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Куеараканран.
Вырӑс ҫырулӑхӗя^е, ытларах та илемлӗ ҫырулй 

хӗн^е, 'вйваш йа^ӗ сайра пёрре кӑна тухкала^. Раҫҫей 
ре ёдӗк ^ёваш халӑхӗ пурӑниипурӑныанни пӗртте си- 
сӗнмея. Вал пурӑнӑҫ тЯвакан халах, хӑй ирёкепе, хӑ,В 
вӑйхӑва^ёпе пурӑнакан халӑх пулман. Патшалӑхра ъӑд 
уйрӑм пусыӑрта пурӑнакав йӑх выр‘йнне ҫеҫ хисепленнӗ.

Раҫҫейре патшалӑх пурлӑхё аслӑланса пынӑ, кӑ- 
питталисӑма пула мул ^ӑмӑрчаинй, кулугтурӑ, сарӑлса 
аталанса иына. Ра<,ҫейре ӑслӑлӑх, ҫырулӑх, илемӗш, 
техниккй ӳснӗҫем ӳ с н ӗ .  Хастарлӑ, актив. 16  классем-си- 
сем: гуршуаҫи, пролеттариат агаланса ҫитӗннӗ. Авалхи 
тён^е хуҫисем: улпуюен сийё, р р к ӳ . патша тарҫи пӳро- 
кра$ӗ пурӑнӑҫ тыткиве алӑран ёуересшӗн мар тапаҫнӑ. 
Вёсен те хӑйсеа шӑвӑҫ лек йакалнӑ— кивелнб ку.ртурӑ, 
пулнӑ, ҫапах та, вӑл та ку^ттурах пулнй. Хуласен^е 
меш^ен ку.ртурӗ, кӑвакарна-пӑнтйхнӑ ку^ттурӑ пулнӑ, 
ав^ах ҫапах та вӑл ку;ртурах пулнӑ леме кирлё. "§ӑ- 
вашсен мӗн пулна? Т}йваш халӑх^ кам пулнӑ?

Нимӗн те пулыан, вал никам та пулыанах тесен 
те ытлашши пулмӗ. '|}аваи1 халӑхё натшалӑх пурӑвӑ- 
ҫён^е ура айӗн^и тӑира пулнй. Вал вырӑс ку^ттурне



оӗткен паракан тирӗҫ-навус кӑна пулнӑ. Вӑл яурӑнӑҫ 
урапине туртса пыракан лаша пулнӑ... Кам, мӗнле ӑс- 
лӑлйхҫӑ, мӗнле ҫыруҫӑ ӑна асӑнтӑр?

П ир’н умра тивӗс пек пысЯк, вӗҫӗмеёр выр&е лит- 
тераттурӗ. Ҫив^ё, хӑватлӑ, хӗрӳлӗ ҫырулйх. Тӗпсӗр та- 
рӑи, вёҫсёр ҫӳлӗ литтераттурӑ... Ҫунатлӑ, ^е^еклӗ вырӑс 
поеҫийӗ... Ан^ах ӑҫта-ши 'йӑваша пӗр сӑмахпа та пу- 
лин всӑнни? Сахалах та марҫке 1)Яваш ҫемйи. Епир 
мӗ^йун та виҫуӗр пин етем. Раҫҫейре ҫӗр ҫынран пӗри 
■§йваш. Ах, ҫырура ҫӗр сӑмахран пёрне ■ҫӑваш ҫинҫен 
каланӑ пулинэдё!..

Ытларах та ’§ӑваш поеҫипе илемлӗ литтераттурӑра 
нихҫан та асйимаст.

Паллӑрах пиоаттёлсенвея ^Чвашсене Л. Н. Тол
стой, Н . Г. Гарин, Телешов, ха^хи ҫыруҫй О. Миртов 
ҫеҫ ■ҫувтанах асӑнса илеҫҫё. Ан^ах вӗсем те Телешовпа 
1’аринран пуҫне 'ҫ&вашсене сӑмах хушшин’ве кӑна асӑн- 
калаҫҫӗ. Телешов „су^ая беда“ йатлӑ калавӗн^е тёп 
керой вырӑнне кйтартаУ—ҫав калавра вйл авалхи йёр- 
кепе пурйнакан §ӑваш хула пурӑвӑ<,не, йут иурӑнйеа 
хӑнӑхайма' ӑр пӗтнине кӑтартат. Ҫак калавӑн тӗллевӗ, 
увӑн еотсиаллӑ, сӳрети, унчн 'ҫйваш пытне сӑнакан 
халӗ ҫителёклӗ пысӑк. Аи^ах ун ҫин^рн сӑмаха тӑсма 
кунта пирӗн вырӑн ҫук— ун ҫин^ен калаҫма уйрӑм ти- 
вӗҫлӗ, ҫав кёяекене 'ҫӑвашла кусарса пит^тлесен ҫеҫ



калаҫма та пултарйпйр епир. Вырӑс лигтератгурӗн тбп 
кёрешӗ Л. Н. Толстой т,ӑваша кйшт ҫеҫ асӑн^а илет 
Аи^чх ӑна уншӑн та тав. Акӑ „Т)ррӗлӳ“ тенӗ калав. 
Хрес§ен пусмӑр сйв^ӑрнеывйтвӑ-ывӑтыан самана. Ку^т- 
турӑ тйварӗ витёр внтнӗ ҫӳлти сирен „ӳкёнекен улпуг- 
сем“ хыпалавса уййрӑлаҫҫӗ. Халйх ёнси ҫин^е пурӑн- 
ни вӗсене пӗтёмпех йӑлӑхтарнӑ. Ҫын тер-§ӗ-асапёпе те- 
лей тӑвасси вёсене тйрантьрнӑ,. Весем ,,ӳкӗнеҫҫӗ“ ... Вӗ- 
еен^ен хӑшӗ патшасем ҫине алӑ ҫёклесе тс ешафот 
ҫине мӑнтарӑн пуҫёсене хураҫҫӗ, вёсем Ҫипирте, тӗр- 
месен^е, катӑркӑра сывлхӗсене ҫисе ҫухалаҫҫӗ... Вёсем 
хисепсёр нумай кунён-ҫӗрён, темиҫе тмӗр тйрӑшшёпе, 
р в а ш  ҫӗршывё урлӑ, хурӑнлӑ ҫул тӑрӑх, Хусанпа ^ул- 
хула хушшин^а аслӑ ҫул тйрйх иртрҫҫӗ... Вёсен пуҫӗн- 
р  халйха телей сунакан шухӑш, 'вРрин-ҫе хура хадӑха 
ырӑ суиакан вут-кӑвар. Вёсем ^йвал  Йалӗсене, ■ҫйвнш 
ҫёр •§авалакансене, '.§йваш лырӑ-анисене курса иртеҫҫӗ. 
Мӗн ш ухзш ладаҫнш  вёсем 'рваш сене к\реан? Мӗншу- 
хӑшланӑши каттӑрка ҫураи кайакан, сӑн^ӑрпа пӑвйлса, 
конвой аллинт,9 вы^ӑх вырӑнӗнт,ныракан М. Ф. Дос- 
товский?... Вӑл та ^йваш ҫёршывӗ урлӑ, иртнб теҫҫӗ... 
Ылти нумай писаттӗлсем, ревоадтсионереем, патшана 
яуратман удпутсем, ннтеллекенюем, хура халӑхран та 
тухнӑ, пӑлхавӑрҫӑсем ҫав ҫулпах иргнӗ теҫҫё.

Л. Н. Толстой „ӳкёнекенӗ“  халӑх ӗҫӗшӗн к&на 
мар, пуригрен ыгла хйй туунне тасатас, хййне валли ҫӗ-



нб пурӑнӑҫ йӗрки йышӑнас те^е, ҫав аеаилӑ ҫул ди
не гусна. Вал хӑй сӑлщйрие, хӑйне пӑвакан щуралйх 
найавне сирпётсе, ыватса х»йне ирё«е кӑларас т р с ° ,  ҫав 
ҫул ҫине тухнӑ. Ҫапах та ҫак ҫулти си хушшинще па- 
лӑрей сулӑнӑҫ историллӗ ёҫ пулня... Вӑл та кпвбйёрке 
п ӗ1ессине, ҫӗнӗ йёрке ҫуралса аталаиассине пёлтернё... 
Ҫак керой Ҫипире кайа!, унта асан курса пур ӗлӗкрен 
тунй—вараланнӑ асапран тасалма кайа!. Унӑн вӑл пас
са асапа хӑварна хӗрё тёрмере выртмалла пула!. Ҫак 
тёрме хуралҫи щӑваш пула!. Санас- пула!—увӑн йулга- 
шё Т)улхула вырӑсё пула!. Тёксӗя, сарлака пптлӗ хӗ- 
сёк куҫла щйваш салтакӗ... М^н хушнине тӑвакан ■щу
ра, пусмарпа щунл&хне ҫухатнӑ тунката. Кама вӑл ху- 
ралланике ӑна мӗне кирлӗ пулнӑ пёлсе тӑма? Вырӑс- 
сен кущттурӑ пур, вёсен ҫивщӗ тӑнлӑ, хёрӳ к&мӑллӑ 
интеллекентси иур... ҫав ку.щттурӑ тёттӗмлёхёпе вилтщ- 
§ен керешет. Анщах вйл пур те щӑваша йут. Ун ҫи щен 
ӑна пӗлме те тивӗҫлӗ мар. Ҫак сӑв щӑваш историйён 
яумай ӗмӗрсем вйрӑмӗш самачине сӑнда!. Вӑл пирён 
цурчлӑха сӑнпитлет. Вӑл щӑваш халӑхё пирён ёмӗр 
пуҫламйтёнще йепле пурӑннине, вырйс кущттурӗн, тӗн- 
§е ку.щттурӗн карги умӗнще ҫеҫ аташнӑ выщӑх пек хё- 
сёнсе тйнине кйтарта!.

Ҫак тӗлӗшӗпе К. Г. Гарин ҫырса хйвярнӑ .Сар- 
пике» «ёт^мпех хӑйне уйр&ч вырӑн йышӑнса тӑра!. 
'})И малтан ҫак калава авттор йури щӑвашсем ҫинщен



ҫеҫ ҫырнӑ. Увтан ӑна Раҫҫейри ҫыруҫӑеен хушшинще 
клаҫҫик вырӑнӗвще хисепленекен щаилӑ писаттӗл ҫыр- 
нӑ. Унтан тата ҫав калав щӑваш халӑхён историллб 
саманине, вйл ёмӗрхи ыйхӑрал вйранса ҫёнӗ ҫул ҫине 
тухма тапӑннине кӑтарта!. «Сфпике» илемёпе ытарма 
ҫук щипер калав. Хӑйён ӑшщикӗпе, увӑн никӗсне хуна 
шухӑш тымарёсемпе те вйл щӑвашсемшӗя питё сӑнама 
тивёҫлё калав. Мӗн йенщен ӑна сӑнаса пёлме тивӗҫлӗ?

Анщах малалла ун ҫинщен калищщен щи малтан 
Н. Г. Гария кам пуднине, вӑд мӗлле майаа щйваш ха- 
лӑхӗ ҫивщен ҫак калава ҫырма шухйш тума пултарни- 
не вёлес пула!.

Вӑл 1852-мӗш ҫулта нарӑсӑн 8-мёшӗвще Питёрте 
ҫуралнӑ. Ҫамрйк щухне вал Огессӑра пуранса иртернё. 
Ҫитёнсен вйл щукуя ҫулсем хывакая иншенере вёренсе 
тухнй. 30 ҫула ҫитсеа вӑл Самар кёпӗрнинще Кунтту- 
ровка йатлӑ вмени туйанпӑ. Ҫав имени Пӑкйрӑелан 
уйесӗяще пулнӑ. Ҫак 80-мёш ҫулсен пуҫламйшӗнще пул- 
аӑ. Вӑл иыенийе хресщен халахне ҫӗнё хуҫалӑх йёрки- 
не кйтартас, ҫав ҫӗнб йёркене йышӑнтарас тесе ту- 
Йавнӑ. Имевире вӑл виҫе ҫул тӑршшӗпе аитӗ тарӑшса 
ӗҫлесе пурйннй: йна нумай уйлй тунй, хаклй тырпул- 
оем: мйкӑ1щ, хёвелҫавӑрӑнӑщ акма тытӑннӑ, унтан в&л 
титё нумай Ёасмӑк акса усӑ курвй.' Увтан 90-мёш 
ҫулсевще вӑл темиҫе ууӑх нмевисеве тара илсе унта та 
ҫуллӑ техниккӑллӑ тырӑсем акса, увтан нӑрҫа, йасмйк.
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ытти ҫавӑн век лӗпёш^е^еклӗ тырӑсем акса уеӑ курнӑ. 
Ҫав ёҫпе вӑл хресцен халӑхве ҫёвё хуҫалйх йёркиве 
йепле усӑ курассине кӑтартасшЗн кӑ,ва кёрмешнӗ. Ҫак 
вӑхйтра вӑл ун нмевисев^е ӗҫлекен ■ҫӑваш патракёсем- 
пе, ■ҫӑваш тарҫисемпе паллашнӑ пулас. Увтан 80-мӗв1 
ҫулсен вӗҫӗв^е вӑл Ӗпхӳрев Слаттоуста кайакан т>укун 
ҫула хыввӑ ^ух ҫав ёҫӗа пуҫлӑхӗ пулвӑ., ҫак ҫула 1890- 
мёш ҫулта туса пӗтервӗ. Ҫак ҫула тувӑ. '§ух вӑл цй- 
ваш халӑхӗпе лайӑх паллашвӑ: Урал тавӗ таяравса 
кайвӑ, ҫӗрсев^в 'ҫӑвашсем те пурӑяаҫҫё, вёр тӗлге ҫул 
тӳрех тфваш йалӗ (Купӑвӑ) ҫумён^ев вртсе кайат, уя- 
та «^аваш» йатлй станси—расйест та пур, ув йатве 
те ҫав Н. Г. Гарин хуяӑ, пудас. Увтан 1891-мӗш ҫуд- 
та вал Хусан ҫемстви хушнипе Хусавтав Малӑша кай- 
малли ҫул туратве йёрлесе увӑв влавне туса ванй. 
1898-мёш ҫулга вӑл сирӗплё В1ыв йалӗ Серкиева ҫул 
гура^ё хывса пӗтервё. Ҫак ӗҫсеве тувӑ. цух, вӑл йала- 
нах ■ҫйвашсене тёлпулкалапӑ. Вӑл 1906-мӗш ҫулта 'ҫӳ- 
вён 27-мӗв1ёя,5е вилпё. «Сарпикеяе» хӑҫан вӑл ҫырса 
хӑварна паллй мар. Вӑл уван пур ҫырвӑ йапалисене 
пи'ветлевё $ух 1916-мёш ҫулта пн^етлеявӗ— ӑна вырӑс- 
ла вулас пулсан «Нивӑ» йатлӑ шуряал кӑларакав Маркс 
ли’ртлевё Н. Г. Гария кӗнекисея УП-мёш томве ту- 
пас пула¥. Ҫыракан Сарпикеве вырӑсла «Зора» тевё— 
ана вӑл «сарӑ», «сарӑ хёр» тевё самаха вырёсла ку-



ҫарса калана, 1 ӑваш кар и н е  вӑл «Уораим;4 тенб, йна 
вӑд «сар а^а» тенё сӑмаха куҫарса каланӑ пулас.

«Сарпике» кӗске такмак, унйн хайласа ҫырвӑ об
рети те витёр падлӑ, ӑнлама ҫӑмӑл. Ҫак калавра мӗн 
ҫиБсҫеи хайласа такмаклат пирӗн ҫыруҫӑ?

