар пек туйӑнать.

— Мӗнпе ҫавӑрма пулӗ-ши Елена Васильевна 
кӑмӑлне?—тет вӑл ҫуркаланса пӗтнӗ тутисене^ 
чавкапуҫ ҫулҫипе сӑтӑркаласа.—Еҫӗмпе ҫавӑраяс 
ҫуках ӗнтӗ эпӗ ӑна, паллах. Эпӗ нимӗнле паттӑр 
ӗҫсем те туман. Сад ӗрчетекенсем вӗсем кашни 
ялтах пур. Чӗлхем-ҫӑварӑм та ытла мӗскӗн... Ҫыру 
ҫырса пӑхас мар-ши пӗреххут?

Мӗкӗте ӗшеннӗ пек пулса ҫемҫе курӑк ҫине 
чӑсӑлса выртать. Ун пӗщӗнчен пӗр ҫирӗм-вӑтӑр 
сантиметр ҫӳллӗшӗнче ҫӑра курӑк ещӗк хӗрри 
пек картлашкаланса тӑрать. Ҫинҫе курӑк тунисем 
тӑрӑх пӗтӗ хурткӑпшанкӑсем мӗшӗлтетсе ҫӳреҫ- 
ҫӗ. Сӑмсана темӗнле чӗрӗ те канӑҫлӑх шӑрши 
ҫапатъ.

Мӗкӗте ҫырӑва мӗнле пуҫласси пирки шухӑш- 
лама тытӑнать. Ӑнчах мӗнле ҫаврӑнкаласа вырт- 
сан та, чӗреяе тивмелли сӑмахсем тупӑнмаҫҫӗ.

Хӑй ҫине хӑй тарӑхма пуҫланӑ Мӗкӗте тӑма. 
хӑтланчӗ. Анчах шӑп ҫав вӑхӑтра ҫывӑхрах йытӑ 
вӗрсе ячӗ.

Урнӑ йытӑ мар-ши вӑл?
Пӗр вӑхӑта хускалмасӑр вььртнӑ Мӗкӗте пуҫне 

хуллен курӑк ӑшӗнчен кӑларса пӑхрӗ. Пичӗсем 
сасартӑк пӗҫерсе кайрӗҫ. Ик-виҫӗ утӑм аяккарах 
Елена Васильевна тӑрать. Ун патне ҫывхарма 
хӑяйман пек йӗри-тавра хура йытӑ харкашса ҫавӑр- 
нать. Мӗкӗте интересленнӗҫем интересленсе 
пуҫне тата ытларах ҫӗклерӗ.

Вара ун пуҫне сасартӑк пӗр хӑюллӑ шухӑш 
пырса кӗчӗ.

— Кӑна хӑтарас пулать,—терӗ вӑл.—Йыттн ур-
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нӑскер пулмалла .. Ҫапса пӑрахас. Вара калаҫма 
га сӑлтив пулать...

Вӑл майӗпен ҫӗкленсе ҫӗр айне пулнӑ турта 
хуҫӑкне ҫӑлса кӑларчӗ те... хӑй еннелле пӑхса 
тӑракан Елена Васильевнӑна асӑрхарӗ.

Елена Васильевна ҫӳхе тутисене ҫиленнӗ пек 
пӗр ҫӗре чӑмӑртаса кӑштӑх аяккалла пӑрӑнчӗ.

— Мӗншф! ман йытта хӑратрӑн, Никита Ива- 
нович?

— ЙьТтта и?—терӗ Мӗкӗте.—Ара, вӑл сана... 
сире ҫыртасшӑнччӗ... Урнӑ йытӑ пулӗ, тесе хӑ- 
рарӑм.

Елена Васильевна Мӗкӗте ҫумнех пырса тӑчӗ.
— Патакна пӑрах,—терӗ вӑл йӑвашшӑн,—капла 

ытла хӑрушӑ. Дон-Кнхот пек тӑратӑн.
Унтан кулса ячӗ.
— Паттӑр ӗҫ турӑм терӗн пуль. Айван! Халӗ 

хӗрсен кӑмӑлне ун пек кулӑшла паттӑрлӑхпа 
мар, ӗҫри паттӑрлӑхпа ҫӗнтереҫҫӗ... Хӑй ударник, 
ӳад  ерчетекен, а хӗрсемпе калаҫма пултарай- 
масть. Уйӑх ытла манран тарса ҫӳрерӗн. Паян 
тӗлпултӑм тӗлпултӑмах. Пичче анчӑкӗ пулӑшрӗ...

Калаҫура Мӗкӗте ӗрчетекен сад та, ӗҫкунӗсем 
те, мӗн чул тырӑ илни те хускалчӗ.

Вӗсем киле тавлӑкӑн чи илемлӗ вӑхӑтӗнче— 
шурӑмпуҫ тапранас умӗн таврӑнчӗҫ.

Хв. Уяр.

Ваттисем каланипе
* * „Тӑрӑ шыва тула сапмаҫҫӗ“, тенӗ Кивӗ 

Чекур (ТАССР, Ҫӗпрел р.) ял совет председӑ- 
телӗ Албутов Василий метрне 5-шер тенке илнӗ 
сарӑ бумазейран тутӑрсем кастарса 17-шер тенке 
сутса тупнӑ укҫапа туяннӑ тӑрӑ эрехе пырне 
ярса.

* * „Сивӗ ҫитмӗл ҫулхи старике те вунҫичӗ 
ҫулхи йӗкӗт тӑвать“, тенӗ Ҫӗрпӳ районӗнчи ,Ра-  
дио“ колхоз завхозӗ Семенов Петр конюхсен 
пӳртне ӑшӑтма ял картисене сӳтме, вӑнчӑк ура- 
пасене пухма тухса кайсан.

* * „Пысӑк сӑмах калаччен, пысӑк чӗлӗ ҫӑкӑр 
тыт теҫҫӗ". Пысӑк чӗлӗ ҫӑкӑр тытмаллӑх хырӑм 
выҫман, ҫавӑнпа пысӑк сӑмах калас пулб, тенӗ. 
Ҫӗмӗрлери мехлеспункт начальникӗ Феклистов 
юлташ, хӑйӗн специалисчӗсемпе калаҫас умӗн. 
(Рабочисем ҫырса пӗлтернӗ тӑрӑх, вӑл кадрсемпе 
ӑшшӑн калаҫма пӗлмест).

* * „Выртнӑ ҫерҫие ан хускат", тенӗ Тури 
Тимӗрчкассинчи кӑҫал колхозра пӗр ӗҫкунӗ те 
туман Кураков колхозник, хӑйне ӗҫе чӗнме пынӑ 
бригадира курсан, вырӑн ҫине кайса выртса.

Лчщш ачапа унӑн ашщӗ-амӑшӗсем.



„Капкӑна** ҫакланнӑ типсенчен
В . Б рискинпа  В . Ф омичев ӳкерчӗке. Г . С т аниславю к ӳкерчӗкӗ .

Запаслӑх тавар илсе хума 
юратакан тӑхлачӑ.

Йӑпӑлти
Маншӑн вӑл никам та марччӗ, 
Ни ман тус вӑл, ни тӑван... 
Нихӑҫан та лӑпкӑ марччӗ 
Ман чӗрем ӑна курсан.

Службӑра чух тӗл пулсассӑн 
Пуҫ таяттӑм эп ӑна.
Хам ҫумра пирус пулсассӑн 
Шеллеместӗм, турт кӑна!

Пыл та ҫу эп калаҫаттӑм 
Ун умне пырса тӑрсан, 
Хаярскер, йӑвашланаттӑм, 
Иӑл-л кулап, кирлех пулсан.

Ҫынсенчен именес мар-тӑк, 
Тем те тунӑ пулӑттӑм:
Арӑма вӑл ыталас-тӑк — 
Шӑпӑрт ларнӑ пулӑттӑм.

Тумтирне хывса ҫакма та 
Хатӗрччӗ эп унӑнне.
Ҫурӑмне ҫуса яма та 
Ӳркевмен эп хӑш чухне.

Хам юратнӑ арӑма та 
Ун пек эпӗ чысламан. 
Пурнӑҫра эп никамата 
Нихӑҫан та йӑлӑнман.

