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Ш УПЯШ КДР В  1925.



Умӗнхи сӑмах.

А рсене ҫырӑва вӗрентнӗ рух, епӗр уйр^м сасасенрн, 
саспаллисенрн пуҫламастпӑр. Ӑвалхи ним пӗлмен халйх ҫы- 
рӑва карттинсенрн вӗреннӗ пек, епёр те ку ӗҫе малтан карт- 
тинеенрн, унтан кӗске сӑмахсенрн пуҫласа йаратпйр. Мет- 
тӑт йен рн  пӑхсан,—тӗрлё меттӑтри ыра йӑлнсене йышанеа 
пӗрлешӳлӗ (комбинированный) меттӑтпа вёрентетпӗр. Ҫаванпа 
пирӗн меттатра саса меттӑтрн йалисем те, пӗтӗм самах мет- 
тӑтри йалисем те пур.

Самахсемпе паллашма пуҫлщурн епӗр арсене хайсен ки- 
лӗсенци пурӑнӑҫне карттинкӑпа, йе ыйтупа астутарса, кнлте 
выдана р х ,  ашшёамӗшёпе, таванӗсемпе ёҫленё т)ух тыткала- 
кан, йӗри тавра курӑнакан йапаласенӗн карттин-примиттивӗ- 
сене тӑватпӑр. А рсен е хайсен шухӑшӗсене нримиттпвне, та
рах йӗрпе ҫыртарма, вулаттарма вӗрентетпӗр. Хайсем шуха- 
шасене ҫапла карттинсемпе, тарах йӗрсемпе ҫырса пынипе, 
ҫырнине вуланипе, ареем  калав йумахраы, йумах самахран 
пулнине кёретӗнех курса тараҫҫӗ. Унтан уйрам сӑмахсемпе 
паллашма тытансан. кашна самах уйрам сасасенрн, саспалли- 
сен рн  пулнине куҫӑнах курса тараҫҫӗ.

Тин шкула пынӑ 7—8 ҫулхи р в а ш  ар сен е  епӗр $и ҫы- 
вах, вёсем р  лайах пӗлекен йапаласенрн, вёсен килти пур- 
нӑҫёнрн, таван ҫёршывсенрн пуҫласа вӗрентетпӗр. Вӗрент- 
нине ареен  куҫне кӳртсе, аллине тыттарса, самахпа каланине 
ӗҫе кӳртсе вёрентме тарашатпар. «Ҫулпуҫӗнр» вӗренмелли 
маттериала икё уйрам тума пулат: 1) самахсемпе паллашмал- 
ли маттериал; 2) вулама вӗрентмелли маттериал.

Вулама вӗренмелли маттериалне епёр пёрпӗр екскурҫҫ-и, 
йе пӗрпӗр еанав. йе пӗрпёр ӗҫ, йе пӗрпёр вайӑ хыҫҫӑн, йе 
вёсен умён вулатпӑр. «Ҫулпуҫёнр» хашхаш стаМесене арсен  
кунКӗнекинрн (дневник) илнӗ. Кирлӗ цух ӗлёкхи кӗнекесен- 
р н  илнё статйесем те пур. Савасене «Канаш» номӗрӗсенрн 
те илнӗ; Шупашкарти палла поетсене те, кирлӗ р х ,  ҫыртар- 
нӑ, хура халах йурисем те пур, кӑласра арсемпе вӗрённё 
рх н ех и  шухашшене ҫ-ырни те пур. Карттинсемпе клишшесене 
Шупашкарти палла р в а ш  хутошникӗсем М.С. Спиридоновпа 
А,М. Сорокин тунӑ.

«Ҫулпуҫӗ» вал Шупашкарти гаколӑ-комунӑри р в а ш  
ар сен е  1922—23 ҫулта вӗрентнине ҫырса пынипе нулнӑ. 
Унта йанашшем те, ҫитменни те нумай. Кӗнекине кӑларма 
васканипе хамар сиснё ййнӑшшене те, пурне те тӳрлетме пул- 
марё. Тепёр ҫаптарамра хамӑр снснӗ йӑнашшене те, ыттиеем 
катартса пана йанагашене те тӳрлетме май пулё, тесе гаухӑш- 
латпӑр.

Е. Т и м о ф е е в а .

Ш унашкар хулм. 1923-мӗш  ҫул утӑн 10 кунӗ.
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лаша
Хура лаша

Ула лаша сухара.

сысна хыр

ыраш __

Шур сысна ыраш

ыраш
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хам улма

хам, хам

урам 

Анна урама

арман

Анна, сана салам. 
Мана улма,











Тарас турат

тымар

—  34

турат Тарас

тымар
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ала

А ӑ

шана

шана .парна.Наум

Наум ӑна —
Шӑна шур хут —  ларнӑ.

вал та

В в

Тарас валта 
Тарас

шыв

тытма
Тарас унта вут хуна. 
Вал хуран —
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рак кушак

упа пула

Павал вӑрмана н а л а х  татма— 
Павӑл унта упа —
Павӑл у паран пытан на.

Апиа, сана салма. Мана улма пар. 
Тарас пула тытнӑ. Айна вал пулла

Рак шывра __
Ана курак курнӑ. 
Курак ӑна тытнӑ.
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Павал: кас! нас! —  
Кушак: марр, марр! —  

Варук алана: шак! шак! туна. 
Машук; нам унта? —

И и

Иван шаши

Иван ___ вир курм а___
Унта вал шаши курна.
Шаши шатана тарса



Ентри вӑрмана хыр насма 

Инне киле

Вал витрепе шыв асса

Атте пасара сутма

Анне хире сурах шырама _

, '• 'к- . .

ҫарак ҫурла еава

Ҫтапан уркне кив сапата сырна, 
Вал ҫавапа ута сулма —  
Варук ҫурла —
Вал ураа вырна 
Тарас ҫарӑк —



село келте

УҪӐП вармана

Д сан
7)

курнӑ.

У ниа п ы я й .

Хӗрлӗ ёне сӗлӗ ӑшне кёнё. 
Вал сёлё кёлтине салатна. 
Епӗ ӑна хӑваларам.
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К а й ӑ и.

Пер кайак турат спиде йурдаса 
ларна. Ун патне тиле пына. Вал кайа- 
ка: кун та ан. кайак! тесе гдённё. Еайёкё: 
ай. ай, ай! тенё те, вёесе кайнӑ. Тилё 
хӑй сулёпе йуртна.

^ӑраш
ЕӐВАЕАРЩ ӐМ

ЕӑвакарТ)ӑнсем арман умение туда синё. 
Бёсене т,ана курна. Щанан та туда — кил не. 
Вал кавакардансем патне шуралса пына. Л ев 
ше.и капа сассинден паллана та, хавал аса — .

Йакурпа кӑсийа.
о
Иакур кӑсийа тытнӑ. Вал 

ана клеткана хупна. Хӑй ун  
натне пына та: касийа, мён- 
шӗн есё йурдамастӑн? тенё. 
Лешё: есё мала ирёке кӑлар- 
сан, кулленех йурл ӑттам, тенё.
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Уӳ
П ӳ р т.

Адаеем хама татакёнден пӳрт туна. Пӳр- 
,ён алӑкӗ те. дӳреднеем те иулна. Шала вё- 
ем сётслпе сакне те туса ларгна. Хайеем ху- 
и пулса,! дённё ханисене кётсе ларнӑ.

Й у р а.

Кае рам, каерам пёрене,
Турам лартрӑм шурӑ пӳрт.
Ҫид дуреде кастартӑм,

|1ёри  тухрё хӑйнӑнса.
Айпак вит^ёр пӑхрӑм та,

[1утек сурах сиккелет.

К у ш а к .
Кушак иӳрт тӑррине улӑхрё. Вал урмсене 

Хутлаеа выртре те ҫывӑрса кайрё. Ҫерҫи вӗҫҫе 
пыдё те ун патнех лардё. Ан лар унта, ҫӗ р ҫи , 

те мен курӑн: кушаксем вёсе м нит дейе.

ЯЕЛТЕРНИ: Урайне ҫӳпӗлеме, сурма йурамаст. 
: У рай шӑлнӑ дух, шӑпӑра нӳретес пулат.



Пирӗн автан хура уралӑ, 
хёрлё еёлёклё, куҫёсем сиксе 
тухас пек. сӑмси кукӑр. Пӗрре 
епё ун натёнден иртҫе иынӑ 
дух, вӑл хӑрах урине ҫӳлелле 

ҫӗклерё те. ҫӑварне карса пӑрахрё. Унтан 
ки-ки-ри-рик! тесе, кӑшкӑреа йадӗ.

Т)и-ди кӑсийа.

1)Н-ди кӑеийа,
Ӑета кайан. кӑеийа?
Кантӑр вӑри ҫимешкён.
Ие хуеп курсассӑн?

Тарӑп хӑиарӑп хыр тӑрне. 
Йе хырӑму выҫҫаесӑн? 
Хыр йёкелли ҫийӗпҫке.
Пе иырна ларсассӑн?

— Щавӑи, давӑп кӑларӑи.
Йе ну ну тухсассӑн?



Шыва кӗрӗп дӳкенӗп.
Йе тёкӳ шӑнсассӑн?
— Вут хурӑп та ӑшӑнӑп.

Йе вутту вӑйлансан?
— Тапӑп, тапӑп сӳнтерёи.

Йе уру хуҫӑлсан?
Пӑхӑрҫа кайӑп сыптарӑп.
Йе пахарей ҫук пулсан?
Улатӑра кайӑп сыптарӑп.
Йе Улатӑр еук пулсан?

г1)ӗмиёрс кайӑп сыитарӑп.
Йе 1)ё.мпёрё ҫук пулсан?