Тулли хапрак-савӑтлй Анкли хули. Тинӗс пристӑнӗТ1 
Ҫамрӑк ившенер айакри йут ҫӗре 'вукун ҫулсем хывма, 
акӑш-макӑш ҫуртсем, хапр^к-савйтсем тума, машшв- 
нйсем леҫме кайма пуҫгарӑннӑ. Вал ^ӑваш ҫёрне кил- 
ме пуҫтарйннӑ. Мён тума килеешӗн вал? Вал пирӗн 
тӗттём ҫёршывра ку.^ттурӑпа техниккй тапратма, про- 
мышлёнӑҫ акса ӳстерме шухӑш тувӑ. Анкли—тён^ери 
империалисамӑн тӗа шӑтӑрнакӗ. Вӑл ҫёр 'ҫӑмӑрне пё- 
тӗмпех пур йен^рн те хайён влаҫёпе, капитал вдаҫёпе 
ку^ттурӑпа техвиккй хӑва^ёпе кӑшӑллана. Пётӗм тӗн^е 
уналлин^е. ун •ҫамӑрёв^е хёсённё кололи. Америккӑ, 
Африккӑ, Австраля ҫёрӗсене, Ивти, Киттай ҫёрёсене, 
оккеан хушшин'р ҫухалнй утӑсеяе—пур тӗле те Анкли 
(ялннисем саланаҫҫӗ—вӗсем ӑслӑлӑхпа, вӗлӳпе, ку.^ттур- 
лӑ Ййласемпе, хисрпсӗр нумай мулва авйрланнй. Каы, 
мён вӗсене хирӗҫ тӑма лултара!? Ҫ авсенря пёри 
ваш халйхё патне, ^ӑваш ҫёршывне килме вуҫтарӑннӑ. 
Вйл ■ҫйвашсен хушшин^е промышлӗнӑҫ, ку^ттурӑ, тех
никкй тапратас тет. Вӑл кунта ҫӑнахах та килет. Хӑй 
ве пёрле вӑл Раҫҫейрен Анклире тарса иурйннӑ пёр 
таркйн матроса илое килет—ҫак матрус унӑн тйлма^ё
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нулат. Пулма пултарнӑ-и ҫак йапала? Халла п кйна 
яар-ши вара вйл? Ҫак ёҫ пулнах. Х1Х-мёш ёмёрён вё- 
ҫёв^е ^ӑваш ҫрршывӗн^е тёрлӗ тёлте % кун ҫулсем хы- 
вӑннӑ: Мускавран Самара, Ӗахёве, Ҫрпёре, Мускйвран 
Хусана, увтан ҫав ҫулсев^ен тӗрлӗ кӗске туратсем-йуп- 
сем (Инсйран 'рёмпёре) хывйннӑ. Ҫак ёуе кӑпиталисӑм 
хён^ен пӗрлешнё капитталӗ тунӑ. Ҫак ӗдре тӗв^е тех- 
аикки, йслӑлйхӗ ёслевё. Т)укун ҫул хывакансен хуш- 
гаин^е вумай йут иншенерсем ёҫленё. Ҫавӑниа Карри 
йумах мёлки ҫеҫ теме йурамас^—вал топтан $ӑн пул
ей етем сӑвӗ теме кирлё. Тӑлма§ ҫин^рн те вйд хал
лап кёлетки ҫеҫ теме йурамас/Т: салтаксемпе матроссен 
хушшин^е ытти патшалӑхсене тарса ӳквӗ емикрантсем 
ӗлёкренех пулкалавӑ, ҫавӑя пек емикрантсрм "р ват- 
е е н р н  те пулкалавӑ. Вёсен хушшин'р р в а ш л а  пӗле- 
кен вырӑссем те пулкаланӑ. Малалла кӑтартнӑ Карри 
ӗҫёсем те пире пӗртте иккёлентермелле мар. 'Ҫӑнах та 
90-мёш ҫулсен^е пирён ҫёрт,ыв палламалла мар улӑ- 
шӑнса кайнй: ӑна парпвоссен сасси йанйрата пуҫланӑ, 
дав цукун ҫула пула р в а ш  тавр и н р  п нркҫӗ телулин 
хапрӑксемпе савӑтсем курӑва пуҫланӑ. Ку сахалха: 
10— 15 ҫул та  иртмен— ҫав ^укун ҫулсене пула р в а ш  
пурӑиӑҫӗ пӗтёмпех урӑх айак ҫине ҫавӑрйнса ӳкнё: р -  
ваш халӑхё туга кйларнй ҫӑмарта, р х - р п ӗ ,  хур-кӑва- 
кад, ҫӗлӗк-уурӑк, хӑмла, йуман крепки, р п т а  Анкли 
дёрне кайса тӑра пуҫлаиӑ. Сисёнмен те— киреметҫӗ р -
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вашсем Лонтонра сутилӳ кантурё уҫнӑ (Селиван хуҫа), 
Анкли пуҫхулин^е 'ҫӑваш сути ӳҫисемпе ^ӑваш при каш 
дёкёсем ҫӳре пуҫлавӑ. Европпӑра салтак пӑлхавӗке 
нехекреч-мӗнтен ҫыхланнй емикрант ҫеҫ М1р -ц й н т а н  
рево^утсиллӗ кёрешӳҫёсем —■ҫйвагасем палӑраҫҫӗ (А.^ун 
Кевӗрли, Йӑкйчат Ҫнтӑрӗ, Прохор Тра\винӗ ыт. те) 
Унтан Европма ■ҫйвашсем вёренме кайма тытйнаҫҫб: 
С. А. Акимов Паршгре, Т. 3. Горбунов Женевӑра, Ку- 
кӑф Итталире вӗррнеҫҫн. Такмакӑн тӗп тёвви—йуратнӑ- 
савнй историйӗ пёлтерет. Ҫ ж  ■ҫӗре вӑйи-ҫыххи такма- 
ка вёри ■ҫун кӳртсе вут кявар пек хӗрӳлентерсе ҫун- 
тарса тйрат. Ҫак тӗлӗшӗпе пирӗн такмчк ^йваш литте- 
раттурён^е ҫӑлтӑр пек ҫутӑ поемӑ. «Нарспи» патнех ҫы~ 
вӑхараЕ Ан^ах каллех ҫакӑ та суйа халлап сӗмлеиӗвё 
ҫеҫ мар-ши? Кун ҫин^ен каллех калас та мар: кая 
•§ӑват хӗрӗ акӑл^ан ҫамрйкие куҫ хывса ҫунгарса ги- 
пӗтрссине шаимас^— ҫав в!еа 'вӗрин тургӑмӗсене— еу- 
лӑнӑҫӗсене пӗлмест пулат. й] "• ре, йурату-саву, мӑшёр 
шыракан ■ҫун вимӗне те п ёх м а й —хӑй тӑвае те чине 
тӑватех. Акӑл^ан иншенерӗшӗн—т;йваш хӗрӗ акапуҫ 
тивмен ҫеҫенхир ^ецекё, ҫурхи кӑ/§йкӑ панки, ■ҫӑваш 
хӗрёшӗн акӑл^ан к а д а —пӗлӳпе йсталӑхпа куҫпуҫа 
тёв^ене пйхӑвтаран йёкёт. Мӗншӗн вёсен пёр пёрне 
савса йуратас мар?

Карри хӑй шухӑшне, хӑй ӗмӗтленнё ӗмӗтпе ҫи- 
йеле кӑлараймасТ’—вӑл хӑй ёҫёшён хӑй пуҫне хурат.



^укун ҫуд ӗҫлекен ҫӑвэшсем вӑлхав кӑлараҫҫё: Еарри 
гарҫисем вӗсеве Яӳн хакпа ёҫлеттерее, улгаласа, штраф- 
сем туса аптӑратнӑ, вёсен ҫӗрёсене каса-каса илсе йӑ- 
лӑхтарнӑ, хёрёсене, арӑмӗсене мӑшкӑласа вёсен кӑмӑг 
лёсеве тавӑрнӑ... Карри хай те ^ӑваш хёрне Сарпике- 
не 'ёӗре серепине ҫыхлантарса вӑрласа тыткӑна плвӗ... 
Кам курмас*, сисыест, кунта колонисев^е иыпериали- 
сӑм тӑвакан нолиттиккӑн ^аршавӗ пёр кӗтесрен те пу- 

, лин йар уҫйлса кайаЕ Н. Г. Гарин—сотсиал че.мократ. 
маркҫист вулаӑ, ҫавӑнна увӑн валавӗ питӗ тарӑн шу- 
хашлӑ. Вӑл ҫак хушшия^е, вьцакаласа ҫеҫ тӗрлесе 
пӑрахнӑ валавра та пнрӗн саманари тӗп проплемйна, 
тёп ыйтӑва сӑнласа кӑтартса пара-Г. Ҫав ыйту—хӗвел- 
тухӑҫён^и халлхсем хӗвелавӑҫ ку^ттурне йышйнасси. 
хёвеланӑҫӗн^и ку^ттурлй халйхсен нусмӑрӗпе кёрешес- 
си, ҫав пусмӑра хӑйсен ӗвси ҫив^рн сирпӗтсе ку^ттур- 
лӑ пурӑвӑҫ тилкепияе хӑйсен аллине илессине пӗлте- 
рет. Ҫак шухӑш калавра пи!ё витӗр йе тӗплӗ палӑр- 

I мас^, ҫапах та вӑл сисёнет. Ҫак шухӑш ҫав саманара 
иитӗ тӗплӗ палӑрма та пултарайман,— ыёншӗн чесен, 
ун 'ҫухне ^ӑваш халӑхӗ ыйхӑран вӑрэвса ҫитеймен, 

I кашштталисӑм хуравне кӗрсе пиҫсе тухаймнв, ҫавйнпа 
унйн класслӑ натсионаллй сулӑнйҫсем, турчӑмсем, ите- 
олоки 'вйнтан тёреклёленсе ҫичеймен. Ӑна рево^утсил- 
лӗ тӑн кӗрсе ҫитеймен ҫапах та калавра Карри Сара
е м  ҫӗҫҫипе ■ркёнёнсе вилет. Вёл мӗне пёлтерет? Вёл
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кайӑк-^акак пек пурйнакан 'ҫӑваш 0ёрин§е те вӑйхӑват 
пуррине, вӑл та хййлён хӑй тйма пулгарнине, импе- 
риалисйм пусчӑрне, йут ку4>ттурӑ пусмӑрне сирсе ывйт- 
ма пултарниве пёлтерет... Карри ^уяне Сарпикене пар
са, йурату мййкӑҫӗпе пӑвӑнса вилет... Карри зунӗде 
■ҫӑвашсен патенте тыткӑва лекнӗ тет. Ҫак калав шӑп- 
^ӑк йурри пек илемлӗ. Ҫеҫенхир ■де^екӗ пек кӑмйллӑ. 
Вӑл кёрхи кун пӗлӗтре вёҫекен ерешмевкарти нек ҫӑ- 
и ӑл . Вӑл ҫунатлй калав.

Астйватра—уйар каҫ ҫурӑмпуҫ ҫулё пёлӗте касса 
йарӑлса вырта?. Унӑя вӗҫӗ ҫук, оуҫӗ ҫук .. Ҫав ҫулшх 
акӑш, каййкхур, тӑрна шереписем какаласа иртеҫҫӗ. 
Вӗсем пире шухӑшласа илме ҫук айакка вӗҫсе кайма 
йыхӑрса иртеҫҫӗ... Ҫак калавра та '§а,ва,п халйхне тён- 
$ен аслӑ ҫйлтӑрлӑ ҫулё ҫине '§ённё сасӑ илтӗнет. Ҫав 
ҫуд— ку.ртурӑ, технпккӑ., ӑслӑдӑх племён ҫулё пула?.

Н. Г. Гарин ^йваш халӑхве, унйн ёненёвӗсене, 
мифолокпве "рнтая пӗлмен. Ҫавӑнпа вӑл кӑтартнй 
карттинӑсем хӑшё 'ҫйнтан ■ҫӑваш карттинӗсем пек те 
туйӑнмаҫҫӗ. Ав^ах уншӑн ҫыракана кӑшт та пулив 
сӑлтӑклама та еияр пултараймастӑпӑр. Вӑл в&хӑтрп 
вырӑс ҫыруҫисем ^ӑваш халӑхӗ ҫин^ен темён те суйса, 
хурласа ҫеҫ ҫырпӑ,. Н, Г. Гарин ■рващ халйхне сахал 
пёлнӗ пулсан та, увӑн тӗп исюрилӗ тӗллевне, унӑн 
историллӗ ҫулӑн аслӑ пӑрӑнӑҫне систерсе панӑ, ВЯл 
цӑваш халӑхӗ те тёнгҫе ҫпне тухса етемйышӗ карти-
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шён^е тивёҫлӗ вырӑн йышӑнассине систёрсе ванӑ... 
Ҫакӑвшӑн ӑва тав, ҫакӑвшйн ӑва витсе тйракан тйпра 
ҫӑмӑл гултӑр тесе, еввр ■ҫувпа сунатиӑр.

Такмака ҫунатланса вулама, тӗплесе пӗлме, хӗ- 
рӳленсе вы^ама ҫамрӑкееее сулатӑп. 'Ҫӑваш ҫамрйкё- 

V оем! Сара^аысш хӑвӑртрах Каррнсем пулса тйрӑр. Сар- 
янкеве Ъйрыавра йур ҫив$р п гнеа вилегси вырӑнне 
куҫвӑвав вррмевсем тӑвӑр. Йӗрёх, ийе, йум<,й сӑнёсене 
с.ирсе вӑрахса Аволлов, Венера кӗлеткисемпе пурӑнӑҫа 
илемлетёр. 1}ӳкпуҫгеае вӑрса ывӑтса пурӑнӑҫ хуҫисем 
хӑвӑр: м.чатук тьпакан ӗ(,лекеесем, акапуҫне пӑрвала- 
кан хресцевсем, ^ӑваш ившеверсем, техвиксем, акро- 
номсем, тухтӑрсем, воетсем, ҫыруҫйсем, артистсем, ком- 
ноҫиттӑрсем егир хӑвйр лу^ар... Ҫак вахӑт ҫитет, ҫигр 
те ӗвчӗ вӑл. Вйл нирён пуравӑҫйн алйк пусми ҫинҫе 
тӑра¥...

Йуман М.



ПРОЛОК ).
Акӑл^знсен аслӑ хулил тииёс лристӑнё 

Тинёс хумёсем шавлаҫҫӗ Айзккарах ха 
прӑксемле савӑтлен ӑрй исем 2), пӑра- 
хутсем курӑнаҫҫё. ПристӑН) ҫине кайакан 
сем пе вӗсене ӑсатакансем кӗпӗрленив

Тинӗспе ҫӳрекенеен  йурри.
Кам макӑрас, типӗ тытас тет—

Мӑнастыре кайтӑр;
Кам ӑшӑпа канлӗхшӗн пӑшӑрхана?

Хӑй пӳртён^ен ан тухтӑр;
Кам та кам кӗрешме хавас—

Пирӗнпе оккеан ҫине кайтӑр.
Унта вилём пек хӑрушлӑха тӳрех куҫран пӑхма — 

Епир ӑна вӗрентёпёр,
Вӑкӑра мӑйракаран ҫавӑрса илме—

Епир ӑна хӑнӑхтарӑлӑр...

1) Пролок—малтан калани, сём ах уммён, сЯиах пуҫёвдв ка
лани. Ҫапла театёрсснце вьы&анакан трамйсея иалтанхя уӑрЛи 
пайне калнҫҫё, вЯл трамЛра кӑтаргнй ёҫрон центах малтан пулнӑ, 
унтан мён п-улассино пёлгерскен йааалана систерет.

*) Урёхла труписем, трубы.
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Ай хай-хай! Ай хай-хай! Пирӗн кӑмӑл, пирӗн вӑй-хӑ-
ват ёмё^ё—  

Оккеан, вӗҫӗмсӗр ирӗклёх, кёрешӳ...
Кам пирёнпе пырас тет— пыр!

