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I Хура тӑпранӑн хӑшхӑш хӑва^ӗеем, 
хура тӑпра пур вӑхӑтра та пӗр пек 

выртманни.
Тырӑ мӗншӗн пулманни ҫин^ен калаҫма тытӑн- 

«ан, нумайёшё тырӑ пулманни ҫумӑр ҫуманран, ҫан- 
тал&к уйар тӑнӑра н килет теҫҫӗ. Вӑл тайнах та ҫап- 
ла пек туйӑнат. Ҫанталӑк уйар тӑрсан, нихйҫан та 
ҫумӑр ҫумасае, тырӑ аван пуласса шанма ҫук вара. 
Ан^ах епӗр ҫапла калани пӗтӗмпех тӗрӗс мар.

Тырӑ пулманни пурир^ен ытла тырӑ акакан ава- 
рӑн, тата йна мӗлле- ӗҫленин-ҫен килет. Ҫав&нда ты
ра пулй аван туса илес тесессӗн, пирӗн хамӑр ҫёр 
йеплине пӗлес пулат, вара ӑна уйар пулсан та, ҫумӑр ҫу- 
масан та тырапула аван ӳстерекен тума тарашас пу
лат. Ӑна 'цӑнах та ҫаван пек тума пулаТ. Тырӑ на- 
т]ар пулни ҫанталӑк уйар тӑнӑран ан^ах килменнжне 
пӗлтерме епӗ сире малтан ака мӗн каласа парам.

Ленин (Питӗр) кӗиӗрнин^е пӗр вырӑна ҫунӑ ҫу- 
марпа йура пӗрле пухса пырсан, вёсен сӳллӗшӗ ҫул- 
талӑкра 10 вершука йахаы ҫитет; Воронӗш кӗпёр- 
нинт;е 13 вершука йахӑн ҫитет. Ленин кӗпӗрнин^е 
ҫумар сахадаарах ҫйваТ пулсан та, тырӑ нихаҫан та 
уйарпа аптӑрамае!’. Воронӗш кӗпӗрнин^е ҫумйр ну- 
майтарах ҫӑват пулсан та, тырӑ унта т;ас 'ҫасах уйар
па пӗтет. Мӗншӗн вӑл апла? Мӗншӗн тесен ҫав 
икӗ кӗпӗрнере ҫӗр пёр пек мар. Ҫапла ӗнтӗ тыра- 
пулӑ уйартан аптйрани акнӑ, ҫӗртен килни паллӑ.

Тата Воронӗш кёпӗрнине, Ставроппа^ кӗпӗреа- 
не, Оренпурх кёпӗрнин^и Лройӗск& йатлй хулана
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илер. Тройёск&ра йурпа ҫумӑр ҫӑвакан кун ҫулта- 
л&кра 99 куна йахӑн, ҫав кунсен^е ҫӗр ҫине иёр вы- 
рӑна ҫунӑ шывӑн ҫӳллӗшӗ 7 вершука йахӑн: Воро- 
нёш кӗпӗрнпн^е ҫумӑрпа йур ҫ&вакан кун 120 йахӑн, 
сав кунсен^е 13 вершу к ҫӳллӗшӗ шыв пухӑнат. 
СтавроппӑЛ) кёпёрнин-ҫе 123 куншыв ҫӳллёшӗ 16 
вершука йахӑн. Ҫапла ӗнтӗ шыв Ставроппӑл, кёпӗр- 
иинце Воронӗш кёпёрнив^ен ытларах 5'кет, Тройӗс- 
кӑрин^ен икё хут нумайтарах ӳкет.

Ҫакна астуса шухӑшласан, ҫав виҫӗ вырӑнти 
курӑксем виҫё тӗрлё ӳсмелле пек: пёр ҫӗрте лайӑх- 
рах, тепӗр ҫёрте на^артарах пулмалла век. Ан^ах 
ҫав виҫӗ ҫӗрте те курйксем пӗр пекех ҫихӗнеҫҫё. 
Ҫуркунне курӑксем шйтса тухаҫҫӗ, ^е^еке лараҫҫё, 
ҫуркунве нртеспе вӑрӑ кӑлараҫҫё, ҫулла пулсан тип- 
се кайаҫҫё, кӗркуннепе каллех "ҫӗрёлеҫҫӗ.

Мӗнгаӗн ҫакӑ виҫӗ ҫёрте те. ҫумӑр пёр нек ҫу- 
ыасан та. курӑксем пёр пекех ҫитёнеҫҫӗ? Мӗнгаён 
тесен, ҫав виҫӗ ҫӗр те лӗр пек ҫёр. Ҫав&нти ҫёрех 
тата сухаласа тыр& аксан, тырӑ, пит уйар пулсан 
та, аван пула!. Сухаламан ҫёрти курӑксем пек уйар- 
па типсе каймасЛ. Йепле вал пёр уйрах, пёр пек 
хура тӑпраллӑ ҫёртех пёр пек ҫумӑр ҫунипех ку- 
Р&ксем типсе кайаҫҫё, ана ҫинҫи тырӑ. лайӑхах ҫи- 
тёнет? Мӗнгаӗн тесен, ҫёр пёр тёслӗ мар: сухаласан 
уав ҫӗрех улӑшӑнат, урйх тӗслё пудат, уйартан хӑ.- 
рамасЕ Ҫавӑн пек ҫӗр уйар пулсан та. хӑй нӳрри- 
не пӗтёмпех пӗтермест, ҫавӑнпа унта тырӑ та уйар- 
тан аптӑрамас/1'.

Епё каланинцен есӗр пӗлтӗр нулӗ ӗнтӗ: ҫӗр ну- 
рё тӑни ҫумӑр ҫуни ҫуманншгуе» ан^ах мар, тата 
уёртен хӑ,йёнт,ен те килет: хӑш ҫӗр хӑй нурӗкне ла- 
й&х тытса усраЛ, хӑшӗ к&шт уйар пулсаиах типсе



кайаЛ. Хӑш ҫёрте Ҫум$р сахал пулсан та. тырӑ нӳ- 
рӗксёр аитӑрамасЛ. унта тапра хай нӳрӗкне лайӑх 
тытаЛ. Хаш ҫёрте ҫумӑр ну май ҫу.сан та, тыра тип
се кайаЛ, унта тӑнра хӑй а ш ӗ н р  нӳрӗкне р р с а  тӑ- 
раймасЛ.

Ҫавӑнпа тырйпулӑ, уйарпа ан аптӑратар' тесен 
пирӗн тырӑ. акакан ҫӗрте нӳрӗ тӑратма тӑрашас, пу
лат. Ӑна йепле тумаллине пёлме епё сире тӑпра 
нӳрёкне тытни тытманни мёнте килнине калаеа 
парам. х ,

Епӗр пёлетпӗр: шыв ҫӗре ҫӑмӑртан йе ирӗлекен 
йуртан сӑрӑхса кӗрет. Тӗрлӗ тӑпрана сӑнасан, епӗр 
ака мӗн куратпӑр: хаш тӑпра витёр шыв т,асах ан
са кайат, хӑшпн витӗр вӑрахӑнтарах анаг, тӑпра 
шыва р с  туртса илеймест. Шыва г§ас туртса илекен 
тӑлра хШ рлй, шултӑра пӗррллӗ  пулат. Ҫавйн пек 
пӗррсем хуш ш инр аслӑ пуша вырӑнсем йулаҫҫё. 
Ҫавеем тарах айалалла шыв -цасах анса кайат. Ҫа- 
р.ӑн пек ҫӗр шултара ала пек.

Шыва -ҫасах туртса илеймеы тӑпра тусан пек 
вӗтё пёррллӗ., Оав пёррсем хушггщ питӗ хӗсӗк, ан- 
сӑр, курмалла та мар. Вӗсем тарӑх шыв айалалла 
анса кайаймаст, варахӑн анат. Ҫакӑн пек тйпра пит 
таг1)ӑ, тӗртнӗ пир пек, шыва хӑй витӗр пит сахалӑн 
йарат. Курнӑ пулӗ: ҫул ҫ и н р  тусан ҫине шыв тум- 
латсан, в&л ҫёре сӑрйхмасӑрах типсе кайат. Пирӗн 
натри хура тӑпра ҫак иккӗмӗш ҫӗр пек: вйл пит вӗ- 
тё пӗр|ӗллӗ, алйпа пӑрртасан. ванса тусан пек 
пулат.

Ҫавӑнпа хура тӑпра ҫине ҫум&р ҫусан, вӑл ҫӗре 
г,асах сйрӑхса кӗреймест, йухса кайаг, ҫумӑр ҫуни 
вара иире питех усӑллӑ пулмаст. Ҫапла ёнтӗ тырк
нула аван ӳсни ҫумӑр ҫунинрн апуах мар, ҫумӑр



шывё ҫӗр витӗр ейрахса тырӑ тымарсем патне ҫит- 
нинрн те килет. Ҫавйнпа ҫумӑр шывӗ пӗтёмпех 
тӑпрана кайтӑр. курӑк тымарӗсем патнех ҫиттӗр те
сен, ҫӗре шыва гцасрах туртса илекен тавае 
пулат.

Ҫӗре кӗрсессӗн шыв уарӑнса тӑраЛ. Ш.ултӑра 
пёрт,ӗллӗ ҫёрте вал сахал рарӑнса тӑрат, айалти си- 
йе ^асах ҫитет, тусан пек вётӗ пӗруӗллӗ ҫӗрте ну- 
май 'ррӑнса тӑраЛ, ҫӗр ана |а с  туртса илеймест. 
Ҫавӑнпа хура тӑпрана таран йёпетме шыв пит ну-, 
май кирлӗ. Ҫумӑр хытӑ, ҫусан та шыв унта айалал- 
ла рас кайаймаст, айала ҫитирен типсе пӗтет. Ҫа- 
вӑнпа ҫуллахи ҫумӑрсем питех усӑллӑ мар: вӗсем 
ҫёре тарӑн нӳрлетеймеҫҫӗ, тата кӑшт хӗвел нйхсанах, 
ҫил вӗрсенех шывӗ ҫийелте тёиа пирки, дёр гр с  тип
се кайат. Хура ҫӗрӗн айалти сийӗсене ҫитирен хӗл- 
лехипе ҫуркуннехи йур шывӗ кйна кайаЛ. Кун ҫин- 
р н  епёр кайран калаҫӑпӑрха.

Иур ҫусанах епӗр хура тӑпрана равса пӑхар: 
унӑн ҫийелти сийӗ нӳрӗ, ун айӗн|и сийӗ тииӗ пу
лах. Тепӗр кунтаы |авса пӑхсан, ҫийелти нӳрёк 
сирен айалти сийе ҫапнине куратпӑр. Икӗ кунтав 
р в с а  п&хсан, ыӳрӗк тата айаларах аннине куратп&р, 
Ҫапла ҫӗр айӗнуе пёр сирен тепӗр сийе н$грӗк, пур 
си те пёр пек нӳрӗ нулиренех куҫат. Ҫӗрте нӳрёк 
пёр сирен тепёр сийе куҫни шыв ҫӳҫ пек ҫин |е  тап
ра хуш ш инр сӳреыӗрен килет.

Шыв ҫӳҫ пек ҫин^е хушасемие ҫӳрени пурин- 
^ен ытла хура тапрара палла. Унта шыв вӗсем та
рах пёр сирен тепёр сийе лайӑх куҫат. Икӗ си ху
ра тӑнра илер: нӗри типӗ пултӑр, тепри йе йёпе, 
йе нӳрлӗ пултар. Унтан вӗсене пӗрле таг§а 
ҫьшӑҫтарса пёр пёр типмелле мар вырна хурар



Ҫ&пла тусан, шыв ҫӳҫ пек ҫинҫе хушасем та
рах нӳрлӗ сирен типе сийе куҫма тыт&наЛ, икӗ си- 
йӗ те пёр пек нЛрлӗ пулсан тин куҫма 'ҫарӑнаЛ. Икё 
сийёнҫе те вара шыв пёр пек,- пёр танах пу- 
лаЛ, малтанхи сийӗн^е мӗн цухлё, тепёрин^е те ҫа- 
вӑн т,ухлӗ пулаЛ.