— Танӑп. тапӑп тапӑ айне кёрех кайӑп.
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Т т

V > ^

11 АГУ Ш в ӑ р м а н а ТЫ X А шырама кайат, 
Вӑл ана ту пат те, тавӑрӑнат. Натуш ҫул спи
де йура йурлат:

Й у р ӑ.

Хурӑн еӳлҫи ҫурӑлсан,
Кплет вӑрмаи илемӗ.

Хуран ҫӳлен тӑкӑнеан,
Кайат вӑрман илемё.



Хёвел хӗрелсе тухсассӑн, 
Кнлет тӗнде илемё.

Хёвел анса лареассӑн, 
Кайат тёнде илемӗ.
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М А К А Ну

Пирён нӳрт хыҫӗнде пӗдӗк иахда пур. Ҫула 
унта мӑкӑН) ӳсет. Унӑн дедекёсем хёрлӗ те,

V-/

шурӑ тапулаоеё.Мӑкӑтдӑн пуҫё шултара. Ашён-
V-/

ди вӑри сёт век тутлӑ. Ана нумай ҫиме йура- 
маст: ҫывӑрае кплтерет.

П а х д а.

Ппрён пахда пит лайӑх. Епёр агтене унта 
улмассисемне, ҫырла йӑвӑссисем ӳстеретпёр. 
Анне хӑйар. купӑста. кишёр тӑват.

К и ш ӗ р.

Кишёр пахдараӳеет. Вал хёрлё те, шурӑ та 
мулат. Хёрлё кишёр ш урн идеи тутларах. Ей- 
шёре дёрёлле те еийесгё, Пашка сине те йа- 
раҫҫӗ, типётсе дей выранне те ёсеесё.

Ҫ а р ӑ к.

Ҫарак ха пахдара ӳеет. Вал сара та, шура 
та, хёрлёкавак та пулах. Сарӑ еарак ыттисен- 
ден тутларах та, сётеклёрех те пулах.
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С У  П А Н ] .

А г§асем супӑн, шыве туна. Апагулам перли
не вӗрсе хӑмнӑ йара ну слана. Хӑйсем хӑмпине* 
вере, вере вестерне. Хӑмпи квакан симёсен ку- 
рӑннӑ.

Кӗтернене амӑшё супам, идее пана. Вал пит- 
не те, мӑйне те супӑнрта сунӑ. Унӑн пи^е те.
майе те, халхи те, аллисем те таптаса пулна.

И Л] у ш.

Пирён И^ушӑн шӑлӗ хуралса нӗтнӗ. Ҫӑва- 
рён^ен пер май шӑршӑ керет. Пёрре ӑна Кул,а 
апна: Ил,уш. аиат сине хыҫҫӑн сӑвара ^ӳкее 
пулат, ахален шал серег, тере.

КукӑЛ).

Нёрре анне серулмн кукӑле несерое. Епер  
сётел хушшине уйраниа кукӑл, симе лартӑмӑр. 
Нирён Л)ава аллине сумасарах кёрсе ларна. 
Анне ӑна: Л>ава, ала сумаеар симе лармассё: 
аила лайӑх мар, тргр йерет, тере.
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ПАЛ)УН 1У1У^ЕЙ.

11ал,ук му^ей еа рак акнӑ, тет. Ҫарӑкӗ темӗи 
пысӑкёш ӳснё тет. Пал, у к му Е}ей ҫарӑкне кӑлар- 
ма тытан1,ё. тет. Туртат, туртат. тет, туртса кӑ- 
лараймает. тет. Щен^ё. тет к у ара мне. Арамё Па- 
л,ук му1)(‘йреи. Нансук мут,ей еаракран тытрё, 
тет. Туртаееё, туртаееё. тет. туртса кӑлараймаҫ- 
её. тет.

Арамё 'йён'йё, тет. хай хёрне. Хёрё амашён- 
т е̂н, амашё ашшёщ>ен, ашшё еаракран тыгрӗ, 
тет. Туртаееё, туртаеҫӗ, гет, туртса кӑлараймас- 
ҫӗ, тет.

Т)ёнт,ё, тет хёрё хӑйсен анг§акне. Ан^ӑкё 
хёртен. хёрё амашён^ен. амашё ашшёнг§ен, аш
шё еаракран тытрё, тет. Туртаееё, туртаеҫе, 
тет, туртса кӑлараймаеҫё, тет.

Ан^акё })ёнг{)ё. тет. кушакне. Кушакё ан- 
^ӑкран, апдакё хёртен, хёрё амӑшён^ен, амашё 
ашшён^ен, ашшё еаракран тытрё, тет. Туртас
её, туртасҫё, тет. туртса калараймаееё. тет.
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А Л) т у к.

Пирён Ал,тукӑн куҫӗ нӑсӑл^ӗ. Анне кӑна 
лекёр патне йат^ё. Лекӗр ана куҫне йама емел 
нарса йана, тата кусне таса усрама калана.

Афтук лекёр калана пек тума и уела сан, унӑн 
к у сё ^аеах тӳрденнё.

К у Л) а.

Ку.1)а йирлё выртат. Амашё ана пёремёк па
рат. Ку,1)а пӗремёкне пёрре ҫыртат те, ҫумне 
хурат. Иван ҫав пёремёке илет те ҫийет. Хайхи 
Иван тепӗр куннех К у^а трфёпе ^ирлет.

В ӑ й ӑ .

Тан таса карташ варин^е пёр куна хӑйӑр 
иулнӑ. А^асем карташне тухнӑ. Унта вёсем хӑ- 
йӑриа выл,ама тытӑнна. Хайартан пӗ^ӗкҫеҫҫӗ 
купасем тӑва, тӑва лартна, Каман купи ҫӳлёрех? 
теее, тавлашнӑ хӑйсем.



Р а ма н .

Раман выртат те, тёлёкёнг§е кёсел курат. 
Ҫийесйӗ,— кашак сук. Хай Раман тепёр касхине 
адлине кашӑк тытса выртат. Кунён^е каша к
та нур, -кёсел сук.

Ҫак калавра миҫе уҫӑ сасӑ?
Ми ее х упа саеӑ,?

X  ӑ н а с е м.

Луавапа Иал^ук Ал,тук патне хӑнана кайнӑ. 
Вёсем пахтана кайса, сатан су м не ларнӑ. Алг  
тукё ҫӑкӑр т ё̂лли сине су серее пына. Хайсем 
йурла, йурла сисе ларна.

Мих а на .

Пёрре Михана кармана кайма. Варианта 
вал йуман айён^е кампа курна. Камни вата 
н у.та . Ана инкам та татман. Михал,а ӑнакӑ- 
на пёлмесёр. кӑмпана татна та. кил не идее 
кайна. Килне иырсан: акӑ епё йепде аван кам- 
ма татрам, тенё. У нал камни еёрёк пулна.

М и к у л а й .

— Микулай, аван еапма кил!
— Вар ыратат.

— Микулай пата сигме лар!
Нысак кашаккам асташи?
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"5 ӑ р ӑ ш. &

Ҫуркунне павӑҫеем варманта сп- ' 
мёс сулснсемпе мухтанса,саванеа лар-

|
на. Пӗр 'йӑраш ан^ах ^ёнмесёр лар- |
нӑ. Кёр ҫитсен, лешшем еара тура- •

I



Т)ёсене тӑсса хурланса ларнӑ. г1)ӑрӑш ан^ах 
ҫа в еавах шавласа ларнӑ. судах а пекех вӑл 
сймёс иулнӑ.

Авӑн уйӑхӗ.

Т)СВ(*л '1)(‘всл ҫерҫисем 
Хӳме ҫумне сӑрӑннӑ.
Унта кунта ерешмен 
Карта тытса ҫавӑрна...
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Патти патти тӑнат}и.
Сарӑм келти кисренет.
Вӑрман хӗрри, сат пахтрг 
Сара сӑниа саралат.

Ҫак сӑвва]ҫырса илнӗ’§ух, хытӑ сӑмахсене паллӑ, туса тухар.
Унтан ҫемҫе еймахсене те паллӑ туса тух&р.

Натуҫпа Маруҫ.

Пӗр ирхине Катуҫпа Марус вӑрмана кӑмпа- 
на кайнӑ. Марус пё^ёкҫӗ пулнӑ. Вёсенӗн вар
ианта пёр пё^ӗкҫё ҫырма урлӑ касҫа каймалла 
иулна. Катуҫ урисене салтна та, Маруҫа ҫурӑм 
хысне сакса шыв урлӑ касара ну слана. Маруҫ! 
авантарах лар! мӑйран ан пу! аила мана сыв- 
лама йӑвӑр, тенё. Ҫапла вара Катус Маруҫа 
шыв урлӑ йӑтса каҫнӑ.
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Шӑши ҫуръӗ.

Хирте лашапуҫ шӑмми выртнӑ. Шӑпш ^ун- 
!са пырат те, калат: лайӑх ҫурт! лайӑх нӳрт! 
|сан ӑшанта кам пурӑнат? тет. Кӑнахирӗҫ ним 

|сасӑ та ҫук. Хай тпӑшн пуҫ шӑмми ӑшне кёрет 
те, савӑнса, ӑшӑнса пурӑна пуҫлат.

П и р ӗ н й а л.

Пирӗн йал пысӑк. Вӑл вӑрманна шыв хуш- 
11шн§е ларат. Урамсем тӳптӳрё, таптаса. Ҫурт- 
[сем йӑвӑс: хӑшне улӑм, хӑшне йус витнё.

*
Пирӗн йал шывё вӑйлӑ. Вӑл шывра икӗ 

>уллӑ арман авӑрат. Унта тёрлё пула н ур. 

'уркӑвакал шывра савӑнат. Ҫулла пулсан епер 
нывран туха пёлместпёр.
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X у р с е м.