(Кпррипе унӑн йӑм ӑкё Мери пёр хёррш е пӑрӑп- 
са уҫӑлса ҫӳреҫҫӗ).

Мери. Ҫапла ёнтё, ^унам тӑванӑм Карри, тата ну
май та мар минутран есё пире пӑрахса таҫта айакка 
ҫицйута кайатӑн. (Кӑш т  щёнмссёр тӑрса, унӑп куҫёи- 
щ/еп тигикерсе пӑхат ). Тен ес тага та мана мӗн те 
нулин калатӑн пулӗха?

Карри. Есӗ ыана йепле те пулин Маркариттӑ ҫип- 
ҫен калаҫтарасшӑн ӗнтё. Таванӑм, манӑн сире вӑрах 
вӑхӑга пӑрахса кайас минутсем ҫитрӗҫ, ҫавӑнпа ӗлӗк 
каламанвине каламасёр тӳсме пултараймастӑп. Марка- 
риттӑ питех ман кӑхӑла кайаЕ Унран пуҫне никампа 
га епб вӑхӑта пӗр сисӗнми, ҫӑмӑл иртерме пултарай- 
масгйп. Вӑл а'ва пек ҫамрӑк пулсан та, манйн иысӑк 
йывйр шухйшсене ман пуҫран сирсе йараЕ Епӗ хам та 
лайӑх куратӑп— епӗ те унӑн камӑлне кайатӑп. Ан^ах 
ҫапах та... пӑхха ун ҫине— йеплевӑл пирён тусеен, тан- 
тӑшсен хушшин^е пёр шухӑшсӑр шуххлаваЕ Пӗр ку< 
тывса мӑшӑр пулассине $унпа ҫуйланй ҫын ҫапла пул- 
ма пултарайа1-и вара? Хама та нлес: епӗ халё ун ҫин- 
|ен  ҫеҫ шухӑшлатӑп, ан^ах парахут ҫин^е урйх кӑмйллй, 
хбре тӗлпулсан, епё ҫав урйх савни ҫи н р н  шухӑшлама
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тытйнмӑп-ши вара? Иирён хушшӑмӑрга етемсене ёмӗрне 
цёр пӗринпе мӑшӑрлй ҫыхса хуракан ^ёре туртӑмё ҫи~ 
тёнейменха. Малашне вӑл пулё те-и тен... Ая'рах ма- 
лашне ыӗн пулассине малашнехц вӑхӑт хӑй пёлтёр...

Мери (йывӑррӑп сывласа илет). В&л сана йура- 
та^, Карри; унтан лайӑхрах мӑшДр едё сан вазд и  шу- 
хйшласа та тупас ҫук.

Маркариттӑ (васкаварлӑ угпса пырат). Карри, еш- 
, оирён йӑмӑайрпа калаҫса илес тетӗп. (Карри тайӑлат  
те пёр хёрргше пӑрӑнат).

Маркарипӑ СавнД тусйм Мери, маа пуҫра кев>и- 
алла1) план пур. Карийён лере ҫёнӗ вырйнта пурӑнас 
серменӗ 2) ҫитес ҫула ҫеҫ хатёр пулат. Ман атте Каррийе 
рав ҫитес ҫӗнӗ Ҫула хисеп туса праҫниклеме ун патне 
хӑнана пыратӑл терё. Тусйм Мера! йепле есир те унта 
ваймасӑр йулӑр, йепле ееир ҫав айакри ҫула хӑвӑран ту- 
сӑм ӑрая) пёрле илсе каймасса пултарйр? Вӑл сире ҫав 
тери йурата!’, вӑл сяре айакри ҫула п ӗ ^ е н  к&ларса йама

!) Кенн— йсхакйлпа, $ун хӑва^бпе вӑтам оынсен^ен хасеи- 
сбр ну май <, ӳлте гЛракан етем, куита кенийаллӑ тени нитё ■рй» 
1спа хайласа йыгайннй плана пблтерет.

2) Двороц, тблбнмелде даййх ҫурт, ҫавйн пек дуртсек блбк 
аатшасен, аслӑ, улпутсен, аслӑ каииталҫӑоен пуднй. термен тесе 
авалхи^вашсем крепӑ\;сене каланӑ, кунта замок тенб ҫурта, пб^дои 
уйрӑм ларакан ҫурта, сыхшӑн егем кбмолле мар дУме— картана 
карталаннй ҫурта пблтерет.

3)  Хйй ҫггацон си стерс!' калат.

С арн и ве. 2
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хӑраК.. Ан§ах Карри нимӗн те ан пӗлтӗр. Ман кӑмӑлпа 
иӑл маскарат г) тугӑр. Вара епё унта хама маскйпа пы- 
тарса ун урлӑ ҫеҫ пурне те курӑп, маскарат пётсен, сан 
пӳлӗмне кайса пытанӑп. Кайалла таврӑннӑ ^ух, пысӑк 
шлепке айне куҫ-пуҫа пытарса паллаштармас&р сан ка
меристка 2) нек пулса санпа пӗрле таврӑнӑн. Ҫапла 
тума есӗ те килӗшён-ши?

Мери (кӑмӑлсӑр). Савна тусӑм Маркариттӑ, тин 
оисрӗм: ак мӗн ҫинт,ен есир халӗ питӗ вёриленсе калаҫ- 
еа илтӗр!

Маркариттӑ. Ҫавҫке, ҫавҫке... Куратра йепле унта 
пур те вӑрвар ҫаврӑнаҫҫё: ҫав ман акёнтсем в) аттене 
Каррийе маскарат тума ӳкӗтлеҫҫӗ. Ӗҫе татакан атакка4̂  
кайма вӑхӑт ҫитрӗ: ата епир те вӗсене кайса пулашар. 
(Шуосӑша йерсе пыракап Освал,та). Пырйр Карри пат
не, пӗр вӑхйта унйн камӑлве ҫӗклесе-пусарса тӑрӑр.

1) М а ск ар ат  -етем сем  пит ҫи н е м аск ӑсем  тӑхй н са  вы д,акан  
вӑйӑ, маскЯ т е с е  урЯх сӑн -п п т  пултӑр т е се  пнт ҫи н е тйхйнакан  
й а п а л а н а  калаҫҫб; т А в атсем  Р аш гав уйавён^е ш уй ттая  в ӑй ян е вы - 
л^ани м а ск а р а т  йбверлб пулвӑ.

2 ) К ам ер и стк а— к ам ер а  т е н б  сЯ махран п ул н й , камерЯ— н у 
лём, кам еристкй т е се  ул п утсем п е п ур ш уасен  хбрбоене т и р н ей л ес  
п ӑ л са  пурЯ накаи х б р н п й р а ҫ а  калаҫҫб, вйл п ул бя  хбри п ӑраҫб тен и -  
н е  пблтерет.

А к е н т — у р ӑ х  ҫы н хуш н и в е  тЯвакан.
4) А так к ӑ т е с е  вйрҫЯра тйиш ан ҫ и н с  мбн вӑй ҫитнб тарӑн  

к бпӗрленсе п ы р са  кёреш нине калаҫҫб.
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ку кирлӗ, ку манӑн пуҫпа пурӑнӑҫ хакне тӑрат, ҫавӑн- 
па кайӑсӑр^ӗ хӑвӑртрах (Мерипе иртсе кайат).

ОсваЛ)Т (М аркарит т ӑ йенелм  пӑхса). Кайам ҫав. 
Сана пӗр ёмётденнё ӗмӗт ҫихессине шанмасӑр йуратсан 
га, сан кӑмӑлӑ хыҫҫӑн ҫеҫ ҫӳреме епё вӗреннё. (Карри 
патие пырса ӑна аллинщ еп ыталаеа тытат). Ҫапла 
ёнтӗ ҫапах та есир кайма турӑр. Ҫав айакри халӑх&н 
тусӗсем1) пире ылханни сана т)араймает пула?: вёсен шу- 
хӑшёпе пирён ку^ттурӑ вёсен халйхне телей мар, асап 
ҫеҫ кӳме пултараЕ

Карри. Ех, ан кала та! Пирён пурӑнӑҫӑн сакку- 
нёсем пӗтӗм тӗн^ене йӗркелесе тӑракан саккунсем етем 
ӗҫёпе—вӑйӗн хакне пӑрахӑҫа кӑларса рынокпа2) сутил^ 
кӑмӑлӗсене ҫеҫ тултарса тӑрассиве пӗлтереҫҫӗ. Ҫав йӗр- 
кене итеалистсем 3) улӑштарас тесе тарӑшни сайа кайса 
ҫеҫ пырат. Ҫавӑ пурӑвӑҫ ӑслӑлӑхӗ, ҫакӑ вӑл вӗрентекен 
аслӑ, ӑслӑлӑх, вӑл кӑтартакан аолӑ саккунсем, савнӑ 
тантйшӑм Осва-р. Епё хам та ырӑ угтоппист^ӗ4), епӗ

’ ) А йакрп  халӑх  ^ӑваш ха л ӑ х н с  пблтерет. ХалЛх тусёсем  —  
им н сриалисӑм а хирйҫ пусмЯрлӑ х а л ӑ х ӑ е  натсионаллё. ирбклёлёш ёи  
кбреш екен рев оадтси ов ср сем  (т,ёваш р ев о о д т си о и ер сен е  пблтерет) 

Р ы н ок — сутп л ӳ  тӑвакан вы рӑн, к уи та  К арри пирён пётбм 
пурӑнЯҫ ҫав  ры нок йеибрлб тет.

3) И т ей а — ш ухйш, ите л — п у ҫп а  ш ухёптласа кйларпӑ ы рӑ та. 
илемлб т е  хайла, в т еа л и ст  -  хйй шу ӑш бпе хёй  кӑмёлёпе, хӑ.й вӑйё 
пе пурЯ нёҫа пбтёыпе ҫав ӑр са  улӑш тарнс тийекен  етем .

4) У т о п и -н и х ӑ ҫ а н  пулман, п ур ӑн аҫр а  ш ӑнӑҫмн й ап ал ан а кӑ- 
тартакан  хайла, утоп и ст  ҫавйн пек  хай л а  хы ҫҫӑн  кӑмӑлве ҫуретек ен  
е теи .
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етемсене телей ахалех пӗлӗт ҫин^ен ншӗлсе анассине 
шанаттӑм. Ан^ах малашне те ҫав пурӑнӑҫа таса ёмётсен 
светтуй шывӗпе сирпётсе йӑпанассан^ен халё манӑн кӑ- 
мӑл таврӑн-§ӗ. Есё мана асаа ҫиве кайатйн тийӗи. Асапла- 
ну мӗн вӑл?.. А ей Нансен а) асаплапнине нлер: вёл икӗ 
ҫул тарӑшшӗпе по^ус ҫш гр  пурйннӑ, вӑл икё ҫул тӑрӑш- 
шёпе пёрте ҫӑвӑнман, пыл^ӑкра путса пурӑннӑ,, вӑл унта 
пёртте хёвел курӑнман вӗҫёмсӗр вЯрӑм каҫсен^е шӑнса, 
вилме, шыва путса вилме пултарнй: ӑн аун ӑя тӑвӑр та , 
ӑшӑх та киммняе хайар моршйсем2) йӑвантарса йарса 
путарма пултарнӑ. Ҫав ҫынсем Нанҫӗнран ыйтса пӑх^ӑр 
—телей-и вӑл, йе асап-и? Оавнӑ тангӑшӑм Осва^т, пн- 
рён телей хамӑр тйнпуҫпа ӑсхакӑлра ҫес: вӗсем кӑва 
етемсене ҫӗр ҫинщ  р а й а 3) кӳртеҫҫӗ. Хамӑр пуҫ ҫине 
хамӑр ирӗкпе аслӑ шӑна 4) илни ҫеҫ ппрӗн тӑна ыйха- 
ран вйратай—епир тивӗҫлёрен саван пек ёҫе ҫеҫ йурат- 
малла.

1)  Н а н с е н — ҫап л ӑ ҫу л ҫур ев ҫӗ , вӑл бм ӗрне убр ф йм ӑрӗтйрӑх  
тӗплесе п елсс ҫӳр ст , вӑл пурипт,ен ыгла етем  у р н  п усм ан  сивб А р 
сен е  тбплесе пёлнб, вйл хадб те сыв: х ӑ р у т ӑ  выҫлйх вй х8тӗя$е вӑд . 
а т т и  патш ал.йхҫеЯзе нирбн в ал ^ и  нулЯшу п у х с а  тӑт)б, вЛл тӗн^ ер с
ци паллӑ ӑслӑлйхҫй. вӑл Е вроп п ӑра йалап  К ан аш  Р аҫҫей бн  х у т я е  
к ёрсе кёреш се пурйпат.

3)  М орш — сивб ов к еа н р а  п ур ӑн ак ан  ф ёрзун .
')) Р а й — сӑваплЯ вырйн, кунта вӑл пнрбн лайӑх цурӑнЗҫь' 

нблтирет.
<) Ш йпа т е се  к у н та  епир  хам др и р ӗк п е хам Зр  сД наса суй -  

л а са  йышЯнма пултарнй йҫ ҫлнцен  й у п т а р с а  каланӑ.
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(.Цӑрахут ҫипнуе шӑпкӑрав шХнкӑртатса илет. 
Кайакансемпе ӑсатакапссм сывпуллашса уйӑрӑлаҫҫё. 
Пёрисем пӑрахут  вине лараҫсё, теприсем пристӑц, 
винщ е йулаҫҫё. Карри тс ӑеатпкапсенщен уйӑрӑлт  
кацма хатёрленет).

Маркариттӑ ашшё (Каррийе ыпшлаеа илсе). Сыв 
пулӑр, пирӗн тусӑмӑр. Есир ҫамрӑк, хӑватлӑ кӑмӑллй, 
хастарлЛ. Мулпа пёлӳ снрӗн аллӑрта; есир ҫав айакри 
ҫере *) алӑра хисепсӗр пысӑк влаҫпа пысӑк вӑй-хӑват 
тытса кайатӑр; есир пӗтём тён'вене ку^ттурӑпа вӑхӑн- 
тарнӑ патшалӑх крагатӑнӗ -). Ӗҫлӗр ӗнтё вӑй пур ^ухне.

Карри. Ах, ҫапла пултӑр! Ман тевис 9)  ҫакӑ пултӑр: 
,.пёлӳ, есё йулхавсене ы.йхйран вӑрат1“ (Трап*) ҫит 
улӑхат ).

Маркариттӑ (йеррипен). Атте, есӗ те, есир те, ган- 
тӑшсем, мён ёҫдетёр есир? Бӑл кайа¥ҫке ёнтӗ... (Л ар
р и  щ арӑнат ).

Маркариттӑ ашшё. Ҫапла ёнтё есир пире ҫӗнё ҫула 
пётӗм хатӗрае кётсе тӑратӑр?

Карри. Ҫапла, ҫапла!

))  Р аҫҫей р и  '5)Я,ваш ҫбрш ывне пёлтерут.

2) А нклн ҫы ннине пблтерсе к ал а!.
8)  Т ев н о  теи н  тум а бм бтденсе пикеннб бҫс пблтерекен тёп 

шухӑш мулаЛ.
л) Т р а п  к ар ап  ҫн н е улЛхмалди йо анмалли н угм а, дикмек.
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Марнариттӑ ашшӗ. Йепле шанас дак 'васах пудас- 
еиве... Апла пулсан сан ӗҫу ҫийеле тухнипе*) пӗр1вхавае- 
ланса ёҫкӗ-ҫикӗ тӑватпӑр пула¥. Ҫакӑнтан мӗн лаййххи 
пур? Ан*§ах *§йнтан савӑнас пулеан, пирӗя ҫав ҫёнӗ ҫуд 
маскаратне тнрпейлӗрех те, *§аплӑрах татумалла мар-ши?