Ҫӗр типни те саван пек. ( ’ил вёрнине, хёвел 
нахнине малтан щ  ҫийелти сийӗ типет. Пӑртак тип- 
сессён, вал ҫӳҫ пек ҫинҫе хушасем тарӑх иккёмёш 
сирен 1пыв туртма тытӑнаЛ, иккӗмёш сийӗ хӑйӗн 
нӳрӗкӗ сахалланна пирки виҫҫёмёш сирен туртма 
тытӑнаЛ, виҫҫӗмёшӗ тӑваттймӗтӗнцен туртма тытӑ- 
наЛ. Ҫийелти сийӗ йалан типсе выртат. Ҫавӑнпа вӑл 
айалти сирен йалан типӗрех пулаг. Типнӗ пирки 
айалти сийӗн нӳрӗкне туртаЛ. Ҫаваи пиркийех тата 
иккёмёш сийё те виҫҫёмёга еийӗн^ен нӳрӗк туртат. 
Ҫапла вара ҫёр йаланах типсе выртаЛ. Ҫӗр типнӗ 
уух шыв ҫӳҫ иск ҫинҫе хушасем тӑрах айалти сий- 
сенуен сӳлелле хйиарат.

Ҫёр шултра пёр'§ӗллӗ, хайӑрла пулсан, шыв ду
ле ннҫех хӑиараймасЛ; ҫавӑниа ун пек ҫӗр Т}ас та 
типмест. Хура ҫӗртен нӳрӗк айалтан ҫӳлелле хӑпар- 
са пӑс нулса пӗтни лампӑри кӑраҫҫын ҫунса пӗтнӗ 
йевёрлӗ. Кӑрадҫыи дийелтен ан'оах ҫунаЛ ҫуннӑ. 
вырӑнне айалтан хӑйу ҫипиисем тӑрӑх кӑраҫҫын хӑ- 
параЛ.

Оавӑтра кӑраҫҫын пӗтсен, хӑйу пӗтӗмпех типсе 
лараЛ. Ҫёр тинни те давӑн пек. Ҫийелти нурёк пае 
пулса сывлӑша кайат, ун вырйнне айалти ҫинҫе ху- 
шӑсем тарах, урах нӳрӗк хапараг. Нӳрёк лӗтсен ҫӗр 
пӗтӗмпех типсе кайаЛ. Ҫӗре тинме рарас тесен, унӑн 
|и  ҫийелти сине айалти сийӗнҫен мёнле те пулин 
кӑпашкалатса уйӑрма тйрӑгаас пулаЛ. Оапла тусан



ҫӳҫ иек ҫинҫе хушӑсем татӑлаҫҫӗ те, шыв вара вӗсем 
тарах ҫ-ӳлелле хӑпараймасЛ, айалти сийёсен$е ан^ах 
ҫӳрвт.

Лдмиӑ хӑйуне касса татӑр, пӗр ҫип ан^ах хӑва- 
рӑр. Кӑраҫдын вара савӑтран ҫунпӑ ҫӗре хӑпараймасЛ. 
Ҫӗрӗн ҫийелти сине кӑпашкалатса айалти сийӗн^ен 
уйӑрни те ҫавйн пек пул&Л, ҫинҫе хуш&сем нӗр пё- 
ринпе ҫыпҫӑнаймаҫҫё. вара птрӗк ҫӳле хӑпа.рапмасЛ. 
Саванна вара айалти сийӗеем типме ^арӑнаҫҫӗ.

Халӗ ӗнтё есӗр пӗлетёр: хура тӑпраллӑ ҫёрте 
тырӑ, иӳрёсӗр аи аптратӑр тесен, иирӗн анасене ҫу- 
мйр шывне те, йур шывне те туртса илекен тӑвас 
пулат, тата ҫёрён ҫийелти сине к&иӑшкалатса пгыв 
ҫӳрекен ҫинҫе хушӑсене пӗтерес пулат, вӗсем та
рах шыв ҫӳлелле кудҫа пӑс ан пултар тесе, ҫаксен- 
'^ен пуҫне тата ҫӗрте нӳрёк усрас тесен, пирён ака 
мӗн хытӑ астумалла.

Авйн уйахӗн^ен пуҫласа ака уйӑхӗ ирти’ренех  
йирӗн уйри ҫӗр нӳрленнӗҫсмён нӳрленсе выртат, ҫав 

«''вахйтра шыв ҫӗре пит тарӑн ҫапат. (Вӑл мӗншӗн 
пулнине енё урах ҫӗрте калӑп). Ака уйӑхӗне аван 
уйахё хушшинҫе ҫумӑр ҫӑваЛ пулиы те, ҫӗр типсе 
иырат. Ҫав вӑхӑтра шыв пӑс пулса, .ҫумӑр шывё дё
ре сӑрӑхса кайиэден нумай пӗтет. Саванпа ёнтӗ йур 
шывӗ дёре таран кайни, ҫӗре шыв хытӑ ҫапми пит 
кирлё йапала. Йур шывӗ пурпн^ен ытла хура ҫӗре 
кирлӗ, мӗншӗы тесен хура дӗр хӑй вётё пӗруӗллӗ 
пирки, дулла дум&р ҫусан. ун шывне туртса илей- 
мест, тата нал ҫӳҫ- пек ҫпнде хушӑсем тӑрӑ,х нӳрӗк 
хӑпарнипе нит хытӑ типет.

Хура дӗр кӗркунне^енех типсе выртат, ушнӑн 
дуллахи ҫумӑр. дӗре т,асах сӑрӑхса кӗрвймен пирки, 
тата цаеах типсе кайнӑ пирки питех усӑллӑ пулай-
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маст. Ҫавӑнпа хёллехи йур шывё ҫёре ҫапт&р тесе, 
иирӗн пит хытӑ тӑрӑщас пулат. Тыррапулла ҫав 
нӳрӗк' ҫулла питӗ пысӑк усӑ кӳрет, &на уйарпа пӗ- 
тесрен сыхлаеа тӑрат.

Хӑйӑрлӑ, шултара -пёр^ёллё ҫёр хура ҫёр пек 
мар. Шыва ^асах туртса илнӗ пирки, вӑл ҫумӑр хы- 
тӑ ҫусан ҫулла та ҫуркуннехи ггекех хытӑ нӳрленме 
пудтарат. Ҫанла ӗнтё тырӑнулй уйарпа ан аптӑратӑр 
тесен, пнрӗн акӑ мӗн тума тӑрӑлнас пулат.

1. Хӗллехн йур шывӗ ҫӗре таркнтарах кайтар, 
хыт&рах ҫаптӑр тесе тӑр&шмалла.

2. Ҫумӑр шывӗ те, йур шывӗ те ҫёре сӑр&хса 
кӗтёр, айаккалла йухса ан кайт&р тесё тӑрӑт- 
малла.

3. Н ӳ р ӗк . хура сёрти ҫӳҫ пек ҫинҫе хушӑсем 
тӑрйх ҫулелле тухса. п&с пулса пӗтнинё цармалла. 
Уалалла еггӗ еире ҫак халӗ каланӑ виуӗ ӗҫе йешш 
йеггле тумаллп унн^ен калаеа кӑтартап.

2. Тӑпрари нӳрӗк. Курӑкеене уеӑлӑ  
шывпа усӑсӑр шыв. Уйа йур йепле 

пухмалла.
Малтан пӗлер: тырапулӑ лайӑх пулас иулсан 

йна ӳсме мӗн уухлё шыв кирлӗ. Вереннӗ ҫынсем 
курӑкеем ҫитённине сӑнаеа ак мӗн пӗлнӗ. Курӑкоем 
ҪИтӗнсе пёр пйт типӗ йапала, пёр пӑт вйрӑ, йе пёр пат 
у та. улйм параҫҫӗ пулсан, вӗсем хӑпсен тымарёсем- 
пе ҫёртен 300 пӑт йахӑн шыв туртса илеҫҫӗ. Тыма- 
рёсем ҫӗртен шывпа пёрле курӑк валли урӑх йапа- 
ласем те туртса илеҫҫё. Ҫавсем нур те тымартан 
курӑк тунипе, курӑк уулҫисене сарӑлаҫҫё. Вӗсен^ен 
хйшё кур&к туни иулнӑ ҫёре кайаҫҫӗ, хӑшӗ вӑрӑ, 
пулнӑ ҫёре кайаҫҫӗ, шывё ҫулдӑсен-1}ен тухса сыв-



лйша кайат. Вӗсенӗн вырӑннё тымартан шывпа пер
ле курӑка кирлӗ йапаласем каллех хйпараҫҫӗ.

Тёҫеттинран 100 иӑт варлӑх, 200 пйт улйм тӳ- 
хат пулсан, тымарсем давӑн -духлӗ типӗ йапалашӑн 
сахал пулсан та ҫӗртен 90 пин пӑта йахйн шыв 
илеҫҫё, Вёреннӗ ҫынсем тата: курйксем ҫӗрти нӳрӗ- 
ке пӗтӗмпех туртса илейменнине пӗлнё. Ҫӗрти игре
ке Пётӗмпех типмесен те, анҫах вйл курйксене кир- 
линрэн сахал пулсан курӑксем типсе кайаҫҫӗ.

А на пӗлес тесен акй мӗн тума пула!. Пӗр пӗр 
'ҫӳлмекре ҫитӗнекен курӑка шйварма ^арӑнар. Апла 
тусанкурӑк  ткпсе кайаТ. курйкне кйларса пӑрахсан 
т^лмекри тӑирара мӗн ҫухлӗ нёрӗк йулнине шутла- 
са кӑларма пулат. Ҫапла шутласа вӗреннӗ ҫынсем 
ак мён пӗлнӗ.

Хйййрлӑ ҫӗрте пёр теҫеттпнран пӗр аршӑн тарй- 
нйшӗн-де шыв 12 пин пйт йахйн пулсан, курӑк типсе 
кайаТ. тӑмлӑ ҫӗрте 80 пин пйт йахйн пулсан, Типсе 
кайат. Пеккатеринослав кӗпӗрнин-р тйпрара 112 пин 
пйта йахйн пулсан, типсе кайат. Ҫак 12 пин пйт шыв, 
80 п и й  лйт тата 112 пин пйт шыв, курйксемтнён 
усӑсйр. Ҫавйнпа ёнтё ака ҫиыце тырй лаййх ҫитӗнтӗр 
тесен, теҫ-еттинйра пёр аршйн тарйнйш сире шыв ха
ле каланй хисепрен т^ылай нумай пулас пулат.

Ҫӗр ҫавйн Т)ухлӗ гаыва йҫтан илсе ҫитеретшй? 
Пёр пйт типе йапала ӳстермё курйксене 800 пйт- 
шыв кирлё пулсан, пӗтӗм уйа мён -духлё шыв кир- 
лё пуЛё? Пурин-ден дёр йур тывён-дён пурёк нумай 
илет. Нумайёшё йур шывё дёре дуркунне ан-дах сй- 
рйхат те.ҫҫӗ.

Ант;ах вйл аила мар. Вёреннё дынсем хёлле уй- 
ра выртакан йура сӑнаса акй мён курнй. А.вйн уйй- 
хёнхен пудласа хёл кадирденех йур айёнди дёр нӳ-
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релнӗҫемӗн нӳрелсе пыра!\ Кйрлаҫ уйӑхӗн$е пӗр ар- 
шӑв сийлӗ ҫӗрте шыв 80 пин пӑт ытларах пула)'. 
Вал ак мӗнтен килет. Кёркунне йур ҫӑвицен ҫӗр 
шанса хытса ларат.

Хӗллехи йур ӑна хулӑмйн хупласа илсен вӑл 
ӑшӑнса ирӗле пуҫлаТ. Хулйм йур ҫийелтен хупласа 
тйрса йна шанма памасВ Ҫӳлте йур сийӗнре 15 — 
20 крат. сивӗ пулсан та, йур айӗнре сивӗ 0 кратӑс- 
ран ытла пулмаст. Ҫӗрӗн айалти сийӗсем хӗлле те 
йшй тӑраҫҫӗ. Вӗсем хййсен йшшине ҫӳлти снйе па- 
раҫҫӗ. Ҫӳлти сийӗ йшйна! те хӑй ӑшйннипе хйй ҫу- 
мёнри йура ирӗлтерет. Йур ирӗлсе шыв пулат те, 
ӑшйнса ҫемҫелнӗ ҫӗре сйрйхса кӗрет. Ҫӗр ҫумӗнрп 
йур ирӗлсе хӗлӗпех ҫӗре ейрйхса тӑра!.

