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УМСӐМАХ.

1'ево.|,утсиТ)|)вн пирӗн илемлӗ литтераттура питех те сахал 
пулнӑ. Рево^угси хыҫҫӑн пирӗн 'вӑваш литгераттурӗ те са- 
рӑла пуҫларӗ. Нумайӗшӗ ҫамрӑксем хушшнн^ен ҫӗнё йёрке, 
ҫӗнӗ иурӑнӑҫ ешгҫен ҫыра иуҫларӗҫ. Патша вахӑтӗн^е пулнӑ 
нлемлӗ литтераттурӑ ушкӑнӗ ҫумне тата ҫёнӗрен ҫырнисем 
хутшӑна пуҫларӗҫ. Ҫи§6 сыпӑкла сӑвӑ вырӑнне виҫ-тӑват 
сыпӑклисем, тата урӑх майлӑ ҫырнисем те хутшан^ӗҫ.

Ан’рах т а ҫ а к  к ӑ т а р т н ӑ л и т т е р а т т у р ӑ  пнтӗ сапа- 
ланцӑк пулнӑ. Рево.^утсипе пӗрле ҫуралнӑ литтераттурӑ хаҫат- 
шурналсем ҫийҫе атг^ах пулнӑ. Хаҫат-шурнал нур ҫёре те 
ҫитейменнипе ҫав литтераттурӑ та пирӗн $ӑваш куҫ умне ла- 
йӑххӑн курӑнайман. Мён пур литтературӑна пӗр ҫӗре пухма 
пикам та шухӑшламан; пух.ма та ..вӑха^ӗ ҫывӑхарайман])ё. 
Халӗ ӗнтё ҫавӑн пек литтераттурӑ кирли пит аван куранса 
тӑрат. Ку тарантуҫен халӑх ҫур^ӗсен^е, вуламалли пӳртсен^е 
шкулсен^е ^ӑвашла литтераттурӑ ҫукпа пӗрех. Т)ӑвашла ҫыр- 
нӑ пулсан та, нумайёшне вӗсен^ен вырӑслин^ен куҫарнӑ. 
'1)ӑваш халӑхӗн пурӑнӑҫне, унӑн ӗҫне, савӑнӑҫ хурлӑхне ве
се п'5 с кӑтартса паман. Ҫак ревсвдтсипе пӗрле ҫуралнӑ литте- 
раттурӑра ҫавӑн ҫин§ен пётӗмпех кйтартса панӑ.

Халӑха илемлӗ литтераттурӑ кирлӗ; литтераттурӑ халӑха 
у ҫ ӑ л т а р м а  пулгараКҪавӑнпа епир тӗрлӗ хаҫат-шурналсене 
(К ан ат, Хыпар, Шурӑм нуҫ, Атӑл йурри т. ыт. те), 1917- 
мӗш ҫултан пуҫласа пайанхи куна ҫитетуҫенех пахса тухса, 
унтан мён пур илемлӗ литтераттурӑна ҫак кӗнеке ваади суй- 
ласа илтёмӗр. Ҫав кйтартнӑ хаҫат-шурналсен^е те илемлё 
лнттераттурӑна шыраса тупма, суйласа илме питех те хёнё, 
пул'йё. Хӑга-хӑш ҫулсен^е ҫулталӑкри хаҫатсен^е те пӗр-ик
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сӑвӑран мала тупаймарӑмӑр. Лпр,ах ҫапла ёҫленӗ хушара 
'рваш ӑн илемлӗ литтераттурӑ сахал пулсан та, пуррине епир 
аван куратпӑр.

Халӑх хушшин^и иле.млӗ сӑмахсем литтераттурӑран кайа 
йулмаҫҫё. Ҫавӑппа епир ҫак кёнеке ҫине йумахсем те кӳртме 
шухӑшларӑмӑр.

Ҫак таран'рен ҫапла лнттераттурӑна пёр ҫёре иухса кӑ- 
ларайман пирки, пирӗн ку кӗнекене васкавлӑрах кӑларма 
лекрё. Ҫавӑнпа та, кунта кӗртнӗ сӑвӑсено, калавсено ҫыра- 
канссмпе пуринпе те сӑмах татаймарӑмӑр. Ҫапах та вӗсем 
пирӗн шухӑгапа килӗшӗҫ тесе шанса тӑратпйр.

Ку кӗнекере тӗлӗ-тӗлӗпе кӑлтӑксем те пур-и тен; мӗншён 
тесен ку таран’р е н  литтераттурӑ нуххи пухманнипе васкаса, 
мӗнле май килнӗ, ҫапла ӗҫлемелле нул^ӗ. Ҫавӑнпа вулакан- 
сене асӑрханӑ кӑлтӑксене кӑтартса пама ыйтатпӑр. Епнр 
уншӑн вӗсене халех тавтӑватпӑр.

И. В.
25 май 1925-мёш ҫ. Мускав.
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К. В. ИВАНОВ.

*Нарспи“рен.

1) Ҫилпи йалӗн^е.

Кил^б ырӑ ҫуркуйне,
Кил'йё й а 'р  ӑшӑтса!
Хӗвел сават тӗнрне,
Хӗл ӑйхшг§ен вӑратса. 
Тӗттӗм вӑрыан 'ҫӗрӗлет, 
Йешёл тумтйр тӑХӑнаТ1. 
Ҫеҫен хир те йешӗрет, 
Илемӗпе мухтана!; 
Тӗрлӗ-тӗрлё 'ҫеҫексей 
Ы рӑ шӑрши сарӑлаг.
Пур ҫёрте те каййксен 
Аайӑх йурри йанӑра^. 
Ҫӳлте, пӗлӗт айёщ;е,
Тӑри йурри илтӗнет;
Ҫемҫе курӑк ҫийӗи^е 
Путек-сурӑх сиккелет.
Хӑй кӗтӗвӗ патенте 
А^а шӑхли^ӗ калай 
Хырӑмӗ пит выҫнипе 
Ҫилпи йалнглле гЛхд:.

Ҫырма йухат кёрлесе 
Аслӑ йалӑн ҫумӗпе.
Хӗвел тӗрё тӗрлесе 
Вы.|ат унӑн шывӗпе.
Тӑрӑ шывйн ӑшӗн^е
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Кйвак пӗлӗт павӑ кат, 
Ватӑ йӑмра тайӑлса 
Тӗсне ййхса савӑнат. 
Авӑ кӗлер ҫийӗн^е 
Старик ларат вӑлтапа: 
Иӑпӑрг, йӑпӑрт пуллине 
Улталасшӑн ӑманиа... 
Ав а^асем ҫӳд й ен р  
ПГЫвра ншсе ҫӳреҫҫӗ, 
Хирӗстерме пӗлеҫҫӗ;
Акӑ пӗр ҫын кёперпе 
Каҫса пырат ҫырмана; 
Ҫырма урлӑ каҫрё те. 
Кӗрсе кайрӗ вӑрмана.

2. Сарӑ хӗр.

Иешӗл курӑк хушшин^е 
Сап-сарӑ •де^ек ӳсет, 
Аслӑ Ҫилпи йалӗн^е 
Нарспи йатлӑ хӗр ӳсет. 
ХВгҫӗ-куҫё пит хӳхё.м, 
Хирти сарӑ 'бе^ек пек, 
Икӗ куҫӗ хуп-хура,
Икӗ хура шӑрҫа пек. 
Йавӑнаҫҫӗ хыҫалта 
Ҫивӗт вёҫӗ кӑтрисем. 
Утса, утса пынӑ 'ҫух 
Ш анкӑртата¥ тенкисем. 
Куҫӗсемпе пӑхнӑ '§ух 
К а'рйн ■ҫӗри ҫёоенет. 
Ҫӳхе тути кулнӑ 'вух



К а д а  'ҫунӗ ҫемҫелет. 
Хирти сара ^е^еке 
Ӑшӑ куҫпа кам пӑхмё?
Ун пек лайӑх хитре хӗре 
Мӗнле казд)ӑ йуратмӗ? 
Хёвел анса ларсанах 
Питне ҫӑвнт, шӑлйнат, 
Вӑййа тухма шӗлкеме 
Кӑкӑрё ҫине ҫакат, 
Ш ӑнкӑр-шӑнкӑр теветне 
Хул-пуҫҫи урлӑ йараг, 
Хӗрлӗ лурҫӑн тутрнне 
Хӗрле ҫавӑрса ҫыхат, 
Вайасен’ве ун сасси 
Кайӑк сасси йевӗрлӗ, 
Ахӑлтатса кулнӑ ^ух, 
Ҫлрёп ҫын ку темелло, 
Вӑйӑ, салаш щ енех 
Савӑнтарат сассипе.
Ирхи ҫӑлтӑр хӑпарса 
Иӑл-йӑл кулӑт тӳпере. 
Хӑйӗн ащшё кпдӗнце 
Нарепи канлӗ ҫывӑрат; 
Ырӑ тӗлӗксем курса 
Тӗлӗкре те савӑнат.
Ирех тӑрат, тумланат, 
Нарспп ёҫе тытӑнат;
Ие пурҫан ҫип идет то 
Йурла-йурла тӗрӗ тӑват; 
Йе ҫёлеме ларат те,
Ҫӗвви шӑрҫа пек пулат, 
Сус хӳреллӗ хурҫӑ йытӑ



Пӗр кӗрет те пёр тухат 
11е пир тёртме ларат те 
Вы^антарат ӑсине;
Йе хултӑрт,ӑ тытат те, 
Ҫипне тирет ҫӗррине;
Йе сак ҫш тр  кушакӗ 
Питне ҫйва пуҫласан, 
Апат хатӗр хӑнашӑн, 
Алли-ури ҫӑмӑдран...

•

4) Туй.

Хӗвел тухнӑ тухманах 
Тӗтӗм кайрӗ йал ҫин^е. 
Куҫне уҫнӑ уҫманах 
г1)аваш ларат мунри^е, 
Ҫимёк кунӗ йӑдипе 
Ҫынсем мун^а кӗреҫҫӗ, 
Ҫимёк курӑкӗпеле 
Ҫан ҫурӑмне хӗртеҫҫӗ, 
(Ват аттесем, аинесем 
Ҫапла хушса хӑварнӑ). 
Ҫапла пайан ргвашоем 
Мун^а кёрсе тасалнӑ. 
Ҫӗнё кёпе-йёмпеле 
Тухрӗҫ вӗсем ураыа, 
Тухрёҫ вӗсем йеррипе, 
Утрӗҫ ирех туй курма. 
—А кӑ туй та, акӑ туй, 
Иирӗн туйсем ҫаплалла! 
Тури касри туй сасси 
Йантӑратат ҫур йала.



Михетерён кил «.'ур'й*' 
Лйакранах курӑнат.
Урам йевгр хапхаран 
Сын кёрет те, ҫын тухаТ'.
Пӳрт умение сын нумай,
Килнё вёсем туй курма. 
Ваттисем те сахалах мар: 
Килнё вёсем сйра ёҫме. 
Йарӑнтарса йавӑнса 
Ш апӑр кёвви ташлатат,
Ы рӑ хуҫа хушнипе 
Туй халӑхӗ туй тӑват.
Туй халӑхӗ туй туса 
Ы вӑнат те савана!5.
Ш ӑиӑр сасси царӑнсан,
Туй йуррнйё пуҫлана!:
—  Мӗншён шӑппӑн ларатӑр, 
Мӗншӗн шӑппӑн ларатӑр? 
Шӑппӑн-шӑппӑн лармашкйк 
Ш ӑщДк 'ҫӗппи мар епнр.— 
А н р х  шӑпӑр хӑлӑхсӑр:
Татах ташлама ^ёнет. 
Кӗрёс-кӗрёс ташласа
Пӳрт урайӗ силленет.
Ы рӑ хаиасем тӗнелте 
Ӗҫсе ҫисе савнаҫҫӗ.
Хёрӗпеле каби н е 
Ырӑ кунсем сунаҫҫё:
— Сыва иу.тедӑр, пур пулэдӑр, 
А'ба-пӑ'баллй Пулэдйр;
Ырӑ-тату пурГиодӑр,
Усал сӑмах ан нлг§|ёр.



Кҫӗр ҫийёр, '§ӑвашсем, 
Ӗмӗр пӗрле пурӑнар! 
Хӗрпе к а д а  йуратса 
Лтӑр, шепрех туй тйвар! 
Акӑ ёнтё, пӑх ӗнтё, 
Иепле ташлат ват хуҫа! 
Хӗрин туйин савнӑҫӗ 
Ҫёклет, нккен, ват пуҫа! 
Маттур пуса кадасем  
Вӑйран тухса сикеҫҫё. 
Вёсен хыҫҫӑн хӗрӗсем 
Такмакӗне сӗтеҫҫӗ... 
Пурҫӑн ҫӳҫеллӗ ^аршав 
М а'раранах сулланат. 
Хӗрлё -ҫаршав хыҫӗн^е 
П ӗркенркие хӗр ларат. 
Хёр лара! те хёр йӗрет, 
Пӗркенцёкне ҫёклемест. 
Хёр ҫуммисем йурласа 
Унӑн сасси илтёнмест. 
Асӑнаҫҫӗ Нарспийе, 
Михетерён Ыарспине,—  
Тӑваҫҫӗ мӗн ун туйне. 
Ш урӑ сухал Тӑхтаман 
Упӑшкийӗ пулмалла. 
Хӑйӗн ^унӗ савнинцен 
Каймаллипех каймалла. 
Есӗ йута кайсассйн 
Мӗн тӑвӗ-шн Сетнерӳ? 
Ы рӑ Нарспи аппаҫӑм, 
Ӑҫта санӑн телейӳ?



Туй ӑтваҫҫё ҫёмӗрсе,
Унйн вӗҫӗ-хӗрри ҫук.
Тантӑш патне ҫӳреҫҫӗ,
Йалта тантӑш пётес ҫук.
Сӳлӗ сӑраы кӳмийӗ 
Тантӑш патне ҫӳретет. 
Хёр-ҫуммисен йуррийӗ 
Таҫта ҫите илтӗнет.
Кунӗн ҫӗрӗн вы^ама 
Шӑпӑрӗ те ^арӑнмас!, 
Кунӗн-ҫӗрӗн ташлама 
Пуса к а д а  ывӑнмаст.
Пӗтӗм йалти а^а-пӑ^а 
Туйё хыҫҫӑн хӑвалат,
Вилес пекех ватӑ ҫын 
Пӳрт хыҫӗице ҫывӑрат:
Туй тӑвӑр та, шеи тӑвӑр. 
Ватӑ ҫынӑн халӗ ҫук,
Выртнӑ ҫӗрте сиккедет,
Анцах тӑма вӑйӗ ҫук.

12. Вӑрманта.