Карри ( савӑпӑҫлӑ). Апла ппкесене -) те ^ӗнес пу- 
лат-и?

Маркариттӑ ашшӗ (иккёлемпё пек пулсӑ). Пӗлей- 
местӗп...

Карри (сӑнав А)  кӗпекиие. кӑларат ). Ҫапла ӗвтӗ 
епё ҫыратӑп: маскарат ҫак ҫулйн Раштав уйӑхён 31-мё- 
шӗн^е пулах.

(Ҫынсен хуш ш инщ еп пер ват ӑ *) хёсёпсе т ухат , 
вӑл тёреклё. ырӑ, т ирпейлё сӑппит лё ҫьт, вӑл пёр 
т ёрлё кӑна тумланна).

Ватӑ (Каррийё). Ы рӑ оыннӑм, сире пёр сймах 
калама йурё-ши?

Карри (васкаса уп  патне анагп те ӑш ӑ ка,чал- 
па калапъ). Мён ырй тума пултарӑп-ши епёУ

1) Й ҫ ҫи й ел е  т у х а с с я  ^ӑваш  таври я ^ е К ар р и  тум а  ӗмётлеинб  
бҫоем: 'йукун ҫул  хы в а сси , х а п р ӑ к сеч  тй васси , т в ор етсӑ  тйвасен  
п у л са  тӑ р а сси н о  п бдтер ет .

3)  П и к е — вырЯсла д а н а .
3)  С ӑпав кбнеки— за п и сн а я  книж ка.

■*) ВатЯ— старик
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Ватӑ Епӗ есир кайакан ҫӗршывӑн рлхиие х ал ӑх 1) 
йӑлисене лайӑх пёлетӗп; епӗ сире унта йертсе ҫӳресе 
пулӑшма пултарёттӑм.

Карри. Оирӗн ӑсталӑхӑр2).
Ватӑ (тертлеисе калама тытӑнаш). Манӑя сире 

пурне те тӗрӗсрен каласа пама кирлё...
Карри. Епӗ итдетӗп, ан$ах еӑмаха вӑрӑма тасма- 

оӑр калӑр — пӑрахут кӗтмест.
Ватӑ, Епӗ ҫав ҫёрте;!) ёлӗк матросра иурӑнтӑы, 

турӑ пӗлет—епӗ слушпӑра тирпейлӗ ҫын^ӗ, ан^ах ҫапах 
та мана тёк тӑна ҫёртенех хурдӑхлӑ турӗҫ... Епё йна 
тӳсеймерӗм...

Карри (хавасланса). Ку аван.
Ватӑ. ...те тарса кайрйм 4). Халё епӗ сирён ҫӗр- 4 

шывӑн краштӑнё, ав'5ах мана т>ун хам ҫуралнӑ ҫӗршы- 
валла, хам ҫамрӑк $ух пурӑннй вырӑнсен йенелле пёр 

тӳсме ҫук туртеа тараЕ
Карри. Литрах унта сана паллаеа нёлмӗҫ-ши?
Ватӑ. Ӗ 1ёк йалан хавю ла •"*) пулнӑ ҫамрӑка вам 

халӗ вӑл ҫак ватӑ ҫынах тийӗ?
Карри (т ӳт  туса). Мбншбн те пулин ҫиленое, 

епӗ сана тытса парсан?

') 'р в а ш  '{|блхипо ц алнсене.
2) А ста л Я х — к ун та  специальности .
•') Р а ҫҫей р е.
‘ ) Т еҫер тн р л ер ён  дезер тир овал .
'•) В еселы й .
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' Ватӑ (пуҫне суллаеа). Есир ыана пӗлмесен те, еаё 
«ирб пёлетёп: есир а^аранах ман кантӑк уммӗаҫе шку- 
ла иртсе сӳренӗ т>ухяех, епӗ сире сӑнаса ҫитернӗ... Еаё 
астӑватӑп— йепле есир. пӗрре ҫын хутне кёрсе вӗри- 
ленсе...

Карри. Ҫитб старик.
Ватӑ. Ҫук. ырӑ ҫыннӑм, есир мана ш ттарас ҫук. 

ун тёлёшӗн^ен епӗ пӗрте шикленмеетӗп. (Карри шу 
хӑт а йерет).

Маркариттӑ (Мерийе пӑшӑлтатса калат ). Йеоде 
вӑл ҫав тӗрлё кӑмӑллӑ ватӑ ҫын. Вал Каррипе пёрле 
кайтӑрахцё.

Карри (старике), Иккён нёрле кайӑпйр.
Мери. Карри, Маркариттӑ сана старике хупа пӗрл^ 

нлме кӑмӑл тӑваЕ
Карри. Апла пулсан, еие тата та савӑнарах хампа 

илсе кайатӑп.
Ватӑ. 'Гав сире. Ая^ах камха май хута кёрсе. 

маншӑн кунта сӑ.чах хушрё, ман ӑна пёлесҫё. пӗлсен 
ҫпё уншӑн кёлтӑвӑтгӑм.

Мери (М аркарит т ӑ ҫиие кӑтартса). Акӑ...
Ватӑ. Ах, ҫакӑн пеа хёршён кёдтума манӑа вймйл 

йаланах ҫёкленсе тӑрё, вӑл мача тиркемесен мана 
ун аллине тытса ^ӑмӑртама телей пулмё-ши?

Маркариттӑ (хаваслапса). Акй мейёр!



Карри (М аркаргт т а). Ҫак ватӑ, ҫине пӑхеанах, 
эпӗ малаш я о сире аса илён.

Маркариттӑ (старике хӑвӑрттӑн щ упт уса  илсе) 
Ҫапла ӗнтӗ хӑвӑр удпутӑра С йаланах мана асӑнтарма 
тӑрӑшӑр.

(Й улаш ки шӑнкӑрав)
Карри. Утар, старик, вӑхӑт ҫитрӗ.
Мери (пӗр йепелле пӑхса). Тата кӑшт тӑнӑ дулоая 

ген вӗсем сӑмаха татса ҫыхГшнӑ пулӗэдёҫ2) (п ш ӑ р -  
рсХн сывласа илет. Карри пӑрахут ҫт щ е  тӑрат). К ар
ри, тен епӗ те сан маскарат праҫникне пырӑпха.

(П ӑрахут  тапраиса кайат . Матруссем хӑйсеи 
нуррине йурлаҫҫё. Асатакаисем сывпуллашмалли еас- 
сисем илтӗиеҫҫӗ).

Марнариттӑ (Мери йенелле ҫавӑрӑнса). Ах, Мера, 
Мери, мёнгӗрлӗ епӗ ӑна йурататйп Ун ҫине кёна пӑх 
— унӑн сйнён'р мён 1 ухлё кӑмӑллЯ, тирпей®).

! )  Г осподни .

- )  Д оговорнлись-бы  ( К аррип! М аркариггӑ ҫ н н у и )

:|)  Б лагородство.



Пӗрремӗш тӑвӑнӑҫ ').
!-м ӗ ш к а р т т и  н 2).

Айакри й ал , шивҫырми, пёви. Х ёвеллё кун. Й ё- 
ритавра йешёл, пе т ёрлё щ ещ ек тумланпсС уйсем. 
Ауаваш тумне т умланнӑ хёрсемпе кащ щ ӑсем . Хёреем  
иӑйӑ калаҫҫё. 3), кащ щ ӑеем пёр хёрринщ е пухӑпеа  
тӑраҫҫё. Сарпике *); упӑи ват ӑ атгиё, ҫав йалпт  
щ ӳкп уҫ  5); уи ӑ и  ҫураҫпӑ к а щ щ и  ®) Саращӑм п) .

Т)ӳкпуҫ. Хавасланӑр, а'рмсем, хавасланӑр, ырӑ 
турӑ-пӳлёхҫӗ пире савӑнма уйав пиллесе панӑ, ӑна та 
■дыелама пёлмеҫҫӗ тесе, аййп ач тутӑр ёнтё вӑд; ах 
хаваслаиарсем, ацамсем, хавасланӑр!

Вӑйӑ. Ӗҫҫен ёҫлег савӑнса,
Т)увне йӑпатат кнленее,
Айлар-айлар, ай-хай-^ум,
'{)унне йӑпата^ киленсе.
Вӑйӑ ҫин^е маттур пулеан,
Кҫре хурлӑ пулас ҫук,
Айлар-айлар, ах-хай-.$ум.

А Д ей стви и , акт.
А  Т ёс , сӑн , кбдетке.
3 )Х о р , х б р с е м и е  к а т ^ с о м  алйпа-ала ты гса к а л ^ - м а з д б  

ҫа в ӑ р ӑ н с а  Й урланние пелтерст.
4)  Ҫ ы ракаи ӑ н а  вы рйсла Яора тег.
5) т )ук п уҫ— ж р еп .
в)  ж еи и х .
7)  Ҫ ы ракан Зораи м  т е се  $бнет.



Еҫре хурлӑ пулас ҫук.
Ӗҫре сулхӑн пулакан,
Ташра йулхав пулнӑ тет,
Айлар-айтар, ай-хай-з&ум,
Ташра йулхав пулаӑ. тет.

(11ё'р к а щ щ ӑ  ташша йарат— щӑркуҫҫиис ку~ 
кӑрлата кукӑрлат а ташлат).

Т)ӳкпуҫ. Савӑнӑр, арм сем , савӑнӑр. Савӑнӑр а< - 
лаҫӑрсен-аславнёрсен авалхи йӑлипе. А в р х  ҫак уйав 
завӑнйҫёвр ан манӑр ҫуратан1) ҫӗр амӑшне. Ҫак 
ща-пӳдӗхе ҫӳлти турӑ йун вы р такан  уйав уйӑхне 
аиллесе панӑ (хӑй  куҫне щене хёссе вьиуатса илет /. 
Сулхӑн ан пул, С арарм . тен есӗ хӑвӑк савнй Йурруна 
йурласа илетён пулӗ?

Вӑйӑ. Ай-хай ҫав, ай-хай ҫав,
Епир те йурй птлӗиёр!

Сара^ӑм. Кппнн мён тутасене хупса тӑрассн пур 
Йурлам ҫав.

Ҫӗр ҫ и н р  ҫуралаӑ р р ё  $ун 
Йурла? §бре савпине.
Ҫапла турӑ ҫырнӑ пулё.
Вӑл ҫы рниврн иртеймёп.
Пӳдёх-пиллёх перекерпе 
Ҫёр р в а л а п , тырӑ акап.
Хёвел ттӑхаЕ пӑс пйсланаК
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Ҫурхи кунпа ҫурхи ыр...
Кётӳ йарӑват хирелле.
Акӑ пӑру мӗкӗрег,
Амине цёнет тарӑдса,
Акӑ вёҫен кайӑксем 
Савви ҫив^ея йурлаҫҫё.
Маттур тантӑш Сарпике 
Ашшӗ килне таврӑн^ӗ,
Манӑн 'ҫёрем сикет-тапа¥—
Ах, йуратап еп ӑна!
Сана ҫавӑи-Йуратӑн—
'Ҫёрем ҫурйлеа кай гр ен .

Вӑйӑ. Ай-хай маттур, ка 'р й  маттур, 
Айлар-айлар ай-хай ,|ум!

Т)укпуҫ. Мён калё-щц ёнтё пире вунҫиэде ҫитнӗ 
•Сарпике?

Сарпике. Сарпике вимён те ҫӗнеймест. Сарпике 
тёлленмесӗр ҫывӑраФ. Атте-анне а^ашлани йапӑхтар- 
мӗ ёмёрне. Пёве хёрринци кидҫуртймра 'ҫунӑма канӗу 
пётёмпех. Ҫак пурӑнӑҫ тивле^ё кӑмӑла вьц,атма •рра^ҫке 
Х&ҫан та хӑҫан епӗ йапӑхӑп— Сара’р м а  кӑ^ӑк туртӑи *).

■^ӳкпуҫ. Апла, ывӑлӑм Сара§ам, тата тепӗр ҫул 
кӗтен пулё?

Сарпике. Ун^еи, тантӑшӑм Оарацӑм, манӑн тусӑм 
пулан есӗ.

*) 'рВ ?П , йы хйрӑп.
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С араем. Сан тусӑ кӑна иутассине епӗ хаисӑн- 
манҫё. Ан^ах мӗн тавас ӗятб? Кӗтес пулӗ ҫав. Ах Сар
анке, Сарпике, епӗ сааӑзтусу, санӑн ^и шан^ӑклй тусу* 

Т)ӳ«пуҫ. Ае аваа, ак аван. Апла пулсан мӗн вӑ- 
хӑта пирӗа аха$ калаҫеа иртерееса пур?..

(Сисмен ҫёртен Каррипе унӑн т т ӑ  нултатё 
ш р са  пёр хёрргше тӑраҫҫё)

Вӑйӑ. Ӗ<дон ӗҫлет савӑнса,
Туунне йӑпата^ киленее 
Айлар-айлар, ай-хай-адм (малаллп т а  
ҫавӑн пек).

{Цёр к а щ щ и  к а ^ е х  ташша йарат ).
Карри (малалла тухса). Кал&р-ха, ырӑ ҫынсем, 

аӗншӗн есир ытти етемсем пек ака акалас вырӑнне 
кунта таш ташлаттӑр?

"5ӳкпуҫ. Пирӗн халӗ уйав, аслӑ турӑ хушнипе 
епир ӑна савӑнса уйавлатпйр.

Карри. Аслӑ турӑ?
Т)ӳкпуҫ. Вара ҫав, пирӗн турӑмӑр.
Карри. Киреметҫӗсем...1) Кулугтурӑн цн ҫӳлтн яуо- 

ии ҫин^е тӑрайш  халӑх патён^ен килсе $и айалтм 
пусма ҫив^е тйракан халӑх патне ҫитрӗм. Анцах 
йепле есир х а^и р ен ех  тӗрӗс-тӗкел сыхланса йуднӑ. 
Йепле, ӑҫтан есир хӑвӑр туррӑр ҫин^ен пёлтё р°

*) Я зы чники
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"Ьӳкпуҫ. Епир, мӗскӗн цӑвашсем, ҫырӑва дӗлмесен 
те, авалран аттесем каданине асран ҫухатмасӑр, ■ҫӑ- 
ваш йӑлисеве тытса-туса пурӑватпӑр. Ҫӳлти турӑ—пирӗн 
аслӑ турй, ырӑ турӑ, вирён Йӗрёх ҫеҫ кӑмӑлсӑр хйва^, 
в&л ҫеҫ етем ҫине куҫ ^ирӗ укерет. Ы рӑ турӑн ҫамрйк 
;лрӑ хӗрӗ пур, вӑл пире туйсеы тума яулӑшат. Ҫапла 
пурӑнатпйр ёнтё епир. Епир ҫулталӑк тӑрӑшшёпе ӗҫ 
ёҫлетпёр, ҫёр р в ал аш ӑр , ҫу уйӑхён^еуйавра ҫеҫ епир 
ёҫе пӑрахса 'ҫуна савӑнтаратпӑр. Епир турра хисепле- 
се йурататпӑр, епир турӑ амӑшве, ҫёр амйшне хисеп- 
летпёр. Еппр унӑн сасснве сӑнаса итлесе пурӑнатпӑр: 
вӑд кӑтартвипе епир хӑш тырӑ пулассиве, хӑшӗ пул- 
массиве ^ухлатвӑр. ҫапла 'ҫухласа пулас гырра ҫеҫ 
акатп&р. Пире пӑхса ытти халӑхсем те ҫав пулас ты- 
рӑсеве ҫеҫ акаҫҫё. Епир никама та сийен тумастпӑр. 
Епир ӗҫленӗ $ух хавасланса ёҫлетпӗр, савӑннӑ ■ҫух ҫу- 
натланса савӑиатпӑр, вилём килсен евир вилетпӗр, вара 
пирён вилӗм ҫин^е пуминккере ’) ытти ҫывсем пире са- 
вӑвса асӑваҫуё. Халё ӗнтё иёлтён г,улӗ мёскӗн ■ҫӑваш- 

сем йепле вурӑннине. Кӑмӑлу пулсан— епир хамӑр 
йурӑмарсеве те йурласа иама вултаратвӑр.