Темшӗн эп, хам та пӗлместӗп, 
Ҫитсе лекрӗм „Капкӑна“. 
Пуҫлӑхпа „ырӑ“ пулмашкӑн 
Ма чараҫҫӗ-ши мана?

Ӗҫ ҫине пӳрне ви- 

тӗр’ пӑхакан бюро- 

кратӑн алли.

Г. С т аниславю к ӳ к ер ч ӗк ӗ .

В. Алагер,
Япония самурайӗсем шыва 

кӗреҫҫӗ...

Польша панӗсем

Растратчик
Пурӑнӑҫ ман яп-якахчӗ,
Ним хуйхи-суйхи...
Ун чух эп̂ ӗ кассиртаччӗ,
Укҫа пӗр чӗрҫи.

Арӑма та пӑрахсаттӑм, 
Тухрӑм ирӗке.
Кашни каҫ савни тупаттӑм, 
Пӗрмай эреке.

Пурҫӑн, бархат парнелерӗм 
Кашни савнине.
Укҫама эп шеллемерӗм, 
Тӑкрӑм ывҫипе.

Хам тумлантӑм пӑрчӑкан пек, 
Денди темелле.
Ман пек чаплӑ каччӑ ҫук тек 
Пӗтӗм хулипе.

Пурӑнӑҫ ман пыл та ҫуччӗ, 
Килӗм—ресторан.
Ним хуйхи те манӑн ҫукчӗ, 
Кнлчӗ ӑнсӑртран:

Арӑмах мана пӗтерчӗ,
Пӳтсӗр, катӑршнай.
„Капкӑна" тепле лектерчӗ, 
Пурнӑҫ пӗтрӗ, ай!

В. Алагер.
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„План“ тӑрӑх
— Аҫа-ҫиҫӗм ҫапмасан, — ама-ҫиҫӗм ҫапас ҫук, — тенӗ 

Шупашкарти пӗр предприятин директорӗ, ун патне васкавлӑн 
тумалли ӗҫсем пирки калаҫма пынӑ завхозне.

— Громоотводсем пирӗн юсавлӑ пулас-ха, чӗреслетсе ҫу- 
мӑр ҫутӑр, ҫаптӑр, аҫа-ҫиҫӗм ҫаптӑр, — пурпӗрех ним те тӑ- 
ваймасть. Айван этем эсӗ, Кабир, ҫнҫӗм вӑл громоотвод 
вӗҫне лекет. те ҫӗр тӗпне йӑр-р!.. кӑна ш \са анать. Мӗн пӑ- 
шӑрханса ҫӳретӗн-ха эсӗ вӑхӑтсӑр? Пыр," хӑвӑн ӗҫӳсене ту, — 
мана вак-тӗвек япаласемпе ан чӑрмантар.

_ Завхоз аллине сулнӑ та, пуҫне чиксе, директор кабине- 
тенчен ним чӗнмесӗр тухса кайнӑ.

Сентябрӗн юлашки ӑшӑ, хӗвеллӗ кунӗсем иртнӗ. Вӗҫен 
каиӑксем, хурт-кӑпшанкӑсем, пурте хӑйсен йӑвисене хӗллене 
хатерленсе ҫитернӗ.

Директор кабинетӗнче те ҫуллахи шӑрӑх кунсен ӑшши 
пӗтнӗ, алӑкӗсемпе кантӑксенчен сивӗ ҫапнӑ, кӗтесре ларакан 
чечексем сархайса пуҫӗсене чикнӗ, ҫулҫисене тӑкнӑ.

Пирӗн директор та сивве туякан ҫын пулнӑ. Вӑл хӑйӗн 
ӗмӗренче хаяр-сивӗ хӗлсене пӗрре ҫеҫ мар курнӑ. Ҫавӑнпа 
та вӑл, предприятири тӗрлӗ организацисен представителӗ- 
сене васкавлӑ совещанине пухса, хӗллене хатӗрленесси ҫин- 

панӑ. Совещанире пӗр аслӑ комисси, виҫӗ 
кӗҫӗн комисси тата пилӗк бригада суйлама сӗннӗ. Ҫав ко- 
миссисен вара, пӗр эрне хушшинче хӑйсен планӗсене хатӗр- 
лемелле пулнӑ.

Совещанине пынӑ представительсенчен хӑшӗ-пӗрисем ди- 
ректора хирӗҫле калаҫма та пӑхнӑ.

Ко.миссисем план хатӗрличчен хӗ.т те ҫитет, нимӗнле 
комиссп те кирлӗ мар, халех ӗҫе тытӑнас пулать, тенӗ вӗсем,

Анчах дйректорӑн хӑйӗн принципӗ пур: ремонта планпа 
тумалла, вутта планпа хатӗрлемелле, ҫ\ртӑн ҫивиттине .планпа 
вит.мелле... Конкретлӑ ;план“: Пичет ҫуртӗнче вырнаҫнӑ ор- 
ганизацисен пӳлӗмӗсене—ҫуррисене кӑҫалхи раштав сивви- 
сенче, тепӗр ҫ р р и н е —килес ҫулхи раштав сиввинче ремонт- 
ла.\шлла. 3 0 - 4 0  градуслӑ сивӗсенче кӑмакана хутмалла мар. 
ӑшатсан—хытарах хӗртмелле. Пичэт ҫурчӗн тӑват-пилӗк ҫул 
хушши шӑтӑк тӑракан ҫивиттине хӗл.те кашни ҫул юрпз 
ҫулла—пӗлӗтпе витмелле... Типографире ҫулталӑкра икшер 
директор улшӑнать—залӑри стенасене вара икшер хут ҫӗ- 
иӗрсе, пӳлӗмсене урӑхла (директора кӑ.чӑла кайнӑ пек) ту- 
малла т. ыт. те.

 ̂ Типографи директорӗн-И ванцовӑн ӗҫӗсем шӑпах ӗнтӗ ҫа- 
кан пек ,план“ тӑрӑх пулса пыраҫҫӗ. Хаҫатсем, журналсем, 
кенекесем вӑхӑтра тухм аҫҫӗ-план тӑрӑх... Пичет ҫӳрчӗн тӑ- 
ваттӑмӗш хутӗнче юрпа витнӗ ҫивиттирен хӗллехи кунра ҫу- 
мар ҫӑвать—план тӑрӑх... Пӳлӗм маччисенчен штукатурка 
исленсе ҫынсен пуҫӗсем ҫине йӑтӑнса анать—план тӑрӑх...

Мӗн калӑр-ха ӗнтӗ, пурте план тӑрӑх пулмалла. Аяла 
пулса вилесрен хӑраса, работниксем хӑрушӑ мар пӳлӗмсем 
шыраҫҫӗ. Директор Иванцов хӑйӗн кабинегӗнче купи-ку- 
пипе плансем ҫырать, распоряженисем парать, приказсем кӑ- 
пӑш^^рха^” '̂ *̂ пурлӑхӗшӗн—Пичет ҫурчӗшӗн пӗрре те

КАВРУК.

140 сӑмахлӑ юрӑ тата 
пӳртри пу1"ексем

Иван Мзлгай сӑмахсене ҫапла рифмӑлать: ,тӑрӑх“-„ г и -  
тара“, „кӑҫал“— „шӑпах“; „Кирилл“— ,ю рри“; ,ҫӗвӗҫр е“—„кӳр- 
шӗре; ,р о р ч ӑ “— ,хӑварчӗ“... Ку примерсене пӗтӗмпех унӑн 

кбслеҫе” ятла сӑввисенчен илцӗ (,Ҫамрӑк’ большевик“ 
1940 ҫ. февр. 29). Малгай хӑйӗн халичченхи сӑввисене .и р “ 
сам^аха .вир“, .тир“, ,х и р “, „пир“, ,бригадир“ сӑмахсвмпе 
рифмӑлаканччӗ. Ку рифмӑсем вулакансене ҫеҫ мар, хӑйне те 
иӑлтах иалахтарса ҫитернӗ пулмалла. .Ватӑ кӗслеҫӗ“ сӑвӑра 
вӑл „ир сӑмаха ,Кирилл“ сӑмахпа рифмӑлать. Ку ӗнтӗ— 
.ҫӗнӗ открыти...“ /

Ҫав рҫӑн-ирӗн  аллннчен гитара ямасӑр ял тӑрӑх хӑна- 
ланса ҫурекен вата ,кӗслеҫӗ“ (гитара калакана чӑвашсем 
^кеслеҫӗ** теҫҫӗ-им вара?) „хывнӑ ҫӗнӗ юрӑ ҫӗршыв ҫинчҫн

кӑҫал, сӑмах унта мӗн пурӗ ҫӗр.\ӗрсх тет шӑпах", тет Мван 
Малгай. Мӗиле, рекордла цифра-ши ку? ' Юрӑсен пахалӑхне 
сӑмах шучӗпе хаклатпӑр-шим эпир? Паллах, ҫук. Тен, Мал- 
гай ҫак чӑнлӑха пӗлмест пуль? Сӑвӑсене строка тӑрӑх гоно- 
рар тӳлевӗ пек, юрӑсене те сӑмах тӑрӑх хаклаҫҫӗ, теесшӗн 
пуль поэт.