Ҫавӑнпа хӗлле ҫӗр нӳрелнӗ ҫемӗн нӳрелсе пи
рат. Авӑн уйӑхӗн^е пӗр аргаӑн тарйийш сийре 100 
пайран 14 пай ант,ах шыв пулат. г|]ӳк уйӑхёное шыв 
6 вершука йахйн ҫапа!’, 100 пайран 20 пайа ҫитет. 
Раштав уййхӗн^е шыв 8 вершук ҫапа!’. Кйрлат^ уйй- 
хёнре 12 вершук, паре уйӑхӗыре аршӑн ытла 
дӑиат.

Ҫапла ӗнтӗ ҫӗре йур хулймӑн витсе тйви пит 
кирлӗ, вӑл пит усӑллй йапала: ун айӗнт,е ҫӗр хёлӗ- 
пех шыв туртса нӳрелсе выртат. ҫуркунпе те ҫӗр 
ҫемҫе пирки шыв йна хытйрах ҫапат, Уйра йур ду
хе пулсан, дёр хӗлёпех шӑиса выртат, шыва туртса 
илеймеет. Оуркунне пулсан та йур шывё дёр ирёл- 
мен пирки дёре кёреймест.

Гавйнпа пнрён хамӑр анасем дине йур нумай- 
тарах купалантӑр, дёре шывё хытйрах даптйр тесен, 
пнрён мён тумаллаши? Уйа йур нумайтарах пухма 
вйрмансем нумай пулйшаддё. 1891-мёш дулта Йекка- 
теринослав кӗпёрнинре вӑрманлй уйра дара уйрпн-



, ^ен тырӑ виҫ-ӗ хут ланӑхрах пулнӑ. Ҫав ҫулах татэ. 
вӑрманлӑ, ҫӗрте пӗр аршӑн /зийре 100 пайран 21 пай 
шыв пулнӑ, ҫара уйра 17 пай пулнӑ. Ҫав пайсенцен 
тырӑпулӑ кирлӑ. мар шыва 14 пай кӑларсан, вАрман- 
лй ҫёрте уеӑллӑ дгыв 7 пай. ҫара ҫӗрте 3 пай кӑна 
пула!.

Ҫав- уйсентщ гаыва пӑтпа шутласан. малтанхн 
уйра 60 пин ус&йлӑ шыв нулат, ҫара уйра 25 пин 
пйт пулаЕ Епӗр 300 пӑт шыв пё|> пӑт типе йаяала 
пулнӑ ҫёре кайат терӗмӗр. Ҫавӑнпа уйри усӑллӑ. гаы
ва 300 пайа уйӑрсан, кашыи уйран м-иҫе пӑт тырӑ 
тухнине пӗлетпӗр: вӑрманлӑ уйра теуеттинрен'70 пӑт 
в&рӑиа 130 пӑт улам тухат. Тулӑ кёпёрнин^е ҫара 
уйра 30 пӑт вӑрӑпа 50 ийт улӑм тухаТ.

Хӗл хушшин^е йур вӑрыана анцах мар вйрман 
патӗн^и уйсене тё пухӑнат. Тулӑ кӗпӗрнин^е пёр 
уйӑн виҫӗ йенг1;е вӑрман пулпӑ. Ҫав уйра 1891-мӗш 
уулта 90 пӑт вӑрлйх пуҫтарнӑ. ҫара уйри анасем уни
жен вӑрлӑхне те аран аран тавӑрнӑ. Вйрман йур пух
ла питӗ аван йапала. Ҫапах та егаёр хамӑр уйсейе 
каллех вӑрман тӑвае тесе гаухӑшлас ҫук.

Ҫавӑнпа нирӗн тырӑ, пулман. ҫайа кайса вырта- 
кан хӑйӑрлӑ вырӑпсене: варсене те, ҫырмасене те пу- 
лин йӑвӑу лартса тултарма тӑрйшас пулат. Вӗсем те 
нумай йур пухса тӑма пултараҫҫӗ. 5гйа йур иухма тата 
уӗрӗ картасем нумай пулӑшаууӗ: уара уйра ҫунӑ йу- 
ра ҫлл хаш |ухне йӑлт урйх уӗре вӗҫтерсе кайа!. 
Ҫавйн нек пуласрап йура г§ӗрё картасем цараууӗ. не
сем ӑна пӗр вырӑнта тытса тйраууӗ.

Курнӑ пулӗ уйра пӗр пӗ^ӗк тёмӗ нулсанах ун 
йёритавра йур куиаланаК Апла пудеан, ^ӗрӗ карта 
тавра йур тата нумайтарах пухӑпмалла. Ан$ах т^ерё 
картапа ецӗр ҫавах пётём уйа йур пухае ҫук.  ̂нйн

— 12 —



ҫӳллёшӗ пӗр 'ҫалӑш- пулсан, вӑл йура хӑй йёритавра 
лилек -ҫал&ш кӑна иухма пултарат. г1)ӗрӗ карта тата- 
хакла ӳкет, суха тума та '^йрмантарат. вырйн та ыт- 
лашши илсе лараТ. Ҫавӑнпа уйа йур пухас тесе, ха- 
шё тата акӑ мён тӑвасҫӗ.

Уйа ырашиа пӗрле т,ас ҫитӗнекеп курӑк в&рри- 
сем акаҫҫӗ. Вёсем сивё пулит^ен цылай ҫптӗнеҫҫӗ. 
сивё пулсан дӗтӗмпех пӗтеҫҫӗ, тункати а н р х  ларса 
йулат. Вёсем вара йура т,арса тйраҫҫӗ, ыраш анине 
хыт&рах йӗпетме пулйщаҫҫӗ. Уйа йур пухйнни пнтё 
кирлё йапала.

Анцах ҫёрӗҫлекенён саваннах ^арӑнас пулмает: 
унан ҫёре ҫав йур шывне пит ’̂ ас туртса илекен тй- 
вас пулат. Апла тумасан йур шывёнг§еп уса нумайах 
пулмает, шыв ҫӗре кёреймесёр йухеа кайма пулта
рат. Гаванца йур шывё ҫӗре кетӗр, ӑна хытӑрах 
ҫаптар тесе, пирён кёркунне анасене сухаласа хава- 
рас пула1'. Кёркунне анасене сухаласа хйварни унта 
йур пухнин’§ен те уейллйрах. Тата ку ӗҫ ййвйр та 
мар. Ҫавйниа кирек камйн та кёркунне хӑй анине 
йепле те пулин сухаласа хйварас пулат.

Сухаласа хйварнй ана сухаламаннин^ен темиҫе 
хут нурё пулат. Иеккатериноелав кӗпӗрнинце суха
ласа хӑварнӑ, теҫеттинере нӗр аршйн тарйнйхп сийре 
100 пайран 26 пай шыв пулнӑ. сухаламаннин^е 1В 
пай пулнӑ. Ҫав иайсенцен тырра уейейр 14 иайа кӑ- 
ларсан. ыалтанхи ана ҫин^е 12 пай, тепёринт;е 4 пай 
уейлла т ы в  пула!’. Ҫав пайсене пйтпа шутласан 
сухаланй тедеттинер© 96 пин пйт шыв пула!, суха- 
ламаннин^е 35 пин пйт пула!. 96 пин пйт шыв 
100 пйт ытла пйрй иама пултарат. 35 пин пйт тык- 
40 пйт а н р х  пама пултарат.

Ҫанла ӗнтӗ тырйпулӑ ҫула ҫумйрсйр ан аптйра- 
тйр тесен, пнрён пурин^ен малтан анасене кёркунне
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-сухаласа хаварас пулат. Ҫапла тусан ҫёре нӳрёк икё 
Хут ытларах ҫапаГ, тарӑнтарах кайа!’. тяпессе те ^ае 
типсе пӗтеймест. Камӑн тата май пур. камӑн вӑй ҫи- 
тет, унӑн хӑй ани ҫине йур нумайтарах пухма тӑр1- 
Шас пулат. Малалла епӗ ҫулла уйар тртх анасем 
тнпсе кайасран мён тумалли ҫин^ен каласа парӑп.

3. Хура тӑпра ӗҫленӗрен улӑшӑнни 
Мӗншӗн улӑшӑнни. Курӑкеем ҫёре

типӗтни.
Ҫуркуннепе кӗркунке хушпшн^е анасене йепле 

ёҫлемелли ҫин^ен калит^ен малтан тӑпра муклашки- 
сем пӗр пӗринпе йепле ҫыпҫӑнеа тӑнине пӗлер. Тырӑ. 
акас пулсан, епӗр ҫӗре сухаласа ҫемҫететпӗр. Ан^ах 
ҫӗре тёрлӗ ҫемҫетме пулат. Илер хура тйпрана. Х у 
ра тӑпрана сухаласа сӳресе кӗл пек пули^ен кӑ- 
пйшкалатма пулаГ. Ҫапла тусан тӑпранйн вӗтӗ пӗр- 
'^исем пӗр пӗринпе хытӑ ҫыпҫӑнса тӑмаҫ-ҫё, кӗт те- 
кӗнсенех саланса кайаҫҫӗ.

Теиӗр терлӗ кйпйшкалатсан ана ^ышкӑ пысӑкӗш 
муклашкаллӑ. пулат. Ҫапла тусан муклашкасем пӗр 
пӗринпе ҫыпӑҫӑнмасӑрах выртаҫҫӗ, пёр пёринпе ҫи- 
рӗп ҫыпҫ&неа уйӑр&лмасйр тӑраҫҫӗ. Анана тата тепӗр 
тӗрлӗ кӑпӑшкалатсан, ун ҫин^е пысӑк муклашкасем 
ан^ах выртакан тума пула!. Тырӑ лайӑх пултар те
сен, анана сухаласа сӳресе хӑтпӗн пек кӑпйшкалат- 
маллаши? Сӑнас пула4, ҫавйн пек кӑпӑшкалатас 
иулат.

Ан^ах ана ҫинт;и хура тӑпра кӗл пек ёнсе вырт- 
ни, унтан каллех хытса кайни мӗнтен килет вӑл? Ак 
мӗнтен. Хура тӑлрара пкӗ йапала пур, вӗсем йӗпен- 
сен пит ҫыпҫ&накан пулаҫҫӗ. Ҫав йапаласен§ен пёри 
тйм, кирпӗ^ё тйвакан тӑм мар, шурӑ ^агпкӑсем тӑза-



кап таса тӑ.м; тепри курйксент^ен ҫёрсе пулнА (ҫӗрвк 
тӑпра). Хура тӑирара ҫав ике ҫыпАҫтаракан йапада та: 
тйм та. ҫӗрӗк йапала та нумай. Ҫавӑнпа хура тӑнра 
муклашкаллӑ пулса выртаТ те. тӑмпа ҫӗрёк тӑпра 
'!)ТЛ Ҫ.урт тулӑ г>)ух кирпӗт;ӗсем хушшпне хуракан це
мент пек; вӗсем пӗртщсене, муклашкасене хытӑ <ы- 
пӑҫтарса тӑраҫҫӗ.

А н р х ' вёсем иккӗшё те пёр пек мар, икё тӗрлё- 
Тӑмпа хӑйӑра йӗпетсе пӗрле хутӑштарҫан. вӗсем пӗр 
муклашка пулаҫҫӗ, ттшсе ҫитсен хытса кайаҫҫё. Ҫав 
муклашкана кайран йӗпетсен. татах типӗтсен. вАя 
ҫпрӗипипех тӑрса йулаГ. Ҫапла ӗнтӗ тӑм темиҫе хут 
йӗпенсен те, хййӗн ҫыпҫӑнакан хӑватне еухатмас!’. 
Ҫӗрӗк тйпра апла мар. Нӳрлӗ тӑпра ӑп]йнт;е вӑл тАм- 
ран вунӑ хут ытларах ҫирёп еыпҫӑнат. Ант,ах унпа, 
уыпӑҫтарса муклашка тусан. еав муклашка тепёре 
йӗпенизденкӑна ҫирӗп тӑрат. Йӗпенсенех вАл балан
са, ванса пӗтет, мёншӗы тееен унАн. тепере йӗпен- 
сен, ҫыпҫӑнакан хӑва^ӗ пётет.