Карри. Йуррӑра итлесе пӑхасфё ҫав, старик.
(~КРрсем йеррипен сӑмахсӑр ӗпӗрешсе йурлаҫҫё 

Кчрри шухӑши кайса пӑхса тӑрат■).

] ) В илнӗ ҫы нна асӑп н и , поминки.
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Карри. Кам дӗлет, ман мӑнасапем те ҫакантах 
айакран килнё хӑна вырӑнёнде тӑнӑ пуле, ана та  хи- 
ееплесе ҫаплах йурй йурласа панӑ пулё. Мёншён ман 
•дёре вӗриленсе сике пуҫларё-ши? Халё мана вуҫапӑ- 
ван *) каратӑрана *) сирее йарса хам ада духнехи 
сӑпка 3) умёнде хамах тӑнӑ пек туйӑна^... (П ер  щёп- 
месёр пёр хёрриперех пӑхса т ӑрат. Хёрсем еасӑпа 
хы т арах кёвёлеҫҫё, вёсем алтивёҫҫёп йёритавра <;а- 
вӑрнаҫҫё, вёсем йеррипеп пёр-ик пусӑмран перре щ а-  
ранса ҫавӑрнаҫҫё). Вёсем мёне асӑнеа йурлаҫҫӗ?

Т)ӳкпуҫ. Вӗсем халё пёр сӑмах каламасӑр йурдаҫ- 
ҫӗ. Вӗсам кӗвӗре вилсен леш тёндере турй умне йепле 
пырса тӑрассине кӑ/гартса параҫҫӗ. Ун духве вӗсем 
тӳрех турй куҫёнден пӑхса тӑрӗҫ. Вӗсем ундух дӗлхе- 
сёр пулӗҫ. Турра сӑмах-тавраш кирлех те мар—вйл 
ахад те пурне те пёлет. Ех, ҫылӑхлйҫке ҫав, етем 
теви! Унӑн пысӑк ҫылӑхне нихӑҫан та сӑмахпа ҫеҫ 
ҫырлахтарас ҫук.

Карри, Мӗн тёрлӗ тирпейлӗ, хӑватлӑ, илемлӗ ҫаж 
сӑвӑ-кӗвё! Унтан нумай вӗҫсе иртвё ӗмӗрсен техӗмлӗ 
шӑрши сисӗнет. Куҫа хупласа таракан даршав йар 
сирё|дӗ, пёлӳсен тёпсӗр авйрне ъ) путяӑ тӑнпуҫ шйн-

х) В олш ебны й.
- )  З а н а в еск а , дарш ав.
®) Колы бель, зы бк а.
4)  А р ом ат  п ром чавш ихся веков.
®) В евдна вн ан и й .
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нӑрт пулцӗ, кӑкӑрти #ёре кӑна йӑя-йадт сике и у р ар ӗ—  
вӑл пурӑнӑҫйн ирхи ҫугти йенне тапа пуҫларӗ. Ах ку 
хёр! Йенле вӑл ытарма ҫук илемлӗ! Ҫак ҫамрӑк, а^а 
пек ҫамрӑк нит-куҫ ҫин^и хайар ҫар етемин пуҫ ту
мб г) мёнле килёшетҫке! Ҫав тимӗр-хурҫй иек йӑлтӑр- 
татакан тум айён^ен пнтҫӑмартисем тата йӗпкён хб- 
релерех курӑнса тӑраҫҫӗ. Мёнле вӑй, мӗнле вут-кӑвар 
ҫунса тӑратН... Тӳрех каснӑ-лартнӑ весталккӑ 2) куҫё. 
Есб кам, старик?

Тӳӳкпуҫӗ, Епё 'бӳкпуҫӗ. Сана пирӗн хӑва пулма 
сунатӑл.

Карри (савӑнӑҫлй). Епӗ йна хавас. Йепле ватӑ 
1)ун ҫамрӑк 1)уиа туртса илештересшӗн тӑрӑша^, ҫавйв 
пекех мана, ман ^ӗреме халӑхсем §ӑмӑртанма ҫеҫ пуҫ- 
ланӑ. самана, халӑхсем аг§а сӑпкин^е ҫеҫ ацашлаинӑ 
самана ытармалла мар туртса тӑраТ.

Ватӑ (ш ӑппӑн Карийе). Есир ӗҫлекенсене ӗҫе 
пӗтерме, унтан сире кӗтсе тӑма хушсаттӑр пулаЕ

Нарри. Ҫерҫӑттӑр ӗҫ таврашне! Есир ҫав хёрс 
куратра (Сарпике ҫипе кӑт арт ат ). Вӑртйн ыйтса пӗ- 
лёр: кам вӑд, хаш кил-ҫуртран, увӑн ашшӗ-амйшӗ кам?

Ватӑ (сулхӑиланса;). Енпин хамӑр кайас уммбн...

1) Т у х й а еем п о  х у т п у с е н е  пёдтерет.
а) А в а л х и  > а л ӑ х ссн  т у р й сен е  парно к ур ек еи  лы рйнти ву®а- 

х а  еы х л а са  тӑр ак ап  хбр , вӑл п ур й н ӑҫн е т у р й сев е  ҫ е ҫ  п а р ӑ н с а  п у -  
р йвакан  хёр; т а са , бмбрлбхне хӑй  хбрлёхие ҫухатм ан  хбр вы рйнне  
хи евпленнб.
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Карри (тӳсеймесӗр впскаса сӑмаха пӳм е). Ҫйтӗ, 
ҫитё...
(В а т ӑ  аллисеие шарт ҫапат те кӑмӑмӑрлапса  
етемсеи хуш ш ипе кӗрҫе кайса ҫухалат. Кёвё щарӑ- 
пат, вӑйӑ хёрӗсем алӑрап алӑ  тытса ҫурма-ҫаврӑ- 

нӑҫлӑ  ') хирёҫ пӑхса тӑраҫҫе).
Карри. Калаыа ҫук аван, тӗдӗнетӗп (ытарайма- 

сӑр Сарпике ҫине хӗр ӳлё  шӑтарас пек пӑхат ).
"Ьӳкпуҫ. Халё ёнтӗ ес те кала: кам ес, ӑҫтан ес?
Карри. Кам еп? Каы-ши еп? Итлӗр еппин, тусӑм- 

сем, кам еп: хӑҫан та хӑҫан аслӑ турӑ ҫӗре ҫуратса 
тунӑ, вӑл ҫӗрпе пӗрле хёвеле, уйӑха, ҫйлт&рсене те 
тунӑ. Ҫапла пысӑк тӗн^ене тытеа тӑма ӑна пёт^ен пӗр 
пуҫа йывӑр пулвӑ. Вара вӑл хӗвел ҫине, уйӑх ҫине, 
ҫӑлтӑрсем ҫине, ҫёр ҫнне вӗрер сывлӑш туса йаяӑ, ҫав 
сывлӑшсем тён'вене тытса тӑма ӑна пулӑшмалла иулнӑ. 
Ҫав ҫӗр сывлӑшне-хӑватне вал хисепсӗр нумай мул 
туйантарнӑ, ҫав мула вӑл етемсене пиллесе панӑ. Ан- 
{ах ҫӗр сывлӑшӗ турра улталанӑ: пур пурдӑх-пуйанлӑ- 
ха вал ҫӳлӗ ту ҫине ҫын куҫӗ курман кӗлете, куҫпӑван 
кермене 2)  кайса пытарнӑ. Хӑватлӑ сывлӑш усал кӑ- 
ыӑллӑ: ҫав мулран етемсене вӑл нимён те ахал, памаст. 
Ҫав мула етемсен^ен питӗ пысӑк хак-сӗтев илсен ҫеҫ 
парат: сӗтев вырӑнне вӑл пирён сывлӑха, ҫамрйк кун-

>) II о л -оборота.
2) Волш ебны й зам ок.

С арп и к е. 3
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сене, дурӑнӑҫа идет, пире асап-сапа туйантарат. Ҫав 
мул патне етемсем ҫапах та хӑҫан та пулин ҫывӑха- 
рёҫ, йна тупёҫ, усал сывлӑша ҫӗр ҫин^ен пуҫиле хӑ- 
валаса йарёҫ ^ ,..

Т)ӳкпуҫ (ҫиленсе сулхӑплстса). Мӗн тумалла ун 
мулӗпе—капла та епир пурӑнатпӑр...

Карри. Ҫав мулпа мён тӑвас? Пӗтём пурӑнӑҫ вӑйӗ, 
сӗткенӗ, техӗмё ҫавӑнта. Халё есир 'ҫӗр^ен, тир-^ёрлӗ, 
выҫлӑхран, сивёрен, асапран хӑраса пурӑнатӑр.. Ун- 
■ҫухне выҫлӑх, сивӗ, асап-сапа сирӗншӗн телейе ҫавӑ- 
рӑнса кайӗ.

Т)ӳкпуҫ. Есӗ сывлӑш турӑран хӑрамаст тен пула!'?
Карри. Тура айакра, ҫавӑнпа ӗмётсӗр канӗҫсёр 

сывлӑш мӗн тӑвас тенине тӑват.
Т|ӳкпуҫпе вӑйӑ ( хорпа) .  Йӗрӗх пулӗ вӑл, пур пы- 

тарнӑ мул ун аллин^е пулё вӑл.
Карри. Ахҫке ҫав: усал пӑтратакан сывлӑш вӑл. 

Мӑнкӑмӑллӑ сывлӑш. Пурне те пӑхӑнтаракая сывлӑш. 
Кама вӑл куҫ хыва!— ҫавӑ ӗмӗрне ун хыҫӗнҫен йерсе 
ҫӳрет, ун мулне ^ӗрипе-бунёпе хапс&нса ҫӳрет, ант>ах 
усал сывлйша ҫав ҫын тата та ытла курайми пулат. 
Ман 'ҫуна тыткӑна ил^ё вӑл: телей те мана, хуйхӑ та 
мана— епӗ унӑн цури. Ан^ах унӑн вӑй-хӑва^ё те ман 
ӑшра: кама епӗ пырса тӗртӗнетёп— ҫавӑ ман хыҫҫӑп 
пырӗ...

К ар р и  мул т е се  ӑслӑлӑх, кул/гтурй, техниккӑ, и леиӗш  <;ин- 
'},ен х а й л а са  с и ст е р се  калат.
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Т)ӳкпуҫӗ Акӑ кам иккен ес? Е с —йёрӗх хыпарҫи- 
йыхравҫи1). Ех, хуйхӑ пире!. Авад кадани тӗрӗслен^ӗ. 
Пирӗн ватӑ аха.[) каласа хӑвармарё тӗр ҫав: вӑд када- 
рӗ—йывӑр самана, ахӑр самана килӗ, турӑ хӑй нрек- 
не пётӗмпех йёрёх аллине парӗ...

Карри. Мӗншӗн хӑйусӑрлантӑр, хӑрарӑр еснр? Еп 
сире усад сунса идее килмен: еп сире лайӑх килҫурт- 
сем туса парӑп, сирён т)унӑрти вы^ӑх-^ӗрлӗх канӑҫ- 
лӑхне ҫиврӗ тйнпуҫ телейёпе улӑштарса парӑн...

Т)ӳкпу ҫ (щ ӑркуҫт нса  ларат). Ах, хӗрхенсем пире!
Карри (хавассӑи). Хӗрхенме вырӑн ҫук сире, тӑ- 

ванӑмсем. Тӑр, старик, тӑр!
Т)ӳнпуҫ (йӑвӑрӑн ура сине тӑрат). Парӑнатпӑр 

епир сана.
Вӑйӑ (хорпа). Парӑнатпӑр епнр сана.
Карри (пӗр хӗрриие пуҫа ҫавӑрса). Мӗскӗн §ура- 

сем, цасах малашне апла пулмӑр есир.
Ватӑ ( Каррийе пырса пӑшӑлгпатса). Сарпике 

йатдӑ вӑл, вӑл кӳл хёррин^е оурӑна^, ҫак старик ун 
ашшӗ (щ ӳкпуҫ ҫгте кӑтартат ). Ая^ах манӑн сире аса 
нлтерес пулӗ...

Карри. Ҫитӗ, калама терте ан хыв.
(ф ӳкпуҫпе) Ак йент,ӗке куратнн? Есӗ кӑмӑл тусан, епё 
ӑна хӗрсене иарас тетёп.

Т)ӳкпуҫ. Сан ирӗкӳ.

1) В естя и к , пирёш ти.



—  36 -

Карой (Сарпике патпе ҫывӑхарса). -Ытарма ҫук 
рш ер а^ам, сан пит куҫӑнтан пӑхса сана ^уптуса, епӗ 
пур ҫак пур хӗрсене те тавтӑватӑп.

(Тууптӑвагп ӑпа, алли тупстне укҫа хурапь. Сор- 
пике вӑтанса пшрат. Саращӑм ‘вёриленсе ҫӗклепсе 
васкаварлӑ пырса т ӑрат ).

Карри (мӑш кӑлҫӑлӑ'). Ҫанла ӗнтӗ пирён йӑдалӑр: 
хӗрсене епир ытти ҫынсев^ен ыйтмасӑрах 'ҫуптӑватпӑр.

Т)ӳкпуҫ. Ҫапла вёсен ййли пулаг, ҫавӑнпа унпа 
кнлёшес нулат.

(Саращ ӑм пуҫпе усса порахса кайинь).
Карри (пёр хёррипеллс йёрсиёҫлё калапь). Т)ура- 

сем— аирек хӑҫан та рурасемех ҫав. (Х ы т ӑ  сасӑпа) 
Халӗ ӗнтӗ еп снре пӑрахса какам, тӑванӑмсем. Каҫпа 
мана канма йӑва кнрлӗ пулё: старик, епӗ санран мана 
килёнте ҫӗркаҫма пама ыйтасшӑн.

Туӳкпуҫӗ. Сан ирӗкӳ. Хаклӑ хӑна пулӑвг... Хӗрсем, 
есир хӑнана парне панӑшӑн тав тӑвӑр.

(Хёрсем вӑйӑ ҫавракӑшпе татса ҫурма-ҫавракал- 
ла  ’) тӑрса тайӑлса тавтӑваҫҫё. М усӑк турра кимн 2)
кёвёлесе въиуат')!

Карри. Мён тӗрлё ршер! Ах, мӗнле унӑн куҫӗ
вы.рат...

( Т)пршпв).

! ) П олукругом .
2) Гимн.
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2-м  ӗ ш  к а р т т и н .
1-мӗш курӑнни1).

( Пёве кӳлё, пощар пӳрт, пӳрт  у  мне ларма тӑпра 
купалипӑ , хёвел стат. Сарпике, уи  амӑгиӗ карщ ӑк, 

Саращӑм.
Каррӑк. Сасартӑках мӗн пулрё-ши пирён Сарпи- 

кене? Г1уҫё вӗри, ӳтпӗвӗ пӗҫерет, мана та палдамаст. 
Ах, йӗрӗх! ах. хайар инкек-сннкек! арана уйав кунб 
те шеллемесёр персе ӳкеррӗ.

Сарарӑм. Вӑл сасартӑк шухӑша кайса, ӑнран кай
са ларрӗ те, тантӑшӗсем вӑйӑра вы.ранине, вёсем ӑна 
рӗннине пӗлми пулрӗ. Вӑл пӗр рёнми пулеа, хӑй умне 
ҫеҫ шӑтарас пек пӑхса ларрӗ. Вара ашшӗ хушнипе 
епӗ ӑна таратрӑм та, сан патна илсе килтӗм.