„Ҫамрӑк большевик' хаҫатан ҫав номерӗнч“х Владивас 
Бараевӑн „Амӑшӗн ҫырӑвӗ“ ятлӑ сӑвӑ пичетленсе тухнӑ. 
Амӑшӗ Хӗрлӗ Ҫарти ывӑлӗ патне ҫыру ҫырать. Вӑл калать;

Килти хыпара ҫырагӑп:
Ӗне пӑруларӗ.
Пӳртре путексем чупаҫҫӗ,
Вӗсем улттӑн, халӗ 
Ик сысна ҫури туянтӑм, —
Хурӗ-кӑвакалӗ...

Ну-и ҫыру! Калӑпӑр, ку ҫырӑва чӑн-чӑнах ывӑлӗн аллине 
парас пулсан, ӑна вуласа тухнӑ хыҫҫӑн, мӗнле ответ парӗ- 
ши вӑл амӑшне? Тӳрех вӑл калӗ: Анне! — тейӗ. — Эпӗ сана 
юрататӑп. Путексене те юрататӑп, пӑрӑва та. Анчах вӗсем 
санпала пӗрле пӗр пӳртре пурӑннине чӑтма пултараймасгӑп. 
Витере усрас пулать вӗсене. Хамӑрӑн вите сивӗрех пулсан, 
паянах колхоза кайса пар...

П. Егорович.

Килте ларнӑ чухне
Арӑмб килте мар. Сергей Сергеевич стена 

ҫумбнче ҫакӑнса тӑракан сехет йӗпписем ҫине 
час та часах пӑхкаласа илет, макӑракан пӗчӗкҫӗ 
ывӑлӗн кӑмӑлне уҫас шухӑшпа хачӑ тытса хут- 
ран лашасем каса-каса парать ӑна, хаҫатран кал- 
пак туса ачин шакла пуҫӗ ҫине тӑхӑнтартса ху- 
рать, шур хут ҫине картинкӑсем ӳкере-ӳкере па- 
рать, анчах ӗҫӗ тухмасть. Минутлӑха шӑпланать 
те ачи кайран тата хытӑрах ҫухӑрма тытӑнса 
каять.

— Анне патне каятӑп!
— Аннӳ собранине кайнӑ. Час килет вӑл. Ну- 

май тӑмӗ. Килӗ. Пӑх-т^а, мӗнле пит-куҫа ӳкерсе 
хунӑ ҫак картинӑра, питӗ кулӑшла. Уй-уй!

Ача кӑмӑлне кулӑшла пит-куҫ та ҫавӑрай- 
масть. Сухал хырнӑ хушӑра яланах ачи сӗтел 
умне пырса тӑма юратнине аса илсе, ашшӗ сухал 
хырмалли приборсем кӑларать.

— Кил, ачам, иксӗмӗр хырӑнса тасалар, 
юрать-и? — тет ачине.

Ывӑлӗ аллине йӗрӗнтермӗшле силлесе урипе 
тапкаланма тытӑнать.

— Хырӑнас килмест. Анне кирлӗ!
— Аннӳ, аннӳ! Ман ӑҫтан тупмалла ӑна.
Сергей Сергеевич ача кӑмӑлне уҫма пулӑша-

кан япала шыраса пӳлӗм тӑрӑх уткаласа ҫӳренӗ 
хушӑра радио пуррине аса илчӗ.

— Ачам, радио итлесе пӑхар-и, э? Эсӗ музыка 
каланине итлеме питӗ юрататтӑнччӗ. Кил-ха кун- 
тарах.

Ывӑлӗ передачӑва итлесе пӑхрӗ те ларнӑ ху- 
шӑрах сиккелесе илчӗ.

— Айне, анне! — савӑннипе кӑшкӑрса ячӗ ача.
Сергей Сергеевич наушник тӑхӑнса ярсанах

радио тӑрӑх арӑмӗн сасси питӗ уҫҫӑн илтӗнсе 
кайрӗ. Пӗтӗм тӗнчери ӗҫхӗрарӑмӗсен кунӗ ячӗпе 
пухӑннӑ собранире сӑмах калать мӗн арӑхӗ.

Амӑшӗн сассине илтсе ача лӑшах пулать, 
ра куҫӗсем хаваспа ялкӑшаҫҫӗ.

тӑ-

М.



— Э-еккей, каянӑйсем!—тенӗ Марк, ӗнсине 
хыҫнӑ май, арӑмӗ ҫине пӑхса.

— Камсем?—ыйтнӑ арӑмӗ.
— Мурилешшӗсем!—тенӗ М арк.—Ҫичҫӗрмин- 

не каяшӗсем!..
Арӑмӗ часах ӑнланнӑ, Енер ирхинехи пекех, 

куянсене ятлать иккен Марк, куянсене ылханать.
— Тьфу!—тенӗ Марк,—Кӗҫӗр каллех килсе 

тепӗр улмуҫҫине кышласа кайнӑ. Мӗнле ҫаклатас 
вӗсене... мӗнле тытас?...

— Хӳрисем кӗскерех ҫав,—терӗ арӑмӗ.
— Ничево!—тенӗ М арк.—Хӳри кӗске пулсан, 

кайри уринчен е хӑлхинчен те пулин ярса иле- 
тӗп.

Ҫав каҫхине вӑл сад пахчине икӗ капкӑн тух- 
са лартнӑ. Ирхине тухса пӑхнӑ та Марк, чылайч- 
чен тӗлӗнсе хытса тӑнӑ: пӗр капкӑнне куян, те- 
пӗрне йытӑ ҫакланнӑ пулнӑ.

— Тэ-экс! —тенӗ Марк.—Ҫаклантӑр, значчӑт...
Унтан вӑл мӗскӗннӗн пӑхса выртакан куянӑн

кӑпӑшка ҫурӑмӗнчен шӑлкала-шӑлкала ачашланӑ. 
Шӑлкаланӑ май, сӑмах каланӑ:— Эсӗ куяи, эсӗ 
хӑравҫӑ кайӑк,—-тенӗ Марк.—Эсӗ кӳлӗри шапасен 
сассинчен хӑранипе те ҫичӗ тинӗс леш енне ҫи- 
тиччен тарма хатӗр, теҫҫӗ. Эсӗ хӑлчу тӑррине 
пӗр шӑна ларса нӑрлатсан та сивчир тытнӑ пек 
чӗтренсе ӳкетӗн, теҫҫӗ. Теҫҫӗ... Сан ҫинчен нумай 
халапсем ҫӳреҫҫӗ. Эсӗ хӑравҫӑ. Ҫав вӑхӑтрах 
эсӗ калама ҫук чее те тискер кайӑк, теҫҫӗ. (Ку 
тӗлте Марк хӑй салтакра чухне Кавказри пӗр 
юлташ каласа панине аса илнӗ. Унта хӑшпӗр 
пысӑк вӗҫен кайӑксем ҫӗре анса куянсем тытма 
юратаҫҫӗ иккен. Куяна ярса илеҫҫӗ те, ик пӗҫ 
хушшине хупса, чӗрӗллех ҫӗклесе каяҫҫӗ. Ҫӗк- 
ленсе пынӑ вӑхӑтра куян тапаланса месерле 
ҫаврӑнать те вӗҫен кайӑкӑн хырӑмне малти 
урин чӗрнисемпе чакаласа чӗре тӗлне ҫитиех 
шӑтарать пулать вара. Кайӑк лӑпсӑртатса пер- 
се анать. Куян ун ҫине ҫакланса аннипе сыв- 
вӑнах юлать).—Тэ-экс!—тенӗ Марк.—Хӑвӑнтан те- 
миҫе хут вӑйлӑ кайӑкӑн хырӑмне ҫурма та пул- 
таратӑн значӑт. Ҫакӑн пекех, мана та нумай сиен 
турӑн. Темиҫе ҫултанпа юратса ҫитӗнгернӗ улмуҫ- 
ҫисене пӗтерме шутларӑн. Мана тата ачасене те 
чечеклӗ садсӑр хӑварма хӑтланатӑн. Юрать. Апла 
пулсан ҫапла кирлӗ сана... капкӑн ҫеҫ кирлӗ!