Шавлат, кашлаТ сём варман, 
Вӗҫӗ хӗрри курӑнмас!. , 
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил тухсан, 
г|]арӑнассӑн туйӑнмаст. 
П1авлат, кашлат сӗм вӑрман, 
Тамӑкри пек ахӑрат.
Те арҫури, те шуйттан 
Ҫав терийех ашкӑнат. 
Танхӑр-тапхӑр ҫил килет



II ӑлтӑр-пӑлтӑр ҫавӑрса.
Тӗттӗм вӑрман ӳхӗрет 
Ҫӗре ҫитех аванса.
Хура пӗлӗт пӗр майах
III ӑват вӑрман таррин'уе,.
IXара! ҫиҫём ҫёр ҫурсах 
Хура пӗлёт хушшин^е.
Аҫа ҫапат, шартлатат.
Пӗтём тӗн$е кисреяет!
Ҫуыӑр ҫырма пек йухат, 
Лупашкасещ]е кӗрлет.
Сӗм-сём вӑрман, сӗм вӑрмап, 
Мӗншён хытӑ шавлатӑн; 
Мёншӗн шӑй-шӑй шӑхёрса 
Мӗскӗн 'вуна хӑратан?
13ӑрман тата хытӑрах 
Шавлат, йӗрет, ахӑрат.
Турӑ ҫырлах, ан пӑрах!
Ахӑр саман хускалат!
Ах ҫылӑхла пуҫӑма 
Ӑҫта $иксе хурам-ши?
Ах ҫылӑхлӑ дунама 
Пепле тытса ^арам-ши?. . .  
ХХепле Сетнер мӗскӗн-ҫке 
Урнӑ вӑрман ӑшёнҫе.
Йепле ҫирӗп йӑвӑҫсем 
Йурлаҫҫӗ пуҫ тӑррвщ е.
Вӑрман хӗсёк ҫулӗпе 
Ӑш ҫуняине иусарса,
Вӑрман шавне хуплас пек, 
ХХырат Сетнер йурласа:
—  Сӗм-сӗм вӑрман, сём вӑрман,



Мӗшпён хытй шавлатӑн? 
Мӗншӗн шай-шай шӑхӑрса 
Мёскӗн т)уна хӑратаи?
Ах, ман хуйхӑм, итле-ха: 
Мӗншӗн мана ҫунтарап? 
Мӗнгаӗн манӑ тӑлӑха 
Савӑнӑҫа мантаран? 
Ҫуралтӑм мён аннерен 
Хӗн-хур, асап курма ҫех. 
Ҫав асапран хӗнлӗхрен 
Ҫамрӑк пуҫӑм пётни ҫех. 
Оамрӑк пуҫӑм пӗтмбтэдӗ, 
Мулӑм ҫукки пӗтервё.
Вал та пулин йурё^цё,
Ҫын ухмаххи пӗтер^ӗ.
Ҫын ухмаххи йурё’р ё ,
Усал тӑшман тупӑн^ё. 
Усал тӑншан пӗтӗт^б, 
Тураҫырни кура1Г[-,ё.— 
Сетнер йурлат йуррине, 
Вӑйлӑ тавӑл тапранса, 
Сетнер йуррнне нлсе 
Вӗҫет йӗрсе ахарса.
Ҫав хуйхӑллӑ сасӑсем 
'Оуна ҫуреа йёреҫҫӗ,
Вӑйлӑ тавӑлпа пӗрле 
Таҫта ҫитех ҫитеҫҫӗ,
Хура вӑрман ӑшӗн^е 
Хуллен-хуллен пётеҫоё.
Ҫав йурари куҫ-.ҫӳлсем 
Пёр 1)ун патне ҫитеҫҫё, 
Таҫтан-таҫтан айакран



Тепри хирӗҫ макӑра!,
Усал, асап хуйхӑран 
Унта тепӗр ^ун ҫунат.
Такам йуррин сассисем 
Кӗрет Сетнер хӑлхине.
Вӑйлӑ тйвӑлпа пёрле 
Йурлат Сетнер йуррине: 
^=Хура вӑрман, сӗм вӑрман, 
Мӗншён хытӑ шавлатӑн? 
Савни пекех йурласа 
Вилнӗ "буна вӑратан?
Тёттӗм вӑрман, сём вӑрман, 
Ан ултала тӑлӑха.
Савни пекех йурласа 
Ан хӑварсам хурлӑха.
Аслӑ вӑрман, сӗм вӑрман, 
Мана т>ӑнне кала-ха!
Мӗскӗн г§уна шеллесе 
1}ун савнине кӑтарт-ха...  
Ант^ах утат кунталла 
Ман патналла хӗр-арӑм:
ЬГрй турЯ, ҫырлахсам! 
Нарспи, Нарспи, есӗ-им?..



А. ИВАНОВ.

„А к а  туйё“ нт-ен.

Ҫуркунне ҫитнӗ.

Хрес^ен а-р-пйрсем , 
Ҫуркуннехи кайӑксем, 
Пӳрте кӗре иӗлмеҫҫӗ, 
Йалан васан*) пӗвеҫҫӗ, 
Пур хастарлӑхёсене, 
Хӑйсем мӗн пурпёлнине 
Кӑтартаҫҫё ҫакӑнта...
Акӑ пӗрне а^асем 
Ш ыва тӗртсе йанӑ мӗн!— 
Иыр тёпӗпе кӑшкйра!. 
„Сутит“ тума амӑшё. 
Ҫӳҫне-пуҫне тустарса, 
Тухат алӑ-тунипе.
Лешсем, ■ҫӑл-пар саланса, 
'Гепӗр ҫӗре тараҫҫӗ.
Шыва кайнӑ а^а та 
П ӗ ^ е н  йулма хӑймарӗ,— 
Шыв йухтарса, '§аплатса, 
Сут умӗн^ен пӗрхӗн^ё. 
Сутит тӑваймасӑрах 
Лешӗ калла таврӑн^ё. 
Акӑ шавлу илтӗнет...
—Ат}а, вӑта урамра 
Пӗве йанӑ вулмалла!

*) Шырлан.



Терӗ пёри ушкантан. 
Шухйшласа тӑмасӑр 
Вёҫрӗҫ иурте урама...

Мункун.

Хӗвел г§илай ҫӳлелле 
Хӑпаряӑ та, нал ҫине 
Пӗтём вӑйпа ҫутатат, 
Тӑрсан пӗрре йӑл! кулат.
Ку мён капла савӑна!? 
Мёне курнӑ иула!-ха?
Е!.. хай йалсем, пухӑнса, 
Праҫник тӑваҫҫӗ иккен! 
Сӑра, пӗрре лекмесёр,
Ана! иккен хырӑма! 
Хӑнасенӗн т]ӗлхиссм 
Л ташкалаҫҫӗ иккен!
(Ара, нумай ӗҫсессӗн, 
Такамӑн та аташё!).
Пётём йалӗ ҫӗмрӗлет, 
Праҫник т,аплӑ пултйр, тет.

Ака туйӗ пуҫланнӑ.

Акӑ йалӑн вёҫён^ен 
Виҫё ла1на вӗҫтерсе 
Тухрӗҫ сылтӑм кӗтесрен.., 
Акӑ, тата тӑваттӑн.
Тата пиллӗк... вӑтарӑн!., 
Вёҫӗ-хёрри те ҫук пул,!— 
Тухрӗҫ хайхи кётесрен, 
Хӳрисене пётӗрсе,



Хытӑ ҫыхса хунӑ ҫав! 
Ҫилхисене у-капа 
Тӗрле-тёрле пётернӗ.
11 к йен'§е те сурпапсем 
Вёл-вӗл вӗҫсе пыраҫҫӗ... 
Ӑҫтан тупса пӗтернӗ?!.. 
Иккёш раснах илемлӗ...
Е!.. леш касри арӑмсем 
Панӑ пул,-ха вёсене!..
Урам еарлакӑшёпе,
Иан! йанратса, йурласа, 
Пыраҫҫӗ ҫав урампа!..
Ей! тантанан, кай унтан 
Урам урлӑ каҫакан... 
Такмак сасси, калаҫнн, 
Тапӑртатни, йурлани— 
Пётём йала еарӑла!...

Т)упаҫҫӗ.

Ҫурран т>упма ҫамрӑксем 
Хатӗрленеҫҫӗ иккен...
Ака, нӗр ват старик те 
г|)уима хатӗрленмест-и?! 
Пакур, есё '^упаймӑн, 
Иурпӗр сурпан илеймён. 
Ҫук-ҫук! Йакур итлемест, 
С-урпан ҫин^ен куҫ нлмест.. 
А!ӑр!
Кайрёҫ...
Иӗр ҫухрӑма кайсассӑн 
Пурте харӑс тӑ$ӗҫӗ.
Виҫҫӗ! тени илтбн^б—■



Пнрӗн Йакур вӗҫтер^ӗ. 
Акӑ пӗри Йакура 
Хӑваласа ҫитрӗ те,
Персе ан^ӗ, такӑнса.
(Ара, тупката тени 
Т]упан ҫынна ӳкерми!) 
Йакуртан та пулмарӗ— 
Пӗтрё, куран, хӑвал)ӗ... 
Акӑ, иккён пёр танах, 
г|)армакланса т)упаҫҫӗ.- 
Ата!.. ата!...
Ах, иулмаст.
А-ха!.. а-ха!..
А к иртет!
Иртет!!. Иртет!!-. 
д к  иртрё!!!— 
г1)аппасенӗн Па^укӗ, 
Хытӑ!!! Хытӑ!!!
Ак маттур! иртсе вайрӗ. 
Ах тур-ту-у-р!..
Лешӗ Йакур аҫтах-ха!.. 
Ӑҫта?.. Апла!..
Ха-ха-ха!!!
Ҫёмрелеҫҫӗ халӑхсем.

Сикеҫҫӗ.

Мӗнле ҫёр пит ^ӗтресе 
Кайрӗ-ха ку петӗмпе? 
Темскер ишӗлмест пу.|-ҫр.е 
Ҫёр те ҫурӑлмас! пу^-ҫке? 
Ҫук, нимӗн те игаӗлмест,



Ҫурӑлнн те курӑнмаст.
Ӑна ҫамрӑк а^асем 
Сиксе Т)6трехтереҫҫӗ.
Ах! ес, Ваҫук, майпелен!— 
Шӑм-шаккуна ҫӗмӗрӗн...
Сикрӗ Ваҫук ҫӗклеисе,
Вёҫрё Ваҫук инҫене.
Кёркури пит пйхкалат,
Йепле кунтан иртес? тет.
Т)упма тунӑ ҫыраран 
Т)упса-|упса пъгҫӗ те,
Сикме туна ҫыраран 
Вӗлтлетей^ӗ шӑр^ӑк пек,
Самӑй ҫӗре ҫитеепе 
Тӑсӑлайса ӳкрӗ те—
Таҫта мала сирпӗнцӗ.
Ӗнтё капла пулмарӗ,
Сикес нулат тепӗр хут.
Т)упрӗ, сикрё те Ваҫук—
Ш ӑп варрине ҫаклан^ӗ. 
Кӗркурийе ҫитекен 
Никам пулмаре иккен.
Ара, ӑҫтан ҫитмелле!—
Икӗ 'ҫалӑш сикнӗ те...
Ентӗ мана сурпан пар,
Тет Кӗркури пуҫлӑха.
Ай, ҫук халӗ... тет пуҫлӑх: 
Сик^ӗр халё нумайрах.
—Кй-ей! ■рм-ха, ан нар-ха,
Тет пӗр старик, кайнй та,
Епӗ сикес тетӗп-ха!
— Сик, сик, П азда , пёр сик-ха!
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Ватӑлмалах кунанта 
Хастарлӑхна кӑтарт-ха! 
Теҫҫӗ ҫынсем илӗртсе.
—  Ҫынна култаран, атте! 
Сапран пула!' сикесси... 
Хӗрё калат •ррасшӑн.
—  Ей! зунам-ха, сикем-ха, 
Тийет ашшӗ савӑнса.* 
г1)упа'Т' хайхи ахлатса...
Лап! персащ ӗ ҫырана.
— Сана сӑра йураман, 
Теҫҫӗ ҫынсем хай кайран.
—  Ей кам тата сикес тет 
Ака-туйӗ пётсвден?
Тесе пуҫлӑх йыхӑрат.
Ҫук, сикмеҫҫё’пёрн те, 
Вӑйран кайрёҫ пулмалла, 
Хай сурпана Кёркури 
Ҫаклатрё вӗт, ҫаклатрӗ...

Кӗрешеҫҫӗ.

Ҫамрӑксен^ен пуҫласа 
Кёрешеҫҫё хайхисем.
Халё Петёр Ваҫукпа 
Кёрмешленет ш;кен-ха. 
Ҫынсем тем пек, вӑй парса, 
Кӑщкӑрашса тӑраҫҫё. 
Кӗрешнине курмасан, 
Темскер пулпӑ тнйён ҫав!

. —  Петёр, тытӑн-ха лаййх! 
Ну!.. Хап!.. ан~парӑнах!..
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Ну!., лайӑхрах!.. ну!.. 
Петӗр ҫӗнетех-ха ку:
Вӑл пёлтёр те ҫвннӗ^ӗ... 
Пысӑк ушкӑн варрии^е 
Иккён мекеҫленеҫгё.
Ш ыва кайнӑ 'ҫёпё пек 
Тара ӳкнё пётӗмиех.
Нетёр ҫӗн^ё...
Ак хайхи
г[)илай ваттисене те 
Пырса ҫитрӗ-и-мён-ха?
Акй, мён-ши, иерсанҫё? 
Кёрёслетрӗ, шаплатрё?.. 
Ҫерем ҫин’§е асатте 
Выртат Кёҫтук айён^е, 
Тапаланат, хускалат—• 
А н 'рх  Кӗҫтук кйлармаст. 
Тӑрат... тӑрат!.. ак!!. тӑрат 
Куҫёсен^ен вут тухат, 
11и'§есенТ)ен йун йухат. 
Тухрё хайхи, ҫапах та.
—  Кӗреш ёнтӗ тепӗр хут! 
Терё пӗрн Кёҫтука. 
Кёрешеҫҫӗ тепёр хут.
Вӗри сывлӑш ҫӑвартан 
Тухат тем пек палкаса. 
Ишёлес пек ^ӗтресе,
Ҫӗр тусанне кӑларат... 
Кӗҫтук ҫӗнеймесех-ха. 
Ҫӗклесе те ҫапасшӑн,
Пуҫ урлӑ та ывӑтасшан— 
Ҫил-арман пек ҫавӑрат.



Ҫынсем тем пек вӑй парса 
Тӑраҫҫё те хаплатса—
Вӑй панипе ёҫ тухмас'1',
Лешё пёртте парйнмас'В., 
Аран-аран, сехетрея,
Кёҫтук пӑвса ӳкер^ӗ.
—  Ех!.. ёлёкхи пулсассӑи, 
Вӑйкӑтса ҫеҫ йамалла!
Ҫук вӗт, вӑй ҫук... ватӑлнӑ!.. 
Тесе пашлат асатте,



ЕЛКЕР.

Инё тӗн^е.

Инҫетрей. лерей, паллӑ мар ҫӗртен,
Ёмёрлӗх, пӑрлӑ сӑртсем хупппинцен 
Аслӑ йухӑм шыв пуҫланса тухат—
Пин ҫухрӑмсене малалла пухат.

ЯухаТ вӑл пӗр майах, иксёлмесёрех, 
Типсе ^арнасси сисӗнмесёрех;
Малалла кайса, вӑйлансах пьтраТ, 
Вӑрӑм ҫулсенце темён-те кураТ’.

Акӑ вӑл тепле пёр тӗлте малта 
Тёл пулат хӑйне рӑшсӑ сакӑлта—
Хыттӑн нтарлатса мён пур шыв сикет;
'|]ул никӗс ҫине тӑвӑллӑн ӳкет.

Унтах, ҫаврӑнса шаП шурӑ кӑпӑк 
Вёресе тухаг1г, шуҫӗсем те ҫук!..
Шыве хумханса ҫырана ҫупат,
Татах васкаса малалла 'ҫупат.

Мӗдйун кӑпӑк та лӑпланса тӑмаст',
Мӗн тухнийӗ пёр шывпала йухат;
Тухат те шӑват, малалла кайат1,
Кайни вырӑнне урйх ҫуралаТ.

Шутсӑр кӑпӑксем тем тӗрлисем пур;
— Мӑнни, вӗтти те, —  ҫаиҫутӑ, шапшур. 
Иурте шыв тӑрӑх хӑвӑрт шӑваҫҫӗ, 
Ш унӑ вӑхӑтрах сӳнсе пыраҫҫё. 

Малалла кайнӑҫем кӑпӑк сайралаг,
Ҫухрӑм йахӑнран шыв тасалаВ..



Т)егйеи кӑнакссп ҫухрӑм ҫех 'ркки , 
Вёс.ен пурнӑҫӗ—  аслӑ шывӗ сикки!..

Йнҫетрен, лерен, паллӑ пар ҫӗртен, 
Ӗмёр, пӑрлӑ сӑртсем хушш инрн, 
Аслӑ йухӑм ш ыв пуҫланса тухат, 
Пин ҫухрӑмсене малалла йухат.

]1ин ҫухрӑмсемпе пӗр ҫухрӑм вырйн, 
Нимӗн те марҫке, танлаштареассӑн,
Ҫав тӗрлё кӗске кӑпӑксен ҫулё,
Тӗрексӗр, халсӑр вёсен ӗмӗрё!..

Пирӗп ҫёр ҫ и н р  пин ёмёрсем те 
Ҫав йухӑм шыв пек шуса иртеҫҫё; 
Етем й ӑ х ӗ н р  мёлйун ҫынсем те 
Ӗмёрсем тӑрӑх ишсе оӳнеҫҫё.

Ҫӗнӗ ҫул.