Татах ҫьшҫӑнакан тйвас тесен, ҫав ҫӗрӗк тӑпра- 
на нурлӗ ҫӗре хурас пулат. Нӳрлӗ ҫӗрте вӑл тата 
малалла ҫӗрет те, каллех ҫыпҫӑнакан пулат. 'Ҫав ҫӗ~ 
нӗрен нулнӑ ҫӗрӗк тӑпра тепӗре йӗпешгрен ҫӗр пбр- 
цисене, муклашкасене ҫирӗп ҫыпйҫтарса тӑрат. Тип- 
нӗ §ух ҫерёк тӑпра хӑйӗн ҫыпҫйнакан хйватне а н р х  
мар, хӑйпе пӗрле тйм хйватне те пётерет.' Ҫавӑкпа 
ӗнтӗ хура тӑпра ҫёре сухаланӑ. -ҫух. пысӑк муклаш- 
касем пулаҫҫӗ пулсан. ҫав муклашкасем типсе хыг- 
са кайаҫҫё, вёсене пуртӑпа ҫапса ватма та хён.

Ан^ах ҫумйр ҫусанах ҫав муклашкасем йёпенеҫҫӗ 
те, хӑйсем йевӗрӗпе хӑйсем ванма тытӑнаҫҫӗ, ҫймал 
сурепе сӳресенех йалт ванса кайаҫҫӗ. Мӗншён зАл 
апла пулат? Мӗншӗн тесен йёпенсен ҫӗрӗк тӑпраыАя
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ҫыпҫӑнакан хават^ё пётет. Ан§ах ҫав тйпрах пӑртак 
тиосе выртсан каллех ҫмпҫӑнакан пула!. Вал ҫып- 
ҫ&накан ҫӗрте ҫёнӗрен урӑх ҫёрӗк тӑпра пулнин^ен 
килет.

Хура ҫӗр муклашкин^е тйм нумай пулсан та, вӑл 
та- йёпенсен ванса каЙаГ. Вӑл мӗнтен пулнине ҫӗр- 
ӗҫлекен ҫыннӑн пит астӑвас иулаТ. ’§ей уашкиеем 
т&вакан тӑма илер. Ана еӑнах пек вётё пули^енех 
тӗвӗр. уытан пшвра пӑтратйр. Ҫапла тусан там пёр’р -  
сем шывра ирӗлсе кайаҫҫӗ те. шыв вара сӗт пек шурӑ 
пулат. Вав шыва ик ҫул иртеэден лартсан та. вал 
ҫаилах сёх пек шурӑ тӑрат, там пшвран уйаралса 
айала аымаст.

Ав ҫах ҫавӑнта кашт тӑвар йарсанах ирӗлнӗ тӑм 
пӗр$исем уӑмӑртаима тытӑнаҫҫӗ те айала пухӑыаҫҫӗ; 
шыв вара тӑрӑлса йулаТ. Тӑвар нумайтарах йарсан 
тӑм пёрхиеем хавӑртрах хутланса '§ӑмӑртанауҫӗ. Тӑм 
тӑпрара та ҫавӑн пекех хйтланаВ Тйттрари шыв йӑл- 
тах таеа мар, ун ӑшӗнте мён $ухлё те пулин ирел- 
нӗ тйвар пур. Тӑвар пуртан тӑпрарн тӑм хутланат 
те, хӑй хутлануӑксемие тапрп пӗртҫйсене ҫыпҫӑнтар- 
са тараВ I

Тӑпрара мӗн уухлӗ тӑвар нумай, ҫавӑн цухлё 
тӑпра муклашкисем ҫирёгг пулаҫҫӗ. Ҫумӑр шывён^е 
тйвар ҫук. Ҫавӑнпа вара, ҫумӑр ҫусан, ҫумӑ^ шывӗ- 
тӑпрари тӑвара хӑйпе нёрле айала илсе кайаТ, тйн- 
рари тӑм тӑвар ҫукран пӗтёмпех ирёлее кайат, Таи
ра муклашкисем вара ҫиреп ҫыпҫӑпеа тӑрайыаҫҫӗ, 
хайсемех салала еалаиа кайаҫҫё.

Ҫумӑр иртсе кайсаи. ҫёр ҫийёлтен типме пуҫлат* 
вара айалтан тйвар гаываа пӗрле каллех хйпараУ те, 
ҫӗре хытарса лартаВ Вӑл акй йепле пула!. Ҫӗрӗтт 
малтан ҫийелти оййё типет. Ш ртак типсен вал айал*
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ти сирен ҫ-ӳлелле нӳрёк туртма тытӑнат. Нӳрӗкпе 
иӗрле ҫӳле тӑнар та хйнарат. Тйвар тӑм пӗрг§исене 
хутлантарат. лешшем хййсен хутлан^йкӗсемпе ҫӗр 
муклашкисене пӗрле ҫирёп ҫыиҫйнтарса хураҫдӗ. Ҫӗр 
вара ҫийелтен хытса кайат. Ҫавӑнпа ҫав хытй ҫӗре 
суресен, ҫийё муклашкаллй иулат. Ҫав ҫӗрех типсе 
кайитэден сӳресен тӑггра кӗл не к ванса кайатх

Ҫавйнна нихҫан та тӑпрана ҫумӑр хыҫҫӑн тӳрех 
сӳреме йурамаст, иӗр вершук йе ҫур вершук тнпсен 
тин сурес иулат. Ҫапла тусан анара нӳрӗк те вйрах 
тӑрат, тырйпулй та лаййхрах пулат. Вӑл акй мӗн- 
тен килет. Анана с/ухаламасан ун ҫийелти сийё хытса 
ларат. Ҫавӑн иек т]ух вёл шыва пит вӑрахйн сйхат, 
ҫумйр шывё вара йе лупашкасене нухйпат, йе. аиа 
тайлйм пулсап, йухса кайат, дёре лаййхрах нӳрет- 
меет. Тата ҫитменнине хытса кайпӑ хура тӑнрара ҫӳҫ 
пек динҫе хушасем тйрйх нӳрёк айалтан уӳле хытӑ 
лит нумай хйпарат, ёшйпа нйс пулса вӗҫҫе кайат.

Ҫавӑниа хытса кайнй хура тйпра еӑхал хушй- 
рах тем тарйнйш типсе кайат. Хура тйпрана сухала
са, суресе кӗл пек туни дёре те нӳрёх тытас йен- 
’$ен аван мар. Кӗл иек кйнйшкаланнй ана ҫумйр пул- 
санах уийелтен хытса кайат. Тепёр дум ар пулсан 
шыв вара айалалла кайаймаст, дёре дийелтеи ант;ах 
йӗпетет. Ҫакӑн пек.ана дпнт,е тата пӳрӗк те уас пё
тет. Тйнрари нӳрӗк дуд пек динде хуш&ксем тарах, 
пурин^ен ытла ҫ ё р 'аута хытйрах дындйнса тйраг да
вани ах тухат.

Ҫнйелти сиМё дындйнса дпрёи хытнйран вйл а: ал- 
тан дуле куда! те, нас пулса сывлйша канат, Ҫапла 
ёнтё, кёл пек ванса выртакан ана дӗрти нӳре тытса 
т&раймас!-, §ас тинсе кайат. Пысӑк муклашкаллй су- 
халана ана тата надартарах. Пысйк муклашкасем хуиг-

Костнч»*. Тирцанулда... 2



шипе ҫумар шывё суха тӗкӗнмен сийе кайасси аван 
кайат, аирах муклашкасем хййсем ҫирӗп нирки пит 
вйрахйн йӗпенеҫҫӗ, ҫумӑр шывё вёсем ҫ-инрен йухса 
анат. Пуриврен ытла иысйк муклашкаллй ана нурёк 
тытманнинрен нарар. Ана сухаламан рухнехп пек 
тикёс выртат пулсан, унйн нурёк тухакан вырйн еа- 
халтарах. нӳрӗк ун ҫийӗнреи анрах тухат. Ана мук
лашкаллй выртат пулсан, нурёк унйн ҫийёнрен те, 
тата муклашкасен пур йенрен те тухат

Ҫавйнпа нурёк нумайтарах пётет. Суха тёкёнмей 
айалти 'сийсенрен нӳрӗк ҫӳле ҫӳҫ пек ҫинҫе хушйсем 
тӑрйх хйпарат. Ана пит пысак муклагакаллй пулсан, 
муклашкасем хййсен айёнри хытй сийе витсе хупла- 
•са тӑраймаҫҫӗ Ҫавйнпа нӳрёк унтан тӳрех сывлаша 
канат. Ҫапла вара пёр вйхйтрах сухалана сийе те, 
сухаламан сийё те типсе выртат. Ҫӗрте нӳрӗк тыт- 
ма сухаланй сийе вётё муклашкалли пуринрен аваа. 
Ҫакан пек ана ҫинре шыв вётё муклашкасем хутп- 
шипе айалалла расах анса кайат.

Муклашкаллй с и й  айалти нурлё сийне хупласа 
тӑра!’, тата ҫакй икё сий тара ҫыпйҫҫа тймаҫҫё, ҫа- 
ванпа вӗсем хушшинре тныв ҫӳрекен ҫинҫе хушӑсем 
те ҫук. Ҫавйнпа айалти нӳрӗ ҫӳле хйпараймаст, ҫёр 
те вара хытах типмест. Вӗтӗ муклашкалла сухалани 
тата акӑ мӗнтен аван. Ун пек ана, ҫумӑр ҫусан та, 
-рас хытмасТ; ытла нумай ҫусан пит хытса ларат.

Анрах ӑнана та ҫапла хытнипех хйварма йура
маст. Апла хӑварсан тепӗр ҫумйр шывё ҫӗре сйрйхеа 
кёреймёррё, тата хь^тнй пирки ҫӗр те хытйрах -ти- 
пёррё. Ҫавйнпа тинме тытйнсанах анана кйпйшкалатоа 
хурас пула!. Анрах васкас пулмает: типмесёр сий
не кйпйшкалатма йурамаст, вйл кёл пек ванса кайат, 
тепёр пёрёк ҫумйр пулсан, каллех хытса кайаВ Ив-



пе $ухнех сӳресен ана тата на^артарах пулат. ҫӗр 
тикёс выртмаст, хытасса тата хытйрах хытса лараВ 
Ҫавйнпа ҫӗр хытй тппет.

Кйпйткалататэден ҫӗре ҫийелтен кйшт типие 
парас пула1'. Ҫийелтен кйшт типшӗнсен вӑл айал- 
тан шыв туртма тытйнаТ. Шывпа пӗрле тйвар хйпа- 
рат. Ҫавйнпа пйртак типнӗ анана сӳресен вал хйй 
йшйн'$е тйвар пур пирки вётё ҫирӗп муклашкалла 
пулса выртат. Икӗ спй пӗрпёринпе та^й ҫыпӑҫҫа тй- 
ман пирки нурёк айалтан ҫӳҫ пек ҫинҫе хушӑсем 
тйрйх ҫӳле хйпараймаст. Ҫавйнпа вӗтӗ муклашкаллй 
ана т̂ ас типмест.

Ҫийелтен кйпйшкалатнй сий айалти сийпе тат,й 
^ыиӑҫҫа тймаст, унтан уййрӑлса тйра1\ Вӗсем хуш- 
шинт,е ҫӳҫ пек ҫинсе хуптйсем еук. Ҫавйнпа айалти 
нурӗквӗсем тйрах ҫӳле хйпармаст. Ҫапла вара ҫийел- 
та-капйш ка сий хйй типсен те. айалтп нӳрӗ сийе 
типме памас! йна типесрен хӳтӗлесе тйрат. Ҫпйелти 
сий типсе тйнй ппркп ҫӗреймест. унта вара курӑк- 

- сене кирлӗ апат та хатӗрленеймест.
Тырй тымарӗсем ҫпйелти сийре мар. айалти сий- 

ре пулаҫҫӗ. Вӗсем ӑҫта нӳрӗк пур. йҫта ҫиыӗҫ пур, 
ҫавйнта пулаҫҫӗ, ҫйвйнтан апатҫимӗҫ илеҫҫё. Курйк- 
сйр, тырйсйр ҫара анасем ҫийелти спйён-ҫен нӳрёк 
пйс пулса тухнӑран тппеҫҫӗ. Ана ҫинт,е курйк мён, 
йе тырйпулй ҫитӗнет пулсан, вал урйхла типет. Ӗлӗк 
ҫитӗнекен курйк айӗнт^е ҫӗр нӳрӗрех пула!' тесе шу- 
хӑшланй. Ҫавӑнпа вёсем ҫийелти сий типнпне сйнаса 
кӑна каланй.