— А эсӗ тата, сӑнсӑр чун!—тенӗ Марк, харӑл- 
татса тапаҫланакан йытӑ питӗнчен сурса. —Эсӗ 
мӗншӗн килнӗ кунта? _ Янттине шырама, ҫын ха- 
тӗрлесе хунине кӳпме—эп тытнӑ куяна ҫиме те- 
се лапӑстатса килнӗ пулнӑ. Ҫитет сана! Вырт сӗ- 
лехӳне юхтарса. Сахал мар чӑхсене пӗтертӗн эсӗ 
манӑнне. Нӳхрепе кӗрсе какая ҫисе тухрӑн, хӑй-
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ма чӗресӗсене тӳнтерсе хӑвартӑн. Ҫапла кирлӗ 
сана та... тахҫанах капкӑн кирлӗ!

Ку ӗҫ вунпилӗк ҫул каялла пулса иртнӗ. Ҫав 
кун хӑйӗн капкӑнне хӑравҫӑ куянпа усал йытӑ 
ҫакланнӑ кун, чи малтанхи хут „Капкӑн“ вуласа 

. курнӑ Марк. Вӑл „Капкӑн" 1-мӗш номӗрлӗ „Капкӑн 
пулнД. Ҫав пӗрремӗш номерлӗ «Капкӑна» унӑн 
пӗрремӗш ҫул шкула ҫӳрекен ывӑлӗ вулав ҫур- 
тӗнчен ҫаклатса килнӗ пулнӑ. Вуласа тухнӑ Марк.

Кулнӑ. Шухӑша кайнӑ.
— Тэ-экс!—тенӗ Марк, хӑйпе пӗрле кулакан 

ывӑлӗ ҫине пӑхса.—Питӗ интереснӑ. Питӗ аван 
тунӑ эсӗ кӑна илсе килсе. Маттур. Анчах ӳлӗм- 
Рӗн.нихӑҫан та ун пек ан ту. Ыйтмасӑр илсе ан 
кил. Халех каялла кайса пар...

Ывӑлӗ итленӗ. Кайса__панӑ. Вулав ҫурт пуҫлӑ- 
хӗнчен каҫару ыйтнӑ. Ӳлӗмрен ыйтмасӑр илмес- 
тӗп, ӗнтӗ хамӑрах ҫырӑнса илтӗмӗр ӑна, тенӗ.

Ҫак кун „Капкӑн“ячӗпе адреслесе чи малтанхи 
ҫырӑвне ҫырнӑ Марк. Хӑйӗн ҫырӑвӗнче вӑл „Кап- 
кӑн“ ӑна питӗ те килӗшни ҫинчен, малашне ку 
журнала пӗр вӗҫӗмрен ҫырӑнса илсе яланах ву- 
ласа пыма кӑмӑл пурри ҫинчен тата хӑй тытнӑ 
куянпа йытӑ ҫинчен те асӑнса илнӗ. „Ҫавнашкал 
хӑравҫӑ, хӑравҫӑ та тискер кайӑксем, ҫавнашкал 
усал, усал та ӗмӗтсӗр йытӑсем хамӑр хушӑмӑрта 
та сахал мар-ха, ырӑ Капкӑнӑм, вӗсене эс нимӗн 
хӗрхенӳсӗр ҫаклат, ҫаклат та пӑчӑрта“,— тесе 
вӗҫленӗ Марк хӑйӗн ҫыруне.

Ҫапла пуҫланнӑ „Капкӑнпа“ Марк хушшинчи 
ҫирӗп ҫыхӑну. Кашни ҫырӑвӗнчех Марк мӗн ҫин- 
чен те пулин хавхаланса пӗлтернӗ. Пӗрремӗш 
номӗрлӗ „Капкӑн“ илсе пырса вулаттарнӑ ывӑлӗ 
Хӗрлӗ Ҫар ретн е^ай н и  ҫинчен, вӑл унта танкист 
пулса ӗҫлени ҫинчен питӗ те хаваслӑ ҫыру ҫырса 
янӑ.

„Пӗлетӗн-и, ырӑ Капкӑнӑм,—тенӗ Марк хӑйӗн 
ҫырӑвӗнче.—Танк вӑлкалама ҫук маттур машшина. 
Хӑй пыракан ҫул ҫинче мӗнле чӑрмав пулсан та 
хӑраса тӑмасть. Шыв урлӑ та ҫӑрттан пулӑ пск 
чӑмса каҫать. Пирӗн колхозри шофер те ҫавӑн 
пек хӑтланасшӑн пулчӗ пӗрре. Района кайма тух- 
нӑччӗ те, ҫул ҫинчи кӗпер урлӑ каҫас вырӑнне, 
кӗпер айне кӗчӗ ӳкрӗ. Хӑй те, машини те чут 
ҫеҫ пӗтетчӗ. Ну-и ятларӑм вара: урӑ мар пуҫпа 
нихӑҫан та руль умне ан лар, терӗм. Юрӗ, терӗ.

Пӗррехинче хӑйӗн арӑмӗ ҫинчен те ҫырса янӑ 
Марк.

„Пӗлетӗн-и ырӑ Капкӑнӑм,—тесе пуҫланӑ вӑл.—* 
Манӑн арӑм питӗ лайӑх арӑм. Манӑн арӑм ача 
ҫуратма та пулӑшать. Нумай пулмасть 
ҫапла пӗр ирхине, арӑмпа иксӗмӗре те 
ялсовет канцелярине чӗнтерчӗҫ. Пырса кӗрсенех



ПНре, хамӑр палламан ҫиИҫешке хӗрарӑм, куҫлӑхлӑ- 
скер, ҫап-ҫутӑ сӑнлӑскер, саламлӑн сывлӑх сунса 
иксӗмӗре те алӑ пачӗ. „Эпӗ фельдшерица,—терӗ 
вӑл арӑм ҫине тинкерсе.—Малашне ҫак ялта ӗҫле- 
се пурнатӑп. Сана тӗрлӗ эмелсем тыткалама юра- 
тать, теҫҫӗ. Сирӗн килте пӗчӗк аптека та пур, 
те т“. Мӗн вара уншӑн?—терӗм эпӗ.—Вӑл аптекӑ- 
на пире летчик пулса ӗҫлекен кӗрӳ парнеленӗ. 
„Аван ҫав, аван,—терӗ фельдшерица.—Сестра 
кирлӗ пулать мана. Сан арӑмна хам пата ӗҫлеме 
илесшӗн эпӗ, ҫавӑнпа калатӑп. Акӑ, председатель 
те тӳррех сан арӑму ҫине кӑтартса пачӗ“.— ,Ҫап- 
ла, ҫапла,— терӗ ялсовет председателӗ.—Сестра 
пулма пултаратех вӑл инке. Пӗтӗм ял халӑхӗ 
тенӗ нек ҫӑмӑл сурансене тӳрлетме тӳрех ун пат- 
не утТарать“. Ю рать вара, пултӑр эппин,—терӗм 
эпӗ.—Сестра пулатӑн-и‘, арӑм? „Больница уҫӑ- 
лать-им вара пирӗн ялта?“—терӗ вӑл. „Хӗрарӑм- 
сене ача ҫураттаракан ҫурт уҫӑлать,— терӗ фельд- 
шерица. — Ҫавӑнпа мана пулӑшакан сестра 
кирлӗ пулать. Иывӑр ӗҫ хушмӑпӑр сана, вӗрентӗ- 
пӗр“. „Пултарайӑп-ши вара?“—ман куҫӑмран пӑх- 
са илчӗ арӑм. „Пултаратӑн ӗнтӗ,— терӗм эпӗ.—Ӗҫӗ 
чӑнласах та йывӑр пулас ҫук... Ача тумах хушас 
ҫук...“ ■ -

„Капкӑн“ вунпилӗк ҫул тултарнӑ ятпа килнӗ са- 
ламсем хушшинче М арк 'ҫырӑвӗ те пур. „Салам

Хӗрӗх сулхи ача
Юмах ямастӑп, юптармастӑп, пӗр сӑмах та 

тыттармастӑп. Тӗрӗс сӑмаха тӗрӗс калатӑп. Илт- 
се-тг эсир хӗрӗх ҫула ҫитнӗ сухаллӑ ача кӑкӑр 
сӗтне ӗмнине?