Ҫён халавлӑ ҫӗн ҫулталӑк 
Ҫитрё, —  шӑпиӑн пуҫланат:
Ҫӗнӗ ҫулӑн ҫӗнӗ алӑк 
Систермесӗр уҫӑлат.
Алӑк виттӗр ёмӗр куҫё 
Нӑхрӗ к у л р , кӑшт шалтан.
Ҫутӑ ӗмёт— пурнӑҫ куҫӗ 
'!)ӑмрӗ унта §и малтан.
Ӗмёт хыҫҫӑн пур цёр -§ун та 
Харӑс к ӗ р ҫ  ҫӗн ҫула.
Тӗттӗм каҫ та, ҫутӑ куп та 
Илӗртеҫҫё малалла.
Емёр сыпгги ҫён ҫулталӑк 
Вӑрӑм ҫурт пек вӑд тӑраГ:

26



Виҫҫёр утмӑл пиллӗк тавлйк — 
Йышлӑ пӳлём ун пулат.
Кашнн тавлӑк — уйрӑм пӳлӗм— 
Сём $аршавпа карӑннӑ, 
Малашнелӗх — пулас ӳлӗм 
Нирӗн куҫран хупланнӑ.
Йышлӑ пӳлём-пӳлём виттӗр 
Пирён утса тухмалла;
Мӗн курасса ним пӗлмесӗр 
Т)аршавсене уҫмалла...
Калех, ҫӗн ҫул! Малаш йенон 
Тикӗс ҫулне уҫса пар!
Хурлӑх курнӑ етемсемшӗн 
Канлӗ, ҫутӑ пурнӑҫ йар!
Кив ҫулталӑк, йаланхи пек 
Йулӑн есё хыҫала...
— Сывлӑх сун та,— ҫултан ҫул тек 
Тӑрса йулах авала!

Нам тӗн^ере усӑллӑ.

Камйн ал-урп вирлё,
Ҫёре урла та пирлё 
Сухаласа тӗрметет, —
Выҫ вилёмие кӗрешет?..

Кам тӳсӳллё, хӑйуллӑ,— 
Тӗпсӗр вырӑнсем урла 
Тимёр кёнорсем хыва);, 
г|)улла сӑртсене гр в ат?  

Камӑн ^ӗри хӗрӳллӗ?
Кам шӑмшакки пиҫӳллӗ?
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— Ӗҫҫыннин вал, ӗҫҫыннин, 
Канма пӗлмен ӗҫҫыннин!!. 

Ӗҫҫынни ҫав тендере 
Пурнӑҫ у мне ҫул хурат. 
Ак вӑл халӗ ирёкре 
Ҫӗнё пурнӑҫ хӑй таваП

Кёркунне вӑрманта.

Силленет, шавлаг сӗм хура вӑрман, 
Тунсахлӑн карлат авалхи йуман.
Ват йуман кӳрши ҫатрака ҫӑка 
Ҫарал^ё ёнтӗ, —  кайрӗ ыйӑха.
Ав, вӗрене те аптӑранӑ йенне 
Сукмака тӑрӑх цаплӑ тумтирне 
Пикенсе хывса ҫӗр ҫумне сарат, 
Хура сукмака сӑрласа хурат... 
Кӗмёллӗ тумлак туратран тумлат, 
Сулҫӑсем ҫин^е йалкӑшса кулат. 
Ҫӳллӗ курӑксем какӑпех шӑн^ёҫ, 
Каҫхи тӑмсемпе ларӑрах ан^ёҫ. 
Нурте йӳн^ерӗҫ, пурте хавшарӗҫ, —  
Тӗмселсе, сӗнксе шухӑша карӗҫ.
Пёр пёэден хыр ҫеҫ ҫӳллё, ватӑскор, 
Син-симӗс хулӑм тум тӑхӑннӑскер, 
Тайӑлмаст, сикмест, илемне хывмаст; 
Кӗртен хӑраса, ӑна пуҫҫапмасН 
Ик-виҫ ҫёр ҫулсем унта вӑл ӳснё, 
Сивве, шӑрӑха тщлайах тӳснӗ;
Ним те мар ӑна вӑхӑт улшӑнни, 
Харуш мар уншӑн вӑрман ҫарални.



]}ӖКЕҪ 

Атӑл тулнӑ ^ух.

Кашни ҫулах ҫуркуяне 
Атӑл шывё тулнине 
Кам пӑхмё-ши савӑнса?
— Ш урӑ, кёмӗл ҫийё ун 
Ансӑр,—-тесе ан та тун, 
Йепле выртат сарӑлса!
Х а^ дуткӑсем, ха^  прахут 
Атӑл тӑрӑх хутран хут 
Йӑр-йӑр йӗрсем йӗрлени; 
Сар хӗрӗпе сар аци 
Луткӑ ҫинт)и, ким ҫишрг 
Кайӑк пулса йурлани,— 
Ҫавсем пурте ^унйма 
Савӑнӑҫпа пуйтарма 
Йури сиксе тухман-ши? 
Атӑл хӑй те ҫуркунне 
Савӑнӑҫлӑ пурнӑҫне 
Иури ■ҫаплӑн тумаст-шн? 
Леш айкин^е, йӑлӑмра 
Вут хуяӑ та, сывлӑшра 
Йӑсӑрланат тӗтӗмӗ.
Унтах ҫыран хёрёггр 
Тетеллипе ким ҫин^е 
Пулӑ тытат пулӑҫӗ.
Хӗвел кӑвак тӳперен 
Кулса тарса пӗҫертсен, 
Пулӑ пуҫлат вы^ама... 
Йӑлӑмӗ те ҫуркунне



Йешӗл симёс тумтирне 
Хыпаланат тӑх&нма.
Е х, савӑнӑҫ, савӑнӑҫ,—
Пур ҫӗрте те савӑнӑҫ!..
Пур ҫӗрте те фёрӗлӗх.

Тырӑ вырмара.

Кӑвак пӗлӗт хӑйаккан 
Шыв ҫине ӳксен, 

Хёвел, есӗ ҫунатӑн, —
Ҫӳлтен пёҫертен.

К ӑ^ӑрт-кӑцӑрт ҫурласӑр
Ҫын ҫук, —  курГшмаст. 

Шйрӑх. Канмасӑр
Хӗр тырӑ вырат. 

Шакӑл-шакал каҫалак 
Малаллах шӑваТ’, 

Утмӑл-турат хыт курӑк 
Гаплах касӑлаТ. 

^ӑркуҫлансах хӗр ашшё 
Т)ёлӗм тивретет,

Ҫёмел кутён^е амӑшё 
А^а ӗмёртет.

— Пёт-пӗл-тёк! — тет путени, 
Йӑвине шырат.

Иёлмёш пулах’ Ҫтаппании, 
Йӑвине памаст... 

Ш арӑх. Пӑ§&. Канмасӑр 
Хёр тыра выраГ... 

Халӑх мулё —  тыр-пула 
Пилбкне ават.
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Сухаҫ,

Каҫхи тӗттӗм пыханман, 
'ЛГшнша гаӑллӑм вӑранман, 
Сухаҫ сасси йан кайат!
Тӳлек хире хускатат!

Йурла-йурла сухалат, 
Ҫур иилӗкне ҫывхартаУ’, 
Хёвел ҫӳле хӑпараУ, 
Апатпала хӗр пырат.

Сухаҫ лар;,ё апата,
Курах кайрё — ҫӑмарта.
Куна ҫиеен вӑй кӗрет,
Хул ыратни сирӗхет.

Кӗтӳ сасси улӑхра,
Каҫ пуласси айакра, 
Нрхи куна ыӗн каҫ^еи 
Сухаҫ йурлат ыри'рен.

Каҫанён^ен тар йухат,
Сухаҫ ҫаплах сухалаУ... 
Ш ащДкё те пусӑра,
Ҫӗр ӗҫӗн^е, сухара.

Сухаласах ӗмӗрне, 
Иртерет-ҫке кун ҫулне. 
Ёҫ а-|)н вӑл, ӗҫ ҫыннд, 
Тарпа пиҫнӗ ёҫ савни.

Тӑрӑш, тӑрӑш ес, сухаҫ! 
Ҫӗрмӗ, сӳнмё ху йату,
Сухаҫ ҫин^ен ^йннипе 
г1)ап сарӑлат тёирше.



Ашӑм аштарни.

Вӑрман урла. сӑртсем урла 
Хёвел тухрӗ,
Пӑл кулТ)ё.
Икӗ лаша иккӗн харӑс 
Хашлатаҫҫӗ,
Ашаҫҫё.
—  Аштармалӑх тырӑ пур ^ух
Аштарар-ха
Ашӑмне.
Тытрӑм сенёк, кукӑр сенёк, 
Айне нлтӗм,
Сиктертӗм.
Сарӑ, ылттӑн пуцаххийё 
Вӗҫсе ил^ӗ,
Выл>арӗ.
Пӑл-йӑл кулаи йӑл хёвелё 
Татах кулат,
ПӑлкӑшаУ.
Ҫулӑкпа та, шӑпӑрпа та 
Тасатрӑм еп 
Ащӑмне.
Кӑтӑр-кӑтӑр кӗреплнпе
Купаларӑм
Пӗр ҫӗре.
■— Сӑвӑр, сӑвӑр, терӗҫ мана;
Сӑвӑртӑм еп
Кӑшӑлне.
Сӳп-ҫап, тусан урамалла,
Таса тырри 
Хамӑра.



Урапана тияерӗмӗр,
Ашӑм пётрё,
Ёҫ пётрӗ.

Хӗллехи вӑрман.

Ш ӑннӑ пӑрлй йӑвӑҫсем 
Шавламасӑр лараҫҫӗ,
Пӑс айӗн$я туратсем 
Темле мӑннӑн курнаҫҫе.

Симӗс-кур йк-т^ексен 
Илемӗ’ ҫук, курӑнмаст; 
Хитрӗ саслӑ кайӑксея 
Йурри ҫӗтнё, йанрамаст.

У ята кунта кӗрт ҫинце 
Мулка'в йӗрри яалӑрат,
Сукмак пекки пур ҫӗрте 
Йӗлтӗр йӗрри тӑсӑлат.

Сасӑ--ҫёвё ним те ҫук, 
Ш урӑ йур куҫа ҫийет. 
Таҫта кайат пёр стрилук, 
Пашал ҫакнӑ, йёр йёрлет.

Сисмея хутран пуҫ ҫине 
Йур Т)ӑмаккн ӳккелет,
Иӑвӑҫ тӑрри ҫилпеле 
Лӑстӑр-лӑстӑр силлеяет.

Каҫхи тбттём ҫывхараУ, 
Тӑмана та вйранат,
Пусӑ урлӑ йалалда 
Вӗҫтерет вӑл $ӑх тытма.



Тӑлӑх Марйе.

Хӗвел ҫутти айӗн^е 
Кйвак ’̂ е'йбк йешермер;
Хитре, $ипер ах Марйе 
Пӗр савӑнса ӳсеймер.

Ҫивӗ^ ҫава 'це^еке 
Тымарӗн^ен касайрё, 
Ашшё вилни Марйене 
Кӗлеткине пусайрӗ. 

Ҫамрӑкранпах мӗскӗнскер, 
Хуйхӑ курса ӳснӗскер, 
Сӑн-сӑпатне пётер'рё, 
Вӑйне-халне ҫӗтерт^ӗ.

Тантӑшу сан пӗ^ӗкрен 
Хут вулама вёрен^ё, 
Ёсӗ, Марйе, пӗр п ӗ^ ен  
Пур й ен р н  те тӑлӑх-туё. 

Пурнӑҫ ш у|ё малалла...
Сӗрӗм сирл^ӗ таҫталла,
Ӗҫӗн хурлӑх а’рсем , 
Ураданцёҫ паттӑрсем.

Хёвел ҫутти тахҫанах 
IIур ҫӗртре те ҫутатаУ, 
Патша йӗрки ҫавӑнпах 
Тымарён'вен хускалат. 

Ирёк нур г§ух ес, Марйе, 
Ҫынтан кайа йулас ҫук,
Хӗрлӗ хёвел ҫуттине 
Сайа кӑна йарас ҫук.



Напорошён.

Хӑй вал тӑрат, пӗрмай тӑрат, 
Касс А умве пуҫне тайат; 
Выл,аУ алли, сылтӑм алли,— 
Вӑ.р-вӑл,! сикет саспалли.

Хура тӑхлан тусанӗпе 
Хуратат вӑл аллине, 
Саспаллине йуратнипе,
Сисмест те хӑй ырнине.

Хӗр напоршҫӑк йӑл кулсассӑн, 
Вӑл та кулат, тӳсеймест;
Ӗҫпе кулу тус нулсасс&н,
Кун иртни те сисӗнмест. 
Саспаллине сиктернипех 
Странитсӑсем вӑл тӑват. 
Кёнекине вуланипех 
Йутран ҫын та савӑнат.

Хӑй вӑл «тӑрат, пӗрмай тӑрат, 
Кассӑ ҫине пуҫ тайаг;
Умне пӑхат, пӗрмай пӑхат, 
Куҫӗ тепле йӑмӑхмаст.

Ир пулаг те, мён каэденех 
Ёҫлет вӑл... Ӗҫлет! Ӗҫлет! 
Кашни кун кассӑ умӗщех 
Киввине тек ҫӗнетет.



ҪЕҪПӖЛ МИШШИ.

Т)ӑваш а^ине.

Пӗлтер мана, тӑван ҫӗр-шыв&м: 
Хӑҫан кӑтартӑн халйхна 
Ху т}ӗлхӳне хават кӗртмешкӗн 
Тӗн^ене килнӗ ывӑлна? 
Кӑвар-|;ӗре! кӑвар цӗлхеллӗ 
'Цаваш а^и, сассӑна пар!
Тухсам кунта. Сана кӗтеҫҫӗ. 
Килсем! Килсем! Ес пур,— ҫук мар! 
г|)асрах килсе хӑватлӑх кӗрт-^ӗ 
^ӑваш ӑн капӑр 'ҫӗлхине; 
Ҫунтартӑр ҫулӑмлӑ, кӑварлӑ 
г1]ӗлхӳ ҫ.ынсен 'ҫёрисене.
Ӗмӗрлӗхе йату сан йулӗ. 
Ш упашкартан Кавал таран, . 
Ҫёрпӳ, Т^икме, Йетӗрне урлӑ 
Йурру сассийӗ кайё сан,
Т)ӑваш 'ҫёлхи ӑсти! Кӑварлӑ 
Т)ӗрӳ сан сисӗ ■ҫӗннине.
Ш анатӑп. Ёмӗте усратӑп:
Ес килён, килӗн тёнҫене!



Пурӑнӑҫпа вилём.

Ушкӑн-ушкӑн шур иӗлӗт иртет... 
Тӑлӑх хирте каҫ пулса килет. 
Курӑксене тайса ҫил вӗрет,
Ҫӗр ҫумӗпе тусан вӗҫтерет...

Хирте пӗр тёмеске^пбр п ё^ен .. 
Тӑпри ҫине пуснӑ вӗлтӗрен. 
Ы рӑ ҫынни вилнӗ вӑрҫӑра.
Ӗҫ аТ)И вӑл. Ҫӗнӗ пурнӑҫа 
Сыхласа вилнӗ вӑл— ҫапӑҫса. 
Т)ухӑнсемшӗн хӑйӗн кун-ҫулне, 
Ҫамрӑк ӗмӗрне вӑл хӗрхенмен. 
Комунисӑм хӗрлӗ йалавне 
г|]ун тухидан ҫӗре ӳкермен.

Ҫывӑр, тӑван, иртрӗ ёмёрӳ... 
Вӑхӑтсӑрах сан тухрӗ $уну—
Ан^ах ҫӑмӑл пултӑрэдӗ тӑпру,
Канлӗ пултӑр нӳрлӗ вырӑну!..

Мёскӗн тӑван, сан '5уну тухсан 
Никамӑн та куҫ-ҫулӗ йухман. 
Санӑн куҫна арӑму хупман, 
Аннӳ масар ҫине ӑсатыан. 
Йутри ҫынсем сана айакка 
Пытарайна ҫакӑ шӑтӑка.

Тӑванӑмҫам, вӑрансам, вӑран 
Ҫак вӑхӑтсӑр йӑвӑр ӑйхӑран:
Килте ҫамрӑк арйму кӗтет;
Ат;у: Атте хӑҫан кнлет?— тет.



Ех, тӑванӑм, пртнӗ кун-ҫула 
Кам ҫавӑрса парё кайалла? 
У йа^ака тумашкӑн тухсан,
Йурру пдтӗнес ҫук ӗнтӗ сан;
Тек кураймӑн пӗлӗт ҫуттине; 
Илтейес ҫук тӑри йуррине; 
Кӑ^ӑрт-кӑ^ӑрт тырӑ вырнӑ 'вух , 
Санӑн аллу ҫурла тытас ҫук...

Ҫӗр иртет те... Килет ҫутӑ ир...
Лв’р х  ӗмӗр пёт^ен тӑлӑх хир. 
Вӗлтӗрене тайса ҫил вӗрет,
Вилнисене асӑнса йёрет...
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И. ВИКТОРОВ.