Ху реем шываанна. Вё- 
сем шыва кёрсен, шыв, вё- 
сенсеи унка пула пула, хум- 
ханса капна. Кашттарсан. 
шыв каллех йапйака нул
ем танӑ. Шывё тӑптӑра 
нулна. Хурсен урнсем ку- 
ранса пына.

Х У Р  УРИ.

— Ах. хур урн тутлаеске!
— Есё сисе пахни мён?
— Ҫийессе хам симен те. пирён кукка улиут

ҫинине курна.

Вылома Т)ённи.
А*а. Ва^ук, урама, М ал тан выл,ар лал талла,
Унта сана кётеҫҫӗ. Унтан вара лашалла.
Мишша. Анна, Хёвекла Кайраи еиӗр ҫырмана,
Выл»аматкӑн $ӗнеҫҫё. Шур там кайса илёпёр.

Унтан енёр вал тӑмран 
Кёлеткесем тӑвапар;
Лашасем те, ёнесем,
Иӑтӑсем те тӑвӑпӑр.

Т В), Л) саспаллисене мӗлле с&махсен§е ҫыраҫҫӗ?

Пирӗн килйӑшӗ.

Епёр мён пурё тӑваттӑн: атте, анне, епё, та- 
та йӑмӑк. Атте хирте суха су халат, тырӑ акат. 
Хёле кёрсен вута турттарат: вал шав тулта 
асапланса ҫӳрет. Анне тата. нн рён сийепуҫа тир- 
пейлет, сават, йашкаҫакӑр пёҫерет. Вёсем ёеле-



се ҫӳренӗ вух, епӗ хаман сӑпкари пӗ^ёкҫё йӑ- 
мака сиктерсе ларатӑи.

Амӑшӗпе хёрӗ.

Амӑщёпе хёрё еывӑрма выртнӑ, тет. Амӑшӗ 
.кунёпе пёр канмасӑр ёҫленё, тет. Хёрин ҫыв- 
|расси килмеет, тет. тек йурласа выртат, тет. 
Амӑшӗ: хӗрӗм, ан йурла, манӑн ҫыврас килет, 
тесе калат тет. Хёрё амӑшне итлемест. тет, та
ла хытӑрах йурла пуҫларё, тет. Вара амӑшӗ 
хёрне тепӗр пӳлӗме хупса ху ̂ е, тет.

Йумахсем: Пкӗ унка, икё вӗҫ, варрин^е иӑта, ҫава мӗн пу- 
[лаТши? (Хаг§ӑ). Ҫӳлте те птатӑк, тёпён'де те шйтӑк, варрин^е 
кӑвар. ҫавӑ мён пулат? (Сймавар). Курпун старик йёр йӗрлет? 
[(Шёшлё).

Микулай.

Микулай а^асемпе пӗртте выл,а пӗлм ее^ӗ: 
йе ҫап ӑҫа^ ё, йе йулташшене мӑшкӑлатэдё. Вара 
пур ат}а та унтан сивӗн^ӗс, унпа ҫӳреме парах- 
рёҫ. Атршан петлей ҫӳрес килмерӗ пулмалла. 
Вара вӑл а^асемпе пит т}ипер ҫ ӳ р е к е н  нул^ё.

Наҫтук.

Наҫтук ҫыру вёренее килне тавараннӑ. 
Килӗнт,с амашё ан§ах нулнӑ. Наҫтук сӗтед 
хушшине ларнӑ та, амӑшне пёр халлап вулаеа 
кӑтартнӑ. Амашё савӑнса нтлесе ларнӑ.

Ҫак калавра миҫе йумах?
Кашна йумах хыҫҫ&н мён лартаҫҫӗ?
Шнт,ӑ. хыҫҫӑн с&маха мёлле саспаллипе пуҫлаҫҫӗ?

Йуратнӑ анне!

Епӗ ёнтё вулама, еырма вёрентём. Сурху- 
рире есӗ кунта курма кил. Килнё т}ух ҫӑм 
Т)алха илсе кил. Ҫире садам йаратӑн.

Раштавӑн 15-мёш кунё. И вам.

— 53 —
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Йулхав ат^апа ӗҫ^ен а^а.

Йулхав а^а калана: вёренме ыран та вёре- 
нёпха, пайан уҫӑлса ҫӳрем, тенӗ. Еҫт^ен а^а 
калана: уҫӑлса ҫӳресеи тармӗха: вӑхӑт пулсан 
ыран та ҫӳрёп, вёренмеллине пайанах вёренсе 
хурам, тенё.

Телей ӗҫре.

Ҫтаппан ашшёне калана: аттем, каласа пар- 
ха: манӑн телей йепле тупаспш? тенё. Ашшё 
калана: мён пур в ӑйна, ӑсна ахал, ан тарат» 
Телей тупма урах май сук, тенё.

О о
Курнине тӑвасах килет.

Йупа уйахё ситрё. Пурге Револ,утси прас-
нӑкё ҫитет, теҫҫӗ. Шку- 

' т  1 'ш м  лӑ коммунари асларах
а^асем йурасем, самахсем 
вёрене пуҫларёҫ. Еггёр 
те вёрентекене: пире те 
вёрент! терёмёр. Пире те 
самахсем, йурасем вё~ 

рентрё вара вал.

Пирён ёҫ.

Пролеттари ираҫнӑкё ҫывхар §ӗ. Пирён а ел а 
а^асем с^енӑ турёҫ. Епёр, иё/§ёккисем, ^ӑрӑш 
тураг§ёпе, хёрлё йалавсемпе хам ар шкула илем- 
летрёмёр.

с



Савӑнӑҫлӑ кун.

Пайан ёнтё Револ,утси праенӑкё ҫитрё. Пи- 
рён ат^асем пурте савӑнса зупкаласа ҫӳресҫӗ, 
хатёрленеҫҫё. Кӑнтӑрла мусӑк каланӑ сёре кай- 
са килтёмёр. Каҫхине хайхи ст^енӑ сипе тухса 
йурларӑмӑр, вёреннё самахсене каларамӑр. Хӑ- 
насем те нумай пуханлрЧ;.

!У1 и к и т т а.

Пирён атте выҫлӑх ҫул вӑйсӑрлаиса внл§ё. 
Анне вара виҫе атрше п ӗ ^ е н е х  тӑрса йулт,ё. 
Кӑҫал та ҫӑкӑр сахал. Аптранине анне мана 
Шупащкара пшула леҫее хӑвар^ё. Ханахатэден 
манӑн шкулта нёртте пурӑнас килместр^ё: кпл 
аса килсенех кус шывланат^ё. Кайран атргсем- 
пе палашша ҫитсен, кил аса та килмп пул^ё.

Ми х а н а .

Пирён атте вӑр,сӑра вилнё. Хале анне, епё 
тата висё йамак пураиатпар. Епё а пне не пур 
есре те пулӑшатӑп.

Кёр ҫитсен а^асем шкула кайзга нусларёс. 
Епё аннене: манӑн та пит веренсе кнлет! терем.

-В ӗренессӳ кнлет пулсан, кайах еппни, тере 
анне. Епё тепёр кунне ирех ацасемпе шкула 
жуирам.

Шкулта а^ас ем партта хунпнин^е карттин
еем туса лараҫҫӗ. Вёрентекенё вёсем хушшин- 
$е кӑмӑллӑн калаҫҫа, вёсен йене турлеткелесе 
ҫӳрет.

йумахсем: Иккӗн итлеҫҫӗ, иккӗп пӑхаҫҫӗ, пӗри калаеаТ? 
(Пуҫ).

Икб кашта шурӑ '§йххам пур? (Шӑл).



Шкулта.

Калӑрха, а^асем. мен таваттар есёр шкулта?
Вулатпар. еыратиар, йурлатпар, вы.^ат- 

пар, кур май пана, л асе не каре к ӑҫта курса еӳ- 
ретпёр. каска ласа йапаласем тана тиар.

Мен сыраттар нткулта?
Те мён те пёр сыратпар, карттинккаеем 

таватпар.
'Ҫак кал.авра мнҫе ыйтуллӑ йумах?
Атзасем, ыйтула йумахсем ха вар ту пса парӑрха?

Йапалуна тирпейле усра,

Пёрре пирён Марус касхнпе еётел хушшин- 
^е сырса лараррё. .1а реп н. лареан. йапалисене 
пустармасарах, еыварма выртрё. Пас гук йӑмӑ- 
кё ирпе ирех та па та Марус йапалисене пётём- 
пех тустарса пётернё. Хайхи Марусан шкула 
кайма вахат еитрё. Па хат сётел син^енимён 
те сук. Шкула кӑмаллӑн тухса кайас вырӑнне, 
йёре, йёре йапалисене шмра пусларё. Ҫавӑнна 
шкула та вӑхӑта еитеймерё.

Йумахсем: Ш урӑ хир. хура вӑрлӑх. Ҫавӑ мӗн пулатшрг? 
(Хутпа ҫыру).

Кёпе мар, хӑйне ҫёленӗ; ҫыы мар, хӑй каласа пара!’. Ҫавӑ 
мӗн пулатттти? (Кӗнеке).

X  ӗ л л е.

Сантала к сивётиё семён сивӗтет. Кун кёс- 
келсех пырат. Ҫырмари шыв парлан^ё. Иур 
ҫума пуеларё. Вы^ӑх^ӗрлёхе, хуркӑвакала 
картана хупса. апат иама пусларёс. Варианта 
упасем, тилёеем тымар айне йава туса кёрее 
выртрёс. Еунта й у лакан вёсен кайӑксем, ӑҫта 
кил^ё унта вёекелесе, анат шыраса ҫуреҫҫё.
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Йур кӗлетки.