Курса-и эсир пӗчӗк ача хӑйӗн пуканине юрат- 
маннине? Курман тетӗн? Тӗрӗс калатӑн. Акӑ ма- 
нӑн 4 ҫулхи Жаннета ятлӑ хӗрӗм пур. Эпӗ ӑна 
ҫулла Ҫӗрпӳ пуххинче куҫне вылятса чӗлхе кӑ- 
ларса кӑтартакан пукане илсе патӑм. Вӑл пука- 
нене куракан ҫынсем пурте: — Пар-ха мана ку 
пуканӗне, эпӗ сана ӗне, велосипед, гармонь па- 
ратӑп, теҫҫӗ. Ҫук, парать сана пукане! Вӑл хӑйӗн 
пуканине пурҫӑн тутӑрсӑр пуҫне урӑх нимпе тӗ 
чӑркамасть. Пукане ҫине пӗр кирӗк лартмасть. 
Анчах ача-пӑча пӗр пек мар.

Акӑ ман умра хӗрӗх ҫулхи ача тӑрать. Ку 
ача Тимахви ачи, Тракра МТС директорӗ пул- 
са ӗҫлет. Тӗлӗнмелле ку ачаран. Ку Тимофе- 
ева 50 трактор, 14 автомашина, комбайнсем 
тата ытти тӗрлӗрен машинӑсем шанса панӑ. Мӗн- 
ле шутлатӑн мана итлекен, Тимофеев манӑн хӗ- 
рӗм Жаннета хӑйӗн пуканине пӑхнӑ пекех МТС 
машинӗсене пӑхса усрать тетӗн-и? Пӑхать сана! 
Каларӑм вӗт ачапа ача пӗр пек мар тесе. Акӑ 
тӗслӗхсем: МТС-ри 14 автомашинӑран 3 машина 
ҫеҫ, —пурӑнкалатпӑр таха, тесе лараҫҫӗ. Ытти 11 
машинине тахҫанах Тимофеев ҫавӑрса ҫапнӑ, 50 
трактортан ҫурри ҫеҫ ҫуракине хатӗрленнӗ. 
МТ Станцин ытти машинӗсем колхозсенче йӑванса 
выртаҫҫӗ, юр айӗнчен тухайман-ха.

— Мӗншӗн ҫав таранах япӑхтаратӑн? — тесе 
ыйтсан.

— Райком пулӑшмасть, райсовет пулӑшмасть, 
тет Тимофеев. Вӑт эсӗ 40 ҫула ҫитнӗ ача ҫук, 
тетбн. Сӳпенкке Илли.

сайа, ырӑ Капкӑнӑм!—тесе сывлӑх сунать вӑл.— 
Вунпилӗк" ҫул каярах паллашнӑ хурӑнташу эп. 
Вунпилӗк ҫул хушши вулатӑп сана. Вунпилӗк 
ҫул каялла санӑн пӗрремӗш номерне илсе килсе 
панӑ ывӑлӑм кӑҫал шурӑ финсене хирӗҫ кӗрешрӗ.

Вунпилӗк ҫул каялла хам тытнӑ куян пекех 
хӑравҫӑ тет финсем, танк сассине илтсенех каял- 
ла ҫаврӑнса пӑхмасӑр тараҫҫӗ тет е юр ӑшне пу- 
ҫӗсене чиксе хураҫҫӗ тет вӗсем, Анчах, хӑравҫӑ 
пулӗҫин те, чее, чее те тискер тет вӗсем— этем 
сӑнне ҫухатнӑ бандитсем. Ман ывӑлӑма та пӗри чут 
ҫеҫ пушкарман. Аманнӑ офицер, хайхи ман кап- 
кӑна ҫакланнӑ йытӑ пек, харӑлтатса выртнӑ пул- 
нӑ. Ман ывӑл танк ҫинчен аннӑ та унӑн суранне 
ҫыхма пуҫланӑ. Калаҫнӑ офицер. Мӗскӗнленсе 
макӑрнӑ. Ҫав хушӑрах ывӑлӑм ҫине ҫӗҫӗ ҫӗкленӗ. 
0-ой! хӑрушӑ вӗт? Ҫапла ман ывӑлӑм хӑраман. 
Вӑл ӑна персе ӳкернӗ. Унӑн ылханлӑ вилли урлӑ 
танкпа таптаса малалла—ҫӗнӗ крепоҫсене ҫӗнсе 
илме вӗҫтернӗ. Ҫапла, Капкӑнӑм! Ывӑлӑм тата унӑн 
юлташӗсен паттӑрлӑхӗсемпе эпир хавхаланатпӑр. 
Вӗсене пулӑшма амӑшӗ т е —медсестрӑ, хам та— 
колхозри садовод, яланах хатӗр тӑратпӑр."

Ҫапла вӗҫленет пирӗн ҫӗршыври нумай патри- 
отсенчен пӗрин—Марк юлташӑн ҫырӑвӗ.

Митта Петӗрӗ.

Хулиган
Йӗкӗрварти (Ҫерпӳ р.) .Ш урӑмпуҫ* колхоз 

председателӗ Иванов А. час-часах ӳсӗрпе тӗрлӗ 
хулиганла ӗҫсем туса ҫӳрет.

(Иквар).

■ I I I Н1. '

—  Ку юртан тунӑ ҫынна тахӑшӗ 
пӑхни палӑрать. Иванов ӗҫӗ ӗнтӗ ку!

ыталаса
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Аккил авланнӑ. Авланнӑ ҫулхине вӑл хӑйӗн ӗҫ- 
ри юлташӗсен умӗнче час-часах акӑ мӗн каланӑ:

— Арӑмпа пурӑнма аван иккен. Арӑмлӑ ҫынна 
арӑмсӑр ҫынпа ӑҫтан танлаштаран? Акӑ, хамӑр 
цехра ӗҫлекен Алексеех илер. Арӑмсӑр вӑл. 
Ӑшталанать ҫеҫ вӗт. Яланах ӗҫре—ӗҫ вӑхӑтӗнче 
те, ӗҫ пӗтсен те. Ирхине ӗҫе тухса килет. Пӳлӗмӗ 
пушшӑн-хурланса юлать. Ӗҫ пӗтерсе каять, ӑна 
пушӑ пӳлӗм сиввӗн кӗтсе илет. Хӑех вутӑ хутать. 
Яшка пӗҫерет. Кинона. театра та пӗчченех тухса 
сулланать. Е хӑнана-мӗне кайсан, каллех арлӑ- 
арӑмлисен хушшинче вӑл пӗр-пӗччен тӑрна пек 
курӑнса ларать. Кӑштах пуҫ хӗрсен вара хӑна 
арӑмӗсем калаҫаҫҫӗ унпала, калаҫтараҫҫӗ. Хӑй те 
калаҫать, калаҫтарать. Уншӑн хӑшпӗр упӑшкасем 
тутасене тӑсса мӑк-мак тукаласа та илеҫҫӗ, Алек- 
сей ҫине тӳртӗн пӑхма пикенеҫҫӗ. Ҫу-ук. Мӗн 
каласан та, арӑмсӑр пурнӑҫ—пурнӑҫ та мар.