Каррӑк. Ах, хӗрӗм! ах, Сарпике рунам! Ес ма
на илгетне, мана куратна? 'Цӗнеймест... Хӑвйртрах 
йумӑҫа кайас нулат. ^упса кайса килха, Сарарйм.

Сарарӑм. 'Ҫупамха (пуупеа кайапь).
(Сарпике пӳрт  ҫумёнщи тӑпра ҫиие йӑванат)

Каррӑк. Вырт, арам, вырг, ҫывӑрса кансан, ый- 
хӑпа йӗрӗхӗн усал куҫё сирӗлтёр, усал куҫё тухтӑр. 
Еп хам каҫхи ҫимёҫ хатӗрлем... Хёвел ана пуҫларё, 
пирӗн хуҫа расах таврӑнӗ ӗнтӗ.

Сарарӑм ( калпткере курӑиаш ). Сана старикку 
сирӗн патӑра вмртма хӑна килет тесе калама хушрё.

*) Я вление.



Каррӑк. Мӗнле хӑна?
Сарарӑм. Пӗлейместӗп. Хӑраса ан ӳк ес анрах: 

ҫав хӑна йӗрӗх йыхравҫи, вӑл пнре улпут ҫуррӗсем тӑ- 
вӗ, машпшнсем илсе килӗ’ рукун ҫулсем хывӗ теҫҫё.

Каррӑк. Темён калан ҫав ес, ӑссӑр, епӗ нимӗн 
те ӑнлаймарӑмҫке. .

Сарарӑм. Сапах та йурӗ еппин, старик хӑй кала- 
са парӗ, еиӗ расрах рупам... (кайат ).

2-мӗш курӑну.

Каррӑк. Вӑл йӗрӗх хьшарҫийӗ темерёҫ-иха? Аила 
пулсан, ӑна пирӗн ара ҫинрен усала сирме расрах йӑ- 
дӑнсан йурёрӗ... Машшивсем илсе килӗ, улпут ҫуррё- 
сем тӑвё... Ҫук, ман пуҫ ҫаврӑна^, нимӗи те ӑнлай- 
мастӑп... Ак рирлӗ арам ҫывӑраВ.. Ҫывӑр, арам... Кан, 
арам... Апат та хатӗрлемелле т ӗ р .. Ҫапла ҫав—каҫхи 
апат хатӗрлемелле... Мён тата? Кайса апат хатӗрлем- 
ха еп...
(Йывӑр сывласа плет, шухӑша Персе т ӑрат , йерри- 

пеп кайат ).

3-мӗш курӑну.
(Текоратси  ]) сасар тӑ к  улӑш ӑнат. Сим ӗс пӗлӗтлё к а ҫ , уйӑх мӗлки 

рӗве шывӗ ҫин^е выл,ат. Темёнле палл аса-ӑнласа  илме ҫук кӗлет- 

кесем , мёлкӗсем . Пӳрт тӑрринре куш актӑм анисем  л а р а ҫ ҫӗ . Сарпике  

пУрт ҫумӗн^и пӑлтӑрта ларат. Хбртсурт а са тт е  пуҫне урайӗнрен кӑ-

1 )  Т ёр л ен ӗ-сӑр л ан ӑ  пир.

— 3 8 -
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ларнӑ, ӑна ^ёрнеллё уратупанё 2) ҫине хунӑ, вӑл тӗл ёр се  Сарпике  

^иие пӑхат. Шыври те пуҫне шывран кӑларнӑ, вӑл та пуҫне урату

панё ҫине хурса  Сарпике ҫине пӑхат. Арҫури йы вӑҫ тӑр ринҫеи  пӑх- 

с а  ларат. Темёнле те  а са т  хуҫнӑ кайак-^акаксем  3) урисене айне  

хурса  л араҫҫӗ , пур те Сарпике ҫине лысӑк куҫсене т,арса хуйхӑллё  

пӑхса  л араҫҫӗ).

Сарпике. Мӗн ман ҫине, савнй туррӑмсем, ҫапла 
хуйхӑлӑ пӑхатӑр?

Арҫури. Мӗншён ес, пирӗн Сарпикемӗр, ху та 
хуйха кайрӑн? Хуйха вӗҫтерме ес манпа вйрмана ҫу- 
хӑрма-алхасма кайасшӑн мар-шн? Еиӗ сан патна ҫӑмйл 
сикекен мулка^еене хӑваласа пуҫтарӑп, тилӗ илсе пыр- 
са кӑтартӑп.

Сарпике. Ай кирлӗ марҫке. Ах, йывӑр ман $уна!
Шыври. Апла тата ман патма пӗве ҫине ман а§а 

семне вы.|ама кил. Вӗсем уйӑх ҫуттипе йака-таса шыв 
куҫкӗскийӗ ҫин'§е алхасса вы^ама йуратаҫсё. Сал пат
на шыв хӗррине тухса вӗсем вӑййа та пырбҫ...,

Сарпике. Ҫук, пыраймӑп. Ах, йывӑр ман туунйча!
Арҫури (йывӑҫ тӑрриищ еи апат, Сарпике ҫумпе 

ларат , Сарпике пуҫне уп хулпуҫҫп ҫгте хурат ). Мӗн, 
Сарпикеҫӑм, ыӗн пулцӗ сана?

Сарпике. Ах, пӗлейместӗп ҫав еп .. Ес каламӑн-ши 
мана, шыври хӑват: ес шыв ҫине пӑхса мӗн пулассине 
тёп-§еме питӗ ӑста. Йумӑҫ пӑхсам ыана.

2) Л апы .
3) У роды -зверки .
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Шыври. Ш хас пулӗ еппин... ( кайса шыв сине 
пӑхат  те хӑйусӑрлаиса). Еҫ на^ар...

Сарпике. На^ар?
Шыври. Пире Т)ас пӑрахса кайӑн.
Сарпике (тёлёкри пек тепёр хут  ыйтат). ']]ас пӑ- 

рахса кайӑпах-ши вара?
Шыври. Тӑван килҫуртна манӑн, тӑван туррусене 

манӑн.
Сарпике. Тӑван килҫурта манӑп-ши, тӑван туррӑм- 

сене манӑп-ши?
Шыври. Ес кайалла та таврӑнӑн, ан^ах ун ҫин- 

•$ен ес пӗлеймён.
Сарпике. Сирӗн пата кайалла таврӑнӑп, а н 'р х  

ун ҫин^ен еп пёлеймӗп?
(Тёлӗкреп вӑраинӑ щухиехип\пек йывӑррӑн сывласа 

илет). Аху, ҫав тери йывӑрҫке мава, йывӑр, туррӑм- 
сем! Пулӑшӑрсам мана! Ес— шыври, ес— йрҫури, ес ма- 
нӑн савнӑ хӗртсуртӑм, есир мана усал сывлӑш пуемӑ- 
-рёяҫен хӑтар&р.

Пур те пӗрле (витер илтёимелм). Пултараймаст- 
Пӑр епир. ( Сарпике ҫипе пӑхса) Сывлйш,— вӗҫёмсӗр 
пӑлхашакан хӑват. Вӑл—цуна илекен сывлӑш.

(Сарпике ёмёте пётёмпех т ат нӑ пек хуйхӑрса  
хӑй  умне пӑхса  ларат ).
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4-мӗш курӑну.

(Ту/кпуҫпе Карри кёреҫҫё, пӳрпгреп карщ ӑк пиу- 
хат , Сарпике)

Т)ӳкпуҫ. Мӗнле пирӗн Сарпике?
Кар^ӑк. Ху, куран, старик, на^арҫке... (Йутран  

к и л н ё  ҫып у  мне щ ӑркуҫланса ларат ), Ес йӗрӗх ду
наме, епир сана хӑна туяӑшӑн пирён хёре "рр-^ёртен 
хӑтарсам!

Карри ( пёр хёрринелле псТхса). Ку питех аванха! 
(х и т ӑ  сасӑпа) Тытӑнса пӑхам епин. Есир иксёр те 
кайӑр пӳрте, еп рнм есӗр ан килёр килес пулсан— сире 
сирӗлми хуйхӑ пусё!

Т)ӳкпуҫпе арӑмӗ. Сана итлёпёр еппин.

5-мёш курӑну.

(Весем тарҫи)
Карри. Пӳрте кёрӗр (Тарҫӑ кайат ).
Карри (Сарпике пашне ҫывӑхарат). Темӗд тёрлё 

р п е р  а’р м , мён п у л р  сана?
Сарпике (вётел ҫиие щавеаланса). Хам та пёл- 

местёп. Ес мана тёртёнтён те ман вйй пётёмиех кайрё. Ейё 
тӑнран кайса нимӗн пёлмесёр ларатӑп. Ес рп туни  ма
на вут пек ҫунтараЕ Турӑсен ирӗкё,— ҫухалр  ман 
пуҫӑм... ( Пуҫие аллисем ҫпне хурат ).

Карри (ларат ). Мёнрен хӑран ос? Еп санпа пер
ле ӗмӗр пулёи.



— 42 —

Сарпике. Ан^ах вӗҫӗмсёр хӑватлӑ сывлӑш мана 
еанран уйӑрӑлма хушсан,—йепле пурӑнӑп-ши вара еп?

Карри. Сарпике, тусӑм-^ӗппём, йепле кӑна ес 'ви
пер! Сана пӑрахма? Ҫук, кунта нимӗнле сывлӑш та 
иимӗн те тӑваймӗ. Акӑ... акӑ... пӑх ҫак петӳ г) ҫине... 
унра тӗлӗнмелле ӗҫ тӑвакан хӑват пур, унпа нимёнле 
вывлӑш та нимён те тӑваймаст. Ил ӑна, уапа пӗрле 
ман пӗтӗм 'ҫӗрене, ман сана савакан 'вунӑма ил. Ах, 
Сарпике, Сарпике! .. Санӑн мӑшӑру пулӑп еп...

Сарпике. Ес ман мӑшӑрӑм пулсан, ҫак пӗтӳ усал 
еывлӑш пусмарён'вен хӑтарайӗ ши вара?

Карри. Ҫав пӗтӳпе епир унӑн -ваплӑ куҫпӑван 
килҫурвӗ патне кайӑпӑр. Сарпике, пырӑн-и ес унта 
манпа?

Сарпике (Куҫпе-пуҫне вы.^атса ун ҫуҫне Нака
т ит). Ӑҫтан килтӗн ес? Мӗншӗн ман 'вунӑм саншӑи са- 
«артӑк уҫӑлса кайрӗши? Еп сана такҫан ӗлӗк пӗлнё 
яек пултамҫке...

Карри. Вйл савнине-йуратнине пӗлтерет, Сариике-
ҫбм!

Сарпике. Савнине? Ах, савасси питӗ аванҫке! Ее 
те мана саватӑп тетӗн?

Карри. Тата камшӑн, мӗншӗн еп кунта?

]) П ёт ӳ-тал и см ан , вйл усалтан  х ӑ т а р а к а к  й ап ал ан а п бл тер ет , 
(уӑвашссм ӑ н а  тир ӑш н е ҫёл есе  кӑкӑр ҫп н ҫе  ҫа к са  ҫур ен ё, т а л и с
м ан  вы рӑпне а х а х  п ок  хаклӑ й ап ал асем  пулм а пултарнӑ.
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Сарпике (савӑпса). Маншӑн тетне ес? (Й ӑ л  кулса). 
Еп халё халлапри патша хӗрӗ пекех пултӑм, ес мав 
патна айакрап килтӗн...

Карри. Ес маншӑн п ат т а  хӗрё, ес манӑн патшам, 
ытарма ҫук випер ^ӗппём!

Т)ӳкпуҫ (шакапь). Мён халпа тӑра^шн пирён Сар
пике'?

Карри ( хавассӑн). Вӑл сывӑ!..
(Сарпике кулат ).

6-мёш курӑну.

(Ъӳкпуҫпе карщ ӑк кёрсҫҫё)
Сарпике. Еп пӗтёмпех сывалтӑм... Ку пӗтёве вӑл 

мана йадан сывӑ пулма пиллесе пацӗ.
Карт,ӑк. Акӑ пирён телей!
Т)ӳкпуҫ. Ак ку аван... Тавтапуҫ хйнана... Йӗрӗхе 

те тав. Мӗн каласси пур? Вӑл та хӑватлӑ. сывлйш, ӑна 
ҫырлахтарсан, сийен пулас ҫук, епир ун аллин^е... Ха
лё ёнтё апат тума та вӑхӑт. Кӗрер пӳрте савнӑ хӑна-
ҫӑм!

7-мӗш курӑну.

( В ат ӑ  кӑрет)
ВатЗ. Ҫук, пӳрте ан кёрӗр, пӳр^ё тасамар: унта 

пӑруееы, сывлама ҫук шӑршӑ,...
Кар^ӑк. Мён питё хурлая-ши ёнгӗ иирӗн иӳрте?
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Ьӳкпуҫ. Епир вёреняӗ те, вӑл пире лайӑхах пек 
туйӑнат.

Карри. Т)имха епин, старик, ^ӑн ах  та еп кунтах 
аулам. Манӑн Сарпике 'внр-'вёрне тата та кӑщт тӳр- 
летмелли пур. Есир карвӑкпа пӳртре апат тӑвӑр, Сар- 
пикепе'ппре манӑн тарҫӑм апата кунта илсе тухтӑр.

Т)ӳкпуҫ. Апла пулсан, ҫаплах пултӑр еппин... Хур- 
дӑхлӑ та кӑшт. .

Карт,ӑкӗ. Хурлӑхӗ тесен ҫитрӗ ӗнтё.
Туукпуҫ. Ан вён, кар^ӑк, итлес пулат, Сарпике 

хӑна сывӑ пултӑр, ӑна кӑна вӑл ^ӗрттӗрдо (ст арш ие  
карщ ӑк  кайаҫҫе).

8-мӗш нурӑну.

Карри (:тарҫгте). Хӑвӑртрах лашасене кӳл: кук
ла епир ҫӗр выртмӑпӑр кайатпӑр.

Тарҫӑ. Айӑп ан ту та—лашасем иётӗмнех ёшеннӗ.
Карри. Х ӑвйртрах... Вёсем ӳлӗм канӗҫ.
Тарҫӑ. Тата хӑйса каламха...
Карри. Калаҫса ан тӑр (Тарҫӑ кайат).

9-мӗш курӑну.

Карри. Сарпике, епё лашасене кӳлме хушрӑм?
Сарпике. Ӑҫта кайма?
Карри. Ах, савнӑ Сарпике, манӑн йуратнй мӑшӑ- 

рӑм! Упӑшку патне каймасӑр йҫта кайӑн ӗнтё ес? Хамӑр 
лата, хамӑр киле кайӑпйр.
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Сарпике. Ман ватйсем мӗн калёҫ?
Нарри. Пӑрахса кай вёсене, вёсем пире ӑнлайаа 

ҫук. Еп вёсене ҫыру ҫырса хӑварӑп, вулама пӗлекен 
тупса ӑва вёсем вулат^ӑр (ҫырат). Ак мӗн ҫыртӑм еп: 
„Сарпикене мана ҫӗр патпш вӑрдаса кайрӗ".

Сарпике. Йепле пӑрахса хӑварас-шн вӗсене?
Карри. Апла п ӗд ан  кайӑп-и?
Сарпике. Ҫук, ҫук, еп санран уйрӑлмастӑп (Тёт - 

тёмленсе каҫ пулма тытӑнат )

10-мӗш курӑну.

Карри. Хӑвӑртрах хатӗрлен.
Сарпике. Пёр минута кӑна кӗтсем. Еп пёр куҫ- 

хуппи вӑхӑта ҫеҫ мёнле те пулин сӑлтавпа пӳрте кӗрсе 
тухам, хам ватёсемпе сывпуллашса тухам, йулашкп 
хут кӳл ҫине, хамӑн туррӑмсем ҫине пӑхса илем.