Ҫанталӑк ӑшӑ. Епӗр кӑнтӑрлахи аиат ҫиее 
лнкула таврӑнтӑмӑр. Унтан йуртан ҫын кёлетки 
тума тытӑнтӑмӑр. Хамӑрӑн аласем шӑннӑ пуд- 
фан та, сын не туса пӗтертӗмӗр. Ҫынӗ пит аван 

ул$ё.
А т) а с е м,

Пайан тулта аша. Епёр сырма хёррине шыв 
•аирам ӑр. Унган сунашкапа, кугҫк-кипе йарӑнма 
ытӑнтӑмӑр. Митта шыв йӑтаканни нул'йё, епё 
ӑрне шӑпӑрпа шӑлса тасатрам.

П и р ӗ н  ш у х ӑ ш .
1 Пирен шухаш урамалла, Вӑхӑ^ӗпе кирлё ӗҫ те,

|  Сывлаш уда, кун дута. 
иЕ пёр тулта выдана ^ух,
1  'рун савана^ ирёкре...

Вайа. кула, саса, йура 
I Йан! йанра! пирён тавра.

Ҫуна1' пирен аллара... 
Шухӑш ӳсет, ас пудтарнат, 
Вёрентекен дул к(ӑ)тартат. 
Вӑхат ҫитё, ҫын пулапӑр, 
Сирӗн алла тӑсапӑр.

Йумахсем: Асанне пӳр^ӗ тӗлӗн^е ҫур ҫӑкӑр тӑраг, йӑтӑсем 
вёреҫҫё, хыпса илӗймеҫҫё?
П1ур иӗркен’§ёк пётём дӗре хупла- 
рё? (Иур). Пуртасар. савӑлсӑр асат- 
те кёпер хыврё? (Шыв гаанни). Атӑл 
урла лапсйр, лансар упа када!? 
(Мта каднп).

Хӗллехи кас.

Пёлӗт си п т ;и  далтарсем 
Ы тла сивӗн пахаҫҫӗ. 
Унта кунта хӳмесем 
Ҫйттн ҫаттп тӑваҫҫӗ. 
Уйӑх тавра пёр карта 
Каш ал туса даварнӑ. 
Иалти хрсс^ен дыннисем 
Канма выртнй, дывӑраҫдӗ.
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Тӑлӑх а^а.

пулнӑ. Ҫӑлтӑрсем йӑлтӑртатнӑ. Сивё 
хӳмесене ҫӑттиҫаттп тутарнӑ. Пёр шӑнса хыт- 
нӑ тӑлӑх ат̂ а урамда: ай сивӗҫке! а ста кӗрсе 
ӑшӑнамши, хырӑм та пит выҫрӗҫке! тесе ^ёт- 
ресе утнӑ. Кана пёр картрш курна. Хӗрхенсе 
вал ӑна килне илсе кайнӑ, апат ситернё. ун
тан вырӑн та сарса пана. А^и вара хёпёрте- 
се. тутлӑ ыйӑхиа ҫывӑрса кайнӑ.

Тӑвайкки йарӑнни.
Ех, тӑвайкки, тӑвайкки. -  
Мӗн ^ул ат}а парӑнаТ!
Ҫуна, йӗлтӗр, йе кун>кки 
Тӑвайккине йакатат.
Алеем хытса куплена 
А^асене ним те мар,
Кулса кӑна йарӑнар,—
Ҫав вӑл хӗлле савйнни..

С у р х у  ри.

Сурхури ҫитрё. Унпапӗрле пирён савӑнӑс- 
лӑ кунсем те еитрӗҫ. Епӗр шкулта ҫветкё иул- 
тӑмӑр, ҫпектаккёЛ) турӑмӑр, тата сулахп илем-

капӑрлатса еавӑн-

Хӗрлӗ, симӗс хут'§еч;ек, 
Ҫутӑҫалтӑр,—пурте пур 
г!]ӑраш. сана курсанах,
Н)ун хӗпёртет, еавӑна!': 
Симӗс сӑнна пӑхсанах, 

ён капар г1]араш пур: —--гдҫ*»* Ҫур ҫитессӗн туйӑнаА

Ҫак савӑра миҫе кашкарулӑ йумах?
А^асем, кӑшкӑрулла йумахсем тупса парарха?

лӗ  пуранӑҫа аеӑнса, ^ӑрӑш 
тӑмӑр.

Т)ӑрӑш.

Килёр, килёр а^асем,
Туарӑш тавра ҫавӑрнар!
Ах. ҫунаҫҫё ҫуртиеем,
АТар йурра тытӑнар!
Ҫуркунехи йешӗл пск,
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Ерне хушши.

Тунтикун епёр ене спилен вуларӑмӑр. 
еыртӑмӑр, карттинсем турӑмӑр. Унтан тулта 
хамар ене пуранасне сӑнарӑмӑр.

Ыт лари кун пирен ене куллен миҫе тенкё- 
лёх апат синине, унӑн ее^е хакне шутларӑмӑр.

Иункун сантала к ашӑ пул^е. Кет йур 
ҫукаларё. Епёр хёллехи вӑрмана курма кай- 
рӑмӑр.

Кёҫнерникун епер варианта курни, илтшг 
снижен калаҫрамӑр, ҫыртӑмӑр, ха^ӑпа касса 
хутран хёллехи вармана турӑмӑр.

Ернекун атасен хёллехи выййисем син^ен, 
вуларӑмӑр, йурларӑмӑр. Кун,кки, ҫунашкаилме 
мисе теикё укса кирлине те шутласах хутӑмӑр.

НГӑматкун пире вёрентекен ..иуканепе^ 
тилё туе ҫин^ен вуласа кӑтартрё. Ана выл,аса 
иахрамар. Пукане туе снижен туй йурри те 
йурларӑмӑр.

Вырсарникун пирён ҫиектаккёл, пулт,ё. 
Епёр хамар вёреннё икё йумаха выл, ас а ка- 
тартрӑмӑр.

Йумах: Ҫит,ӗ тӑванйн пӗр Ммӑк? (Ерне).

Х ӗл л ехи  вӑрман.
Ҫапиа ҫара й&вӑҫҫем Сасӑ$ёвё ним те ҫук...,
Шавламасӑр лараҫҫё. Иӗритавра шурӑ йур.
Пае айӗнг§и туратсем Акӑ утрё пёр старик.
Темле маннӑн курнаҫҫӗ. Шшалпала йёр йӗрлет.
 ̂ нта кунта кёрт ҫин^е- Каҫ та пулса гывхар^ӗ^

Тилё йёрё иалйрат. Тӑмана та вӑран^ё.
Унта кунта ун хыҫҫӑн Пусӑ урлӑ йалалла
Йёлтёр йёрри тӑсӑлат. Вёҫрӗ карӗ 'ҫӑ.х тытма..
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Ҫер шатаке.

Пирен варианта сӑрт айён^е таран шӑтӑк 
дур. Ҫав шӑтӑкра ёлёк а вал кайӑкла еынсем 
пуранна, теҫҫе. Вӗеем йёре ашпа, [^ӗрӗ пула

-сисе пурӑннӑ, Ҫёҫҫисёне, пурттиеене султан  
туна. Тумтирне тискер кайаксеи тирӗн^ен тунӑ. 
’Щулмекесене тӑмрантунӑ. Ву^ахри вута весем 
нихҫан та сунтермен. мёншен те ген. вёсёнён 
хаЛ)ХИ пек шӑрнӑк пулмап.

\  А  >

Нумай вӗреннӗ а^а.

Пёр сыпан ыв а л е  еурхурире хуларан ашшё 
патне Мала тавраниа. Ашшё ана: пирён вутӑ 
туртармалла. епё ватаскер шанатан. еамрӑк 
сын нулса лаша ну сне с ӳ ре ха. тенё. Ывален 
ёслесси килмен. вал алииене хнрёс калана: 
епё ҫырӑва вё ренте м. х ура халах самахне ман
на та п у ела на, вута мён вал? тенё. Кашт тӑр- 
•сан ку карта ипн ' ту хат те. кунан урн вут 
муклашкинйен еакланат ларат. Хай а да такӑ- 
нат ӳкет. Хай: ку вутта кам ухмахё кунта 
иарахнапти? тет.

Аттуна тахӑн та, салатуна та кӑларса ам 
ыват, тееҫё ваттисем.



Ҫынсене, тёрлё йапаласене вырӑнтан вырӑна куҫара-
кансен карттинӗсем:
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/1 а ш а.

Ланга килти выЛ)ӑх. Вал суха тӑват, вутӑ 
турттарат, тага тӗрлӗ йапала- 
сене, сынсене, кирлё г§ух, выран- 
тан вырӑна кусарат. Хуси ана 
ёҫленӗшён ыра апат парат, ӑшӑ 
вырӑнта усрат, а^ашлат, йурат- 
са нӑхат. Лашасем: турӑ, еӳрен, пурӑ, тимёр- 
кӑвак, шурӑ, сарӑ тёслё пулаҫҫё. Лаша атрше 
ты ха тессё.

Ҫак калава ҫырнй '^ух, калаври с&махсене тат&кйн ҫырса 
пырйр.
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Ене .
Пирён анне ир прех тӑрат. Вал сет Т)ёрес- 

не илет те, ене патне васкат. Ене снллине вал 
ашӑ шывиа ҫӑват, шалеа типётет, вара тин 
сума ларат. Ёни сунӑ т}ух пёр тапранмаеар кав- 
§геее тарат.

< ц

"  р '

Саванам ене.