Ҫурнуннепе.

Кунеем 'ҫӑслаҫҫӗ,
Хӗвел пӗҫертет,
Ш ур йур ирӗлет, 
Шывсем йухаҫҫӗ.

Кайӑк кӗшӗксем 
Бӗҫсе килеҫҫӗ,
Ӑшӑ йӑвасем 
Вӗсем ҫавраҫҫӗ.

Ҫӳлте ҫаврӑлса 
Тӑри савӑнаг.
Урама тухса 
Л'ратгца шавлат.

Ир пулсан каэдея 
Урам йан йанрат.
Каҫ пулсан ир'рен 
Ан^ах шӑп тӑрат...

Шур йур ирӗлсен 
Шыв йухса типрӗ.
Хӗвел хыт ҫапат,
Кун ҫаплах ,рслат.

*
* *

Г|)У¥Р Ҫине ларсассӑн, 
Йешӗл йӑвӑҫ хушшинр



Ҫӳле!.. хапарса кайма 
Лайӑх ҫу кунесение.

*Ҫӳле!.. кайан хӑпарса, 
Тем те куран таврара: 
Вӑрман, кӗтӳ, таса шыв 
•Куратӑн ее айакран.

'Ҫурт тӑррисем, пах^асем 
■Курйнаҫҫё -айалта.

'Ёп >ҫулезгле вӗҫетӗп!.. 
Унтан каллех айала.

Кӗрнунне.

Кӗркунне ҫитрӗ,
'Дерксем типрӗҫ, 
Йӑвӑҫ-курӑксем 
Ҫаралса йул^ёҫ.

Саралса шанат 
Курӑк улӑхра,
Симӗсӗн курнат 
Ҫӗн кал^а уйра.

Пӗлӗт туртӑнат,
Хӗвел ҫутатмает.
Сивӗ ҫил вӗрег;
Ҫӑмӑр 'ррӑнмаст.

Пӗцӗк ҫырмара 
Шывсем кӗрлеҫҫӗ,
Кунган кайӑксем 
Вӗҫсе кайаҫҫё.
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Хӗлле.

А ^а-пӑ/р урамра 
Унта-кунта -ҫупкалат.
Хӑшӗ хутаҫ ҫакнӑ та 
Шкула хӑвӑрттӑн утат. 
Хӑшӗ хӑшё пёр ҫёре 
Ш урӑ йӳра пуҫтарат. 
Пуҫтарат вӑл пӗр ҫ.ёре 
ПТурӑ, йура пӗрмайах,
Вара унтан купала^
Ҫын кӗлетки йевӗрлб.
Хӑшӗ ҫуна туртнӑ та 
Сӑрт ҫинелле вӗҫтерет,
Ҫуни ҫине лара^ те 
Сӑрт айнелле ^уптарат, 
Ҫуни хытӑ вёҫнипе 
Вӑл ун ҫштҫен йӑванаг, 
Хал, ҫӗленӗ кӗрӗкне 
Шурй йурпа йёпетет...
Киле "ҫупса таврӑнат,
Апат ҫиме васкатаЁ 
—  Анне, анне, 'ҫасрах пар, 
Пайан сахал йарӑнман... 
Апат ҫисен урама 
Каллех тухса вёҫтерет, 
Йулташӗсемие пӗрле 
Вӑл йур ҫин’ҫе йӑванат.



Вӑрҫӑра.

Хир...
Йёри таврари пёлӗт 
Пёр ҫӗрелле пухӑнат.
Хӗвел ҫапах савӑнса 
Йунлӑ, ҫӗре ҫутатат,
Хӑййр ҫинце айалта 
Паттӑр ҫарҫынни выртат, 
Унӑн ҫӗмрёк кӑкринрн 
Таса хӗрлӗ йун йуха¥. 
Таҫта, таҫта айакра 
Тупӑ сасси илтӗнет.
Ҫавӑ сасса илтсессён 
Паттӑр 'ҫӗри кӑрт! сикет... 
Паттӑр куҫне уҫа¥ те, 
Пӗлӗт ҫинелле пӑхса,
Ҫапла сӑмахсем калат:
—• Ах, ыратат-ҫке суран... 
Илтетёп еп— вӑхӑтпа 
Тупӑ сасси йаяараА 
Унта манӑн йулташсем 
Ҫаплах мала кайаҫҫӗ,
Вӗсем кайнӑ майӗпе 
Тӑшманӗсем ■ҫакаҫҫӗ.
Епӗ выртап ҫакӑнта, 
Тӑш мансепря айакра, 
Суран пит ыратнипе 
Вӑйа-хала ҫухатса.
...Авӑ, килет кунталла 
Ман 'ҫун савнӑ сарӑ хӗр. 
Кил$ё... ҫитрё ман пата.ч



Авӑ, тӑрат куҫ умӗнр, 
Мана сӑмах р н е с  пек... 
Салтак ҫаила аташат.
Сиксе тӑма хӑтланай 
Йунӗ йухат, вӑйӗ иӗтнӗ: 
Ҫавӑнпа вӑл тӑраймаст... 
Пӑртак тӑрсан тӑн илсе 
Оалтак каллех аташат:
— Ех, йуратнӑ тӑвансем, 
Еп сирӗнтен уйрӑлап... 
Атте-анне, еыв пулӑр.
Еп хам ^унтан уйрӑлап. 
Епӗ мӗншӗн пӗтнине 
Есир пурте ан манӑр,
Ман йулашки сӑмаха 
Хӑвӑр ӑшӑрта усрӑр... 
Х ура'халйх малашне 
^уралйхра пурйнмӗ,
Мӗн пур ӗҫлекен халӑх 
Ы рӑ курса пурӑнӗ... 
Тискер... куштансем 
Ку тӗпрсрен ҫухалӗҫ,
Пирн пек ■ҫухӑн-мёскӗнсем 
Хӑйсен телейне тупӗҫ. 
Пӗтӗм ҫутӑ тӗш рпе 
'!)ура сӑн^ӑрӗ татӑлӗ.
Пур ҫӗрте те малашне 
Хӗрлӗ йалав вӗлкӗпгё... 
г1)унӑм савнн, есӗ те...— 
Салтак ^арӑнса тӑ^ё.— 
...Сыв пул, савни!—терӗ те, 
Салтак сывлӑшсӑр пул^ё.



Сухаҫӑ йурри.

Ну-ну! утах малалла. 
Сухаласа пӗтерес. 
Вӑхӑтпала вӑрлӑха 
Ана ҫине еирпӗтес.
Куллен хура иӗлӗтрен 
Ҫӑмӑр тӑтӑр сирпӗнсе.
Хыт анасем ҫемҫелдар, 
Тӑпра вырттӑр нӳрленсе. 
Акнӑ тыррӑм ҫӳлелле 
Кӑ/§ӑл тухтӑр шйтарса, 
Хӗвел хӗртсе пӑхнӑ ^ух 
Лартӑр ҫнлпе хумханса. 
Тырри пулсан кнл-йышпе 
Вырма тухса кайӑпӑр, 
Кӑвак пӗлӗт айӗнҫе 
Хавасланса вырӑпӑр.
Таса уйра сар ыраш 
Ларӗ ҫилпе хумханса.
Епир ӑна хавассӑн 
Вырйпӑр-ҫке ҫавӑнса. 
Вӑхӑтпала вӑрмантан 
Кайӑк сасси илтӗнӗ.
Ҫурӑм тарне типӗтме 
Кассӑн-кассӑн ҫил вӗрӗ. 
Ҫурла каснӑ майӗпе 
Ыраш пусӑра пётӗ.
Вырса ҫапса пуҫтарсан 
Нӳлме тулли курӑнӗ...
— Халтйр-халтӑр!— арманта 
Арман |ӳл'ӗ ҫаврӑнё.



—Ластӑр-ластӑр!— ларана 
Шура ҫӑнах тӑканӗ.
— Ш арт-шарт!—туса вут ҫунӗ, 
Арӑм кула^ пӗҫерӗ.
Ш урӑ сӗтел хушшинре 
Мӗн пур йил-йыш савӑнӗ.
Ҫӗр кйкӑрне тав-туса 
Вӗсем пурте хӗпёртӗҫ,
Ӗҫ ҫыннине мухтаса 
Унпа пӗрле савӑнӗҫ.



Н. ШУПУҪҪЫННИ.

Вӗри ҫӗлен.

Тӑр ҫулахи каҫхине 
Вӗри с.ывлӑш уҫӑл^ӗ, 
Кунӗпеле ӗҫлекен 
Тӗн^е шӑпах лӑплан'Цё. 
Сайраран ҫеҫ катаран 
Еараш сасси илтӗнет,
Вйл та пӑртак картлатсан, 
^арӑна!' те тӗлерет.
Пӗлӗт ҫш грн ҫӑлтӑрсем 
Ҫынсем ҫине пӑхаеҫё, 
Хутран-ситрен вӗттисем 
Пытанмалла вьт.&аҫҫӗ. 
Е ӑвак пӗлӗт ^атӑр пек 
Ҫӑлтӑрсен^ен ҫӳлтерех. 
Ӑвӑс ҫулҫн майӗпе 
'ргрекелет тӳлекре.

Ҫур ҫёр йен$ен инҫетрен 
Пёлӗте ҫурса вут-пуҫҫи 
Вӗҫсе килет ҫиҫтерсе 
Лапсар йатлй йал ҫине. 
Вут пуҫҫи мар, вут ҫӗлен, 
Аскӑнмашкӑн тухнӑскер, 
Таса ҫутӑ тён^ерен 
Ы лхан ан§ах идгнӗскер.
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Хӑштик-хаштик хашлатса 
Ак ӗнтӗ вӑл вӗҫтерет, 
Пӗлӗт тӑрах йарӑнса 
Хӗрлӗ хӗлхем ӳкерет. 
Лапсар тӗлне ҫитсессӗн 
Ш эду! анса ҫухалат, 
Каҫхи таса сывлӑшра 
Сёрӗм ан^ах хӑварат’

^ӗлӗм.

(^ёлӗмӗҫё йурри.)

Тӗтӗм ашшё, 
Ы рӑ т}ёлӗм, 
Мухтав сана, 
Кукӑр пуҫ!

Тутан ашӗ, 
Ҫӑвар тути,
1)ӗрен ҫӑвӗ,
Тав-та пуҫ!

Тутлӑ апат 
Ҫинӗ хыҫҫӑн 
Епир сана 
Тытатпар.

Санӑн келне 
Ш акка-шакка 
Хатӗрленсе 
Таратпӑр.

Сан илемлӗ 
Сана пйхса 
Тасалӑхца 
Сӑнатпӑр.

Ҫутӑ сӑнлӑ 
Шлепку айне 
Ы рӑ тапак 
Хуратпӑр.

Т)унтаи вартан, 
Пур кӑмӑлтан 
Сана савса 
г§ӗртетпӗр.

Тутасене 
Ҫуллантарса 
Хӑрах йенне 
'{ргкетпӗр.

Куҫ хупахне 
Усӑнтарса 
Тута •рсса 
Ӗметпӗр.

Тутана та 
Сӑмсапа та 
Ҫынсем ҫине 
Вӗретпёр.



Пиртен тухнӑ Хуйхӑллисен
Сарӑ тӗтӗм Тутисен^е
Ункӑн-ункӑн Хуйхингр н  те
Ҫаврӑнат. Маларах.

Ҫынсем ӑшне Хӑпг г|)ух сантан
Кӗре-кӗре
^ыхӑнтарма

Вут-хӗм тухса
Йалӗпеде

Тытӑнат. Ҫунаҫҫӗ.
Ҫапла пирбн Хуйхӑ тесе

Кукӑр кар 'рк Ҫынсем- вара
Епир пурне Каллах сана
ПалӑртаЕ Тытаҫҫӗ.

Тутӑ хырӑм Т)ӗлӗм лайах,
Ҫинцен туртса Тапак хайар—
Кӑмӑясене Туртас, тесе
ТултараЕ Пуплеҫҫё.

1)ӗлӗм, есӗ Пуҫа 'ҫиксех,
Тӗслёренех, Тутисемпе
Санӑн йат та Пӑккин-пйккнн
Хисепсӗр. Емеҫҫӗ.

Тӗн^е сана Епӗ халӗ
Туман пулсан, Йурланине
Епир халт^ен Ҫынсем вара
Пӗтетпӗр; Йурлаҫҫӗ.

Ш ухӑшлӑ ҫын Ей, '^ӗлӗмӗм,
Ҫӑварӗн^е Ӗмӗр сыв пул,
Ӑсён^ен те Сана лурте
Пахарах. Мухтаҫҫӗ.

Ретаксирен: ^ӗлӗм туртни хрес^ене темӗн 'вухлӗ сийен
тӑват: унӑн сывлӑхне пётерет, ^ахутка йертет, кил-ҫурта
ҫунтарса йарат, т. ы. те. Кунта ^ӗлёме мухтанӑ пек ҫырнӑ
(вулакана вӑл ҫапла туйӑнма пултарат), ан^ах вӑл тӗрӗс мар,
куУсӑвӑсен^е унтан, тата 'ҫёлӗм туртаканран кулса, ана мӑш-
кӑлларах ҫырнӑ. Ку сӑвӑсене вёсем ытла илемлиие ҫапрӑмӑр.
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Ш а й т а н .

Хӗвел ант)ӗ, тӗттӗмленр,— 
Ҫырма-ҫатра пытан^ӗ.
Сӑрт тӑррисем шӗвёрленцӗҫ, 
Симӗс вӑрман хурал^ӗ. 
Кӑнтӑрлахн ҫавра ҫилсем 
Хӑйамата ҫухал^ёҫ.
Ҫынёсем те, выфӑхсем те 
Ыйхӑпала лӑплан^ёҫ- 
Канӑҫлӑха хурал тӑма 
Уйӑх тухрӗ шуралса.
Таса хирсем, тӳлек шывсем 
Карӗҫ хуллен ҫуталса.
Т)ӑтлӑх ҫӗрте ҫӗр ҫумӗн^е 
'^ӑттӑр-^ӑттӑр тутар^ӗҫ,—
Сӗм вӑрмана вӑхӑтлӑха 
Хӑй ыйхищен вӑратрӗҫ.
Ҫил те вара ҫиленнипе 
Бӗрсе карӗ ҫийелтен. 
Кайӑксене итлемешкӗн 
Тӑрӑр, терӗҫ, тӗлӗкрен.
Ҫӗмӗрт ҫин^е шӑп^ӑк лара¥ 
Икӗ турат хушшин^е,
Кӗтет вӑхӑт вйл йурлама 
Ҫуйсӑр ҫур-ҫёр тӗлӗн^е. 
Ҫӑлтӑрсем те, пӗлӗтсем те, 
ТПурӑ сӑнлӑ уйӑх та,
Итлӗр, тӑнлӑр, шӑпрах тӑрӑр, 
Ҫӗр ҫшгрсем пурӑр та.
—  Тре-ле-ле-ле, итлӗр пӗрле, 
Пӗр ■ҫӗнменшён тавта пуҫ,
Пур йенелле ҫӳлеллс,
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Йур йурласа, сассӑм куҫ. 
Шелттӗм-шелттӗм йывӑҫ ҫулҫи, 
Хуллен-хуллен ална ҫуп, 
Шелтёр-шелтёр сив ҫӑл шывё, 
Таш ташласа инҫе т)уп 
Халӗ илтнӗ йурӑ ҫин^ен 
Тӗрлӗ ҫӗре хыпар сар,
Ҫитӗ канма, тӑрӑр, тесе 
Выртнӑ ҫёртен тӑраттар. 
Кёлеткёре силлентерёр,
Пӗлте ҫитнӗ йумансем.
Тӑрӑр, вӗҫӗр, йурлӑр, савиӑр, 
Тӗрлӗ тӗклӗ кайӑксем.
Ҫӑлтйр сӳнет, уйӑх анат,
Хӗвел тухӗҫ хӗрелет.
Мантан ирёк пур ^ӗр 'ҫуна 
Ш авламашкӑн тре-ле-ле.— 
Шевелеттим, трелелеттим, 
Шевелтетрӗ шӑп^ӑк тус. 
% рларӗ те, шӑхӑр^ӗ те, 
Шаклаттар'дё шӑп^ӑк тус. 
Вӑрман хирӗҫ йантра-йантра 
Карӗ таҫта ҫиигрен.
Ш авла шавла кайӑк тӑТ)ӗ 
Ӑҫтан кирлё пур йен^ен,



К У Р А К.

Сухаҫ.