Ан^ах вйл апла мар. г1}йнах та, курйксен айён^е 
ҫӗр хӗвел хӗртнин^ен тата ҫил вёрнин^ен сыхланса 
выртнипе ҫара уҫй ҫӗртин^ен н^рёрех. Анҫах тарйн- 
тарах 'ҫакаласа пйхсан. епӗр ' ҫёр урйхла типеине
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куратпӑр. Епӗ калаий'эдё: иӗр теҫеттпнраы 100 пйг 
вӑра, 200 нйт улйм илес тесен, ООпин нӑт шыв кир- 
лё тесе. Ҫав шыва тымарсем тӑпраран илеҫҫӗ, шыв 
курак тунисене, тура^ёсене сарӑлат, йулашкинцен 
ҫулҫӑсем патне ҫнтет те, пӑс пулса сывлйша уйрӑлса 
кайат. Курйк тымарйсем ҫийедти сийре мар, айалти 
нӳрӗ сийре нулаҫҫӗ, ҫавйнтан вӗсем унтан курйк вал- 
ли нӳрӗк туртаҫҫё. Ҫавйнпа айалти сийӗсем хытйрах 
типеҫҫӗ те. Пурни^ен ытла йҫта типё, ӑҫта тьшар 
нумай, ҫавӑнта пула!’.

Акнй ана акманнин^ен ^ылай нумай типёрех ду- 
лат. Ҫакна лайӑхрах сйнаса йлес тесе икӗ йунаптар 
ураскй  илнё. Иӗр у'эдаски ҫине йури нимӗн те акман, 
тепри ҫине вӑрйм тьшарлй .^утоернӑ йатлй курӑк ак
нй. Ака уйӑхӗн 2-мӗш кунӗн$е ҫак у^аскӑсен^е шыв 
акй мӗн §ухлӗ иулнӑ. 3 вершук тарйнӑшӗн^е ҫара 
шыв 100 пайран 29 пай. акнй анара 27 пай пулнй. 
8 вершук тарйнӑшӗн^е икӗ ании^е те 91 пай шыв 
пулнй. 13 вершук тарйнӑшӗн^е дара анара 131 2 пай, 
акнӑ анара 10 пай шыв пулнй.

Ҫапла ёнтё дуркунне икё у^аскӑри  шыв хуппи 
питех пысйк пулман. Ҫурла уййхён 6-мёш кунёнце 
видҫй пахсан ак мён курнй. Ҫара анара о вершук 
тарӑнӑшӗн^е шыв 28 пай, акнинре 24 пай пулнй; 13 
вершук тарӑнӑшӗн^е дара анара 161/ '  пай, акнинуе 
3 пай кӑна шыв пулнӑ. Ҫапла ёнтё икё ана динри 
нурёк хушши дийелти сийре пысйках мар. Ант>ах та- 
рйн кайнйдемӗн ыӳрӗк хушши пысӑкланса пырат, 13 
вершукра 131/г иайа дитет.

Ҫавйнпа ёнтё тырйпулй ӳстернӗ '1)ух, пирён ана 
ҫине думкурйксем хаварма йурамает. Вёсен|ен епёр 
пит пысйк синен куратпар. Вёсен айёнт,е дёр пит хы
тй типсе кайат. Ҫитменнине тата дёрё дийелтен тип-



мост, саман тымар ҫитекен .ҫӗрте типсе кайат. Аҫта 
курйк тымаррисене нӳрӗк кирлӗ. унта вал сахаллаи- 
сах йулат. ҪиЙелти спи тнпни питех сийенлё мар, 
унта нӳрӗк тьшарёеем ҫук, вал тата кӑшт ҫумйр су- 
сан та нӳрелме пултарат. Апалтп сий нӳрӗкӗ типпи 
пит пысйк сийен: тымарӗсем типё тӑпра айне тйрса 
йулаҫҫё, тата унти ҫӗре хёллеррен те нӳрӗк тарӑы 
ҫапас ҫук.

Курйксенрен типе вырйна ырапт аксан, вал. кагат 
ҫумйр сусанах. аван шйтоа тухат. Анрах ҫав ыраш 
тымарё типсекайнй ҫёре ҫптсен ҫитӗнме рарйнат. вавйн- 
па вёсем йур айне вййлйланмаейрах кӗреҫҫӗ. вёсем 
ҫӳлти сийре антах пулаеҫӗ. Ҫакйн пек кал>ра сивёп© 
те, уйарпа та аптйрама пултарат. Ана ҫпнре ҫумлй ку- 
рйксем ҫитёгшп тата акй мёнтен сийенлё. Вёсем тйп- 
рари тырйпулла кирлӗ йапаласемпе тйранса пурйнаҫ- 
ҫё, тырра кпрлё ҫимӗҫ сахалапса йулат. Ҫавйнпа пи- 
рӗн анасем ҫинри ҫум курйксем шйтса тухсанах пё- 
терме тйрйшас пулат. вӗсене ҫитӗнме пама йурамает.

4. Тӗрлӗ ҫёртме. Хура ҫӗртме, ӑна йепле 
'■ тумалла.

Тӗрлё тырй акма анана темиҫе тёрлӗ ӗҫлеҫҫӗ: ҫур- 
тырри акмалла пулсан пёр тёрлё, ыраш акмалла пул
сан тепёр тёрлё. К у рухне тата ыраш акма та пур 
ҫёрте ыраш акмалли анана кёркуннех сухаласа хӑ- 
вараҫҫӗ ҫуркунне, ҫулла йна татах сухалаҫҫӗ. Ҫапла 
сухалана ана ҫнне курйксем шйтаймаҫҫӗ, вӑл хупхура 
куранеа выртат. ҫавйнпа уп пек ҫёртмене хура ҫӗртме 
теме пула!.

Хйш ҫӗрте ыраш акмаллла уйеене ҫуркунне—-кёр
кунне, йб ҫуркунне иртерехпе тин сухалаҫҫӗ. Ҫавйн 
пек ҫӗртмене сухалиррен ана ҫине курйксем тухса
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ҫитённӗрен симёс ҫӗртме теме йураг. Хӑш ҫӗрте ҫӗрт- 
ме уйне ҫӗртме уййхӗн 20-мӗш кунён’ре тин сухала- 
ма тытӑнаҫҫё. Хйш ҫӗрте тата ҫӗртме уйӗ ҫара ан 
вырттӑр тесе, унта малтанхи суха хыҫҫйнах -рас ҫи- 
тёнекен курйксем акаҫҫӗ. Вӗсене Питрав грухне ҫулса 
илеҫҫӗ, анине ҫёнӗрен сухаласа пйрахаҫҫӗ. Ҫак ҫӗрт- 
мене курйк акиӑ ҫӗртме теме пулаТ.

Епӗр малтаы хура ҫӗртме ҫинт>еи калаҫйпйр. Вӑд 
пурингрен те усйллй ҫӗртме: ҫак ҫӗртмере ҫӗр нумай 
канса выртат, хытӑ ҫӗрет, йусанса ҫӗнелет, вара ун
та тырйпулй та лайӑх тсет. Ҫӗртме уйне кёркунне 
сухаласа хурсан, шыв ҫӗре хытйрах ҫапат, тарйнта- 
рах кайат. Пӗр аршӑн таран ҫӗртме— шыв 100 пай- 
ран пёр пайӗ анрах пулсан та, вйл та пулпн теҫет- 
тпнйра 30 пйта йахйн вйрлйхпа улйм парат.

Кёркунне сухаласа хурсан тйпрара шыв пёр пай 
анрах мар, темиҫе пай ытларах пулат. Анана кёркун
не сухаласа хуни тата акӑ мӗнтен усӑллӑ. Кёркунне су- 
халана ҫӗр хытйрах шйнаг. Хытй шйннй ҫӗрте тыра 
лаййхрах пулат. Вйл акй мёнтеы килет. Ана ҫинре 
шыв пур тёлте.те пёр пек шйнмае!, тёлён тёлён шй
нат, вёсен хушшпн ри ҫёр шйнмасйрах тара!'. Шйнса 
пар пула пуҫланй вырйна йёрптавра тйракан шыв пу- 
хйна!'. Ҫапла ана ҫинре вырйнйн вырйнйн пйр купп- 
сем пулаҫҫӗ, вёсен хушшинри тапра пурёкё пйр ку
пине куҫнй пирки елёкхин’рен типёрех пула!.

Нӳрӗк пӗтнёҫемӗн ҫёр лапрӑнса лараТ, типсе ка- 
йат, кайраы ҫурйла ҫурйла пӗтет. Нулашкинрен ҫак 
шӑниӑ ҫёр ййлт ванса кайса пӗ^ӗк ҫирӗп муклашкал- 
лй пулса выртат. Вётӗ муклашкаллй ҫёр нӳрёке ла- 
1йх тытаг. Ҫавйнпа тйпра хӗлле шӑнни аван вӑл.

Ҫӗртме уйне кӗркуине тарйн сухалама ллаши? А на 
ҫин^е курйк мӗн ҫук пулсан, ним хйрамасйрах тарйн
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сухалама йурат, суха кассисене ашгапех х ӑвар а с пу
лат, вёсем йур пухса тйтэдйр, шыва йухса кайасраи 
т,арса тй'р'рйр. Курйк ҫитённёрен ҫӗр ҫеремленсе кййнй 
лулеан, йе тисдӗк тӑкнй пулсан, ӑна тарӑн сухалама 
йурамает. Тарӑн сухаласан навус та, курӑк тунисем 
те пётёмпех тӑпра айне пулаҫҫӗ, вӗсем патне сывлйш 
кӗреймест, ҫавйнна вёсем ыраш акас вйхӑт ҫитиэден 
ҫӗрсе тйнра пулаймаҫҫӗ, ырага кал/рине уей та нума- 
йах кӳренмеҫҫӗ.

Курйклй Пе тислёклӗ анана таран сухалама кнр- 
лё мар. Тарӑн сухаламасан тислӗк те, курйксем те 

' г.рас ҫёреҫҫӗ, ҫнйелти кйпйгакаллӑ ҫёре 'айалтп уирӗн 
лӳрдё сийрен уййрса тараҫҫё, ҫере типме памаҫҫё. 
Пуринт,еп ытла вӗсем ҫуркунне тйпрари нурӗке пит 
ланйх сыхдаса тйраҫҫӗ.

Кёркунне сухаласа хунй ана ну май шыв, туртса 
илиёреи ҫуркунне пуейрйнат, тикёсленсе л арат. Ҫур- 
куннепе ҫулла ана типсе ан кайтйр тесе, йна ҫаплн- 
нех хйварма йурамает, сӳреме май килсенех— ҫийел- 
тен пёр ҫур вершук типсеыех еуресе хурас пулах. 
Вара вйл вётё муклашкаллй пулса сада пса. канат, 
айалтан нӳрӗке туртса нленмест, хйй витёр ҫумйр 
шывне рас йарат, тата кйгат ҫумйр ҫуннпех хытса 
лармаст. 1

Малтанхи 1 сӳре лаййх пулсан кайран 'рас расах 
еӳремееен те йура'Г. Анрах малтанхи'суре хыҫҫйнах 
вййлй ҫумйр ҫусан анана тенёр хут стрес пулах. Ҫу- 
мйр ҫумасан ана вётё муклашкаллй пулат. Айалти 
сийӗпе ҫийелти сий хугашипре ҫӳҫ пек ҫийҫе хушйк- 
сем ҫук пулсан, анана пёр уййх иртир'рен суремесен 
те йур а)’. Ҫӗртме уйне тата курйк шйтса тухса ана
на пусса плесрен •сых.ше пулах. Ҫав кирлё мар ку
рйксем тыррапулла мён грухлё еийен ту ни не пёлетёр 
ёнтё есёр.



Ҫавӑниа ҫӗртме уйне курйксем тухеанах веёене 
сӳрепе сӳреее пӗтерме тйрйшас пулат. Ҫамрӑк курӑк- 
сене пӗтерме йӑвйрах мар. Весем хӑйсемех хйнгҫух- 
ие хӗвел хытй хӗртнипе, йе ҫил вӗрнипе тииҫо лараҫ- 

. ҫё. Ант,ах курйк хӑй титгсе ларассине шанма йура- 
мае!’. ӑна шатса тухсанах пётерме тйрйшае пулат: 
ҫитӗнсен, вал вййлӑланат, йна пӗтерме хӗн.