Ку тӗлте Ӑккил кӑштах пауза тунӑ та сӑмахне 
малалла тӑснӑ:

— Ӑнчах, арӑмлӑ ҫынпаарӑмлӑ ҫынӑн тасамаях 
сисӗнӳллӗ уйрӑмлӑхсем пур. Пӗлес пулать: мӗнле 
арӑм? мӗнле арӑмпа пурӑнатӑн? Калӑпӑр, санӑн 
арӑму ниҫта та ӗҫлемест пулсан. паллах, унпала 
пурӑнма калама ҫук канлӗ. Еҫлемен арӑмлӑ ҫынна 
ӗҫлекен арӑмлӑ ҫынпа ӑҫтан танлаштаран? Акӑ, 
хамӑр цехри мастер Мефодинех илер. Хӑй те, 
арӑмӗ те ӗҫре. Ирхине ӗҫе тухса килеҫҫӗ. Хват- 
терӗ пушШӑн хурланса юлать. Еҫ пӗтерсе каяҫҫӗ. 
Вӗсене пушӑ хваттер сиввӗн кӗтсе илет. Пӗри 
вутӑ ҫурать вара, тепри хутать. Пӗри улма шу- 
ратать, тепри пӗҫерет. Тӗрӗссипе, килте те ахаль 
тӑракан пӗри ҫ у к —хуҫа ҫук. Харкашаҫҫӗ-ха тата. 
Килӗнчех харкашнине илтмен те, собранисен^е— 
пӗтӗм ҫын умӗнче пӗрне-пӗри критиклеҫҫӗ. 
Ҫу-ук. Ун пек пурнӑҫ—пурнӑҫ мар ӗнтӗ.

Ку тӗлте Ӑккил каллех кӑшт 
хӑй ҫинчен сӑмах хускатнӑ:

— Ӑкӑ, тӗслӗхшӗн, хамах илӗр эппин. Мӗншӗн 
эпӗ канлӗ пурӑнатӑп? Мӗншӗн эпӗ ирхнне вӑран- 
санах сӗтел ҫинчи вӗри сӑмаварӑн чашкӑравне 
илтетӗп? М ӗнш ӗнэпӗ ҫӑвӑннӑ хыҫҫӑнах чӑлт шурӑ 
питшӑлли мӑй урлӑ пырса усӑннине сисетӗп? 
Мӗншӗн эпӗ яланах тап-таса воротниксемпе ҫӳ- 
ретӗп? Мӗншӗн тесен—манӑн арӑм пур. Ӑхаль 
арӑм ҫеҫ те мар—йӑлтах урӑхла йышши, ниҫта та 
ӗҫлемен йышши, килте ҫеҫ хама кӗтсе, хама ҫеҫ 
тирпейлесе пурӑнакан йышшп. Вот мӗнле манӑн 
арӑм!

Ҫапла калаҫса мухтаннӑ Аккил авланнӑ ҫулхине.
Чӑнах та унӑн арӑмӗ аван йышши пулнӑ. Упӑш- 

кана пӑхма, ӑна пур енчен те юрама пӗлнӗ. 
Упӑшкана яланах кплӗшнӗ, ӑна итленнӗ. Вара,
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пауза тунӑ та

итлемесӗр. Ун пек ҫынна мӗнле-ха итлеместӗн? 
Вӑл сана епле чӑн-чӑн юратупа савса ачашласа 
усрать иккен т е .. Мӗн пӗрлешнӗренпех ,Катери- 
на“ е „Катерина Карповна“ тесе те чӗнмест ик- 
кен. Яланах тенӗ пек, ӗҫрен килнӗ хыҫҫӑн:

— Чунӑм, чӗкеҫӗм!—тет вара Аккил.—Мӗнле- 
ха кун каҫрӑн? Кичем пулмарӗ-и?

Начар мар пурнать Аккил. Заводри ытти ста- 
хановецсенни пекех—ун хваттерӗ питӗ чаплӑ. 
Телефон та лартса панӑ. Еҫ сехечӗсен хушшинчи 
кану минучӗсемпе усӑ курса, Катерина патне те 
чӑнкӑртаттарса илет:

— Чунӑм, чӗкеҫӗм!—тет вара вӑл, трубкӑна 
тирпейлӗн тытнӑ май, ҫурма сасӑпа.—Мӗнле? 
Киче.м мар-и? Пӗлетӗни-ха, кӗҫӗр манӑн лекци 
вуламалла? Юнашар цехри рабочисене хамӑн ӗҫ- 
пе паллаштармалла. Аха-а... Эсӗ? Мӗнле? Кӗнеке 
вулатӑп, тетӗн? Юрать. Сывлӑх сунатӑп.

Кӗнекесем нумай вуланӑ Катерина. Заводри 
библиотека пуянни ӑна калама ҫук савӑнтарнӑ. 
Пуринчен ытла „Илемлӗ литература“ ятлӑ сентре 
ҫинчи кӗнекесене вӑл юратнӑ. Хӑй вуланӑ роман- 
сен, повӗҫсен, калавсен содержанийӗсене е уйрӑм 
эпизочӗсене Аккила, юмах ярса панӑ пек, кала- 
кала панӑ. Ӑккил та интересленнӗ. Катеринӑпа 
ӑмӑртсах вулама пуҫланӑ. Малтанласа темшӗн 
вулав ӗҫӗ йывӑртарах пек туйӑннӑ ӑна. Каярах 
вара, хӑнӑхса ҫитсен, кӗнекене алӑран та ярас 
килмен. Часах вӑл заводри рабочисен хушшинче 
чн активлӑ вулавҫӑ ҫеҫ мар, активлӑ агитатор 
пулса тӑнӑ. Хӑй вуланӑ кӗнекесенчи манӑҫми 
примерсемпе Аккил политинформаци ирттернӗ 
чухне те час-часах ҫавтери вырнаҫуллӑн усӑ 
курнӑ. Итлекенсене питӗ те килӗшнӗ унӑн ин- 
формацийӗ. Аккил хӑй те савӑннӑ уншӑн. Хӑйӗн 
савӑнӑҫне вӑл Катеринӑна пӗлтермесӗр чӑтма 
пултарайман, телефон патне чупса пынӑ:

— Итле-ха, чӗкеҫӗм! Информаци ӗнерхинчен те 
авантарах иртрӗ. Хамӑрӑн парторг пекех лайӑх 
калаҫатӑн, терӗҫ. Итле-ха тата: паянтан эп виҫӗ 
станокпа ҫеҫ мар ӗнтӗ, ултӑ станокпа ӗҫлеме 
пуҫлатӑп. Э-е? Сывлӑх сунатӑп, тетӗн? Спасибо...

Станок... Станок. Нумай станок ҫине куҫнӑ ра- 
бочисем Катерина куҫӗ умне туха-туха тӑнӑ. 
Пурте^простой ҫынсемех вӗсем. Савӑнӑҫлӑ ҫын- 
сем. Емӗтлӗ ҫынсем. Аккил юлташӗсем. Хӑш-пӗр 
каҫсенче пырса ларсассӑн, Аккилпа тем ҫинчен 
те калаҫаҫҫӗ вӗсем. Кулленхи ӗҫри пӗр-пӗрии 
секречӗсене нимӗн пытармасӑр уҫа-уҫа параҫҫӗ. 
Анчах, калаҫӑва Катерина хутшӑнсанах темшӗн вӗ- 
сем урӑх сӑмах ҫине куҫма тӑрӑшаҫҫӗ. Урӑх 
сӑмах—умри кукӑльсем тутлӑ иккенни ҫинчен, 
бнблиотекӑна татах та ҫӗнӗ романсем килни ҫинчен.



клубра кӗҫӗр лайӑх кинокартнна курма хатӗрлен- 
ни ҫинчен...

„Мӗншӗн-ха вӗсем яланах ҫапла?“—хӑйне хӑй 
ыйту парса шухӑшлама пуҫланӑ Катерина. Ку 
ыйтӑва вӑл хӑнасем ӑсансан юриех Аккил умне 
лартнӑ;

— Мӗншӗн-ха ӗҫри секретсене манран пытара- 
тӑр?

— О-о-ой. чӗкеҫӗм!—тенӗ Аккил.—Мӗн аташа- 
тӑн! Интереснӑ мар вӑл сана. Мӗне кирлӗ сана 
пирӗн ӗҫ?

— Сирӗн ӗҫ? Мӗнле-ха вӑл сирӗн? Манӑн мар? 
Эсӗ ҫеҫ манӑн-и?

— Тата кам-ха сана кирлӗ?— чӗтревлӗрех сасӑ- 
па ыйтнӑ Аккил.