Йӑран тӑрӑх путкаласа 
Сухаҫ суха сухалат, 
Тыткӑ^сен^ен тытса пырса 
Кйнтти-кантти тукала'?'.

Кив сухана ула лаша 
Ш ркаланса сётбрет, 
Утсан-утсан пуҫа пйрса 
Курйк ҫиме пбшкёнет.

Ӑна сухаҫ йеррипеле 
Тилкепепе турткалат,
Ҫу пек ҫемҫе ’цёлхипеле 
Хисте-хисте уттарай

—  Ат'а, айван, ут! тетбп, 
Лаша вёт ес, турт! тенё, 
Каланине итле бнтб,
Ман кӑмӑла ҫӗкле ӗнтӗ. 

Пысӑк хирӗн варрипеле 
Пӗр пысӑк ӗҫ тӑвӑнат,
Курӑк пуснӑ ана ҫинҫе 
Ҫӗнб йӑран курӑнат.

Вӗҫне тухсан, теиёр майран 
„Кйнтти-кантти" пӗлӗнет, 
Тепӗр тӗрлӗ хистӳ сана 
Ана тӑрӑх илтӗнет:

— А¥а, айван, ут! тенё!
Л аш а пултӑн, турт тегбп!
Сана ахал, тумйп вӗт,
Сан вӑйна ҫухатмӑп еп:
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Пӗрер сехет ёҫлесессён. 
Ҫитермешкӗн тӑварӑп,
Ута ҫисе пӗтерсессӗн,
Ҫӑла кайса шӑварӑп;
Ӗҫнӗ хыҫҫйн ҫӑла кайса 
'1}ёрӗне сыпӑптарӑп.
Вара ҫӑмӑл пулӗ сана 
Суха пуҫне туртмашкӑн, 
Пӑруснанӑн пӑруснанӑн—  
Ана хӗрне тухмашкӑн.
Акнй тырра пухсан— сутса 
Ака илӗп хуларан,
Унтан вара Караҫука 
г|]ёнӗп хама йулташа;
Икӗ вӑйа пӗрле пухса— 
Ҫӑмӑл пулӗ ӗҫ тума.

Тар йухӑнса ҫӗрӗн ӗҫӗ 
Малтан мала ӗҫленет;
Пысӑк хирӗн варрипеле 
Тепӗр йӑран иртӗнет.

Вӗҫне тухсан тепӗр майран 
Тар йухӑнни пӗлӗнет,
Тата хытрах хистӳ сана 
Ана тӑрӑх илтӗяет:
— А Та, айван, ут!хетӗп. 

Туртма пултӑн, турт тенӗ! 
Туртмашкӑн вӗт ҫуралнӑ,
Хймӑт, йӗвен тӑхӑнпӑ.
Пирӗн хыҫран ыттисем те 
Ҫӗр хайӑрса пыраҫҫӗ—
Пырсан пырсан тбнрпелех 
Ушкӑн пулса ӗҫлӗпӗр,
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Пур ёҫе те пысӑк вӑйпа 
Пёрлешёнсе тӑвӑпӑр,
Пур ҫёре те аванлатса—
Тырӑ туса пуйӑпйр.

Татах сухаҫ лашипеле 
Тӑвас ӗҫе иксӗтет;
Курӑк пусса тулнӑ ҫӗре 
Тата йӑран сӗтӗнет. 

Ҫаврӑнсассӑи тата хытрах 
Тар йухӑнни пёлёнет,
Тата урӑх сывлӑшпала 
Хистен сасӑ илтёнет:

— А1’а, айван, ут тенё! 
Лаша вӗт ес, турт тетӗп! 
Но!..
Сехет иртет вӗт ӗнтӗ! 
Ҫиме вӑхӑт ҫитет вӗт; 
Ҫак анана хуратсан— 
Пӗр йӑвӑрам т;акат ман. 

Ҫапла ёнтӗ тӑр&шмалла 
Пурӑнаҫа йусама:
Халё й&вӑр курӑнсан та— 
Малти ҫӑмӑл пулмалла.

Кӗркунне.
Хура пёлет хупланипе 
Шурӑмпуҫ те курӑнмаст, 
Вӗҫӗсене курманнипе 
Ир пулнӑн та туйӑнмаст.

Авӑн ҫапса пӗтитденех 
Ҫумӑр ҫума тытӑиат,
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Хӑвасенӗн ҫулҫисене 
Ҫапа-ҫапа антаралл 

Пур ҫӗре те нӳрлентерсе 
Тӗрлӗ кӑмпа шӑтара¥.
Ватй, вӗтӗ хӗпӗртесе 
Вӗсене 'р в са  кӑларат.

Курак туйӗ вӑйсӑрланса 
Турат ҫине тӑрӑнат'— 
Паррӑн-паррӑн пырса ларса 
Инҫе ҫулшӑн хуйхӑрат.

У ра тимен сулхансен'р .
Тӗссӗр $е-рк сар&лат.
Йала тӑрӑх, урамсен^е 
А'5а вӑййи йанӑра¥.

Пӑрнай ҫырми ҫеремӗнт,е 
Кётӳҫ сасси илтӗнет,
Ана пуҫӑн йӑрансен^е 
Ҫӗр улмийӗ йӗпенет.

Тӗме ҫ и к р  шӑтӑксен^ен 
Сӑвӑр тухса шӑхӑрат,
Псвус ҫӳрен йулташсенён 
Йыттисене -§уитарат.

Сурат ларнӑ ана ҫин^е 
Шаши ҫиме пуҫтарат, 
Унта-кунта лёпёш вилли . 
Тӗссӗр ҫӗре ^апарлат.

Тырӑсенён ӗҫӗ пӗтни 
Ана ҫин^ех курӑнат—
Ӗҫ халӑхӗ ӑшӑ ҫӗрте 
Ҫулталӑка савГшат.
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ТЕВЕНТЕР.
Вӑрҫӑра.

Х айӑр 'ҫищ р уй-хирте 
Вӑйсӑр-халсӑр еп выртап,
Суран пит ыратнипе 
Пуҫри ӑна ҫухатап.

Шур кӑкӑра ҫӗмӗрсе 
Пул,ӑ тухрӗ ман виттӗр,
Ӑшӑ йунӑм пат йухса 
Айри ҫёре йӗпетрӗ.

Хӗвед туха¥, улӑха¥,
Мана вут пек ӑшала¥,
Ҫӑвар типнё, ӑш ҫунат,
Никам килсе пулӑшмаст.

Епӗ асап курнине 
Ес сисен-ши, ^ун савни?
Ху йулташу вилнине 
Ес туйан-ши, 'вун савни?

Савнй 1 унӑм, йулташӑм!
Епӗ выртрӑм тӗлленсё,
Ыратнине пусарма 
Килтён есӗ шеллесе.’

Хуйхӑ тулнӑ куҫупа 
Ашшйн пӑхрӑн лан ҫнне,
'}}ун кӳртекен аллуна 
Хутӑн манӑн пуҫ ҫинр.- 

Ҫёлрӗк кӑкӑрӑм ҫине 
Есӗ пуҫна тайайрӑн,
Йунлӑ суранӑм ҫине 
Вбрн куҫ-ҫу.Ц) йухтартӑн.
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Ылгӑн ҫӳҫӳ пбрцисеы 
Ман сурана хупларӗҫ, 
Вӗри куҫ-ҫу.| тумламсем 
Ыратнине тӑп ^ар^ӗҫ.

Салтак арӑмне.

Лн йӗр, мӗскён, ҫамрӑк кин, 
Ан кӗт савнӑ йулташна, 
Унран ҫыру илеймӗн,
Хӑйне урӑх кураймӑн.

*
* «

Тупӑ пӗлкки шап ӳкрӗ
Санӑн йулташу ҫумне,
Ӑна ҫапса салатрӗ,
Хӑвармарӗ ҫын сӑнне.

*
*  *

Татӑк-татӑк выртакан 
Унӑн ури-аллине 
Аран тупса пухрӑмӑр,
Пытартӑмӑр хыр кутне.

*
*  -X-

Ун шӑтӑкӗ пӗр пё'рен 
ВьтртаД’ вӑрман хӗрршгҫе, 
Хресӗ ларат халзвден,
Хӗрлӗ йалав ун ҫшгҫе.

** *
Ан йӗр, мёскён, ҫамрӑк кин, 
Ан кӗт ’вуну савнине,
Пӗр вилсессӗн пурпӗр ҫын 
Илтмӗ санӑн йӗнине,



д а  I I  ■ и

ШАЛАНКД.

Тимӗрҫ лаҫҫин^е.

Ҫитсенех курап,
Вуҫах йалкӑшат;
Тимёрне хуран,
Вуҫӗ йалт! тӑват. 
Мӑкалса ҫитнӗ 
Суха тимӗрри;
Сунтала силлех 
Вӑйпала ҫапни!
Ватӑлса ҫитнӗ 
Т)ӑдах тимӗрҫи,
Ҫапах та тӗллет,—
Тупа? ун алли.
Тимӗрне ҫапа?,
Вуҫӗ йалт!-тӑва?; 
ТТТӗвӗртет парат,
Ӗҫӗ 'р с  пула?.
'^уптӑват, йатат 
Сухаҫ хӑй хӗҫне,
'§унтан тав тӑва?
Ватӑ тимӗрҫне.
Тимӗрҫи йулат 
Ним сӑмахсӑрах. 
Теприне туптат 
Ыйттармасӑрах.
Аллипе ҫӗклет,
Йунӗ вьвдана?;
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Лаҫҫипе вӗҫёт,
Хӗлхем йалкӑшат; 
ҪӳҫенЬе ларат,—
Вӗркӗҫ шӑхӑрат, 
Ҫынсенб курат,.
Лаҫҫа йых&рат.
Халӑхӗ пырат,
Ӗҫӗ туиӑнат,
Тимёрҫӗ шакка?— 
Пурне ыр тават.

Тинӗсе.
(Кимёҫ йурри)

Куллу аван, тинӗс, сан, 
Мана йалан а'вашлан, 
Ан^ах хӑш $ух атащан 
Ытлашшипех тукалан. 
Теме хытах ҫилленсе 
Йатлаҫӑва ес кайан, 
Пирӗн ҫине ҫӗкленсе 
Вӑйна пухма тытӑнан... 
Ҫапах, ҫапла пулсан та 
Сана йалан йуратап; 
Сана ’вунтан мухтаса, 
Савса йурра пуҫйрнап. 
Хумсем айне пуласса 
М анса'кайса, кулленех 
Сан ҫут куҫна ырласа 
Ш ӑвӑп азашланса ҫех... 
Е с хаотарӑн шавлани 
Ки'вемлёхе ҫухатат,



Хумсем хӑвса кӑларни 
Илемлӗхпе вӑй выл,а?. 
Пире пурне хумусем 
Ҫёкле, ҫӗкле ывӑтӗҫ, 
Ҫӳҫентерен йуррусем 
^ӳхентерсе ҫех иырӗҫ. 
Санра кӑна пурнӑҫа 
Йусамалли вӑй хӑват,
Ата шавлах, хыт шавла, 
Санпа епӗ тусланап.. 
Илемлӗхе хумсемпе 
Вӗҫтерсе ҫех ҫӳретён, 
Пирӗн ■ҫӗлхе кӗввине 
Хӑна парне кӳртерён. 
Шавлах есӗ, ан зараи, 
Пире кун-ҫул ес парӑн. 
Ҫаплах ^апна сармалла, 
Ата шавлах, хыт гаавла!..

Ирхине.

Кӑвак шуҫӑм кил-бӗ те, 
Хнрте тӑплӑх ӗнтӗ ҫук; 
Тӗтре хӑйӗн аллипе 
Ҫитсе тытыан вырӑн ҫук. 
Ирхи уҫӑ ҫывлӑшца 
Ы йхӑ тарса пытана?; 
Курӑк ҫин'вн сывлӑмпа 

. ^е^ен нуе-рек пит ҫӑват. 
Таҫта лере, — йнҫетре 
Кӑштах вӑрман курӑна?;



Вӑл та тӗтре айёи^е 
Мёлке пек ҫех туйӑна?.
Ҫав мёлкесем хы ҫӗнрн 
Пёр вӗҫёмсёр пӗлӗтсем 
Йёшӗлтетсе. пуҫ йӑтаҫ, 
Упаленме тытӑнаҫ.
Ак вёсене йӗрлесе 
Кун ҫути те курӑн^ӗ,
Пӗ ?ӗм тӗщ>е иурнӑҫ те 
Унпа ^асах улшӑн^ё.

Наҫхине.

Хуллен хулленех 
Тёттӗмленме пуҫларё,
Ҫӗре пӗтӗмпех 
Тӗтре ҫитсе хуяларӗ.

^е^ек ырӑскер 
Илемленме пӑрахрӗ, 
Тӗн^е ырнӑскер 
Выртса канма васкарӗ.

Ҫӑлтӑрсем кӑна 
Ӑйха кайма пӑхмаҫҫё,
Пёлте сыхласа 
Куҫёсене хупмаҫҫӗ.

Тӗн^е ӑйхине 
Вӗсем виҫсе тӑраҫҫё, 
Хуллен т,ӳхенсе 
Пёр-пӗринпе выл,аҫҫӗ.



Мёншӗн тарас —  ӑҫта пытанас?

(Таркӑнӑн щухӑшё)

Вӑрҫа пйрахса еп киле тартӑм,
Килте хӑраса варианта лартӑм;
Тӑшман вырӑнне шӑнасемпеле 
Ҫапӑҫса ларан, выҫй вйлмелле.

Варианта ҫӗтеп— антраса утан, 
Хама хамах еп йатласа тӑкап; 
Ҫынсем халӑхшӑн йун тӑкса вӑрҫаҫ, 
Йӗрке йусасшӑн сусӑра йулаҫ..*

Манӑн вӑй-хӑват мӗншӗн ҫухалаА?
Ара, ырӑ йат, паллах, пӑсӑлат.
Ӳлӗм тарма май пул,-и мана,
Ӗмӗрех п4р|!Ж а ^ун т)ӑтё-и вара?

Ш ухӑша илсен "бунам хупӑрла¥, 
Пурнӑҫӑн ҫулӗ хуяӑнса ларат.
Мён пула^, килет, каллех еп кайам, 
Канаш хйй 'ҫӗнет —  каҫару ыйтам.

'1]анахах кайам. —  Ӑҫта пытанас? 
Лӑпланса ларам, — мёншӗн аташас?
Кил пит тутлах та, тарма йурамаст... 
Йурат — таран та, $уну лйпланмас?.

Пролеттарисен хӗрлё йалавё, 
Пӑрахса тарсан, ҫухалса кайё, 
'рунтан тарӑшнн ахалех пулӗ,
Халӑх сӑн^ӑра тепӗр хут курӗ.
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Ҫук, ҫук, куранат, тарма кирлё мар, 
Т)ӗрем асӑрхат, тӑнсӑр-пуҫсӑр мар,
Тарса ҫӳриэден/ йулташсемпеле 
Т)ӑнлӑхшӑн ӗнтё ҫӑмӑлрах вилме...

Мён пулат-килет, каллех таврӑнам, 
Айӑпӑмсене ҫук туса хурам;
Епё цунсӑр мар, Канашшӑн. тарам. 
Пӗрре маннӑт^ӗ, халӗ саванам.



И. ЕФИМОВ.

Хёлле.