Пёр аранан ёнп ку.тлен нёр т^ёрее сёт пана. 
Вал нёрре хапаеем трчш ё. Ха писем ва тли сёт 
ытларах пул тар тесе, вал ёиине вуна кун сума- 
|а р  тана. Кне вуна кунтан нёрре суса \ вунӑ 
*|ёрес сё г па рё тесе шучашлана ‘вал. Анг§ах 
енин сё’йё типсе ларнӑ. Вал сётне ёлёкхпн^ен 
те  сахалтарах пана.

Сысна.

|  Сысна апат пит нумай ҫийет.
Кал нимбнле аиата та тиркемест:
■бн ки.1Л)б ана ҫийет. Пылу 15ак тав- 
1|аш курсан, савӑнса тӳшек сине 
выртна пек, керсе выртат.

Сыснан самси пысак мар. Унпа вӑл ҫерем ҫбт- 
ме пит йурата!1. Ҫаварё унӑн хӑлхи патнех 
пырат. Халхи пысйк, кблетки куриун, ури кёске,
4ӳри...



кушака мӑйбнг1}ен йарса илт}б. Ҫав вахӑтра аппа 
шыв ӑсса иртездб. Вал доран^б те кушакпа 
йатта шывпа ^аш! тутар^б. Хайхисем тин т |-  
пелепше ^арӑнт^бҫ.

Кушан.

Пбр кушак хбвел ӑшшинуе ӑшанса выртат. 
Хӑй шурӑ мӑйлй, йапйака, сарӑ ураллӑ. Шура 
ӑмӑрне ҫулакаласа выртаГ. Хӳрине хӑй капп 
вблвбл сиктеркелет. Куҫне нбр илмесбр кбтесрп 
шаши ҫине пахеа выртаТ.

Хураҫнапа ҫурисем.

Хураҫка йатлӑ йӑттӑн ҫуриеем нулнӑ. Вб- 
сем карташбн^е утӑ ҫинуе выртнӑ. Пбрре Х у-

раҫка таҫта гухса  
кайнӑ. А^асем иына 
та пбр ҫурине иӳрте 
илсе кбнб, Хураҫка 
тавӑрӑнсан йӑнӑшша 
вбре пуҫланӑ. А^асеш 

йӑтӑ ҫурине илнб те, амашне пйнӑ. Амӑшб ӑна 
ҫӑварбпе хыпса карташне илсе тухнӑ.

Хураҫкапа кушак.

Пбрре кушак ҫисе тӑрат. Ун патне Хураҫка 
пы^б тӑ^б. Еушак Хураҫкана сӑмсинтзен йаҫб 
ил^б. Хураҫки кушака хуреренйарса и.гҫб. Е у
шак Хураҫкана куҫбнт^ен тзавса илт;б. Хураҫка



Икё йӗкехӳре.

Пкӗ йӗкехӳре пёр сӑмарта туннӑ. тет. Ана 
уйӑрса ҫнЁешшен, тет. Вӑл ҫӑмартанах к у рак 
та курнӑ, тет. Пырат тет касеч патнелле. Мён 
тавас йёкехуресенён? Аста тргкес самартана? 
^асрах йӑтса кёрес— аласем кёске, тытма си- 
теймеҫсё. Кустарса кёрес— сёмёрлесрен хӑру- 
ша. Хайхисем нерп ^аерах ҫӑмартана тавата 
урипе ыталаса месерле выртрё, тег. Теиёри ана 
хуршг§ен йарса илсе. тёнсакайне сётёрее кёр- 
се кайре, тет.

Йумах: Пёр шӑшийӗн икӗ хӳре? (Ҫӑпата).

Пирён анне.

Пирён анне ҫ авар ни тёлнелле ҫип шурат- 
са пир тёртме тытӑнат. Пирне вара вал йур 
сине сарса шуратат, тнпётет, еапат. Унтан пи
ре валли кёпесем касса сёлет. тёррппе те тёр- 
лет. Ҫав хушарах парушне те, путек сурахне 
те нахат.

Епё хам куллен ат̂ а пахатаи, сёрё таватап. 
хӑш йух путексене те ана г паратап.

Сур пулат.
Мӑлтӑртатат сар хёвел; Щ т$к аг$н сар Иван
Кунрап кунах ӑшӑтат. Шӑхлир кала’Г, савйнаГ.
Сисмесёрех сивё хёл Нункӑ, пшвё ҫийӗн^е
Ҫур ӑшшине парӑнат. Пасар тӑват хӗрупраҫ;
ПУР ҫёрте те шурй йур Кёлпе ппҫнё еӳс ҫипне
Хёвел йшшипе нусйрнат: 'Цӳхеитерсе тасатаҫ.
Пӗт;ӗккёнех ҫуна ҫул Арман пӗви патенте
НавусланаГ. хуралат. Xура Иитри пйр касаГ.
•Уй хёрпнуи Ӑҫтапан Ҫапла хуллен, майӗпе
Сарай ҫин^ен лур тӑкат; Ҫурхи вӑхӑт ҫывхараГ.
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Атасен пурӑнӑҫӗ.

Ҫуркунне ҫитнӗ. Шывсем йуха пуҫланӑ. 
А^асем турнас татӑкӗсем илнӗ. Вёсенщен кимӗ 
туса ш ыва йанӑ. Киммишывмай йухса кайнӑ. 
А^асе.м нимёне пӑхмасӑр, ун хыҫҫӑн кашкӑр- 
са Т)упса пынӑ. Т)упса пынӑ туух, лупашкана 
кёре кёре ӳкнё.

Хӗвел хӗртнёҫем хӗртет. Ҫанталӑк куллен 
кун улшӑнса пырат. Шӑнкӑрщӑсем, тата ытти 
кайӑксем ӑшӑ йен^ен вёҫҫс килнё те, шӑран- 
тараҫҫё йуррине. Шкулти а^асем вӗрентекенпе 
вӑрман пурнӑҫне сӑнама кайнӑ. Унтан йӑвӑҫ 
тура^ёеем хуеҫа килнё те, кёлен^е ӑшне 
хӑшне шывпа, хӑшне шывсӑр лартнӑ. Са
ван та вёеем ак мён курнӑ:

Кашнп йӑвӑсӑн турат нур. Туратсен^е на- 
иакки нур. Панакки ӑшёнт^е пӗ^ёк ҫулҫӑсем 
нур. Вӑл ҫулҫӑсем хӗлле хытӑ хуиӑпа ^ёркен- 
се витёнеҫҫӗ. Ҫуркунне вӗсем нӳрӗхпе, тата 
хёвел ӑшпшне иысӑкланса хуппине сирсе йа- 
раҫҫё те, симӗслене пуҫлаҫҫӗ.

Ҫуркунне.
Иртсе кайрӗ сивӗ хӗл. Тухас килет пуссалла,
Кулса йат,е сар хӗвел. г|)уна туртаТ уиталла.
Иит васкаса йур кайаГ, г]]ег§ек курӑк ав ӳсет,
Шйнкӑртатса шыв йуха!'. Т&рри сасеи илтӗнех,
Ҫурхи хӗвел йӑл пӑхсан, Кйвак пблӗт уҫӑлаТ
Пӗтом ҫӗртен йур кайсан, Ӑна иӑхса ^ун саваК



Ҫу уйӑхӗн пёремёш кунӗ.

Ҫу уйӑхӗн пӗремӗш кунӗ—вал пётӗм тён- 
§ерп пролеттарисен праҫнӑкӗ. Ҫак кун пӗтӗм 
гёнтрше ӗҫлекенсем ӗсӗсене пӑрахса, праҫнӑк 
гума урама тухаҫҫӗ. Вӗсем еапла праҫнӑк ту- 
ни—пролеттарисем пӗрле кӗрешше ирӗке ту- 
хассине пёлтерет. Унтантата вёсем пуртепёр 
ҫемйине спстерет.

Епӗр праҫнӑк иртерни.

Ҫӑвӑн иӗремӗш 
)ёнг5(' епёр^хамӑр 
шше тин сарӑлнӑ 
^ексемпе, симӗе ку 

ремпе илемлетрӗмӗр. Унтан тум- 
ланса урама халӑхпа пёрле праҫ- 
нӑк тума тухрӑмӑр, каҫхпне спек- 
Ьаккӑл, лартрӑмӑр. Ширӗн пата 
ытти шкулти ат^асем те ираҫнак пр- 
герме пуетарӑн^ӗҫ.

I П а с е т ,I
Ма к ҫ  ӑ м: — хӑш ^е^екне татамши? тесе 

рурак ӑшён^е ^упкаласа ҫӳрст.^— Тёслёренех 
катапӑр. Ҫак ҫаран ҫпн^е миее^ тёслё ^е^ек 
ӳснине пёлме, кӗнеке ӑшён^е типётёпёр. Унтан 
райлаштарса хут сине ҫыпӑҫтарӑпӑр, па^ёсене 
|ырӑпӑр« тет, .Т)ави.
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Т ӑ р и,

Айакран, ашӑ йен^ен тӑри вёссе килнё. Вал 
хӑйне йӑва ҫавӑрнӑ та, ^ӗпӗсем кӑларнӑ. Щеп- 
писемпе пурӑнма ана пит лайӑх пулна. Щёп- 
писене те амашё пур 1)ух аван пулна.

Пёр аща серене хурса тӑрийе тытнӑ та, килне 
илсе кайнӑ. Тӑри нуртре ирёкри иуранасшан 
та, ^ёпиисемшён те пит хуйхӑрса пурӑннӑ.

А^а тарийе шыв ёҫтерме маннӑ та, тари 
вилнӗ. Амӑшӗсёр пуҫне ^ӗпиисем те хирте 
вилсе иётнё.