Ҫӗртме ани ҫин^е ҫитёнекен курйксем тёрлё пу- 
лаҫҫӗ. 1>ӗеепт,еи хйшӗ пер ҫул анрах пурйнаҫҫӗ: вё
сем ҫуркунне шйтса тухаҫҫӗ те, ҫав ҫулах вйрй кй- 
лараҫҫӗ, унтан вара типсе хӑрса кайаҫҫӗ. Хйшё ҫав 
пёр ҫул пурйнакан курйксене пӗтерме -Хён мар теҫҫё: 
вйррисем тгулса ҫитецен вёсене хӑйеене пӗтермелле 
кӑна теҫҫӗ. Ан |ах вёсене пётерме, каланӑ пек. ҫӑ- 
мӑл мар. Пӗр ҫул пурӑиакан курйксем ҫуркунне 
пртсенех, ҫу нуҫлансанах пулса ҫитеҫҫё: вёсен вйр
рисем пулса ҫитсе ҫӗре ӳкеҫҫӗ те, тепёр кёркунне- 
т,ен гпйтмасйр выртаҫҫё. Вӗсем хёл каҫҫа сивӗ кур- 
масӑр шйтаймаҫҫё пулмалла. Ҫавсен^енех хйнгӗ тата 
пквиҫ ҫул иртсен тип гайтаҫҫӗ. Ҫум курйк вӑррпсем 
и к в е ҫ  ҫул хушшинуе шйтмасйр выртса хййеене пе- 
тесрен сыхлаҫҫӗ. Вёсем малтанхи ҫулах шйтса тух- 
нӑ пулсан, хӗллс ҫамрӑкскерсем сивӗрен пётнӗ пу- 
лӗ'[)|ӗҫ.

Тепӗр ҫуркунне пур варрноем те шатеа тухсан 
вёсем уйарпа йе сивӗпе иӗтёмпех пётнӗ пулӗэдбҫ. 
Ҫавӑнпа ҫврӗҫлекен хйй уйне ҫумлй курӑкеен^ен та- 
еатао тесен, вёсене шатса тухсанах пётерес пула']', 
вйрй кӑларма парас пулмает. Ҫӗртме уйёсен^е тата 
темиҫе ҫул пурӑнакан курӑксем пур. Вӗсен$ен пу- 
рии^ен ытла ту на пек тымарлй курйксене пӗтерм» хён.

Тымар пек туна ҫпн$е кйркйеем пур. Ҫав ка- 
'ркйсен^ен ҫптӗнекен тунасем тухаҫҫӗ. Ҫӗр ҫпшун



тунине касса пӑрахсан ун выр&нне ҫӗрти тымар пек 
тунаран урах туна ҫӳлелле ҫитӗнсе туха!. Ҫӗр ка- 
пӑшка, нӳрӗ пулсан вёсем лайахрах ҫитӗнеҫҫӗ,

Ҫак халӗ калана темиҫе ҫул пуранакан курак- 
сене таран сухаланипех пётермо пулмаст. Вӗеене 
пётерес тесен тунаран тухакан кй§акӑев1/е ҫитӗнме 
парас пулмаст: тухнӑҫемӗн пӗтерсе тарас пула!. 
Ҫав кураксен малтанхи ҫулҫисем тымар пек туна 
ӑшӗн^и йапаласемцё таранса пуранаҫҫӗ. Ҫаванпа 
тымар пек тунара хатӗрлесе хуна ҫимӗҫ сахалланнӑ 
ҫемён сахалланса пырат, унтан пӗтӗмпех пӗтет,

Ҫапла пулсан тин вара тымар пек тунаран ту- 
пасем, ҫулҫӑрем тухма ррапаҫҫё. Ҫапла ёнтё ана 
ҫин!)И ҫум кураксене пётерес тесен анана темиҫе 
хут сӳрее пула!’, ҫум курӑкйн ҫамрйк ҫулҫисене ҫи- 
тӗнме парас пулмас!. Ҫур ҪУ иртсен сухаласа па
ра хна ана хӑйён тӑпри йавӑррин^ен те, ҫумар ш ы 
вё ҫёре с.архйнии^ен те пусӑранса хытса ларат.

Хытса кайна ана ҫёнелсе выртаймас!, курӑк ты- 
маррисем ҫёреймеҫҫӗ, ҫаванпа унта килес ҫулхи 
тыра валли апат нумай хатӗрленеймест. Ҫавӑпа вара 
апана тепӗр хут сухаласа пӑрахас пула!'. Анг§ах ана 
ҫанталӑк уйар 'оухне сухалани пит сийен, ун т>ух 
ана сухалас тееетёкёнме те кирлӗ мар.

Вал ак мӗншён апла. Ҫанталак уйар тйна '|)ух 
анан ҫийелти капашка тапрп пётёмпех типсе - 
кайа!, ун айӗьгр тӑпра та пйртак типӗ пула!. Су- 
хал ан а т̂ ух епёр типсе кайна тӑпрана айала хурат- 
пйр, айалти нӳрёке тапратта ҫӳле хаиартатпӑр. Вара 
аиа ҫин^е айалти тӑпра та, ҫийелти тапра та типё 
нулаҫҫӗ. Типӗ тапра ҫёнелсе ҫӗрсе выртмас!. Ҫавӑн- 
гга унта ыраш та на§ар ҫитӗнекен пула!1. Ҫумар ҫума- 
сар тӑнрара н^рёк пётсеп хрес^енён тыррине ирёк-
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сӗрех типӗ ҫӗре акас пулат, тыр& вара икё уйа.х 
хуш тин^е те шӑтса тухаймасг.

Ҫанталӑк ытла уйар тӑрсан ыраш анине иккё- 
мёга хут сухалама кирлӗ те мар, мӗнпгӗн тесен, ун 
т)ухне ҫӗр хытса каймас!, тата унӑн айалти сийён^е 
нӳрёк нумай пулмасан та, кйшт та пулин пур; анана 
тепёр хут сухаласан, епӗр ҫав нӳрӗке те ҫухататпӑр. 
Т]анах та, 1890 мӗш ҫулта ҫу пит уйар тана. Ҫав ҫул 
ҫӗртме уйне кам иккёмёш хут сухаланӑ, унан кӗр- 
куне тырри шӑтса тухман, кам иккёмёш хут сухала
ман унӑн шатса тухна, Уйар ҫул йкӗ хут сухаламан 
ана ҫинт^е тӑпра ҫӗнелессе на^ар ҫӗнелет те, ант}ах 
ҫёнелме пӗтӗмпех ^аранмаст.

Ҫаванпауйар ҫул анана иккӗмётп хут еухаламан- 
ни икё тӗлтен усалла: унта нӳрӗк те пур, тата тыра- 
сене кпрлё ҫимӗҫ те нумайтарах пула!. Сухалана 
анара нӳрӗк пулмас!, варри те шӑтмас!, шӑтсан та 
ана валли апат сахалтарах пула!. Ҫанталак уйар пир
ки анана иккёмёш хут сухалама йурамает, анана 
ҫийелтен кйпӑшкалатма йаланах кирлё мар, мёншён 
тесен, уйар зухне ҫёр хытмас!. Ана айалти сийпе 
ҫийелти сий ҫыпҫӑнсан ан'рх кӑпйшкалӑтас пулат. 
Малтан пӑртак ҫумар ҫусан та, сухана иккёмёпт хут 
тума кирлё мар, ҫёр ытла ванса ҫемҫеясе кайа!.

Анана ҫуркуныерениех лайах иӑхса ёҫлеее пыр- 
сан, вёл нумайах типмест, ҫанталйк уйар пулсан та 
пӗтӗмпех нӳрё пулат. Ҫакӑн пек пул9аи анана суха
лама йурат те, кирлё те. Сухалана ана ҫемҫелет, тата 
айала нӳрӗ тапра кайа!. Ҫавӑнпа ана лайах ҫӗрсе 
выртат. Тыра аки’лтеи сухалана ҫёртме анине иӑртак 
кантарас пула!. Вӑл акӑ мёншён кирлё. Ана акитэден 
кӑпӑшка пулсан, акна цухне ёҫленитте вал тата ка- 
пйшкаланса >кайа!, кёл пекех /пула!.



Акнй хыҫҫӑн пӑртак ҫумйр ҫусанах апа ҫийел- 
тен хытса кайат. Аки^цен пйртак канса выртсан, акнӑ 
'§ух сӳренипе кӗл пекех пулса ванса каймаст, ветё 
муклашкаллй ант;ах пулат, сахал ҫӑмйрпах хытса кайа1г. 
Ҫав кйпӑшка ҫёре шыв та сывлйш та |а с  кӗреҫҫӗ; вёсем 
калуга тымаррисене вййлйланма тата айаларах нӳрӗ ҫӗре 
Аарйлма пулйшаҫҫӗ. Лаййх сухаласа сӳренё ҫӗртме 
уйӗн1;е нӳрӗк нумайтарах пулат, на^ар сухаласа сӳ 
ренин^е сахалтарах пулат.

Йеккатериноҫлав кӗпёрнин'§е пер хура пус ҫӗрт- 
ме_уййхён$е икс ана пулнй. иккӗмёпшо те кёркунне 
тйватй вершук таран сухаласа хйварнй. Ан^ах ҫур- 
куине пёр анине темҫе хут ҫийелтен кйпашкалатнй, 
тепёрне еӳремен. Ҫав икс анара ҫуркунне шыв иккё- 
Ш11нг§е те пёр пекех пулнй, ант,ах авйн уййхёнг§е пёр 
аннн’̂ е тарйнйшё 2 вершук тарйн, ҫёрте шыв ҫӗр 
пайран вуитйхйр пай пулнй, тарйнйшё ултй вершук 
ҫӗрте 28 пай пулнй; ҫӳремен ани ҫин|е тарйнйшё 
икё вершук ҫӗрте 10 пай, 6 вершук ҫёрте 16 пай 
шыв нулнй. Ҫапла ёнтё, енёр хура ҫӗртме тунй ’§ух, 
ҫёр ан тинтёр тесен, пирён ана кёркуне сухаласа 
хйварае пулат, унйн ҫийелтн синие йалан кйпйшка 
тытас пулат, ун ҫине курйк мён ҫнтӗнме парас пул
маст.

5. А ха л, ҫӗртме, ана йепле тумалла. Ку- 
рӑк акнӑ ҫӗртме.

II и реп патра пуриицен ытла симӗс ҫӗртме тйвау- 
ҫё. Ку ҫӗртмере те анана тёрлё ёҫлесе ҫӗнстме пу
лат. Тёрлё ӗҫлени пурпн^ен ытла анана тёрлё вйхйт- 
ра сухаласа пйрахнин|ён килет. Пёри анннс ҫуркун- 
нех сухаласа пйраха!, тепёрп ҫӗртме уййхё пётеспе 
тин сухалаА Ир сухаланй ана ҫӗрсе лаййх ҫёнелет,
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кайран сухаланй хытах ҫӗнелеймест: вйл '{ас сухала
ман пирки н у май {{е н хытнипех выртат; хытса вырта- 
кан ҫӗр пит на^ар ҫӗрет, р с а х  типсе кайат. ун ҫин- 
’це тата курйксем ҫитӗнеҫҫӗ, ҫав курйксем те ҫӗре 
пит хытй типӗтеҫҫӗ, тата тыррапулла кайас апата 
та пётересҫӗ; ҫитменнинё тата вёсем хййсем вйррине 
ана ҫине ӳкереҫҫӗ". вйррисем унта иквиҫ ҫул иртсен 
тин шйтса тухаҫҫӗ те, анана каллех сийен тйваҫҫӗ.

Ҫавйнпа кайран сухаланй ана ҫнн^е ыраш ант,ах 
мар, ун хыҫҫйы акнй ҫуртырри те на^ар пулат. Ыраш 
анине мён '{ухлё кайран сухаланй, ҫавйн т}ухлё тырй 
на^ар пула!’, уйар пулсан тата нимён те пулмасТ. 
Полттав кёпёрнин'^е пёр ҫын пёр анине ака уййхён- 
’{е, тепӗрне ҫӗртме уййхӗн 15-мӗш кунёв^е сухаланй. 
Унта вара тырй акй мёлле пулнй. 1890-мӗш ҫулта 
ир сухаланй анаран 142 пйт, кайран сухалапйн^ен 
63 пйт ыраш тухнй; 1883-мёш ҫулта малтан сухала- 
нип'вен 150 пйт, кайран сухаланинщен 75 пйт ыраш 
тухнй; 1891-мӗш ҫулта ир сухаланин^ен 201 пйт, кай
ран еухаланинг{ен 31 пйт анг§ах плнё. Ҫапла кайран 
сухаласан тырй нат,ар пулнй курйнсах тӑрат. Ҫавйн- 
па симӗс ҫӗртме туса акнй ана уйарпа ан аптйратйр те
сен, анасене йаланах ҫуркунне сухаласа сӳрес пулат.