Катерина пӗр самантлӑха чӗнмесӗр ларнӑ. 
Шӑтарас пек пӑхнӑ вӑл Аккил ҫине. Унтан:

—Ху ӗҫне юрататӑн-и эсӗ?—тесе йӑвашшӑн ыйтнӑ.
— Юратмасӑр. Сакӑр ҫул ӗҫлетӗп иккен те ҫак 

ӗҫре.
— Мана юрататӑн-и? "
Ку ыйту Аккил пичӗ ҫине прожектор ҫути 

ӳкнӗ пек ҫапнӑ. Унӑн сӑнӗ, сӑпкара выляса выр- 
такан ача сӑнӗ пек, савӑнӑҫлӑн ҫуталнӑ. Ку ый- 
тӑва хирӗҫ ,ю рататӑп“, тесе ҫеҫ мар вӑл, „икӗ 
чӗре пулсан пӗрне касса паратӑп саншӑн“ тесе 
ответлеме те хатӗр пулнӑ. Анчах, , сӑмах тупса 
ӗлкӗреймен Аккил.

— Ҫук, юратмастӑн!—тенӗ Катерина.—Мана эс 
прислуга вырӑнне ҫеҫ шутлатӑн.

Нумаях та вӑхӑт иртмен, Аккилпа Катерина 
ҫинчен темӗнле аван мар хыпар сарӑлнӑ. Вӑл 
хыпара сарма, пуринчен ытла, юмах-сӑмах ҫапма 
юратакан хӑшпӗр „ҫутҫӑварсем“ пулӑшнӑ. Вӗсем 
сӑмах ҫаптарнӑ тӑрӑх, Аккилпа Катерина хушшин- 
че ннхӑҫан никам килӗштерейми хирӗҫӳ тухса 
кайнӑ иккен. Катерина кунӗ-кунӗпе киле ҫаклан- 
масӑр юртса ҫӳрет иккен. Аккил ҫавтери йывӑр 
шухӑша путнӑ пккен.

Ку хыпар. Аккилпа Катерина хӑлхине те пырса 
кӗнӗ. Кӗнӗ те—вӗҫсе тухса кайнӑ. Мӗншӗн тесен, 
унашкал кун йӗркинче тӑман „ыйтусене“ сӳтсе- 
явма вӑхӑт пулман. Аккил „йывӑр шухӑша путса“ 
Академине кайма хатӗрленнӗ. Ку ӗҫре пуринчен 
ытла Катерина пулӑшнӑ ӑна. Катерина „кунӗ- 
кунӗпе киле ҫакланмасӑр" заводри лабораторинче 
ҫӗнӗ станоксем тӗрӗсленӗ ҫӗрте пулнӑ. Нумай 
станоксем ҫине куҫнӑ стахановецсен ӗҫ меточӗ- 
сене сӑнанӑ, вӗреннӗ. Ку ӗҫре ӑна никамран 
ытларах Аккил пулӑшнӑ.

Испытанине ӑнӑҫуллӑн тытнӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ 
ҫырӑвӗнче Аккил:

„Салам сана, чӗкеҫӗм! Эсӗ пулӑшдипе, хӑвӑн 
пӗлӳлӗхне мана панипе, хатӗрленсе ҫакӑнта кӗме 
чьгелӑ тивӗҫ илтӗм эп, уншӑн сана чӗререн тав- 
тӑватӑп“, тенӗ.

„Сана та тем пекех пысӑк тав,—тесе ответле- 
нӗ Катерина.—Хӑвӑн станокусене никама та мар, 
манӑн алла хӑварнишӗн чунтанах савӑнатӑп, Ку 
вӑл эсӗ хӑвӑн ӗҫне чӗререн парӑнса юратнӑ пекех

мана та юратнине пӗлтерсе ӗнентерет пулӗ, тесе 
шанатӑп”.

Хӑшпӗр ҫырӑвӗсенче Аккил кӑштах мухтанса 
та илкеленӗ:

.Вӗреннӗҫемӗн вӗренес килет. Ентӗ санран 
таҫтах иртсе кайрӑм пулӗ. Эсӗ вӑтам шкул ҫеҫ 
пӗтернӗ вӗт, чӗкеҫӗм...“

Чӗкеҫӗ ҫырнӑ;
„Вӗрен. Тӑрӑшса вӗрен. Эпӗ те тӑрӑшса ӗҫле- 

тӗп. Ҫав вӑхӑтрах, санран аякка юлас мар тесе, 
институтра заочнӑ вӗренетӗп...“

*

Ҫулсем иртнӗ. Аккил инженер ятне илнӗ. Ӑна 
хӑйне ҫитӗнтернӗ завод кӗтнӗ. Катерина кӗтнӗ. 
Васканӑ Аккил. Станцӑра ӑна ҫӑмӑл машина кӗтсе 
тӑнӑ. Ку машина завод директорӗн машини иккенне, 
ку машинӑна ятарласах Аккила илсе килме тесе 
директор хӑй парса янӑ иккенне каласа нанӑ 
шофер.

Часах завода ҫиҫсе ҫитнӗ вӗсем. Хапхаран кӗр- 
сенех Катерина, тӗл. пулнӑ:

— Аккил!—тенӗ вӑл.— Салам ҫӗнӗ инженера!..
Нимӗн каличчен чи малтан:
— Отлично!—тенӗ Аккил. — Отлично вӗренсе 

тухрӑм.
Ҫавӑнтах вӑл шофер енне ҫаврӑннӑ та:
— Канцелярине кайсан, кала эс директора, пы- 

сӑк тав ӑна ман валли машина ярса нанишӗн,— 
тенӗ.

Шофер Катерина енне ҫаврӑннӑ та:
— Ҫӗнӗ инженер пысӑк тав калама хушрӗ сире, 

директор юлташ!—тенӗ.
Катерина куҫӗнчен шӑтарас пек пӑхса илнӗ 

Аккил:
— Мӗнле директор? {^ам?..
— Эпӗ,—тенӗ Катерина,—Ҫӗнӗ директор. Мана 

лартрӗҫ...
* * *

Нумай пулмасть Катеринӑсен патӗнче савӑнӑҫлӑ 
вечер пулса иртрӗ. Вечерта ҫӗнӗ директор Кате- 
ринӑна тата унӑн упӑшкине—ҫӗнӗ инженер Аккила 
сывлӑх сунса сахал мар тост ҫӗклерӗҫ. Унта к \  
лав пуҫламӗшӗнче асӑннӑ Алексейпе Мефоди те 
хӑйсен арӑмӗсемпех пулчӗҫ. Вӗсен арӑмӗсем халӗ 
те ӗҫлеҫҫӗ. Уншӑн Аккил халӗ критиклемест:

— Ҫапла кирлӗ, пурсӑмӑрӑн та ӗҫлесе пурӑн- 
малла, тет.

Митта Петӗрӗ.

Мӑн-Пӳкасси драмкружок 
спектаклӗнче

Суфлер ( в р а т ь ) : — „Тархасшӑн, каҫар мана!“
Вылякан (йӑнӑш илтсе): Тархасшӗн каҫ ман 

урлӑ?
Суфлер: „Ҫук. Каҫармастӑп“.
Вылякан: „Ҫук. Каҫаймастӑп. *
Куракансенчен пӗри (выляканӑн ашшӗ): Эх, 

ку ачана, рольсене вӗренменшӗн, киле пырсан 
хам та каҫармастӑп.

Я. Васиьлев.
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Начар Нвалификаци илнӗ
— Эпӗ ҫӗвӗҫ ӗҫне хамах вӗрентӗм.
— Заочно-и?
— Заочно мар. Тумтирсене Ҫӗрпӳри ҫӗвӗҫсен 

— Вӗсен хушшинче юрату пахалӑхӗ начар мастерскойӗнче ҫӗлететтӗмччӗ. (Мастерскойра
пӑсса панӑ кӗпесемпе юбкӑсене юсасах ҫӗвӗҫе 
вӗрентӗм.

— Иванпа Марье мӑшӑрланнӑ хыҫҫӑн 6 уйӑх- 
ран уйӑрлчӗҫ. Ку факт мӗн ҫинчен калать?

пулни ҫинчен калать.

Япӑх
Шупашкар электростзнцинче ҫулталЗк хушшинче 
чылай авари пулнӑ. Ку вара 16 пин тенкӗ 
вырЗнсӑр расход кунӗ.