Т )  ӗ к е е.
'|]ӗкеҫ, |ӗкеҫ—^ӗкеҫӗ. г|)ёп тухасса кётет вал,
Пёртте канма пёлмерӗ: Акӑ ^ӗпӗ калар^ӗ
Кунӗпе вӗҫҫе ҫӳрерё, Т)ӗпписем 'ҫайлатаҫҫё,
Улйм пёр'р! пуҫтарт,ӗ, Ҫяме апат ыйтаҫҫё.
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Тймпа шалса ҫыпйҫтар^ё, Цӗкеҫ, ^ӗкеҫ—т]ӗкеҫе,
Хайне йава ҫавӑр^ё. Кунӗпе вёҫҫе ҫӳрет вал
Хӑйне йӑва ҫавӑр^ё, Нӗртте канма пёлмест вӑл:
Ҫӑмарта ту.ма тытӑн'§ё, ГИӑнапаваы пуҫ-тарат,
Ҫӑмартасем турё те, г§ӗпписене тӑрантарат.
Йӑвп ҫин|ен анмае'Г те,

У т а р т а.

Варианта пирён утар пур. Сула 
^е^ексен ырӑ шӑрши сарӑла нуҫла- 
сан, пирён пизде куллен хуртсене 
сыхлама кайат. Епё те унпала трш^а- 
сах кайатап. Варианта пит аван. Ка-

,  I- йӑксем йанарат-
са йурлаҫҫӗ. Кук- 
кук пётём вар- 
ма на йанйарат. 
Йывӑҫҫем сиисн- 
мёс саралса ла- 

Сывлӑш
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уҫа. 'Щедоксене ытарма ҫук, перинкен пёрри 
хитре. Велле хур^ӗ вӗсене пыра ныра зупта- 
ват. ӑптёнтрт цылне хай вёллине йагат.

Й у р ӑ.
Шывсем |аксан. йур кайсан, Шур йур кайсан, кармана 
Ака тума ҫын тухсан.
;Ма кайас мар кармана. 
Серте татма. уҫӑлма? 
Серте. ҫеҫпӗл ӳснӗ $ух, 
Хура вйрман йешёрет; 
Серте йал-йӑл пахна |ух? 
Т)ун савана!’, кпленет.

Ырӑ таарша кёрей^ё, 
Хӗвел ҫутти ҫуталса 
Ӑшшӑн. ӑшшӑн пӑхаПТ)ё.
( ’имёс карман тумланат, 
ШӑщДк йурри шӑранат... 
Ма кайас мар вӑрмана. 
Ҫурхп кунта сакӑнма?

Т) ё р ӗ п.

А^аеем курӑк ӑшӗн^е ^ёрёи тупна. Васҫук 
йна килне йӑтса кайаш- 
шӑн пулнӑ. Ан^ах йӑтма 
нийепле май пулман: 1)ёрё- 
пён йӗиписем трткнё. А г5а- 
-сем т,ёрёпе еёлёк ӑшне 
хурса илсе кайашшан 
пулнӑ: сёлёкӗ пё^ ёкҫё  пулнӑ. Ҫапла вара ^ёрӗпе 
яийеиле те илсе кайайман.

Пирӗн вӑнӑр.

Пирён в&кӑр пурррё. Вал пит усал’р ё .  ̂ н патёнцен ирт- 
<ее кайма пурте хйратэдӗҫ. Пёрре ҫап.та асатте ӑна кётёве хӑ- 
валаса кайат. Вал асаттене хирёҫ та^ё те. тёксе йавалантарса 
!йа|ӗ. Хай айне тӗркелесе ^икрё. Ҫыисем какӑра хуса па^ӗҫ 
те. асаттепе киле плсе кайрӗҫ. Ҫавӑнтан кайран асатте нумай 
пуранаймарё вара—вшп)ё. Асатте вилсен вӑкйра аелӑк айне 
илсе кайрёҫ те, пусрӗҫ.

Ҫапа пёлмен пушӑ хӑйне ҫавӑрӑнса тивнӗ.

Манӑн Петӗр йатлӑ йулташ вёрҫёнё иушӑ иаврё. Сав 
нушипе куракана пёрне сапат^ё. Пёрре ҫаила ҫисе ларакан 
йӑмӑк патне пы^ӗ те, иушипе шарт! тутар^ё пуҫӗнцен.



-  70

Йӑмӑкӗ йёре пуҫларӗ. Амӑшӗ плтрё те г|>упса та кӗт}ӗ. Петӗртен 
пушшине туртса шп;ӗ те, хӑйне ҫаптара пуҫларӗ: Ан тив ҫын- 
на. Ан тив ҫ-ынна! Ака сана! терӗ.

Ҫапа пӗлмен пуша хайне ҫавйрӑнса тивнӗ, тесе ҫаванпа 
каланӑ та ҫав.

А^асем нашнӑрла вымани.

Цёрре ащасем анкартине кайна. Унта вёсем кашкӑрла 
выл,а пуҫланӑ. Михал,а кашкӑрё пулнӑ. Микулайиа Наутук 
сурахӗсем нулнӑ. Мпха.ри кашта тарах ҫин^ёк улӑмӗ купи ҫ-ине 
улахса кайнӑ. Микулайпа Наҫтук айалта кашкӑра кӗтсе тӑнӑ. 
Вӗсем айалта кашкара кӗтнё кӗтнё те. кӗтсе ывӑнсан кйш-

кӑра луҫланӑ. Михал,а кӑшкӑрсан та пымап. Унтан вёсем Мн- 
хаЛ)аиа шырама тытӑппӑ. Темӗн т,ухлс щыраса та, тупайман 
йна. Вара вӗсем килне кайнӑ. Кашт тарсан \1иха.;,ана шыра
ма амашё те пынӑ. -  Михал,а! тесе кашкӑрна вал. Пёр с-ас- 
т}ёвё те пулман. Амйшӗ вйрмана, хире кайса шырнна.

Михал,а! Михал,а! тесе кйшкйрса ҫӳренӗ амйшё. Михал,и: 
епӗ кунта, епё ҫывйрнй^ӗ! тесе лара!, тет ҫин§ёк улймӗ син'§е



Хут ҫӗлен

Иванпа Нетӗр хут ҫӗлен тума шух&шланӑ. Иван Петере 
кала!: Петӗр есӗ ҫилӗм хатёрле, епё хйй&сем шырӑп. тет. Вё
сен цасах ҫилёмпе х&ййине тупса хунй. Тепёр кунне вёсенён 
х у т ҫ ё л е н  пулсатат&нй. Вёсем хут ҫӗлене йама урама тухнй. Ан
тах ҫил пулман та, хут ҫӗлен к&шт та кайман. Вара Петёрпе 
Иван хнре канна. Хирте те ҫил пулман. Темён -§ухлё зупса 
асаплансан та, хут ҫӗлен кашт та кайман. Вара Петёрё: вер, 
Иван! вер! тесе кӑшкӑра пуҫланӑ. Иван мён пур вайёпе вёр- 
нё. Хут ҫёлен ҫапах ҫӳлелле ҫӗкленмен. Ҫӗре персе аннӑ.

Т) ӗ п ӗ с е м.

Пйрӗн сарӑ $ӑх пур. Вӑл вуник $ёпӗ кӑ 
лар^ё. 'Щӗцнисем амӑшӗпе курӑк | |  
ӑшӗн$е апат шыраса ҫӳреҫҫё, ту- 
сан ӑшёнТ)ё те йӑваланаҫҫё. Еиё 
вёсене куллен темнее хут: трш.
1)ип, трш! тесе йӑхӑрса апат на- 
раттам; шывне те савӑнтах ҫатмаиа лартса 
параттӑм. Хырӑмёсем тӑранеан. кёсем амашён 
ҫунаТ)ӗ айне кёрсе йӑпшӑрӑнеа дараҫҫё.

Арӑмпа ^ӑхӑ.

Нӗр арӑмӑн ^ӑххп куллен нёрер ҫӑмарта 
тӑватудӗ, тет. Арам; кӑна ҫиме ытларах парсан, 
вал кунсерен икшер сӑмарта тумёшн? тесе, 
^ӑххине еиме нумайтарах пара пуҫларё. тет. 
Щаххи мӑнтӑрланса ҫитрё тет те, сама рта ту
ма нӑрахрё, тет.

Т)ӑхӑпа Т|ёкеҫ.

Пёр йӑхӑ ҫёлен еӑмартпеем тупнӑ та, вёсе- 
не пусма ларнӑ. Кӑна ^ёкеҫ курат те, калат: 
ытла та ӑссӑрҫке есё! вёсене кӑларас-са кӑда- 
рӑн та: ӳссе ҫитсен хӑнах усал тӑвёс, тет.
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К ӑ в а к а л.

Пирен кӑвакалӑн трепписем тухрӗҫ. Атала- 
нптдон вёсене епӗр пӳртрех ус- 
рарӑмӑр. Амӑшё вара нарт! нарт! 
нарт! тесе шыва кайаппнан т,ёп- 
писене астара пуеларё. Пёр ер- 
нерен епё вёсене ирие ирех шыв 

хёррине хавалаеа кайрам. Хам унта кунёиех 
вара кайак тытаеран сыхларам.

Уйӑхпа нӑвакал.

Пёр кавакад шывра пшше ҫӳрет, тет. Хай 
иуда шырат. тет. Кунёпе шыраса та пёр пуда 
та тытаймарё, тет. Сёрде пулсан уйӑх ёмёдки-
не курах кайрё, тет. Ку пуда пудё тесе, ана
тыташшӑн шыва т>ама па^ё, тет. Ытти кӑва- 
кадсем курт^ес, тет те, куиран куда иуҫдарӗҫ, тет.

Сулахи каҫ.
Тар ҫулахи каҫхине 
Вӗри сывл&ш уҫӑлт;ӗ.
Кунӗпеле ӗҫлекен 
Тӗн^е шӑпах лӑплант)ё.