Калтӑр-кӑлтӑр урапа 
Арпалӑхра итёмре 
Кускӑҫсенё пуҫтарса, 
.'1араг ӗнтӗ хуйхӑрса. 
Йуман тупан ҫунийӗ 

-Йур ҫунӑшӗн савӑнат, 
Лупасайне кӗнӗ те, 
Туртисене тӑратса 
II ӑхса ларат йусанса. 
Вут-шанкӑсем тийеме 
У да кӗсре хыҫӗн^ен — 
Шурӑ йура йӗрлесе 
Ҫара ҫуна вӑрмана 
Кайса килет ^ас-^асах. 
Ирхи куна каҫценех 
Аци-пӑгҫи вёт шакӑр 
Ҫунаскапа, тӑркӑҫпа, 
Хӑшӗ-пӗри хырймпа 
Шӑри-шари кӑшкӑрса 
Тйвайккин'рн йарӑнат. 
Ури-алли шансассӑн, 
Хырӑм ■дылай выҫсассӑн 
Тинех ута'1 килелле 
Тварпа ҫйкӑр ■ҫ&млама. 
Аиат ҫисен нрхине 
Арҫын аца, хӗр ац а,— 
Тӑнлӑ, пуҫла пуласшӑн
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Тӑрӑшакан а^аеем;—
Сумка ҫӑкса шкулалла 
Васка-васка 'цупаҫҫӗ. 
Кӑнтӑрлахи апата 
Ҫийе шкултан йареассӑн, 
Куҫса тухса урамра 
Пӗрне-пёри йурпала 
Перкелесе пыраҫҫӗ.
Шкултан врентсе йарсассӑн, 
Урам варне а^асем 
Ҫемҫе йура кустарса 
Купа туса хураҫҫӗ.
Ҫын кӗлетки тӑваҫҫӗ.
Унтан пулмин вӑйӑлла, 
Ушкӑн ушкӑн а^асем 
Вӑрҫӑ вӑрҫма пуҫлаҫҫӗ, 
"рмӑртаса йурпала 
Пӗрне-пёри тӗллесе 
Ӑҫтан лекнё ҫавӑнтан 
Вӑркӑнтарма тытӑнаҫ.
Йур т;ӑмӑркки вирлӗнех 
Пите-куҫа вӑрӑнсан,
А'ва кайат макӑрса 
Ӑшшамӗшне калама.
Куккӑр хӳре йыттисем 
А^а кӗтӳ хушшшг§е 
г§упса-сиксе''ҫӳреҫҫё, 
Лӑнки-ланкки вӗреҫҫӗ. 
Ирхинепе йал ҫине 
Ш урӑ тӗтём мӑрйерея 
Туха-туха сарӑлат. 
Ҫӑмах-йашка, тинкӗле,



Хашӗ пӑтӑ, паранкӑ 
Пӗҫереҫҫӗ апата.
Апат ҫисен хёрест^ен 
^ёлӗммине ^ёртет те,
Ҫара ҫуна кӳлет те, 
Ларса кайат вӑрмана 
Йӑвӑр тавраш турттарма. 
Хӗр-арӑмсем, хӗрӗсем 
Вута хутса кӑларсан, 
Ҫӳппе-ҫаппа пуҫтарса, 
Алй-ура канӑҫсан,
Йӗтӗн, пуса, кантӑр сӳс 
Тытӑнаҫҫё арлама. 
Сура-сура сӳс туртса, 
ВӑлуУйр-вӑл/гӑр йӗкине 
Виҫ пӳрнипе пӗтёрсе 
Сӗвем вӑрӑм тумашкӑн 
Ҫупса йарса арлаҫҫё. 
Йёке тӑрӑш хёра^и 
Аппӑшӗн^ен курмалӑх 
Сӳс лащдшки пуха! те, 
Туйа ҫумне ҫыха! те, 
Пӗлнӗ пекех хӑтланса, 
Сала каййк йӑвиллӗх 
Тивлентерсе ҫип арлагТ\

* **
Йалта-хирте, пур ҫӗрте 
Пусса выртат шурӑ йур. 
Хӗллехи кун, кёске куп 
Хӗвел пӑртак туха! те 
Симес-цакӑр, йӑлтӑркка



Йӑлтартатса выртакан 
Ш ӑрҫа ҫапат йур ҫине. 
Унтан хӗвел тавралла 
Ҫутӑ кӑшӑл ҫаврӑна!. 
Хӑш '{ух хёвел ураллӑ, 
Сив пуласса пӗлтерсе, 
Ураланат ик йент,еи. 
Питӗ сивӗ, шатлама, 
Тула тухсан 'ҫӗпӗтет.
Сар пёсехе кӑсӑйа 
Ниҫта апат тупмасӑр, 
Ури-алли шӑннийе 
Кантӑк айне хӑш цухне 
Вёҫсе пырса ларат те, 
г|)И-гр !  тесе кантӑка 
Сӑмсипеле тек такка!. 
Сивӗ кунсем хуш ш инр 
Тата сивӗ каҫ пула!; 
Уйӑх ухат пӗлӗте, 
Ҫутатат те, ӑшӑтмаст. 
Асар-писер ҫил-тӑвӑл 
Сиксе туха! тепӗр т;ух; 
Сём варианта тулашат, 
Аслӑ уйра аташат,
Мӗн пур ҫилле тӑмана 
Айӗн-сийён тустарса, 
Йала килет хваласа, 
Урамсене тйршшӗпе 
Йур капанӗ купала!.
Ҫил а р й ӗ  пурт ҫумне 
Кантӑк айне пытанса 
Хӑшӑлтата!, шӑхӑра!.



Урӑм-сурйм ҫанталӑк 
Хапха урлӑ кӗрт х ыват. 
Хӗллехи ҫӗр, вӑрӑм ҫӗр 
Хрееҫен ҫынни пӳртёиро 
Порик краҫин ҫуттипе 
Хӑшӗ хуҫат ҫӑпата, 
Хӑшӗ йават пӑйав шыв. 
Хӗрарӑмсем кӗнрелс 
Ӳркеямесёр арлаҫҫӗ. 
Тултан пӳрте кӗрекен 
Еххӗм-еххӗм! — ӳсӗрет, 
Ватти кӑмака ҫи н р  
Выртат нумах каласа. 
Маррӑк-маррӑк кушакб 
Йумах пӗлнӗ пек пулса 
Марӑлтатса ҫавӑнтах 
Выртат унпа йунашар...
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АР. ШЕВ-

Ҫырмасен йурри.

Сар хӗвелӗн ӑшшипе 
Йур ирӗлет, ҫӗр тухат,
Йалта урам тӑршшӗпе 
Ҫырмаланса шыв йухат.

А^а-пӑ^а урамра 
Ҫырма уҫат савӑнса,
Шывё йухат ҫырмара 
Ш ӑнкӑртатса, йурласа.

Итлёр пурте тӑп тӑрса 
Шыв мён калат, мён йурлаг.
— Хӗвел ҫутти пит паха:
Пурнӑҫ вӑйне вал парай

Пёр пӗрцен ҫеҫ тймлама 
Йӑвӑр малалла шуҫма. 
Пысйк шыв ҫул, сарлака, 
Пӗрле ҫӑмӑл ҫул уҫма!

Пур тӑмламсем пӗрлешсе 
Анаталла рупаҫҫӗ.
Ҫуркунне килет!— тесе 
Савӑнаҫҫё, йурлаҫҫӗ.

Пур тӑмламӑн пӗр шухӑш— 
Ҫырмаланса йухасси,
Пур ҫырмасен пёр шухӑш— 
Вӑйлӑ мӑн гаыв пуласси.



Пурнӑҫра та ҫавнашкал;
Пӗр ҫын пӗррен пурӑнмаст. 
Пӗрле пурнӑҫ пнт аван:
Нуша, хуйхӑ курӑнмаст.

Есӗр шӗлкӗш шывсене 
Ҫырма туса ҫӳреттӗр,
Хӑш 'вух лупашкасене 
Кӑштӑр-кӑштӑр ӳкеттӗр.

Акӑ пйхӑр Вав,ука,
Пӗрёк ӑста Катӳка,
Тунӑ калак-кӗреҫе,
Хӑй тӑрӑшса, ӗҫлесе.

Кӗпе-йӗмӗ йӗн-йӗпе 
Алли-ури тӑр пыл/рк, 
Ҫырма уҫат кунӗпе. 
Уншӑн вӑл ӗҫ пит пысйк.



])ипер уй

Пёр савяам, йурлам 
Т)ипер уй ҫннрен,
Сар ыраш ҫинҫен. 
Ҫул айкипеле 
Ик ҫӳлӗ хӳме,
Вӗҫӗ хёрри ҫук ... 
Сас та нлтёнмест.. .  
Хутраи ситрен ҫеҫ 
Йаран уҫӑдат,
Йе хура ^ӗкеҫ 
Умра йарӑнат. 
Кйваккйн ыраш 
Пилӗк-ҫурӑмӗ 
Утмӑл туратпа 
Йӑл-йӑд йалкӑшат. 
Курӑнмн ҫӳлте,
Пӗлӗт хушшин^е 
Тӑри йур йурлай 
Ш ӑрӑх ним рӗнмест, 
Калаҫасшӑн мар.
Пёр ыраш андох 
Пуҫахне усса 
Ш ӑппӑн тем тӑнлай 
Тӗнре тухӑмра 
Тем пек улшӑнат,— 
Улшӑну майах 
Таҫта сиксе ӳкет.



Пурнӑҫ урапи 
Ҫӗнӗ ҫул ҫин^е, 
Ыраш тункатй— 
Кивӗ ҫул ҫин^ех...  
г1)ипер уй, ес уй! 
Хӑҫая ҫёнелӗн? 
Хӑҫан ҫӗнелсё 
Мана ацашлӑн?. .  
Вершка пуҫахпа мар 
Шит пуҫахпа! 
Шырлӑк йӑраняа, 
Суха пуҫпе мар,— 
Сапан йӑраняе, 
Трактӑр кассипе,
Пӑр йухса лараи 
Тинӗс утти пек 
Ҫейӑлкӑ йӗрпе!
Тата вӑрлан пек 
Кӗрлесе ларан 
Ҫӳлӗ хӑмӑлпа,
Тулли пӗрТ)ӗпе!



ТАЛ-МӐРСА.

Хирте.

Куҫпа виҫейми,
Вӗҫне ҫитейми,
Хӗррн йёррисӗр 
Ыраш хумханат;

Аслӑ тинёс пек, 
Канлӗх пёЛмест пек, 
Ылтӑн хумӗпе 
Хумне хӑвалаТ'. 

Лӑпиӑн въодатса,
Савса, йуратса,'
Тулли пуҫаха 
Ӑш ҫил руптӑват’.

Ҫӳлтен, пӗлӗтрен— 
Ҫутӑ хӗвелрен 
Ылтӑн тинёсе 
Хӗлхем тӑкӑнай 

Ана пуҫён^е,
Тымар ӑшён^е 
Вӑрттӑн сасӑпа 
Путене йурлал1.

Ы лтӑн тинёс нек, 
Йе сӗм вЕрман нек, 
Хусканан тырра 
Сасси арашлат. 

Иёт-пёт, ,пӗтпёлтёк! 
Тутарса илет;
Ҫутӑ, ыр ёмӗт 
Хрееҫене сӗнет.



УРАЛ САШУКӖ.

Р

Ҫуллахи ҫӑмӑр.

Кӑтрарах ҫех тиреке 
Уҫӑ сывлӑш ҫапӑнтД 
Лӑпсӑр-лапсӑр пӗлӗтре 
Ылтӑн хёвел ҫухал^ӗ.

Шур хӑмаллӑ хапхана 
Ҫил-тӑвӑлӗ аптратат, 
Ерӗхнӗ тур лашана 
Ҫамрӑк а’р  ^араймаст.

Акӑ Треппӗн йалӗн^е 
Шӑп пулцӗ—лӑплан^ё... 
улӑм витлӗх айӗнцо 
Вы^ӑх-^ӗрлёх пытаЩ)ё...

Ҫӳлте аҫа сасартак 
Кӗмсӗр-кемсӗр! тутар'р. 
Пӗтӗм тӗнт^е— ҫанталӑк 
Ҫӑмӑр ҫусан— шывлан^ё.. .

Пӗлӗт шурӗ малалла,
Савнӑ хӗвел курӑн^ӗ.
А^а-пӑ^а урама 
Вӑй выл,ама пухӑауо.
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АХАХ ИВ.

Шухӑш.

Есӗр мана ҫёр айне 
Ан пытарар авӑтса,
Симёс курӑкпа кӑна 
Витсе хурӑр хир варне.

Ан тив, ман пуҫ вӗҫӗн^е 
Палан йӑвӑҫҫи ӳстӗр; 
Пилеш ура вӗҫӗн^е 
Еп кунтнне пёлтертӗр.

Кайран мана асӑнма 
Тусйм килӗ ман патна;
Манӑн масар ҫийӗнци 
Курӗ хӗрлӗ пилешне.

К урӗ.. .  ӑшӑ хуйхӑпа 
Аса илӗ ман ҫин-ҫен, 
Куҫҫулӗ куҫёнт>ен 
Ш ӑпартатӗ ман ҫине.

*



А. МИЛЛИ

* **
Шӑриглӑ, нӳрлӗ пӳлӗмре 
Мёскён ҫунса пурӑнат, 
А р -п й 'р п е  пӗрле 
Ниҫта ҫаврӑна пӗтмест.

Пӗр пус вӗҫне тухиэден 
Апатдала пӗтерет,
Ҫӗтӗк тӑрса йулидап 
Пёр тумтирех тек йӑтаТ'. 

Кунён-ҫёрён вӑл ӗҫлет,
Ним хутшӑнни туйӑнмаст. 
Еҫпе ӳтне пётерет,
Хуйхӑ Т)уяне хӗстерет...

Лаша ҫине лармасӑр 
Емӗрё иртее кайат,
Ы рӑ апат курмасӑр 
Ҫӗр айне кёрсе выртаЕ 

Кёсле-купӑс вырӑнне 
г1)ухӑнсен пӳлёмӗсен^ен 
^ас-^асах макӑрнине 
Ирёксёрех илтетён.

Вӗренсе ҫуталасси 
Вӗҫсӗр ӗҫпе ҫухалаЕ 
Т)уна кӑшт йӑпатасси 
Ҫуклӑхпала ^арӑнат. 

Хёвел ҫутти кӗментен 
'1)ухӑн пӳлӗмӗ сивё,
Пурӑнӑҫ ӑшши тивменреи 
г1)ухӑн ӑш -р к ё  кивё...



г1)ухӑя вил^ё ҫамрӑкла,—■ 
Ҫемйи йул^ӗ ҫуклӑхра, 
Куҫ ҫулӗпе ҫӑвӑнса 
г])ухӑп кёт)ӗ туп&ка.

Тӑван вил^ё вӑрҫӑра,
Тамӑкри пек асапра,
Ун ат)исем тӑлӑха 
Тӑрса йулт)ёҫ ҫуклӑха.

Пуршуй ҫине пӑхап та, 
г1}унӑм кнсренсе кайат!— 
Ҫак тӑвансем вилнинр 
Вӑл айӑПлӑ туйӑнат...



М. ЕГОРОВ.

Ҫӗр шыв илемё.

Шӑнк&ртатса хумханса,
Лутра ҫиртан курӑнса,
Хайар саспа шавдаса,
Йуха! ^ерӗк савӑнса.

Иртен ҫӳрен шухӑшне 
Ҫӳҫентерет 'ҫӗрине,
Хура ҫӗлен пек хумӗпе 
Сулхӑмӑскер сӑнӗпе.

Ирех хӗвел ҫуталса 
Шывран ӑшӑ пар туса, 
Ҫӗклентерет васкатса,
Ҫӑмӑр туса ҫаратса.

Ш ывран инҫе, айлӑмра 
Квак пӗлӗтпе харкашса 
Хӑй валине кӑтартса 
Ларат Еаҫпек мухтанса.

Хӑйӗн ҫӳлӗ хӑва^пе 
Хӗрӳ хвелпе тавлашат,
Пӗлт ӑш ӗщ д парне те 
Прёлтермест, шыв тумас¥. 

Ҫурма тавӑн ҫӳллёшйе 
Хёвел ӑшши ҫӗнтерет, 
Куҫа курнан илеме 
Йешӗл вӑрман ҫӗнетет. 

Ту айёщ>е ҫурӑкра 
Хйрамасӑр тӑшмантан 
Пысӑк рулсем хушшинре 
Пурнат ц ср ен  халӑхӗ.
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Ҫыниа курса калаҫмаст 
Савса тӗнце хыпарне, 
Анцах тӑшмана йунаса 
Хӑйрат ҫив^ӗ кннша.рне.

Хӗвел ан’§ӗ, хёрелт)ӗ,
Тёттёмпе ҫутӑ хуплащ)ӗ;
Т)ӗре шарах ҫурӑл^ё,
Хӑруш вилӗме систер^ӗ.

Ҫитрӗ вӑхӑт, йун ^ӗнет, 
Килет тӑшман йунаса.
Ҫив$ё шӑлне шарт ҫырта! 
Вут т,ул пшалне авӑрлат,

Тӑп ^аран^ё савӑнса,
Арӑслан тилде курнӑ пек. 
Пшалтан шуҫӑм кӑлар^ё,
Ҫутӑ ҫиҫӗм ҫиҫнё пек.

Ӳкрӗ 'ҫе^ен  тӑсӑлса:
Пуҫне ҫирё тӗнӗхпён.
Па^ё ӳтне парнене 
Аслашшийӗн йуиӗшӗн.



2-МӖШ ПАИ

ИЛЕМЛӖ КАЛАВСЕМ,
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Иун тӑкӑннӑ вӑхӑтра.