- Вася, паян ма хӗвел пӑхмасть?
— Мӗн?
— Паян ма хӗвел ҫути ҫук, тетӗп. Хӗвелӗн, 

пирӗн электростанцинчи пек, авари пулни мӗк?
< □ >

Номакдировкӑка каяс умӗн
Ҫӗмӗрле районӗнче торцовӑй ҫулсем тувӑ 
чух шашкисенз суртламасӑрах сарса 
тухнӑ.

— Мана Ҫӗмӗрле районне ан ярӑр. Ҫулӗ 
начар. “

— Ӑҫтан пӗлен?
— Унти ҫул ҫине торцовкине хам сартарнӑ.

Хӑшпӗр мастерскойӗнче юсаттарнӑ ботинкӑсемпе...

ҫапла усӑ курма пулать; капла тата та авантарах;
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пӗчӗк урапапа та туртса 
ҫӳреме юрать;

анчах ниепле те ҫакӑнта 
кӑтартнӑ пек усӑ иурма 

юрамасхь.



,,!П Ы Р А Т Ь
♦евраль  уйӑхӗн пуҫламӗшбнче зп ӗ  Шупаш- 

карти Ленин ячӗпе тӑракан ҫӗвӗ ҫӗлекен мас- 
терскойне костюм ҫӗлеме кайса панӑччӗ. Мана 
00064-мӗш №-лӗ квитанци пачӗҫ...

— Малтан кассӑна кайса укҫа тӳле, унсӑр 
кӑтартмастпӑр, — терӗҫ мана мастерскойӗнче 
костюмне илме пырсан.

Ҫакӑн сӑлтавне костюмне кӑтартсан тин пӗл- 
тӗм вара. Шӑлаварӗн пӗҫҫийӗсем ик-виҫ ҫул тӑ- 
хӑннӑ пир йӗм пӗҫҫи пек кукӑрӑлса тӑраҫҫӗ. Пин- 
шакин аркисене ҫил ҫинчи пахча мӗлки евӗр 
аяккалла сарса хунӑ.^

— П ы р а т ь ,— терӗ мана заказсем йышӑнса 
ларакан ҫынни эпӗ тарӑхма пуҫласан. — Пӗр-ик 
эрне тӑхӑнсан вӑл санӑн ахаль те ҫавӑн пек пу- 
лать. Эсӗ ӗҫлекен ҫын вӗт...

Ӗҫлекен ҫынсем валли ҫӗлетпӗр, вӗсем хӑҫая 
та пулин ку тумтирӗсене ҫӗтмеллех тесе, вӗсем 
ҫӗлеме панӑ япаласеие тӑхӑнса ҫӗтсех пама ты- 
тӑнмӗҫ-ши?

Афанасьев.

П ахалӑх калаҫӑвӗ
— Эсӗ 7-мӗш класра вӗренетӗн пулсассӑи, 

вырӑсла аван пӗлетӗн ӗнтӗ.
— Февраль уйӑхӗ пуҫланиччен аван пӗлеттӗм, 

февральтен вара сахал пӑлекен пулса кайрӑм.
— Ма апла?
— Февралӗн малтанхи кунЭсенче кӗнеке ма- 

газинӗнче Наукӑпа Тӗпчев Институчӗ кӑларнӑ 
„Русско Чувашский словаре“ вуларӑм та сахал 
пӗлекен пулса тӑтӑм.

,,Капкӑн“  реданцине нилнӗ саламсем
Хаклӑ та мухтавлӑ юбиляр! Чӑваш республи- 

кинчи Халӑх творчествин ҫурчӗ сире, 15 ҫул тул- 
тарнӑ ятпа, художествӑллӑ иултарулӑх ӗҫӗнче 
хастарлӑн ӗҫлесе пыракансен ячӗпе, вӗсен 20 
пинлӗ ҫарӗнчен чӗререн хӗрӳллӗ салам ярать.

Пирӗн халлапҫӑсемпе вулавҫӑсем, юрӑҫӑсем, 
драмкружоксенче ӗҫлек.енсем „Капкӑн“ журналӑн 
пурнӑҫӗпе ӗҫӗсене ҫав тери пысӑк хак хураҫҫӗ, 
пӗтӗм чӗререн юратаҫҫӗ. Пирӗн республикӑри 
художествӑллӑ пултарулӑх ӗҫӗ вӑйлӑн аталанса 
пырать, ҫавна аталантарса пырас ӗҫре пирӗн хак- 
лӑ юбиляр та пайтах хисеплӗ ӗҫсем турӗ, вӑл 
хӑйӗн страницисем ҫинче сахал мар усӑллӑ про- 
изведенисем, халӑхшӑн ӑнланмалла та ҫывӑх про- 
изведенисем пичетлесе пычӗ, пичетлет те. Худо- 
жествӑллӑ пултарулӑх ӗҫӗнче ӗҫлекенсем юбиляра 
чӗрӗлӗх кӳрекен аҫа-ҫиҫӗм пек пулса, пирӗн сыв- 
лӑша тӗрлӗрен тасамарлӑхсенчен тасатнӑшӑн, ӗҫ- 
халӑхне творчество енӗпе ӳсме кирлӗ условисем 
туса парас ӗҫре хастарлӑн ӗҫленӗшӗн те чӗререн 
юратаҫҫӗ.

Еҫхалӑхне мухтав та чап кӳмешкӗн, тӑшмана 
тӗп тумашкӑн нумай-нумай вӑйпа сывлӑх сунат- 
пӑр сана, хисеплӗ юбиляр!

ЧАССР-чи Халӑх творчестви ҫурчӗн директорӗ
В. РЖАНОВ.

Чӑвашсен пӗртен-пӗр сатирӑпа юмор журнал- 
не—15 ҫул тултарнӑ „Капкӑна“—,С ун тал “ жур- 
налпа унӑн вулаканӗсенчен хӗрӳллӗ салам!

„Капкӑн“ иртнӗ 15 ҫул хушшинче социализм 
строительствинче чӑрмантаракан тӗрлӗрен тӑш- 
мансене ҫапса аркатас тӗлӗшпе, совет обществи-

не вараласа тӑракан ҫӳп-ҫапсене, капитализма 
пурнӑҫран холнӑ тасамарлӑхсене шӑлса ывӑтас тӗ- 
лӗшпе ӑнӑҫлӑн ӗҫлерӗ. Ҫак хушӑрах вӑл вичкӗн 
кулӑш ӑстисене ӳстерес тӗлӗшпе те сахал мар 
ҫитӗнӳсем турӗ.

„Капкӑн“ малашне, хӑйӗн пултарулӑхне халич- 
ченхинчен вунӑ хут ытла ӳстерсе, умри ӗҫӗсе- 
не ӑнӑҫлӑн туса пырасса, чӑваш совет литерату- 
ринче халичченхи пекех хйсеплӗ те чыслӑ вырӑн 
йышӑнса тӑрасса шанатлӑр.

Вӑрӑм пултӑр юратнӑ „Капкӑн“ ӗмӗрӗ!
„Сунтал" редакцийӗ.

Чӑваш ӗҫхалӑхӗн юратнӑ журналӗ „Капкӑн" 
тухма пуҫланӑранпа 15 ҫул тултарнӑ ятпа респуб- 
ликӑри шкул ачисемпе пионерсен журналӗ „Ха- 
тӗр пул“ „Капкӑн“ журнала тата унӑн вулаканӗ- 
сене хӗрӳллӗн саламлать. Хӑйӗн страници ҫинче 
малашне те пур киревсӗрле, бюрократла элемепт- 
семпе тата халӑх тӑшманӗсемпе вирлӗн кӗрешсе 
пыма, вӗсене тӑрӑ шыв ҫине кӑларса пырса тӗп- 
пипех ҫапса салатас ӗҫре пӗр ывӑнмасӑр ӗҫлеме 
сунать.

„Хатӗр пул“ журналӑн-редакцийӗ.
* **

Эсӗ 15 ҫул хушшинче нумай-нумай пӳтсӗрсене 
йӗплӗ ҫӑмах ҫитерсе, юморпа тата сатирӑпа ҫун- 
тарса ӑстӑн патӑн. Санӑн ӗҫӳсем малашне те ӑнӑ- 
ҫуллӑн та тухӑҫлӑн пулса пырасса шанатпӑр.

„Ленин ҫӳлӗпе“ хаҫат редакцийӗн коллективӗ.
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