Анана ҫӗрзгмене йарсап, пирён пурин^ен малтан 
и^рӗ ҫӗре витсе тӑракан кӑпйшка ҫӗр тума тйрйшас 
пулаТ. Ҫав сийе мён и х л ё  ир тйватпйр, ҫавӑн ^ухлӗ 
аван: ун 1>ухне хуҫа ани сайа кайасран хйрамаст, тата 
иккёмёш сухине хйҫан тйвас тет, ҫайӑн ^ух тума пул- 
тараТ. Малтанхи сухана тйвшрен ана курйкланса ҫе- 
ремленнё пек пулсан, йна лаййх сарлака касйллй су- 
халас пулаТ, курйксене айала, суха тйпрп айне тй- 
вае иулаТ.



Ҫапла тусан ике сий пёрпӗринтден уййрйлса тй- 
раҫҫӗ, ҫӗр вара |а с  типмест, ҫӗрсе вырта?. Акасуха 
ҫине ҫавйн пек тунй уйа кирек хыҫан та тухма йу- 
рат: ҫийелти еий йшйх пирки йна сухаласа айала 
йарсан та, вӑл анана питех пысйк сийён тӑваймаст. 
Ҫапах та иккёмёш сухаиа ҫумйр хыҫҫйн тусан аван- 
тарах пулат: ҫумӑр хыҫҫйн сухаласан типӗ тйпрана 
айала ҫавйрса хумалли пулмаст, нӳрӗ тйпрана ҫавйр- 

- са хумалла пулат.
Васкамал:ла мар пулсан. анана ҫумйр кунсен|)е 

аш;ах сухаласан та пырат. Уйа навус тӑкмалла пул- 
сан йна сухалирен тйкаҫҫӗ, тйксанах пёр пек салат- 
са пйрахас пула?. Салатса ийрахнй навус ҫӗре ти- 
несрен сыхласа тйрат. Ана ҫине курйксем шйтса тухсан 
иккёмёш хут суха тума васкас пула?, ҫӗр ан типсе 
кайтйр тесе. Сухаласса ҫинҫе касйллй сухаласан аван, 
ҫӗр вара тикёс вырта?, тата лаййх вана?.

Сухаланй ана тнкёс, вётё муклашкаллй выртат 
пулсан ӑна ҫпйӗн^ех сӳремесен те йура?, ҫийелтен 
кйшт типсе пусйрйнса выртма иарас пулат. Ҫапла 
тусан ҫёр сӳренӗ ^ух кёл пекех ванса каймаст. Мал
танхи суха хыҫҫӑн ҫумйр пулсан ана ҫийелтен хытса 
ан кайтйр тесе тйрйшас пула?, ун ҫине курйксем 
ҫитӗнме парас пулмас?, ҫумйр хнҫҫйн анана йаланах 
сӳресе кӑпӑшкалантарас пула?. Ҫанла тусан ҫӗр нӳ- 
рё тйра?, ҫӗрессе те хытй ҫӗрет.

Малалла иккёмёш сухана хйҫан тумаллн ҫшгҫен- 
калҫйпйр. Иккёмёш сухана симӗс ҫёртмепе хура ҫӗрт- 
мене тунй пекех тйвас пула?. Ҫумйр ҫйвас пулсан 
ҫнйелти сий^ нӳрё пулсан, пккӗмӗш хут сухаланй 
лайах та, кирлё те кйийшка ҫёр хытй ҫӗрет, лаййх 
ҫӗнелсе вырта?, ҫав вйхйтрах тата нурёкне те пётер- 
мест. Ҫанталйк уйар ?йрат пулсан, ҫийелти сий тип-
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се кайнӑ пулсан, сухалама пйртак хйрамалла: малал- 
ла ҫумйр р с  думасан аиа пётӗмпех типсе кайа^. дер
ме те рранат, тырй аксан вйл та лайӑх шйтса тух- 
масК Иккёмёш сухана тусан ананйн ҫийелти сййё 
ап типтӗр, курйксем ан тӑт /рр , вйрлйх акатэдеп ана 
кантӑр тесе ан^ах тйрйшмалла.

Малалла пирӗн патра ҫёртме мӗлле тунине нй- 
хар. Пирӗн ҫёртмене утӑ ҫине' тухас умён тин туг 
хаҫҫӗ, иртерех тухсан вылрхсене ҫӳреме вырйн дук 
теҫҫӗ. Уй ҫав вйхӑгрн пит хытӑ типсе кайат те, 
сухаласан мён муклашкаллй нулса вырта)1. Муклаш
касем тем пек дирёп нуладдё, сӳресен те ванмаддё. 
Айалти суха тёкёнмен сине витсе выртаймадҫё. Ҫа- 
ванпа хашё анине ҫумар ҫусан сӳрёпӗр тесе/ суре- 
месёр хӑвараҫдё, ана вара тата хытйрах типсо кайат: 
муклашкисем хййсем те, ун айен^и сий те ййлт тин- 
се лараддё.

Нумайёшё тырй нулма сухаланй с ий  анцах кир
лё теддё. Аннах вйл тёрёс мар. Л ур  тёрлё тырй та, 
пур тёрлё курйк та сухаламан сийрен те нумай усӑ 
курат, унта вёсем хӑйсен тымаррисенв' йарадҫё, уи- 
тан шыв туртса иледдё, унтанах тата хййсене тйран- 
таракан ҫимӗде плеҫҫӗ. Курӑксене уйар '$ух пурин- 
');ен ытла дак сухаламан сий кирлё, мёншён тесен 
вёсем ҫӳлтн сухаланй сийе н а р р  дыийдда тйнй пир- 
кн хйй нӳрёкне сыхласа тйрат.

Сухаламан сийре кёркунне'рнех шыв тйни суха
ланй сийре тйншгрн те кирлёрех. Сийслти сий нйр- 
так думйр дусан та нӳрелме пултарат, айалти сий 
пултараймасТ. Ҫавйнпа даиталйк уйар пулсан тырй 
тымарё таран кайаймаст, дийелти типе сийре а н р х  
пула?, йур айне вара вййланмасйр кёрет.
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Ҫапла вара симӗс ҫӗртие тусан ҫийелти сий те, 
айалти-сий те тиное лараҫҫӗ. Тырй акма тесе, иккё
мёш сухана тусан, епёр муклашкасене пёр вырйнтан 
тӗпӗр вырйна а н р х  куҫаратпйр. Ҫапла вара тырй 
акмалла пулизден пирён ҫӗр кйшт та ҫӗрмест, ҫӗ- 
нелмест, типсе а н р х  выртат, акас тесен ҫумйра кёт- 
се тймалла пула'!. Ҫумйр ҫусанах сӳреҫҫё те, акма 
тытйнаддё. Кёркунне думйр пулсан ыраш р с а х  шйтса 
тухат. Хёлле йур нумай дусан тепёр дулне ыраш 
ытла наварах пулмасТ. А н р х  хёяле йур сахал дусан, 
ҫулла ҫанталӑк уйар тйрсан выдлйх пулассинрн хй- 
тйлма дук вара.

1890-мёш дулта думйр кайран дунй. вйл та пу- 
лин дёре дийелтен а н р х  йёпетнё. Ка.расем кайран 
шйтса тухнй, а н р х  дёр типёрен тымар тарйнах йа- 
райман, Хёлле йур сахал дунй та дёре нурёк тарйн 
ҫапайман. Ҫуркунне нӳрёк дийелтен а н р х  дапнйран 
тымарсем дийелте а н р х  пулнй. Ҫийелти сий типсе 
кайсап вёсем те пётиё.

Ҫӗртмене кайран тусан та йна пйртак та пулсан 
дёнетме нулат. Ҫатгла тйвас тесен нуринрн ытла ана
на мйн муклашкаллй сухаласа йна типётсе йарас пул
маст. Ҫёр типсе кайий пулсан ун -ди нр  канйшкаллй 
йшйх с и й  тйвас пула!. Ҫапла тусан айалти сий ну- 
релме тытӑнат, мёншён тесен айалти сийсенрн нурёк 
дуд пек ҫинҫе хушйсем тйрйх дулелле хйпарат, кй- 
ийшка с и й  патне ҫитсен ррйнаТ. Ҫёр вара нӳрелсе 
выртат, демделет, пйртак дёререх парат. П ё р к  касйл- 
лй сухаласан ана ванса пырат, а н р х  типсе кайнй 
пирки кирпёррен шултрарах муклашкаллй пула!1. 
Ҫавйипа анана сухаланй хыҫҫйн сӳресе пырас пула!'. 
Ҫ инрх сӳремен муклашкасем хытса кайадде те, кай
ран ванмаддё, вёсене вагас пулсан, ана ди нр  вара 
каска йӑвантарас пула!’.



Ҫанталйк уйар тйрат пулсан дӗртмене епӗ хале 
каланй пек тйвас пулат; ҫумйр ҫуса тарйн йӗпетсен 
анана ҫуркунне сухаласа хунй кухнехп пекех ӗҫлес 
пула!'. Ӑна йепле ӗҫлемеллине епӗ сире калан&туҫё. 
Ана сухаламасйр-кайа йулпӑ пулсан, йна мӗн тарй- 
нӑш сухаламаллине пӗлес пула!’. Анапа ҫуркуннех. 
йе кёркуннех сухаласа хунй пулсан йна тарйп суха
лама йура!\ Унта вара курйксене кпрлӗ йапала пу- 
майтарах хатӗрленсе тйрат.

Ҫав шутпах кайа йулнй сухана сухаланй §ух, 
ҫумйр ҫуса ҫӗре тарӑн йӗпетсен, йӗпеннӗ сийрен 
тарйнтарах сухалама йурат. Ҫаила тусан тппӗ' тӑпра 
ҫӳле тухса выртат, анана типесрен сыхла!’. Иккёмёш 
сухана типгшпех сухаламалла пулсан. пйртак йшйх- 
рах сухалас пула!’. Тарйнтарах сухаласан ана муклаш- " 
каллй пула!’ те, ҫӗр тппсс хытса кайа!’. Типё анана 
сухаласан сухаланй с и й  х й й  а й ё н р  сийе малалла 
типесрен а н р х  р р с а  тйра!’, ҫакйнейр пуҫне урйх ни- 
мён усси те дук, епёр анана в^татпйр ан рх .

Ҫумйр хыҫҫйн сухаласан ана ҫӗрсе ҫёнелсе выр- 
таТ. Ҫумйр хыҫҫӑн уйра тёрлё ӗҫ тумалла пулат. • Вйл 
ҫумӑр йепле ҫунпнрн кпяет. Ҫумйр хытй ҫуса ҫӗре 
впттӗр йӗпетсен анана пйртак ҫпйелтен сӳрес пула!’, 
унтан пур ӗҫе те нӳрӗ цухне сухаланй пек тйвас 
пулат. Ана хыта пуҫасан, акас вӑхйт инҫе пулсан 
йна иккёмёш хут сухалаеан авантарах. Сухаласан ну
май вйхйт иртсен тин ҫумӑр дусан; анана сӳрес ан
р х  пулат. Тата дийелтен кйпйшка с и й  туса тйрае 
пула!’, иккёмёш суха тйвас пулмас!’.

Ҫумйр хытах думасан анана сӳремелле ан р х . Ҫав 
думйрах кайран дуёан анана тепёр хут сухалас пу
ла!’, нӳрӗ тйпрана айала тйвас пула!’, типпине дуле 
каларае лулат. Епё ку таранрен каланннс астуса ил-



ее хуҫанап хШ нех  ҫумар ҫусан. йе ҫ-умасан; хытӑ. 
ҫусан, йе хуллен ҫуеан мён тумаллине пелсе тӑрас 
пулат. Вйрлйха ир сухаласа акнй пекех акас пулат, 
анрах хӑшрухне ҫӗр типӗ пирки ҫумӑра кӗтсе тймал- 
ла пулах. Гавйнпа вара кайран акнӑ тырй йур айне 
вййланса кёреймест.