(„Ирӗклӗх паттйрӗсем“ йатлӑ повбу татӑкӗ).

Ҫурхи сивё ҫил вӑштӑртата!'. Тяпме пуҫланӑ пур шыво ҫыр- 
масенҫе, васа неен^е тӑрна куҫ пек т/итӑртатса выртат. Ҫӗр- 
хута шӑннӑ ҫӗр хӗвел йӑл кулнипе ашӑнат, тӑвайкисен^е 
шӑвакан пулат. Ҫурхи йур шывӗ хӗвел пӑхнипе савӑнса 
кулса щйнкйртата пуҫла^. Йал хушшштҫе, варианта, кайӑксем 
хӑйсем вазди  йшӑ йӑвасем ҫавӑреа савӑнса шӑрантараҫҫӗ йур- 
рине. Хӗвел тухса йӑвӑҫ тӑррисене ылттӑн ҫӗлӗк тӑхӑнтарнӑ ва- 
хӑтра пӳртре ларма 'вуну ■ҫӑтайас ҫук. Ирӗксӗрех ҫурхи_таса 
уҫӑ сывлӑшпа сывлама пӑ^ӑ пӳртрен тухса шӑватӑн. Хёл 
хута п&цӑланса пурӑннипе те ҫнтет! Уҫӑ сывлӑша ӗмӗтсӗр 
ҫӑтатӑн. Вӗҫен кайӑксем савӑннлне илтетён, хӑвӑн та вӑх^тпа 
вӗҫен кайӑк пулса таҫта айаккалла вӗҫсе кайас килет. Шухӑш- 
сем ҫӗкленеҫҫӗ! Ҫак ҫӗмрёле пуҫланӑ пусмӑр тӗн р н е , 'Бура 
сӑн^ӑрне ишӗрсе анас килет. Пӑ^ӑ пӳрте ёмёрлӗх пушша 
хӑварса уҫӑ сывлӑша, хӗвел ӑнпшше кайас килет. Пур ҫынна 
та пёр тан, тӑванӑн тӑвас килет.

Ҫак шухӑшсем] манӑн пуҫа цылай'рен хуҫкаларӗҫ- 
Кашни кунах ҫӗнёрен шухӑшсем мана ҫёклентерсе йаратрҫ-

Пёрре ирхине, хӗвел тухаэден, пнт-куҫа ҫуса тухса утрӑм 
Асамат *) йенелле. Сывлӑш уҫӑ, йӗри тавра кайӑк сассн, тӑри

*) Вӑрман йат>ӗ.
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пӗрмайах ҫаврӑна-ҫаврӑна тӗрлетет, ташлат. Епӗ сывлӑша 
канмасӑр ҫӑтатӑп. Нихҫан та урӑх ку куна курассӑн туйан- 
маст. Пайанхи куна тахҫантанпа кбтнӗ, пайанхи кун—мӗн 
пур тӗщрри ӗҫ халӑхӗн кунӗ!..  Хӗвел тухӑҫӗ хӗреле пуҫларӗ; 
хӗвед хӗрелсе пӗлӗте йун пек хёрлӗ ҫутӑпа ҫутатрб, манӑн 
мӗлкене ҫухрӑма цӑсрё. г1)ӗре сике пуҫларӗ. Пӗрер сехетреи 
Асамата пухӑнмалла. Кӑшкари Тимахви вӗрентме килет. Хал&х 
мӗнле хӗнпе пурӑняине, халӑха мён кирлине вӑл аван пӗлет.

Асаматалла ҫитрӗм. Т)ӳк ҫырмине антӑм. Унта мана 
Нухвир тӗл пул^ӗ. (Пухвир те ман пекех пайан хура ^ӑхпа 
пӗрлех вырӑн ҫин'§сн тӑнӑ). Епир хавассӑн калаҫа пуҫла- 
рӑмӑр. Кӑшт кӑна калаҫкаласан ӑвӑс кутне тапак туртма 
лартӑмӑр. Тивретсе йанӑ ҫёре Йёмӗ.$ан пырсе ҫитрӗ. Епир 
кула-кула калаҫатдӑр. Ҫав вӑхӑтрах хамӑр кӑштах шикле- 
нетпӗр те.

Йӗмӗ^ан шалти кӗсйерен пӗр пӗ^ӗк кёнеке туртса кӑлар- 
$ё те, пире:

— Есир вулани ҫакна, терё.
Епир мёнле кӗнекине иӑхрӑмӑр. Вуламан курӑнат.
„Интернатсионал кунӗ“ тесе ҫырнӑ пёТ)ёк кӗнокере пайан

хи кун мӗншӗн кирлине, вӑл мӗн хакпа ӗҫ халӑхӗн аллине 
кёме пултарассине каласа панӑ.

Йӗмӗ^ан вулама пуҫларӗ те, епир Пухвирпе шӑп пулса 
лартӑмӑр. Йёмӗ.ран ан^ах хыттӑн:

— мӗн пур ӗҫ халӑхӗ пӗрленмесен, пурте 'ҫак патша 
ирӗкне хирӗҫ тӑмасан, епир сӑн^ӑрсене ^асах ҫӗмӗрес ҫук“ , тет.

Йемел>ана итленипе епир йӗри-тавра мён пулпине те 
сисмен. Йӑлтах шухӑшсем кӗнеке йшне кӗрсе кайнӑ. Йӗмб- 
л,ан вуласа Т)арӑнсан, епир пӗр иӗрин ҫине нимбн ^ӗнмесёр 
пйхса илтӗмӗр те, ҫын сассине илтсе шартах сикрёмӗр. Пуҫа 
ҫёклесе пӑхсан, епир Тимахвине курах карӑмӑр. Вара пурте 
'1)еретрен ӑна ал тытса цуптурӑмӑр. Вӑл пире:
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-—Ҫапла ёҫлесен аван вара, а$асем!, — терӗ те: —Урӑх 
никам та килмест-и? тесе ыйтрӗ.

Тата виҫ-тӑватӑ йултащ килмеллет^ӗ, ҫавӑнпа епир вӗсене 
кӗтме тытӑнтӑмӑр.

— Мён тӑвӑпӑр-ха пайан, тет Тимахви.
—Ес пире патша тискерлёхне мёнле пӗтермеллине, ёҫ 

халӑхӗн мӗнле ёҫлемеллине каласа пӗлтер, терёмӗр.
Тпмахви килӗшрӗ.
Йулташсем пире нумай кёттермерёҫ. Пӗрер ■ҫӗлӗмёш тапак 

туртса нӗтереэден вӗсем ҫитрёҫ.
Вёсем ҫитсен епӗ йулташсене:
Пайанхи пухуяа уҫӑпӑр ёнтӗ, терём те, пуху пуҫлӑхё 

вырӑнне хам лартӑм. Ҫыруҫёне Пухвире турӑмӑр. (Вӑл аван 
ҫырат).

— Малтанхи сӑмахпа „Ҫу уйӑхӗн 1-мӗш кунӗ“ ҫшг§еи 
Тимахви йулташ каласа парё.

Пурте шӑц нул^ӗҫ.
Тпмахви пуҫларӗ. Сасси ҫирӗп, вирлё, ■ҫӗрене витерет.
Пайанхи куна ыӗншӗн „Иитернатсионал кунё“ теҫҫё?- 

тесе ыйтат Тимахви. Вара хӑйне хӑйех хпрӗҫ:— Мӗншён 
тесен хуралах сӑн^ӑрӗпе асаплаиса пурӑнакан ёҫ халӑхӗ 
пайанхи куна пӗтём тён^ипе ӗҫлеые пӑрахса уйав тумалла 
тунӑ. Хӑщ-хӑш патшалӑхра ҫак уйава нимӗн ^арусӑрах 
уйавлаҫҫё. Пирён апла мар. Подитси кашни ҫул пайанхи 
кун ӗҫ халӑхне вуншарӑн, ҫӗршерӗн тёрмене ■ҫикет. Унта 
вёсем кун ҫутга курмасӑр ҫӗреҫҫӗ, пирёнтен уйрӑлса ӗмӗр- 
лӗхе пӗтеҫҫӗ...

Тимахви нумай каларӗ. Каланйҫем сасси вӑйлӑланса, 
ҫирӗпленсе пыраГ. Йулашкин^ен:

—  . .  .Пайанхи кун мён пур ёҫ халӑхён пёрлешсе хура
лах сйн'ррне ишёрмелле! Раш щ исем пирӗн пек мар. Вёсем 
пёрлешсе ёҫлеҫҫӗ. Пирӗн хрес^енсен те ҫак пайанхи кун
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пёрлешсе ранпотдасемпе пӗрле пӗр ҫулпа каймалла. Вара 
тин епир хамӑра кирлине тупӑпӑр...  Пӗрлещсе пуршуаҫине 
хирӗҫ тухмалла, вара епир вӑйлӑ ҫар пулса йулаппш ҫапӑҫу- 
ра хамГф ҫийеле тухӑпӑр. Кивӗ ҫӗмрӗк тӗнрне ишӗрсе ҫӗн тӗн-

хамӑра кирлӗ пек, ёҫ тӗнцине тйвӑпӑр!— терӗ те пӗтер^ӗ.
Кам сӑмах нлес, ыйта(Гтекенни пур-и? - терем, Никам та 

^ӗнмест.
Темӗскер ■ҫаштӑртаттарнӑ пек туйӑн^ӗ те, епӗ унта-кунта 

пӑхса илтӗм.^Нимӗн те ҫук. 1)ёрӗп, йе ҫӗлен пулцӗ пулмалда. 
Йбмӗ^ан сӑмах ил?ӗ те:

•— Тимахви, есӗ кӗрешмелле, тетӗн. Йепле-ха ҫав сурйх 
кётӳ пек халӑха каласа Гшлантарас. Вӗсем епир каланине 
итлемеҫҫӗ те; ха^  т ^ ӗ  сарри те кайман, вӗрентые тытӑннӑ, 
теҫҫӗ— терӗ.

Пӗри те сикмеҫҫё.
Вара епӗ Тимахвине хирӗҫ калама сӑмах патӑм.
-— Ватӑсемпе пирӗи ха.^ ӗҫ тухас ҫук. Пирӗн ҫамрӑксеие 

хамӑр майлӑ ҫавӑрма кирлӗ. Вӗсем ^асрах пире ӑнланма пул- 
тараҫҫӗ. Ҫамрӑксем ҫине шан^ӑк та трлайрах, вёсем ҫапӑҫура 
та пулӑпша пултараҫҫӗ.. .  ХаЛ) вӑхӑ^ё ҫитеЛмен-и тен, ҫавӑнпа 
ваттисем пнре ӑланаймаҫҫӗ. Ӑнлантарна тӑрӑшмалла.. .Ҫын 
нумай ҫӗрте ытлашши ваклама кирлӗмар, терӗ Тимахви.

Ҫапла каласа ларнӑ вӑхӑтра питё хытӑ шйхӑртнине илт- 
рёмӗр. ГГурте шартах сикрӗҫ. Ант;ах епӗ вӗсене лйплан- 
тартӑм.

—  Кам шӑхӑртнине епӗ пӗлтӗм. Пирӗн паллӑ пур. Ку 
нирӗн Ваҫук пасартан кайалла ҫитнӗ. Ҫӗнӗ хыпарсем илсе 
килрӗ пуЛ)-ха. Ан хӑрӑр,—терӗм те, хирӗҫ шӑхӑртр&м.

ГГурте Ваҫука кӗтме пуҫларӑмӑр. Ваҫук пире $асах тупрё.
— Ну, мӗн хыпар пур? терӗм.
—  Нумай, терӗ те, Ваҫук калама тапратрӗ: -Кришша 

Йехримми текенни пасар варрин^е пӗтӗм халӑха пуҫтарнӑ

84



та питё маттур сӑмахсем калат. Патшана сирпётмелле, полит- 
сисене ҫакмалла, пурби те лбр шухӑшиа канашласа ӗҫлеме- 
лле, тет. Улпут таврашне пётермелле, вёсем харам пыреем; 
йалта та пуйапсене пӑ^ӑркаса ҫуне кӑлармалла, тот. Ну 
пётёмпех каласа пётерес те ҫук.

— Никам та таракан пулмари? тесе ыйтрё Тимахви.
—  Пепле пулман.. .  Уретниксем, страшниксем хадӑха 

саламатпа ҫуятара пуҫларӗҫ. Халӑх вӗсене алла мӗн кӗнӗ 
унпа.. .  Сав саманрах утлӑ политси персе ҫитрӗ. Халӑха 
салатаҫҫӗ, халӑх салапмаст...  Каса пуҫларӗҫ, пӑшалпа пере 
пуҫларӗҫ. Халӑх вӗсем ҫине алӑ айӗн^е мӗн пур унпа: 'бул, 
пуртӑ, патаксем сывлӑшра вӗҫе пуҫларӗҫ. Пӗрнне лаши 
ҫ.инрен 'р еса  антарса пуҫне пуртӑпа ҫапса ҫур^ёҫ... Лешсем 
тата тискерленсе кайрӗҫ. Ҫапӑҫу пуҫлан^ё.. .  Иккӗшне халӑх 
хуиипингҫен вӗлернӗ терӗҫ. Тимахви, сана та шыра пуҫларӗҫ. 
Вара еппр Петӳкпа пӗр кил внтӗр, ҫырма тӑрӑх тухса шурӑ- 
мӑр. Пасар йалӗщрн инкама та кӑлармаҫҫӗ. Пӗтӗм таврипе 
шырамалла теҫҫӗ. Ҫул ҫиире халӑх ҫухӑра ҫухӑра т,упат. 
Тен кунта та персе ҫитӗҫ, терӗ те, пӗтерг§ӗ. Нӗмб.рап рӗтреве 
йернӗ, сиксе атгҫах ларат.

Тимахви тӑ-^ӗ те: — Йулташсем, итлӗр. Политси пирӗнпе 
мӗнле кӗрешнине Ваҫук хӑй курнӑ.. .  (Сасси ҫирӗп, вирлӗ). 
— Ан пӑшӑрханӑр. Пирӗн х а .| нумай ҫапӑҫмалла. Ҫавӑнпа 
хамӑр вӑйсене кӑштах шеллеме кирлӗ. Тӗрмере пулсан, тӗр- 
мере; ирӗкре тёк, ирӗкре епир ҫапах та ҫак ёҫе туса пӗтерме 
тӑрӑгаӑпӑр. Пайаи епир ирӗкре. Тен ыранах тӗрмене лекет- 
пӗр, ҫутӑ кун-ҫул курасси иртет тен ...

Шухӑшларӗ те:
—  Ан^ах та пире ҫӗнеймӗҫ. Епир вӑйлӑ. Пирёнпе пӗтём 

тён^е! —  терӗ.
Епир пурте вӑй пур таранрен  кёрешме сӑыах патӑмӑр. 

„Иитернатсионал“па „Марселйесӑ“на савӑнса йурласа вӑр-
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мала йулашки хут йанратрймйр. Варман кайакёссм епир 
йурланине итлесе хӑйсем йурлама ^ар ӑн р ҫ . Ватӑ йумансем 
пуҫёсене тайса хурлӑхлӑ итлесе тӑ^ӗҫ. Епир йурласа ■ҫарйн- 
саи, кайӑксем тӗрлёрен сасӑпа хӑйсен „Интернатсиоиал“не 
йурлама тытӑн^ӗҫ. Пирӗн цун таҫта ҫӗкленсе кайрё. Вӗсемпе 
пӗрле таҫта айакка вӗҫсе кайас килцӗ.. .

Каҫалла сулӑннӑ. Ӑҫта каймаллине, мӗнле ёҫлемеллине 
шут турӑмӑр та салантӑмӑр. Пурте Тимахвине тав туса пуд- 
сене тайрӑмӑр.

Епир утнӑ майӗпе вӑрман кайӑкӗсем пире, мусӑкпа ӑсатнӑ 
пек, пёр савйнса, пёр хурланса йурласа ӑсатрӗҫ.

Ҫӳлте хӗвел савӑнни курӑнмаст. Пайан тӑкӑннӑ йунпа 
вал татах та хёрелсе тунсӑхланса кайнӑ. Хурлӑхлӑ ҫёрелле 
пӑхса пӗлӗт айне кӗрсе кайрӗ. Иӗри таврари уҫӑ сывлӑш та 
пӑцӑлана пуҫларӗ. Хир-вйрман кайӑкӗсем каллех ҫапӑҫу пула- 
ссине, йун тӑкӑнассене сиссе хурлӑхлӑ йурӑсем йурлама 
тытйн^ӗҫ. Тйри те тӗрлетме пӑрахсз ташлама царӑянӑ. Хура 
ҫйхан ан^ах йун тӑкӑнассине спссе савӑнса ҫуна^ӗсемпе 
хашлаттарса хӗвел анӑҫнелле пёлӗт тӑрӑх йарӑн^ӗ.. .