Сайраран ҫеҫ катаран 
Карйш сасси илтӗнет.
Вӑл та пйртак картлатсан 
'рарӑна!' те тӗлӗрет.

Пёлӗт ҫин'|и еӑлтӑрсем 
Ҫынсем ҫине пӑхаеҫӗ.
Хутран ситрен вёттисем 
Пьттанмалла вьцаҫҫё

Кӑвак пӗлёт т,атар пек 
Ҫалтӑреен^ен ҫӳлтерех.
Авӑс ҫулҫи майёпе 
'рӗтренкелет тӳлекре.
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С у й е ҫ ӗ.

Пӗр а р  хирте сурӑхсем кётсе ҫӳрет, тот. Кашкӑр куран 
екки туса ҫынсене: килёр кунта! кати кар пур, кашкйр! тесе 
ӑликара пуҫларӗ, тет. Ҫынсем |упса п ы рҫ тет те, ҫук та тет. 
’апла ку пёрре улталарё тет, тепёре те улталарё тет. Хай 
ра ҫынсене р н  р н а х  кйшкӑра пуеларё тет. Каллах суйеҫ- 
ерет пулё тесе, кун патне ҫынсем пёри те пыракан ҫук тет. 
1икам ҫуккине кура кашкӑр арнӑн  пётём кётуне пава, пӑва 
ухрё тет.

— Пёрре улталйн, иккё те улталӑн, виҫҫӗмӗшӗнр макӑ- 
ӑн, теҫҫӗ ваттисем,—ҫав ӗнтё вӑ.т.

Сункӑрпа хӑлхасӑр.

Суккӑрпа хӑлхасйр нут хире пӑрҫа варлама каймӑ. Хӑл- 
асӑри суккӑрине калат: есё итле те, мён илтнине мана кала; 
пё астуса тарӑп та. мён курнине сана калаеа ларӑп. тет.

Ҫапла вара суккӑрпа хӑлхас&р ана ҫине ҫитсе, пӑрҫе ӑшне 
ӗрсе ларнй. Суккӑри пӑрҫа хӑмӑлӗсене хыпаласа пӑхат те 
й-хай хутаҫлӑ, тет.

— Аҫта хуралҫӑ? тесе ыйтрӗ тет хӑлхасӑри. Ун-ҫен те 
улмаст, суккӑри йӑран ҫине такйнса та ӳкет.—Мӗн пулр? 
есе ыйтрӗ тет хӑлхасарп.—Кутран пулё, терё тет суккӑри. 
^ӑлхасйри: тарар пулё? терӗ тет те, тара п а р  тет. Суккйри 
н хыҫҫӑн р п р ӗ  тет.

Упӑтепе пӑрҫа.

Упӑте пк ываҫ туллийех пӑрҫа йӑтса пына. 
гунан пӗр пӑрҫи тухат ӳкет. Сапна ил не хутра, 
>У тата ҫирӗм парса кӑларса ӳкерег. Вёсене 
'устарашшан хӑтлаиса. ку мён пур парсине 
акеа йара1\ Хайхи у пӑте ҫнленсе ситет те, 

парсине Т)ӑлпа]>! салатса, хӑй 'йупа парат.
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П у л ӑ .

Ҫынӑн ура пур. Кайӑкӑн ҫунат пур. Ҫын 
урана утат. Кайӑк веҫет. Пуллан та су пат сем 
пур, ант^ах вал сунат^ёсемпе нес мест, шывра 
ишет.

Ҫуркунне пула валт,а парахаг. Сав вал^а- 
ран пула сурисем тухаҫсӗ. Вӗсем вӑл^аран 
тухнӑ тухманах, шывра ишше хӑйсем валлп 
апат шырама пуслаҫҫё.

у._

щ- 4аЖ*.-~г ’

««■
Пулӑҫӑпа пулӑ ҫури.

Пӗр пулӑҫа пула ҫури 
тытнӑ. П улӑ ҫури калат: пу- 
лӑсӑ, мана каллах шыва йар: 
куратӑн пулё, епё пё^ӗксё, сана манран усӑ

о
нумайах пулас ҫук. Иарсан епё ӳсёи те, есе 
мана тытӑн, сана вара усӑ нумайтарах пуле, 
тет. Пулӑҫи калат капа: нумайа хансанса саха- 
ла алӑран йаракан ухмах вал, тет.



С  ы  р  м  а.
Ҫырма йухат кёрлесе 
Ӑсла йал&н ҫумӗпе. 
Хёвел тёрё тёрлесе 
Выл^ат унӑн шывёпе. 
Тара шывӑн ӑшён^е 
Кйвак пёлӗт йаванат, 
Вата йӑмра тайалеа 
Тӗспе пӑхса савӑнаг.

Ава кӗпер ҫийӗн^е 
Старик ларат вӑлтапа. 
Йапӑрт йапӑр пуллине 
Улталаштпӑн аманпа. 
Ав ацасем ҫӳл йен^е 
Шывра ишше ҫӳреҫҫӗ. 
Пулӑ тытан ваттине 
Хирӗҫтерме пӗлеҫҫӗ.

Д^асемпе шапасем.

А^асем пӗве хӗррпн^е выдана. Вӗсем шыв
ра шапасем ларнине курнӑ.
А^асем вӗтӗ гвул пуҫтарнӑ 
та шапасене т^улпа пере
пуҫланӑ. Пӗр шапи кӑшт 
пуҫне кӑларТ)ё тет те, ат^а- 
сене каларё, тет: ^арӑнӑр, 
а^асем. ан иерёр: еире вӑ- 
йӑ та, пире вилём терё, тет.

ПТапа мӗнтен пулат? Есӗр й&тӑ пуллине курни?

Мулка^ӑсемпе шапасем.

Пӗрре мулкаг§ӑсем пёр ҫере нухӑнуеҫ тет те, хӑйеен пу- 
рӑнӑҫӗ н ар р , пирки кул,ана пуҫларӗҫ, тет: пире ҫынсем те, ыт- 
ти тиекер каШксем те тыта тыта уийеҫҫӗ. Капла хӑраса^асап- 
ланса пурӑпицреп, пирӗн пӗрех хут вилмелле.—Атар шыва 
кайса вилер терёҫ, тет. Хай мулка^ӑсем гаыва путса вилес 
теее кӳлӗ патнелле руиса кайрёҫ тет. Шапасем мулка^ӑсен^ен 
хӑрарӗҫ тет те, шыва еикрӗҫ тет. Пӗр мулкат}ӗ калат тет, 
а^асем, ^ар&нйрха, пирён халех путса вилес мар. Шапасенӗн 
пурйнйҫӗ пирён^ен те на^ар курйнат, вӗсем пиртен те хӑраҫ- 
Ҫё, терё тет.

Шкул пахТ)И.

Пирён шкул иах^а варрин^е ларат. Пахт^а 
хёрипе карта тӑрӑх тёрлӗ йӑвӑҫҫем, шалта 
аапттра улмаҫҫисем ӳееесё. Пер кётессин^е трь
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йесем нур. Ун сумейте тёмён, томен хамла сыр- 
лисе м. хурлӑхансем пур. Всеем сумейте йӑран- 
■ссм ҫиНТ)С сер сырлисем, хурӑн сырлисем ӳсеҫ- 
сӗ. Епер кӑсал унта тата си дс теме хёрлё хур- 
лӑхан, тшлёк улмаҫҫп лартрамӑр.

"5 и й е (вишни).

г1)ийе вӑрманта хай тсллён те ӳсет. тата 
йиа пахтана лартса та устерессё. Сырли унан 
майар пек, тёсе хёрлё, тутн йӳҫсклё калат. Ан- 
т̂ ах пах^ари тртйе сырли шултрарах та тутларах 
та пулат.

X ӑ м п а.

П ищ е еуркунис пахтана хамла шалей ларт
са тухрё. Сава тухсассап. сав шалса тарах 
хӑмла аврисем йавӑна, йавана су лс ептищ енех  
улахрёс. Хамлисем алса пурнеекп нек усана 

усана тара нуеларёс.

П ЧУ ЧУ

е р I  е.

А-рсем шкул 11ахТ)Инт,е йӑрансем тунӑ. Унта 
вӗс«!м тбрлё ҫимӗҫҫем лартнӑ. Уснисене сӑнама 
тулӑпа пйрҫа та акнӑ. Оапла б^ленб т,ух вбсем 
ак мӗн вурнӑ.

Кашни пӗр'],вр|' пурӑпйҫ тбвви пур. Вал ти
пе пбрт,б ӑшёнт,о ҫимесӗр. бҫмосбр ҫывйрса 
вырта?. Тӑнрара пбр цб ашӑпа. тата нӳрбпе шӗвет. 
Пуранӑҫ тӗвви вара вйрапаВ Вӑл пбрт)гн сбт- 
кенне а$а амӑшбн кӑкӑрне ёмнб пек бмме тытӑ- 
наТ. } нтан пбр'§ӗн кипкине ҫурса. вал апат шы- 
рама ҫбрелле тымар йараТ. Сывлама вӑл ҫулҫине 
сара иуҫлат.

Йумахсем: 11бри т&ка?, тенӗри бҫет, виҫҫёмб- 
шб ӳсет? (Ҫӑмӑр, ҫбр, ҫимёҫ). Алли ҫук—шаккаТ, 
ву$ё ҫук—ҫунат(?)
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Пах^ара.

Ҫӑвӑн 14-меш кунён^е епёр ҫёре кацкадатса 
йӑран турамар: ҫемсе тӑпра ӑшне кишёр варри 
акрӑмӑр: ӑна кашни кае шӑвартӑмӑр. Хадё 
ёнтё пурӑнӑс тёвви Т)ёрӗлсе, симӗс ҫулҫӑ кала- 
рассине кётсех тӑратпӑр.