Карри. Ҫук, Сарпике, ҫук. Ху трфӗне ху хускатса 
ан тертлентер, пёр хамӑр йышӑннӑ плана ан пӑс кӑ- 
мӑлна тёреклентер, Сарпике: пире малашне пуҫ хумал- 
ли пысӑк ӗҫсем кӗтеҫҫӗ... Кайар! (ӑна ирёклё-ирёксёр 
илсе кайат ).

(Т)аршав).
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Иккӗмӗш тӑвӑнӑе.
1-мӗш карттинӑ.

Аслӑ тёпел !)> ёна ҫап ҫу тӑ  ҫу та тн ӑ . П ы сӑк, куҫкёеки кӗлен- 

Т|елё 'ьӳре^есем ҫи нд е хапрӑксем пе ҫур тсен  сӗ м тӗттём р е  йӑлтӑр- 

т а т с а  тӑракан мӑрйисен мӗлкисем ӳкеҫҫё , Тёттём  витӗрех ҫутнӑ  

п у й ё с т 2) и р тсе  кайни палӑрса илет. Тёпелре нумай костум ланнӑ 3) 

хйнасем . М усӑк тан тсӑсе м  *) выл,ат. Х ы ҫаларах та н тсӑ л а ҫҫӗ  '•). Мар- 

кариттӑ М у с ӑ 6)  маски тумне тӑхӑн н ӑ , Мери те  м аскӑ тӑх ӑ н са  Ти- 

а н ӑ7) лулнӑ.

Маркариттӑ. Ах, Мери! йепле телей! Епӗ сасӑма 
пётӗмнех улӑштартӑм, ҫак йут халӑх 'Бӗлхине те вё- 
ренкелерӗм: вӑл манпа калаҫнӑ ■ҫух, мана паллаймасӑр 
пёр-пёр хула пи&ипе калаҫа^ тесе шухӑшлат (ват ӑ кё- 
рет . В ӑ л  тёксёмлеисе пират ). А, пирӗн ватӑ!

Ватӑ. Кам $ӗнет мана?
Маркариттӑ. Пирён вӑртӑн ӗҫ ҫин^ен ниьама та 

каламасса-паялйртмасса пулса сӑмах паратна? Вара 
тин ец хам кам иккенне калӑп.

Ватӑ. Сӑмах паратйп сана.

7) вала, т а с а  пӳлём; 2) п оезд; 3) к остум — тум , костум лан н ӑ
— тум лан н ӑ, к у н та  м аск ар ат  тум н е т ёх ӑ в н и н е  пёлтерет; 4) таш ӑсем ;
6) таш лаҫҫё; в ) к р ев сен  и лем ёш сенпе йслӑлӑхсене (и ск у сс т в а  и н а 
ук и ) х у т л есе  п у р ӑн ак ан  т у р р и сен е  м усӑсем  тенё; 7)  в ӗсен н ех  уйӑх- 
п а  в ӑр м ан  тур р и , вӑл кай й к ҫӑсен е п ул й ш а! т е я ё , вӑл ём ӗрн е хӗр-
л ёх н е  ҫ у х а т м а н  х ё р  вы рӑнёнце хёсеп д ен н ё , вӑл хёр а р ӑ м сен е  п ур н е  
те  хӳ т л ет  тен б .
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Маркариттӑ (хӑлхи  ҫумне пёшкӗнсе). Йепле еп сан 
ҫиЕ^ен пӗлтермессе тупа туса сймаха тытса ҫӳретӗн* 
ес те ҫавӑн пекех ман ҫин^ен ним те ан пӗлтер.

Ватӑ (щётёресе кайса). Ку мӗн пул^ӗ? Ӑҫтан пӗ- 
летӗр есир? (М аркарит т ӑ пёр куҫхупийе маскине 
плет).

Ватӑ (станса). Ах, есир пултӑриха? Еи сирӗн- 
шӗн кбл тунине пӗлетӗр-и? Ак маншӑн ку телейлӗ кун 
пул^ӗ... кунта пурӑннӑранпа пӗртен пёр телейлӗ кун... 
( йёритавра еёлкёшленсе пӑхса йавӑрӑн сывлава илет ).

Маркаритгӑ. Мӗн пулҫӗ сире? Мӗншён есир ҫав 
тери тӗксём.

Ватӑ. Пытармалли сӑмахшӑн пытарса, хам сӑма- 
хӑма та вӑртӑн калам. Ҫавӑнпа ҫак хӗр кӑщт пӑрӑн- 
сан та й у р ӗ^ ӗ  (Мери ҫине кӑтартат).

Мери. Ах, кӗсем мӗнле вӑрттӑн ҫеҫ хӑтланасшӑн!.. 
Йурӗҫке, ватӑҫӑм, кайӑп (канат ).

Ватӑ. Ай, йепле йывӑр кймӑлӑма! Аетӑвӑрха... 
Христоса ӗненекенсен ҫур^ё-и ку? Киреметҫӗеен ҫур^ё 
— йуррисен^е те вӗсем ҫав турӑсене кӑна асӑнаҫҫӗ. 
Ҫак кӗлеткесем...1). Еу кӗлеткесем ыёнха? А'1а ха.:у ле- 
реллерех— еп сана каласа парӑл... Ав ҫав тӑкӑрлӑка 2) 
иртер... ( Х ы т ӑ т айӑлат  те унт а иртӗт, М аркарит- 
т ӑ алӑк патне пырат). М аркарит т ӑ ашшё ( Кар-

! )  С татуи.
2)  К оридор .
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рийе). Хӑвӑр пур ӗмӗтлениин^ен ге нртертёр есир, кӑ- 
мӑллӑ тусӑм! Халлапри пек пысӑк вӑйпа есир пушӑ 
вырӑнта пурӑнӑҫ тапратса йатӑр.

Карри. Савӑнатӑп—есир сапӑр пулсан... Тӳрех 
калам—кунти пурӑнӑҫ малалла кайнипе, вӑл прокрес- 
сленнипе хам та хавасланатӑп. Ан^ах хурланатӑп— 
мана йӑмӑк сирӗн хӗрӗр кунта ҫук терӗ, унсӑр пуҫне 
праҫвик те праҫник пек мар (йёритавра пӑхат )

Маркариттӑ ашшӗ (туйепе). Апла... шел... Ку х ӑ - 
насем ӑҫтан?

Карри. Хуларан. Еп сире вӗсемпе паллаштарап 
( Хӑйсен йулташёеемпе кайаҫҫё. М аркарит т ӑпа ват ӑ  
кёреҫҫё).

Маркариттӑ. Ай, турӑҫӑм! Мён кӑна епӗ илтме- 
рӗм! Ун килбнфв илемлӗ киреметҫӗ—хӗр пытанса пу- 
рӑнат. Тен вӑл ӑна йуратат пулё... Ватй цӗнмест, тата 
ыйтам ӗнтӗ унтан... Хисеилё ватӑмҫӑм, ӑна курма йу- 
рамӗши?

Ватӑ. Пепле кӑтартас-ши? 'Ҫимёрха: мана улпут, 
ун патне кӗркелесе тухса, ун хыпарне пӗлех тӑма 
хушсат^ё. Кайам та, вӑл ӑна хӑнасем патне '§ӗнет тесе 
калам. Кайран мана ултавшӑн айӑплас пулсап, вӑл 
сӗлкӗш ларнипе ӑна шеллерӗм тесе калйп.

Маркариттӑ. Ҫапла тусан, питӗ аван.
Ватӑ (хы т ӑ сасӑпа). Капап еппин. (Карри пы рт  

ҫгтет ).



Карри ( Маркаришпт). Мӗн ҫшгуен калаҫрӑр-ши 
есир ҫав ватйпа?

Маркариттӑ. Еп унтан вйл ӑҫтнсем тесе ыйтрӑм. 
Тӗдӗнмеллв хӑйне уйрйм йевёрлё старнк. Ҫак ҫурт та. 
унӑн хуҫи те ҫавӑн пекех. Пӗтӗмпе хййяе уйрйм ма- 
нирдӗ. Есир ҫаыкӑра куҫ харшин^ен ҫӳлерех тутӑрпа 
ҫыхнӑ, ҫавйн пек тум мӗне нёлтерет?

Карри. Ман тум-и? Ӑсдӑлӑха сйнпнтлес г) терӗм 
еп. Асдӑлӑх тумӗ пите йапйх, ҫара: куҫа хуплакак 
ҫыхха татса ывйт та, малалда пӗр суйа хайлапа е)  
аташмасӑр пӑхса пыр... Снрӗн тунӑр мёне пёлтеретУ

Маркариттӑ. Епӗ илемӗш кёлвтки пулас тесетумлан- 
тӑм. Ман тум ыусйсене сӑнлат. Илемӗше йышйнатӑна ес?

Карри. Илемёш— вйл вырйнлӑ, пултӑр, ан^ах ^уна 
йапйхтарса тйвӑрлатакап мора^ ®) таврашне епӗ йы- 
шйнмасйп... Илемӗшре пёри пёр пек тй сй о а¥  пулсан, 
тепри урйх тёрлӗ тӑсӑклама пултараЕ Апла пулсан, 
ндемӗш тавлашулӑ, пудса кайат. Илемёш вӗҫёмсӗр ӗмӗр- 
лё! А к  илемӗш! (Венерӑпа  4)  Аполлон ъ) прсщёсепе 6)  
/:ӑтартат).

1 ) И зо бр ази ть .
- )  У т о п и я .
3) Т и р п сй е  вОрептвп.
4) Р я м сен  илемлӗл, й у р а ту , лӑш ӑрлаву туррн .
А  К р ек сен  хёв ед  т у р р н , вӑл илемёш соне х ӳ т л ес е  тӑр ат  т еп б .
°) АлӑсЯр, урасЯр п у ҫп а  кӑкЯра ҫеҫ сӑп л акап  кблетке, х ё р -  

арӑм ӑп кӑкЯр тавраш ён станб.

• 'арпнкс. 4
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Маркаригтӑ. Ӳттир илемӗшне ҫеҫ йышӑиасшӑн ес?
Карри. ТёЕп;е, ҫутҫанталӑЕ, пурӑйӑҫ нлемӗшне... 

Вӑл ҫеҫ вёҫёмсёр ӗмбрлӗ. Ак сасартӑа сывлӑшран ҫн- 
мӗҫ хатӗрлемелли аппарат туса хурбҫ те, пирӗн сама- 
нара етемсем хырӑмшӑн асапланни— ҫуннн манӑнсах 
кайӗ... Ҫав ҫутҫанталйк хӑйех кунён-ҫӗрӗн пӗр ■ҫарӑнмп 
хӑй тӗррине тӗрлет ҫав тӗрӗ ӗмёр кивӗ те, ӗмӗр ҫӗнӗ 
те,—  вал—йурату тӗрри пулат... Ак ҫак ылттӑн ҫип- 
сӳрсте ҫин^е ҫеҫ пурӑнӑҫ тӗрри тёрленсе ныраг. Вӑд 
н&на татӑлтӑр —пур те ишёлсе тӗпсӗр ҫёр шӑтӑкне гр -  
хеленсе ҫухалӗ: ӑслӑлӑх, ырӑлӑх х), илемӗш... Авалхи 
т ӗ н р  а) илемёшӗ ҫапла пулнӑ.,. (И лем лё  щ ӑваш  тумс 
т ӑхӑппӑ  Сарпике кёрет). Йепле килсе кӗтӗн ес, ыан 
р п п ӗм ?  ( Баскаса уп  патие ҫывӑхарагп).

Сарпике (хӑйусӑр). Мана ватӑ есӗ тенетен терӗ... 
( Хӑнасем кӗреҫҫё).

Карри (х ӑ й  ӑшёппуе). Мӗн аташрӗха вӑл (Сарпи- 
кене илт мелле сасӑпа). Ҫапла, ҫапла... Епӗ уӗвсеттӗм... 
Ан хӑра, ■ҫӗппӗм... Кунта пур те пирӗн туссем ҫеҫ ҪСар- 
пикене М аркарит т ӑ патпе илее пират ). Епир иле
мёш ҫинрн калаҫрӑмӑр, киреметҫӗ сан умӑлта... вӑл 
халап-йумах т ӗн р н р н , мусӑсен ҫӗршывӗнрп килвё...

1)  А л ь тр уи зи .
2)  К р ек с е н , Р и м ф ан сен  ы тти авалхи  куцттурлй х а л ӑ х сен  п у-

рАнӑҫб.



вӑл сире ҫунпа еывӑх пулмалла... тен есир йна хӑв&р 
ҫупатӑр айне хутлёхе илёр.

Маркариттӑ. Уншӑн оиксе саиӑнатӑп. Савнй :§бп- 
пбм, епир турӑшӑрсене тӗрлб йуррӑсем йурлатпӑр пул
сан та, епир ҫав пбр тура а^исемех пулатпӑр. Есё йна 
мёнле йурӑсем йурласа мухтатӑн?

Сарпике. Пирӗн йурӑ пӗрехҫех...
Маркариттӑ. Ӑна есё йурласа кӑтартмӑнши шгре?
(Сарпике пуҫне щ иксе тӑрат ).
Карри. Тата мён п у лр  сана, ргшбм? Тен есӗ вӑ- 

хӑтсӑр йурласа хӑвӑн туррусепе ҫилентересшён мар 
пулӗ, ҫавӑяпа Йурлама кӑмӑл тумастӑн пудӗ?

Сарпике. Ах, ҫукҫке! Хам турйсенрн епб пёре те 
шикленместбп. Вёсем, мёскёнсем. ҫак турӑсем умёнт,е мён 
тума пудтараҫҫӗ?

Карри. Апла пулсан, мён пул^б сана?
(Сарпикене пёр хёррипе иже кайат )
Сарпике. Епӗ турӑсещен шикленместбп... ав есё 

гусӑм тесе ^ӗннӗ хёр куҫён^ен хӑратӑл...
Маркариттӑ (вӑрттӑп ҫывӑхарса, пёр хёррипе). А!..
Карри (Сарпикепе) Хӑратӑн есё? А пӗтӳ мён сан?
Сарпике (савӑнӑҫпи). Ей ^ӑнахах пбтӳ пурҫке. Ҫук. 

ҫук, хӑрамастап та, йурлатӑп та (Хӑнасем иатне 
пыраҫҫё. Сарпике хӑ й  йуррипе йурлат )

( Хӑпасем й ӑ л  кулкалаҫҫё, хулпуҫҫисепе сиккелет- 
'ппреҫҫё, вёсем каЛаҫҫё темёпле пурӑ  щ — пёр еӑмах-



еӑр кёвё ҫеҫ нӑл'л . Карри пурин ут е  те сулхӑп  пӑх  
са тӑрат, вал пуҫнс пуикет, Сарпике хӑйусӑрлаж а  
пуарӑнат).

Маркариттӑ. Т)инер, лайӑх.
Сайра сасӑсем. Аван, аван!
Сарпике. Тата йурламаллаи?
Хӑнасем (йерипеп). Ҫитет пулӗ...
(Карри хурлӑхлапса Сарпике патие ҫывӑхарат). 

Ывӑнмарйни есӗ? (М аркарит т а) г§ипер илемӗш сана 
та итлесе пӑхма пирӗн телей пулмӗши?

Хӑнасем. Ах, итлес^ӗ, итлес'цё.
Маркариттӑ. Епё те йурдӑп (В ӑ л  илвмлёхпе ирёк- 

л ё х  дипщеп й ур а щ  пур те тармаклапса алҫупаҫҫё)
Лаккей ('кёрет). Апат хатёр.
Карри (хӑнасеие). Тутаима йӑдӑнатӑи, савнӑхӑна- 

сем! (Хӑнасем сётел патне иртеҫҫё. Йерипен Сарпике 
птпие пирса) '1)унӑм Сарпике, есё те пыратӑни?

Сарпике (саплах хӑйусӑрлапса гиӑппӑп). Ҫук, ҫук , 
енӗ пымӑп... Ав’§ах вӗсем кайсан, есё ман патйма 
пырӑни?