Ҫӗртме лапах тунӑ уйра тырӑ иёр ҫул анрах мар, 
тепӗр ҫулне те лайӑх пулах. Вӑл ранах та ҫаилах 
пулмалла. Ҫӗртме уйне вӑхйтӗнре сухаласа сӳресен 
вйл ҫйвӗпех нӳрё тарах. Ҫӗр хӑй нӳрё пиркп тата 
хёвел йшй пйхнйран ппт лайӑх ҫӗрет. лайӑх ҫёнелсе 
выртат, тырра кирлӗ- йапалфсене ытлашшииех хатӗр- 
лет. Навус тйксассйн йепле тырӑ темиҫе ҫулррен ла- 
йӑх пулаР, анана кирлё вйхйтра сухаласан та. ҫавйн 
пекхзх пулат.

Халё курйк акнӑ ҫӗртме ҫинрен пӗрик сймах ка- 
лйпӑр. Тулли ҫӗртме тунй рух ана ҫара ан вырттӑр 
тесе, унта рас ӳссе ҫнтӗнекен курйксем акаҫҫӗ. Ҫа- 
кйн пек ҫӗртме тырйпулй пулас йенрен пуринрен те 
нарар. Ҫӗртме уйӗйре курйк ҫитӗннӗрен ҫӗр пӗтёмпех 
тппсе кайат, ҫийелтп сий анрах мар, айалти сип те 
типтипё пулат. Вёсем вара хёлле йур га ы в ёп е  тин 
йӗпенсе ҫитӗнме пултараҫҫӗ. Ҫавйнпа тулли ҫёртмо 
тусан тырй йаланах нарар пулах. Хйшрухне хура, йе 
симӗс ҫӗртме тусан та., тырй нарар пулах пулсан. 
ун рухне тулли ҫёртмо тусан, нимён те пулмаст.

6. Ҫуртри уйне йепле ӗҫлемелле. Уйа 
курӑк акма кирли.

Малалла епёр ҫуртрп акасси ҫинрен калаҫйпӑр. 
Гуртри акас анана хйшё кёркуннех сухаласа хураҫ- 
ҫӗ, хйшё ууркунпе тми сухалаҫҫӗ. Кёркунне сухаласа 
хунй пулсан, ҫуркунне анана акаҫҫё те сӳреҫҫё анрах.

Ковтычо*. Тыррап-улы. .
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Ҫӗр нӳрӗ тйтйр, тырӑ авантарах пултӑр тесен, анана 
хӑгҫан сухаламаллаши? Кёркунне. Вйл акй мӗншӗн ҫап- 
ла, Ҫуртри акма анана кёркунне сухаласа хйварнин- 
т;ен те усӑллӑрах.

Хуҫа, анине ҫуркунне сухалӑп.тесе, кёркунне су- 
халамасан, унйн пысйк сийен нуласса кётсех тӑмал- 
ла. Ҫуркунне тырӑ хййне валли нӳрёк нумайтарах 
тытсе пултӑр теее йна пртерех акма тйрйшас пулат. 
Ҫуркунне шыв пёр кунта та темӗн т)ухлӗ типет. Ҫа- 
вйнпа, сухалама ^ҫуркунне тин тытансан, епӗр хйш 
хйш анасене тицӗтсе йама пултаратпӑр. Кёркунне 
сухаласа хурсаи пирӗн ҫӗрти нӳрӗк пӑхма пӗлсен 
тырй иулса ҫнтиренех иырат. Ҫуркунне тин суха
ласан ҫӗрте шыв сахалтарах пулат, тата вал твгрй 
акатузен нумай тнпсе кайат. Ҫавӑнпа пире тыраран 
нумайтарах уса пултӑр тесеп, иирӗн ҫуртри акмалла 
анасене те кёркупнех сухаласа хурас пулат.

Ҫуркунне вӑрлах аксан пирӗн карасем  'ҫас, ха- 
рас. тата вӑйла шатеа тухтуӗр тесе тйрӑшас пулат. 
Ҫуртри уйне сухалана уухне епӗр унти ҫум курӑк- 
сене цӗтерейместпёр. Ҫавӑнпа тырӑна пёрле тӑпрара 
курӑк тымаррпсем те, варрисем те пулаҫҫӗ. Вӗсем 
малтан тӑпра ӑшӗн^е выртаканскерсем шӑтма хӑт- 
ланса антуах тӑраҫҫӗ. А на ҫине ҫум курӑкё иртерех 
шӑтса тухсан вӑл тырра хупласа илет, ҫитӗнме на
мает, тырӑ вара таса, лайӑх ҫитӗнесснне кӗтме ҫук.

Тырӑ малтан шӑтса тухсан вӑл ҫум курйкёсене 
хупласа илет, ҫ-итӗнме памаст, ҫӳм курйкӗ вара ҫук- 
па пӗрех пулах. Хйпгҫухне тырй пулнй пулманни 
3-4-5 кун кайран акнин^ен килет. Тырй акицен мал
тан ҫум курйк варрисем шӳсе ҫитеҫҫӗ, туна пек ты
мар ҫинт}и кйт;йкйсен§ен тунасем тапранаҫҫӗ. Ҫавйнпа 
вёсем тырй пёртуисем шйтса тухиту§ен малтан шйтса.
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тухаҫҫӗ те, тырра хупласа плме пултараҫҫӗ. Тырӑ^ 
пёр|исем тата пӑртак типӗрех ҫӗре ӳкнисем т,асах 
ш&тса тухаймаҫҫӗ.

Тыра т,ас шӑтса тухни ҫӗр йепле нӳрин^ен ки
лет. Мён т,ухлё ҫӗр нӳрӗ, ҫав&н '^ухлӗ тырӑ |а с  шӑт- 
са тухат. Ҫавӑнпа пирён пурин^ен малтан ҫуртрп 
уйёнце ҫийелти сийе кӑпйшкалатма тӑрйшас пулат. 
анан ҫпйелтй сине хытма т^арас пулат. Ҫав ӗҫе х&- 
вӑртрах, ^ас тйвас пулат. Кайран акнӑ уйра тыр&. 
кайран акнй пирки, тата ҫӗр типӗрех пирки те, кай- 
рантарах шйтса тухат.

Уйар ҫанталйкра акнӑ -ҫух тырра пӑртак тарӑн- 
тарах акас пулат. Вӗеене сӳрепе ант^ах с^ресен ве
сенней нумайёшё ҫийелтн кйпашкаллй типё ҫӗре йу- 
лаҫҫё те, кайран ҫумйр дусан тин шйтса тухаҫҫӗ. Ҫа- 
вйнпа вара калда ана ҫин§е иӗрнек тан, пёрпек тн- 
кӗс пулмаст. Хйшту'хне ҫу.ртр1г акса пётерсен ҫумйр- 
ҫуҫан анисене ҫийелтен хытарса лартаГ.

Анана ҫнйёлтен хытарса йама йурамает, йна 
сӳреее кӑпйшкалатас пулат. Ана ҫийӗ хытса кайсан 
нӳрёк те нумай пётет, кал^и те ҫёр хытӑ пирки §ае 
шатса тухаймаст. Ҫуркунне хйшхйш тырра кайа йул- 
еа ака.ҫҫӗ. Ҫавӑн пек тырра акмалли анасене мал- 
танах сухаласа сӳресе хурас пулай, анҫах вёсен ди
не йаланах кӑпйшка тытса тӑрас пулат, тата унта 
курӑк мӗн ҫйтӗнтерме йурамасЕ Акас умён анасене 
тепёр хут сухалама кирлё мар. Тепёр хут'сухаласан 
данталйк уйар тӑнӑран дёр нумай нурёк духатма пул
тарат, ытла вётё ванса кайат, тата тыра акаррен кан- 
са выртаймастх

Епё сире тырӑиулӑ уйарпа ан аптйратйр тесе, 
пирён мён тумаллине тата йна мёншён апла тумал- 
лине каласа иатйм. Гырӑпулй уйарпа ан аптйратйр.
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тесе пнрён уйа йур пухла тӑрашас пулат, акмалли 
анасене кёркуннех сухаласа пйрахас пулат. анан ҫи- 
йелти сийне хытса кайма парас пулмаст йна йаланах 
кӑпӑшкалатса тйрас пулат. ана ҫине курйксем оитён- 
терме йурамает, иккёмёш хут сухана тата тырй акас- 
са ҫумйр ҫунп ҫуманнине пйхеа тйвас пулат, Саксене 
пурне те ҫёрӗҫлекенӗн лапах астуоа тйрас пулат. ма- 
нас пулмаст. ,

Епё сире ҫак кӗнеке ҫиерех тата ҫӗртмейе ҫур- 
три уйне йепле ӗҫлемеллп -ҫшы;ен каларйм. Оирӗн 
ҫавӑн рухпехи еҫҫене пурне те йалан кӗнеке ҫин- 
'1,е каланӑ пек тумалла пулмаст. мёншён тесен вё
сене тйвасси тёрлё йапаларан килет: ҫанталӑк йепле 
тйнп, ҫӗр йепле тйпраллй, йна блёк йепле ёҫленё, 
мӗлле ӗҫленӗ. вы.рӑх^ёрлӗх Ҫӳреме вырӑн пуррин^ен, 
лаййх йепле шутланин|еы. тата ытти йапаласен^ен 
те нумай килет.

Ҫавӑнпа уйри ӗҫҫ-ене йаланах кёнеке ҫинт;е ка- 
ланӑ пеке! тумалла пулмаст, тата кӗнеке ҫий|е пур 
ӗҫе йепле тумаллине, хӑҫаи тумаллине'каласа та пё- 
терее ҫук, Ҫавӑнпа ҫёрӗҫлекенӗн ҫанталӑк пепле та
нине сӑнас пулах, тата тырӑ уйарпа ан пӗттёр тесен 
мён тумаллнне астуса тйрас пулат; хййёыех акана хй- 
ҫан, тата мён тарйнӑш сухаламаллине, хӑҫан сӳремел- 
лине, хйҫан акасспне пёлсе тйрас пулах. Ана пелес 
тесен унйн пӗрпӗр ӗҫе хйҫан тусан. йепле тусан аван- 
тарах пулмалла т у т  пур. ҫ-авйн пек тйвас пулат.

Тырйпулй аван пултйр тесен ппрён сёртме уйне 
те, ҫуртри уйне те иртерех сухаласа пйрахмалла. ана 
ҫинт}е курйк тавраш ҫитӗнтерме кирлё мар, сёртме ҫине 
те иртерех тухма тйрйшмалла. Ант,ах тырй туса илес 
ёҫе ҫапла тусан, епёр вы.г,йхт,ёрлёхе мён ҫитерсе ус- 
рйпйрнш? Сёртме уйне иртерех туса пӑрахсан выл/йх-
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сене ҫӳреме вырӑн пулмаст, вёсене ытла та нарар 
пулат; сухаласа хумасан ана типсе кайат, ним ҫӗрме- 
сёрех, йусанмаейрах выртат, унта вара тырй та нарар 
пудма пултарат. .

Ана ҫинре курйк лапах пулсан епёр вы.^йх вал- 
ли апат пур тесе хӗпӗртетпӗр, анрах ана ҫинри ку- 
рак вал анана типётет, ҫӗрсе, йусанса выртма тгамаст. 
Ҫапла ёнтё епёр малалла та тырйпулла хал}хп пе
кех туса пурйнсан пнрён хйтхйш ӗҫе тунйрух аптй- 
раса ҫнтмелле пулат: тйвас —вы.рйх апатсйр йулат, тй- 
тавае мар—тыррп нарар дул а т.

Еҫе ҫапла туса пурйннй у ух тыррп те нарар пулат, 
вььрйхё те выҫй тйраг. Ҫӗр ӗҫлеме вӗреннӗ ҫынсем 
ҫ-ак пнкекрен йепле тухашши тесе, тахҫапах шухӑпт- 
ла луҫланӑ.

Халё ёнтё нумай ҫӗрте ҫёре урйхла ӗҫлеҫҫӗ, са
ванна унта тыррп те лаййх, аван пулат, ви.рйххи те 
нихйҫан та выҫй тймаст. Ҫак ӗҫе пёлес тесен есӗр 

* «Тырйпа курйксем ҫинрен» тата «Хпрте курйксем акас- 
си ҫинрен.. каланй кёнекесене авантарах вуласа нй- 
хйр. Унта дав ёҫе йепле тӑвасси оинрен пит аван 
каланй.
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