С а ш у к.

Сашук питё хӑравҫӑ нудна. Пёрре аслати 
авӑтса ҫумӑр ҫунӑ. Сашук хӑранппе шкапа 
кёрсе дарна. Шкаира тёттём нудна. Сывдама 
та йӑвӑр нудна. Аслатти сассн илтёнмен. Са
ванна вал еумар у уса иртсе кайсан. та, шкапра 
темёнТ)Т}ен дарна.

Ҫулахи еӑмӑр
Шйиӑр. шӑпӑр ҫймӑр ҫӑвоа Тырйпулӑ хӑват илсе
Ҫёр кӑкарне шаварат. Ҫнмӗҫ кӳме иикенет;
йӑвӑҫкурӑк хаваеланса Ҫӗрӗҫлекен хӗпёртесе
Хӑвӑрт пӗвне парӑнат. Ӗмёт хушша киленет.
Шывшӑн ённӗ ҫамрӑк вӑрман Шйиӑр, шӑпӑрҫӑмӑр ҫӑвса
Лӑстӑртатеа силленет; Тыр уйсене шӳтерет:
Улйх тӑрах тӗплӗм ҫарап Пур тумлам та ҫимёҫ пулса
^ е к с е м п е  витёнет. Пирӗн алла вӑл кӗрет.

Ив а н .
Иванан ашшё хнрте суха туна. Вал ашшё 

патне ҫӑкар лееме кайнӑ. Ҫара ну сан, ҫара 
уран Т)упат ку ҫатӑдтаттарса.
Ашшё патне т}упса ситет те: атте, 
есё ывӑннӑӗҫке! вёреитха мана 
та суха тума! Вара епё те сана^^' 
пудӑшӑп, тет. Ашшё кӑна хпрёс*^ 
савӑнса: есё ҫитённёҫӗре сынсем 
нёрлешше машшинӑсемпе ҫӑмӑд-
лан ёслеме вёренёс. Улём кун пек 
суха пуҫёпе ыванса хӑтланмёҫ, 
терё тет.



Тӑлӑхсене пулӑшни.

Миттан ашшё вилнӗ. Амӑшӗ ^ирлё выртнӑ. 
Митти пёл}ӗккӗ пулнӑ. Еҫ патне ҫыпӑҫайман. 
Ҫуллахи ӗҫ вӑхӑ^ӗ ҫитсе тӑнӑ. Кӗсен уйри ӗҫ 
кайа йула пуҫланӑ. Кӑна кура йалти ырӑ сын- 
сем пӗрлешеҫҫё те, кӗсене ^еретӗн сухине туса 
параҫҫё, уттине те ҫулаҫҫё, тырпне те вырса. 
кӗлтнне кӗртсе параҫҫӗ. Ҫапла вара йалти ҫын- 
сем тӑрӑшнипе Миттасен ёҫӗ хиртен ҫынсен- 
нӗпе пӗрлех пуҫтарӑнса кӗнӗ.
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Ҫӗр ёҫлемелли хатёрсемпе машшинӑсем.



Нӑвак Д е в е е м .

Кӑҫал ыраш ӑшӗнт^е темшӗн кӑвак ^е^ек 
н т сахал, тенё а^исем. Ашшё калана: ку кӑ- 
а к ще^еке пётёмпех йепле пётерешпш? тенё.

Ҫилтӑвӑл.

Епӗр пӗрре ҫула ҫерем ҫин^е вӑрлӑх ҫапатлӑр. Сисмен 
з хамӑр. пирӗн тӗле лӗлӗт хупланна илнӗ. Ҫанталӑк сӗмтӗт- 
ӗм пул|ё та |ё . Унтэден те пулмарӗ, ҫилтавал пирӗн сарӑма, 
ырри мӗнӗпе, айӗн ҫнйӗн ҫавӑра пуҫларӗ. Нимӗн тйва пӗл- 
естпӗр: хӑшӗ аллине кӗреҫе тытнӑ та, улӑмсене тёрткелесе 
ӳрет. Хашӗ еенӗк плнӗ те, тырӑ хырма тытӑнса тӑрат. Пи- 
ӗнпе пӗрле авйн ҫапан кӳршӗ лашине утланнӑ та, пирӗн 
шра сиккиие кустарса ҫӳрет: тӗн^е пӗтет! тён^е пӗтет! т̂ ӗ- 
м ӑҫташи? тет хӑй. Тӑвӑл ррӑнсан, хамӑртан хамӑр кулат- 

йр. Аптйранӑ кӑвакал кутан т;ӑмнй тет; савӑн пек пул^ӗ.
Ҫулталӑк хушши.

Щурӑ пур ирёлет Хир племӗ кайат,
Оеҫен хир ^ӗрӗлет, Сӗм вйрман ҫаралат,
Йешёл курӑк ӳеет... . Пёр май ҫамйр ҫӑват...
Вал хӑҫан пулатшл? Вал хӑҫан пулатши?

Хӗвел хытӑ хёртет, Хирсен^е йур ан^ах,
Ӑшӑ ҫнл вӗркелет. Ҫырмара пӑр ан^ах,
Сар ыраш еитёнет... Сивӗтет аваыах...
Вӑл хйҫан иулаТши? Вал хйҫан пулатши?

1аруҫпа Наҫтук хӑйсем ҫулталӑк хушшин^и ёҫӗпе 
сӑнавне ак ҫапла ҫырса пынӑ.

1) Авӑн уйӑхӗн^е епӗр кампа татрӑмӑр. Кайӑксене 
ва йенне асатрӑмӑр. Пӳрт тавраитне ҫётӗкҫуракпа нитӗртӗ- 
ёр. Унтан шкула кайма тытӑнтӑмар.

2) Йупа уйӑхӗн^е купйета тӳрёмӗр, вы^ӑх^ӗрлӗхе 
фтана хупса апат пама луҫларӑмӑр.

3) Т)ӳк уйӑхӗн^е кул,ккисем, ҫунаишасем йусарӑмар. 
папа тилӗ тымар айпе йава туса кӗрсе выртрӗҫ.

4 ) Раштав уйӑхӗн^е йурпа выл,арамар. Ту айӑк- 
•игҫен йарантймар. Вармантал $йрӑш касса кллтӗмӗр те, пӳрт 
Фрине лартса савантамйр.

5) Кӑрла^ӑ уйӑхӗн^е сивӗ пул^ӗ. Атте вӑрмаытан 
гта турттар^ё. Трюрсах вал Шупашкара ерттелпе хатӗрленӗ 
птапа ҫапата леҫме кайкалӑрё.



6 ) Нарӑе уйӑхӗн^е ҫӑварнире икер'$ӗ ҫирӗмӗр. Атте- 
кӳршӗсемпе пӗрлешше ҫӑмалтарахан ёҫлеме, Шупашкара 
плукпа тимӗр сӳре' илме кайрӗ.

7) Пушӑ уйӑхӗн^е епӗр хёвел ӑшшин^е выл,ама 
тытӑнтамӑр. Хура кураксем агда йен^ен вӗҫҫе кил^ёҫ. ИГаи- 
кӑр^асем йӑвисене хатӗрле пуҫларӗҫ. Хӗрарӑмсем пиравӑр 
ӗҫне тытан^ӗҫ.

8 ) Ака уйӑхӗн^е йур васкаса ирӗле пуҫларё. Пу- 
таксемпе варсемпе шыв кӗрлет. Ӑшӑ йен^и кайӑксем, вӗеҫе 
кшгҫӗҫ. Упапа тилӗ хайсен йависен^ен тухрёҫ.

9 ) Ҫу уйӑхӗн^е |ёкеҫҫем вӗҫҫе кил^ӗҫ те, тӑмрав 
йава ҫавӑрма пуҫларӗҫ. ВылДхт^ёрлӗхе курӑк ҫине калар^ёс. 
Хуркӑвакалсем, 'рӑхсем ^бшшсене калар^ёҫ. Арҫынсем хир- 
сен'ре ҫуртыри акрёҫ. Хӗрарамсем купйста, хӑйар лартса гпӑ- 
варма пуҫларӗҫ.

10) Ҫӗртме уйӑхӗн^е ҫум ҫумларамӑр, ҫӗр улми 
купаларамӑр.

11) Утӑ уйӑхӗн^е вӑрманта ҫырла татрӑмӑр, тата 
хайарпа ҫарак ҫиме иуҫларамар. Ман ҫынсем утӑ пуҫтар^ёҫ.

12) Ҫурла уйӑхӗнтҫе тыра выртӑмӑр. П ахрра  пан- 
улми татрӑмар.

Йумахсем: Вунпкӗ амӑрт кайак, алла икӗ т,авка, виҫҫӗр 
утмӑл пилёк шанкаррӑ пӗр ҫймарта туна? (Ҫулталак).

Хӗрлӗ йалав.
Хура тётре еирӗл^ё,
Кун ҫуттине парӑнрӗ; 
Ёмнӳ йахё ишӗл^ӗ, 
Кунҫул ҫитрӗ, ҫӗр ҫӑтрӗ.

Ҫӗнё тӗнре ӳеейтӗр, 
Ҫӗрӗк каека кнсрентёр... 
^екех епӗр 'ҫура мар, 
Иалав иирён, хыт тытар.

Хӗрлё йалав ҫӗр ҫин^е 
Вёл вёл туса вёлкёшет, 
Ҫёрӗк тён'ре выранне

Хёрлӗ йалав ҫӗр ҫин^е 
Вёл вёл туса вёлкёшет, 
Ҫёрӗк тёнце вырӑнне

Ҫӗнӗ тёнре ҫитёнет. Ҫӗнё тӗнт;е ҫитӗнет.
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