Карри ( Сар пш ене шӑпнӑн). Иырӑи... 
(М аркарит т ӑ патпе пирса аллипе парат, иртсе каи
на щ у х  Сарпикепе) Каҫар, ^ӗпиём (кайаҫҫё).

Сарпике ([пёщщеп). Вӑл унпа кайрӗ... Ах, йепде 
нурлат вӑл! Мёншӗн, мӗншбн кӑна епё йурларӑмши? 
Епё те йурлама пёлетёп терӗм, манӑн та йуррӑм 'р -



пер тесе шухӑшларӑм... Вёсем манран та, .ман йурӑран 
та мӑшкӑласа кулг§ӗҫ... Вӑл пӑхса тӑ©ӗ, унтан куҫне- 
пуҫне ҫӗклейми вулг|)ӗ... маншӑн рунӗпе хурлансат<Р§ё... 
нӑтанҫё пудӗн тен? (Йывӑррип сывласа йарат). Ах, 
куляен епё мён те иулин ҫухатса ёҫеретёп... Тахҫанах 
ёнтб тӑвансене ҫухатрӑм, туррӑмсҫне мантӑм... Тахҫа- 
нах ман 'бувӑм сём тӗттӗм пулнине снсрём... Найан са- 
сӑма ҫухатрӑм, унпа пёрле тен унӑн савакан "дёрине 
те ҫухатрӑми?... ( Хӑравҫӑлӑ пӑхса илет, упт ан савӑпси) 
\  пӗтӳ? Ак вӑл ( А ш  щ упт ӑиат ) Кнлмеҫҫёп? вара... 
( пыта/нат).

(Каррипе Ы аркаритти кёреҫҫӗ)
Карри (М аркарит тӑпа стсенӑ х)  хёррт е т е - 

коса пыреа). Калӑрсам мана: мӗн пулрӗ сире? Еснр са- 
сартӑках сӗтел хушшин-ҫен тухрӑр та, мана снре ӑсат- 
ма хушрйр,..

Маркариттӑ. Кам вӑл Оарнике?
Карри. Сарпик.е1.-' Мёя майпа ӑна асӑнатӑр есир? 

Оирён мён ун ҫумён^е?..
(М аркаритт ӑ маскине сирет)
Карри. Маркарнгтӑ!.. Каҫарӑр, (Х ӑйуеӑр)  Халӗ 

тёрӗссиие калас пула!'... Тӗрёс, Сарпикене еп саврам', 
йуратрӑм... '|)ипер, кнрек хӑҫан та 'риер... Ман руиӑм- 
ра хёрлёхе ҫухатман хёрсем пек таса сӑн мӗлки штдет-

г ) Т еа т ӑ р та  вӑйӑ вырӑнб, стсиЯ х ӗр р и — р ам п а
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лен^ё... авалхи саманасен сӑнё... Анҫах йепле сава ӑн- 
лантарас? Авалхи тёмесене т;аваласан хӑш цухне наха
ла парӑнмасӑр сыхлаЕнӑ нлемлӗ йапаласене тупаҫҫё..- 
Ҫав йапала рр п ер , калама ҫук илемлё, ан^ах ун ҫште 
пирӗн сывлӑш кӑшт ҫеҫ вёртӗр—вӑл щ у р н скер  саланеа 
кайат те, унтан нимёе те йулмаст? Мён ӑна пётерет? 
Иирён сывлӑш, йе йапала хӑйпе хӑй пӗтетУ.. Сарпике- 
не асӑнарм ар— Сарпнке ҫук пултӑр. (Ш аркаритта ал- 
липе парат . М аркарит)пй шухӑш а йерсе унпа пы- 
рагп, кайаҫҫе)

(Сарпике тухапь)
Сарпике. Айуй, айуй! (Пётёае татат). Ку оуйа 

пуд$ӗ иккен! (Пӗтёве пӑрахат ). Ах, п&ват мана... пӑ- 
ват иана... куҫӑм ан куртӑр... тарас нуҫиле...

(Тухса тарат ) .
(М аркарит т ӑ Каррипе каналла  т аврӑнащ  Кар

р и  Сарпике тарнгте курат ).
Карри (пёр йеиелле). С арпике... тен илтрё пул- 

Л)ӗ вӑд...
Маркариттӑ. Тёрӗслёхе1) пугҫапакан есир суйатӑр. 

Каҫпа еонр унпатне кайатӑр?
Карри. Еоир тӳрех тӗлкӳрсе каларӑр... Ҫук, ҫук, 

малалда та суйеҫтерес мар... Еп малтан, сире курсанах, 
кӑна иккӗлентӗм... Еп Сарпикене йурататӑп...

А И сти на.



(Т^ӳрещесвн тцлашӗнщс гиавлаии. еухдрпи нл те
нет, хӑнасем кёреҫҫё).

Маркариттӑ ( Освсмут пашне пирса ӳнет). Куҫӑм 
ан куртӑр кун пек каҫа. Мӗншӗн кӑна ҫак мае карата 
хамах тапратса йатӑмши? Хӑвӑртрах мана хам пӳлӗме 
уоатеа деҫёр те, аттене тренер (кайаҫҫе).

Карри ( пётёве тупса ҫёклет ) .  Ку мӗн? Апла ил- 
трех пуда!' ёнтё вӑл? Тата лере мён шавлаҫҫӗ-ши?

Тарҫӑ (кёрсе). Туӑвашсем килуӗг...
Карри. Мён ӗҫпе?
Тарҫӑ. Вӗсем кашкӑраоҫӗ, р аи щ т  :) тунине хирӗҫ 

калаҫаҫҫё. Штрафсене те вӗсем...
Карри. СуЯа сӑлтав... Ӗлёк ҫудтадӑкра илменнине 

те халӗ вёсем ӗҫлесе илеҫҫё. Тата мӗн калаҫҫё?
Тарҫӑ. Вёсен ҫӗрёсене касса пӑсрӗҫ...
Карри. Аха!
Тарҫӑ. Вёсен хёрӗсене, арӑмёсене пусмӑрдаса мӑш- 

кӑлаҫҫӗ, вёсеае ирӗксӗрлесе вӑрласа кайаҫҫё теҫҫӗ...
Карри. Ана хӑйсенкен ыйтса тунӑҫке.
Тарҫӑ. Вёсен кӑмӑлӗпе... пур те кунтан пуҫиде 

пӑрӑхса каймалла... Мӗн калас вӗсем?
Карри. Халех епё вӗсене мӗн калассине кадӑп 

( пуупса кайат ).
(Ш ӑвшав хӑват лӑланат , Карри пӑщ алпа пю«- 

рӑнат ).

' )  Р асч ет.
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Карри. '|)8нӗр вёсене... (Чар иёт ӳ етем кёрет, 
пуҫра щ ӳкпуҫ).

Т)ӳкпуҫ. Санӑн емёрне ылхавлӑ ҫуртна васкарах ее 
кётмен ҫӗртен кнлтӗмӗр епир (вата кёрет ).

Ватӑ ( Каррийе пӑш ӑлт ат са). Ҫар тапранса к и лет. 
пӗр сехетрен кунта пула!-.—унцен вёсене ултадса. йӑпат- 
са калаҫса тӑрас пулат.

Карри. Ҫар? Мӗншӗн, ыӗн тума кунта ҫар? Малаш- 
не ултав пулмӗ... Ҫук! Тӗрёссипе еп вбсене ӑна кӑиа ка- 
даыӑпха. Ей, итлӗр хйравҫй кайӑк-^уйёсем, рурасем! 
Ёп пёр шит те кайалла 'ҫакмастӑп, нимён йен^ен те 
сирӗн кӑыӑлра тултармаллине памастӑп! Уп вырӑнне еп 
еире, хайар ыоршӑсене, пӑшалпа кӑна кбрӗслеттерӗп... 
Пӗр шеллемесёр-ӳкӗнмесӗр хаыйн тӑнпуҫӑн пӗр тумла- 
мёшӗн епир снрӗн пурсӑрйн йунӑра тӑкӑи... Хам сирён 
шӑлӑр хушшине маларах лекес мён пулсан та ӳкӗнёҫе 
йулмӑп— пурӑнӑҫӑн аслӑ саккунӗ ман майлӑ:

Сара^ӑм (алӑк хыҫёпщеп тухса щ упса пират  
те Каррийе ҫурӑмёнщ,ен ҫ.ёҫёпе хы т ӑ сулласа щыш ат). 
15ил, ылхавлй тӑшман!

Карри. Аван ҫапрӑн (ӳкет )
(Ыттисем (щӑшшсем) щ упса кёреҫҫе) 

Тиккарсем1) .  Тарса ҫӑлӑнйр, кам тарма пултарат, 
уоал ҫурта вут хыпрё! (Н ур те тараҫҫё)

] ) Д и к а р и , ■дӑвашсеие п ӗлтерет.



Карри ('тӑрасшӑн ҫӗклепсе), Тарӑр, пур те тарӑр! 
Иурӑнӑҫӑн аслӑ саекунё сире кун пек кӑна хӑваламёха,

Ватӑ ('Еарри патне пырса пёгтёнет). Вӗлер- 
§ӗҫ? Ех улпутӑм, ех манӑн ырӑ хуҫам!

Карри (Аллисем сине тӑрса йёритавра пӑхса) . 
Пӗтрӗ пур те. Мёне шеллес-хёрхенес? Мӗн ҫи н р н  кй- 
м&ла хускатса ртёретес? Еп постра *) тӑнӑ, ■дух вил- 
тӗм—тепёр хут ман кӑкӑра-^ёрене вӑй кӗрсея пулсан 
та, каздех  еп ҫаплах тумалла... Мансӑр пуҫне те ыт- 
тисем те ҫаплах тӑвёҫ. Ҫапах та дёрене теыӗн хускат
са ■ҫёпётет... Мана ӗнтӗ ҫуратан аыа-ҫутҫанталӑк 2) пӗ- 
тёмпех ыталаса илет, унпа куҫа-куҫӑн тёл пултӑм... Еп 
Сарпикепе кӑна йултӑм... Халё ӗвтӗ ея ама-ҫутҫанталӑк 
карталакан ылттӑл сӳрете ҫипӗсене витӗр куратӑп... 
Ахҫке, ҫав! Еп ырӑ таса ^ёрене ҫурса салатрӑм, хаы 
йуратнӑ савнӑ ^уна пӗтертӗм.

Ватӑ. Ы рӑ улпутӑм! Сан пурӑнӑҫу тата пёртен 
пӗр куҫхуппп ҫеҫ йу.тҫӗ— щасах сан умӑнта ӗмӗрлӗх 
алӑкӗ йар уҫӑлса кайё. Ҫӳлти Мӑнтӳре сире кӗтсе 
тӑра¥ унта. Ҫӗр ҫин^е мён каласа татассине тен есир 
каласа пӗтермен пулӗха. Ӳкӗнёр, каҫарттарӑр-ҫырлах- 
тарӑр вйхӑт пур Тэухне!

Карри (щӑваис ҫине ҫёклепенг). Ӗмёрлёх пуҫвбҫӗн- 
1)11 тӗтре ман куҫа хупла пуҫларё, ҫапах та, ҫапах
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! )  П о с т .
*) М ать— п ри рода.
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та еп сана куратӑп, сана сават&ц... Сарпике... ес р -  
пер... матгур (Билсе кайса тӑсӑлса выртат).

2-мӗш карттинӑ.
Хӗлле. К аҫ . Вӑрм ан. Йур сӑр т,ӗсем , ^ӑршӑ пӑспа витӗннӗ- 

тум ланнӑ. Пӗр йен^е нӑшт ҫутӑ , тем ӗнле ултав сӑнсем -кӗлеткесем  

сём л ен еҫҫӗ. Туӑршӑ туратуӗсем айала усӑн са  аннё. Айанра ту ҫин^е 

ҫунакан сам ӑк палӑрат. Сарпике вӑрманпа пырат.

Сарпике. Ывӑнтӑм еп— ларамха. (Ларат). Ыепле 
кунта канлӗ, нимӗн те сиккелемест... Сивё... Х ӗл ... Ман 
'ҫӗрем-^унӑмра та хӗл... Пур те йӗрнтавра ҫывара¥— еп 
те ҫывӑрӑп... Хаваслӑ вылакан ҫуркунне пулӗ, вӑрман 
ыйхӑран вӑранё... Кӳлё хёрринтуе пӳртре атте халӑха 
пухӗ, ҫутӑ, уйава хирӗҫ тухса илме ҫеҫенхире халӑха 
илсе тухё... Ҫук, еп урӑх нимӗн те курас ҫук... Снре 
пурсӑра та: атте-анне, тусӑысем-тантӑшсем, ырӑ тур- 
рӑмсем... Ах, калаҫаттӑр есир еп таврӑнӑп, хам сис- 
мен-пёлмен ҫӗртен пулин те таврӑнӑп тесе... Таврӑнай- 
мӑн сирӗн патра та, таврӑнас ҫук анне патне те... 
кӳлё хёррищ р пӳрте еп урӑх пырас ҫук... Айуй, йепле 
ман ыратат, йепле еп нитӗ ывӑнтӑм, ман ҫывӑрассӑм 
питӗ килет... (Ы йха кайаш . Ш ӑппӑп) Савап-йуратап 
сана...

Мӗлкӗсем сиккелеҫҫӗ, Сарпикене йёритавра ҫазӑрса 
илеҫҫё. Вӑл йывӑҫ айӗн^е шӑнса вилет, ҫав йывӑҫ мӗлки
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пӗр куҫхуппийе палӑрат, ун ҫин^е шартлама *)— асатте 
ларни сёмленет. Ытти йывӑҫсем те ҫавӑн пенех мёлкёле- 
неҫҫӗ; вёсем ҫин^е те тӗрлӗ сӑнсемпе кёлеткесем курӑнса 
илеҫҫӗ. Мӗлкӗсемпе сӑнсем ҫухалаҫҫӗ. Сарпике ларат; ӑна 
паспа йур тӗр, исем витсе хупӑрланӑ, унӑн илемлӗ тумӗ 
ҫин^е уйӑхӑн ҫутӑ уриеем 3)  вьцрҫҫӗ.

В е ҫ ё .

*) Д едуш ка— м ороз.

2) Л унны е л уч и .



Т)ӑваш Оплӑҫӗнци Кӗнеке Кӑларакан Уй- 
рӑмӑн Шулашкарта Атуапӑ̂ а Кӗнекисем 

тухнӑ:

1. Кайӑкҫӑ, Йемел—М. Сибиряка.
2. Макар тӗлӗкё — Короленко.
3. Кӑвак май—м. Сибиряка.

Шӑ-пцйк йурри— А ндерсе н а.
'4.  Иӗцёк наттӑреем-— М". П. Петрова. 

Ҫӳревҫе тлаца^-В. Гаршина
5. Ҫеҫиёл (3 пайла халлап)
6. ■ Хуйхӑ. Нӑрй Ващуке А Чехова.
7. Тйватй кун..:—В. Гаршина.
8. Пёр мушик пёретг икё кёнерала таран-

тарса, усранп ҫин^ен С. Щедрина. 
Ӑслӑ ырашпётри— его же.

9. Хйравҫй Л аед а , Хула тулаитёще. Тёт- 
тёмлёх пётерет—А. Чехова.

10. Упа ҫинцен.
11. Ш артлама Сивё— Короленко. .
12. ^ӑваш  йумахёсем— М. Труби на.
13. Ӗҫкё иуҫа ҫирё- Семенов.
14. '§ӗлкаш—:М. Горького.
15. Мёскён Анхуя— Григорович.
16. Цӑрсйр'Тьтха. Тёплёхреҫ$ен -А . Семенов.

С требованиями обращ аться по адресу: гор. Чебоксары  

ЧАО. Чуваш издат.