И. Викторов.

Наҫтун.

Халӑх мӗн иртенпех, ҫуркуннехи тапраннӑ пӑр пек, кёр- 
лет, а и 'р х . . .  ҫуркунне мар.

Кантуртан хут килнӗ. Пуйан ҫынсем ҫине контрепутси 
хумалла, тесе ҫырнӑ ху§ӗ ҫине. Претҫетаттӗл кантуртан кил- 
нӗ хута вуласа пӗтерсенех, халахран пӗр касси, хыҫаларах 
тӑраканнисем,— илес, иле-ес, тесе кӑшкӑрма пуҫларӗ те, кал
лех лӑплан^ӗ. Йасар куҫлӑ куштан Матви калле-малле пӑх- 
са ил^ӗ. Халйх лӑплан^ӗ.
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— Камран контрипутси идмелде, кам ҫине хурас, тесе 
кӑшкӑр-§ӗ Куштан Матви. Хыҫаларах таракан халӑх,— кам
ран контрипутси илмеллине пӗлетпӗр, пуйансем ҫнне контри
путси хурас, тесе тата хыт&рах кйшкӑрса йат;ё.

— Хурас, хура-а-а-ас, тесе пётём хурал пур^ё кёрлесе 
вайрё.

Ҫав вӑхӑтрах халӑх хущшищ,ен пёр хура сӑкманлӑ хё- 
рарӑм, Наҫтук йатлӑскер, халӑх умпе тухса тӑ'§ё. Сӑмах ил$ӗ.

— Ку тар ан ьей  пире пуйан ҫынсем пусмӑрта, тзурара 
тытса тӑнӑ. Пире вӗсем мӑшкӑлланӑ, укҫалла оутнӑ. Халӗ ар- 
ҫын та, хӗрарӑм та пёр тан... Тата нумай каларӗ вӑл, ан$ах 
ӑна халӑх каласа пӗтерме памарё.

Наҫтука контрипутси пуҫтарма суйларёҫ.

I I

Контрипутси илнӗ вӑхатра Наҫтук ытла та вирлё ёҫлерё. 
Вӑл хӑйсен йадӗн^е пур ытти йалсен^ен ыалтан контрипут
си нуҫтарса пёртер§ӗ. Ҫавӑнпа та вара [Наҫтука вулйса ӗҫле- 
ме 'Бӗнсе илт}ӗҫ. Вӑл хӗрарӑмсем хушшин^е ӗҫлеме тытӑн^ё. 
П ӗринррасверскӑ пирки еовеш рни пул’§ӗ. Совепгҫанире Наҫ- 
тук, вулас претҫетаттӗдӗ, тата икӗ хресҫен пулнӑ. Совепп;ани 
питӗ тавлашуллӑ пул$ё. Пурин те пиг§ёсем тарах тар йухаН

Ӑҫта-ха, шыв ӑсса пар, терӗ Наҫтук претҫетаттӗле. Ӑна 
претҫетаттӗл сӑмавартан ӑнхатнӑ шыв стакан ҫине тултарса 
пат)ӗ. Ан^ах вал стакана алла ҫех ты тнӑ^ӗ, стакан алӑран 
тухса ӳкрё. Унӑн цёри шарах ҫурӑлса кайрӗ. Кантӑкран те- 
мёскерсем кур^б... еенёксем... пуртӑсем...

—А-ай, пӗтрӗмӗр! терё, ан^ах йамарӗ. Унтан майпе ас- 
сан сывласа:— пире хупӑрласа ил|ӗҫ, терӗ.
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Унзден те пудмарӗ, тудта ҫёмӗрӗлнӗ сасӑсем илтӗные пуҫ- 
дарёҫ. Урамра кёрлеҫҫӗ.

Кирек ӑҫта пырсан та тупассӑяах туйӑнат. Вӑл урӑх пӳ- 
лӗме 'вупса тухрӗ, андох... каллех кайалла ^упса кӗ^ӗ.

— Кӗреҫҫӗ, тӗре.
Тӗттӗм. Претҫетаттӗл сакай хӑмине уҫрё тӗ, сике па^ё. 

Ун хыҫҫӑн ыттисем. Йулашкин^ен Наҫтук та сикме тӑнӑэдё, 
^арӑн^ӗ. Ш кап хыҫнӗ пытанма тӑрӗ, харарӗ.

— Мӗн пулат те, мӗн пулах? тесе вӑл шкапа кӗрсе лар^б.

III.

— А-а, контрипутси иуҫтаракансем кунта-и вӗсем. Пирен 
алла лекрӗҫи, —тесе алӑв умёщ е тӗпёртетнё хыҫҫӑн каитур 
каритурён^е хыттӑн кӑшкӑрнӑ сасӑ илтӗнсе кайрӗ.

—  Лекрӗҫи, ӑҫта вӗсем?
Купхтап Матви уртарса йертсе пынӑ халӑх кантур пӳрт- 

не ҫёмёрсе кӗ^ӗ. Ан^ах тӗттӗмре, ним тума аптранӑ йенне, 
пӗр вӑхӑтра шӑпах пул^ӗ. Ҫав пёр вӑхӑт нумайа пымарӗ. 
Такёш пӗри ҫурта ■рксе пынӑ. Ҫурта ҫутрӗҫ. Шыраҫҫӗ.

—  Ӑҫта вӗсем?
—  Ей, халӑх, кунта ки.тӗр, кунта! Вӗсем тёп сакайне'кёрсе 

ларнӑ, тесе пёри кӑшкӑрса йат}ӗ. Халӑх сенексемпе, кӗре- 
ҫесемпе пырса ҫитрё.

—  Туртса кӑларас, вӗлерес вӗсене...
Урнӑ халӑх кӗрлесе тӑрат. Сакайне кёме иӗри те хӑйай- 

маст.
—  Вол,вёрпе персе вӗлерӗҫ, вёсем! Ҫук. Во^вер ҫук ҫав 

вёсен!
—  А-а, контрииутси-и-и! Халӑх сакайёщзен ^и малтан 

претҫетаттёле туртса калар^ё, тапкалантарма иуҫларё. Прет- 
ҫетаттӗл кашкӑрса та йулаймарӗ, унён кӑкрине тимёр се- 
нӗкӗн виҫё йӳпки ҫаплипех кӗрсе лар'§ӗ; ҫамкаран кёреҫе



ҫивбтпфш пырса ршлаттар'Бё. Халӑх тата пушшех урса кай
ре. Сакайён^ен тата иккӗшне те ҫав йунлӑ тимӗр сенӗк 
йӳпписемех пӑвса х у р ҫ . Пӗр вӑхӑта шӑп пул^ӗҫ.

—  Ах, леш Ыаҫтукӗ ӑҫта-ши, сакайӗн^ех лармасг1-и вӑд?
—  Сук. Виҫӗ хугҫен те кӗрсе пйхрӑм, тет И.$укка:
—  Ним те мар, ҫав мурнех тупас^ӗ. Хӑрарйм пуҫпах 

контрипутсисем пуҫ.тарса, хёрарӑмеене вёрентсе ҫӳремеллпне 
кӑтартасҫӗ!..

Ҫав вӑхӑтра Наҫтук вилнӗ ҫын пек шапшурӑ шурса, хыт* 
са кййса, шкапра—мӗн тунине хушӑкран курса тӑрат. Наҫ- 
тук ■ҫёрӗллех вилнё. Пуҫа ҫӳҫентерет. Наҫтук пуҫӗ ҫӳҫенет. 
Тимёр сенёк йулашки хут виҫҫӗмёш хрес^ен кӑкрине кёрсо 
ларт)ӗ. Йун 'дӑртӑкпа сирпӗтнӗ пек тапса тухрӗ.

—  Ах, Наҫтукё ӑҫта-ши?
Матви шкапа та икӗ хуг§ен пырса пӑхрё. Наҫтук ҫук. 

Наҫтука тепле майпа кураймарё. Наҫтук вилес пек ^ётресе 
тйра¥. Наҫтук туёрӗллех вилнӗ.

—  Ну, леш Наҫтукӗ хАтйл^ё пуль!

IV

Халӑх Т)унпе пусарса тухса кайрё. Кантур пӳрт>ё пёэде- 
нех тӑрса йул^ӗ. (П ё ^ ен  мар!) Никам та ҫук. Пӗр сас 'дёвё 
тё илтёнмест. Хӑрамалла, шӑп. Наҫтук ҫех шкапран тухас- 
ши, тухас мар-ши, тесе хӑраса лараК

Наҫтук шкапран майпен тухрӗ те, майпен утма пуҫларӗ. 
Урн тем, йёпе сине пусрё те, шуса кайрӗ. Вилё ҫине персе 
анТ)ӗ. Унтан хыпашлакаласа кӑритура тухрӗ. Кӑритура тул 
йен’вен питӗрсе кайнӑ. Унтан пӑртак тӑпласа тараг. Ниҫтал- 
ла тӑнласан та, пур ҫӗрте те шӑп. Пёр айакра ҫех йытӑ 
вёрпё сасӑ илтӗнет. Мёнле тухса каймалла-ши куятан? Кантӑ- 
к а  ватса тухас, ҫын илтесрен хйрутӑ. Наҫтук м а к а н а  улӑх- 
са кайаК Маццаран пусыа тӑрӑх пах^аналла анаТ’.
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Халӗ аҫта кайас ёнтӗ?
Айакра йытӑ сасси илтӗнет. Пах^аран урама тухрӗ 

г])упыа пуҫларӗ. Ниҫта та кӑраҫҫин ҫуттн курӑнмас¥. Ҫынсем’ 
ҫывӑрса пӗтнӗ. Йал витӗр зупса тухат.

Хӑйсен йалне ҫитме ҫитф ҫухрӑм. Т)упаТ'. Сывлӑш пӗтет. 
Хашкакан пулрӗ. Хӑйсен йалё патне ҫитесси айакках та 
йулман^ӗ. Темскер мӗкёлтетнӗ пек туйӑн^ӗ. Хӑй умнёлле 
йашах пӑхрӗ. Виҫӗ кашкӑр ҫул урлӑ каҫса пыраҫҫё. 'Ҫарӑн- 
-р. Мӗн пур хайар хёрарӑм сассипе кӑшкӑрса йа^ё.

Кашкӑрсем тивыерёҫ. Ҫул урлӑ каҫса ҫаплах вӑрманалла 
кёрсе ка^рӗҫ.

Йел^ёкре те кӑраҫҫин ҫутти курӑнмаст. Наҫтуксен ҫех 
пӗ$ёккён айакранах кӑраҫҫин ҫутти курӑнса ларат.

У.

—  Ех, арӑм та ҫынсен арӑмӗ пек пулма пӗлмерӗ. Хӑй 
мён иртенпех тухса кайрӗ те, халӗ те ҫук. Уншӑн кунта 
атрше пӑхса лар. Ат>ине тата тем ҫитмен, пайан кунӗпех макрат.

Кантӑкран такам майӗпен впҫё хут^ен шаккарӗ.
—  Кам унта?
—  Кӗркури, уҫ!
—  Кам вара есӗ?
—  Кӗрвури! Палламалла марах пул^ӗ-и вара? Уҫ, Кӗркурн. 

Кӗркури уҫрӗ. Наҫтук ҫӑлӑн^ё. Унӑн пуҫӗн^е малашне мёнле 
ёҫлесси, хӗрарӑмсене асапран кӑларасси. Вӑл пёлет; 'ҫухӑнсем 
ун йен^е, ӑна кулаксен алине парас ҫук; ҫавӑнпа вӑл^хӑра- 
маоА, тата хытӑрас ёҫлеме тытӑнат’.

Пинер.
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Колчак пулнӑ вырӑнта.
1.

—  Ех, вӑй сахалланса пынипе пӗрле, ӗҫлекен ёҫре те 
шанӑҫ сахалланса пырат. Кётсе илейрёп-ши епӗ вӗсене!..

Утма вӑйӗ пӗтнипе ҫак сӑмахсем унӑн ирӗксёрех тухса 
канреҫ. Урам хӗрне тухакан кӗлет ҫумне пырса тайӑнса тй'Бё. 
У нал ҫӗдёкё ҫине кёрхи сивё ҫӑмӑрӑн шултра тӑмламӗсем 
кӗлет ҫийвн'§ен'нухса анса, тумтир тӑрӑх нӳр сарма пуҫларӗҫ.

Йёря тавра нӳрлӗ-спвӗ сывлӑш ҫӗре хулласа тӑрат1. Хӑш- 
хӑш пӳртсен 'оӳрсрсем шӑшн куҫ пек ҫутӑсемпе вы.^аҫҫё. 
Пунашар ҫӳре^ерен тӗттӗмре Улатимёр патнелле пӗр тӗттӗм 
куҫ пӑхса тӑрат, ан^ах вӑл унӑн куҫне лекмест, — вӑл 
пӗтӗмпех шухӑша кайса, куҫӗсене хупса йӗритавра мён 
иулнинё пӗлмесӗр-сисмесӗр тӑрат.

Урамра ҫавӑн пек ырӑ мар каҫсен^е халӑх тухса ҫӳре- 
мест. Хали^ен ку вӑхӑтра хёрсем улах ларма пуҫлакан^ӗ, 
аг[]асем улахран улаха хут-купйссемпе йурласа ҫӳрекен^ё. 
Кӑҫал йашсем йалёпе те пёрре-иккёрен ытла йулман; пёрисем 
ыопилисатсипе кайнӑ, тепӗрисем—хӗрлисем кайалла ^акнӑ 
гБух— ирӗккӗн хӗрлӗ ҫара ҫырӑнса Канаш ирӗкӗшӗн ҫапӑҫма 
кайнй.

Вӑхӑ^ё-вӑхӑ^ёпе, таҫта ннҫетре, — йалӑн пӗр хёррин^е 
ӳсёр ҫынсем вырйсла хархашни илтӗнет. Тата йытӑсем теме 
сиссе ытла хайаррён вёреҫҫӗ.

Вӑхӑт шӑват. Вӑй нӗтсе ҫитнё пулсан та, йепле те пулса 
кнле ҫнтесех пулат. Вуник сехет нртсен урамра салтак тёл 
лулсан, кантура сӗтёрсе кайма пултара^; ахаете ун ҫине
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йепле те пулсан айӑп йӑвантарасшйн тӑрӑшаҫҫӗ. Ӗнер те виҫ- 
ҫухрӑмри йалтан, вӑрттӑн сопранине килнӗ комуниса ҫурҫӗр 
иртсен, килне кайнӑ ^ух тӗл пулса, кантура илсе кайса 
кӗсйшгҫе хрееҫенсем патне ҫырнӑ восванисем тупнӑ пирки 
пайан хулана ӑсатрёҫ. Камсем ҫырнине пӗлменнипе пайан 
кашни килӗре шырамалла т е^ ӗҫ .

Унӑн куҫне икӗ ҫап-ҫаврака питлӗ, хуп-хура куҫлӑ ацасем 
курӑнса кайрӗҫ. В а^укпа Наҫтук, ашшӗ ҫимелли мӗн те пул- 
сан илсе килнӗ пул, тесе, унӑн куҫён^ен ■ҫӗямесёр куҫӗсемпе 
ыйтса пӑхаҫҫӗ. Вӑл вӗсене хирӗҫ лӑпкӑн пӑхма пултараймаст. 
Вӗсем ҫимен вӗт, выҫӑ лараҫҫӗ. Ашшӗ вӗсене пӗртте пулӑ- 
шаймаст. Хӑй те вӑл ирхине ҫӑкӑрсйрах, хывӑхлй ҫӑнӑхран 
пӗҫернӗ нимӗр ҫисе тухнйраппа нимӗн те ҫимен.

Колт,ак ҫарӗсем килсен, мӗн пур йапаласене туртса илсе 
арӑмпа ар с е н е  пуп1ӑ пӳрте хупса хӑварса, хӑйне кантур 
килкартинри тимӗрленӗ 'ҫӳре^еллӗ ҫурта хупса ларнӑранпа 
ҫемйе те, хӑй те тӑранит^ен ҫисе курман. Хупса лартсан 
малтанхи купсен'§ех йалти комуниссем ҫимеллисем илкелесе 
парат^ёҫ; кайарахпа вӗсеяе те, пуйансем кӑтартнӑ пирки, 
ҫара тӑратса хӑвар^ӗҫ; хӑйсем те Улатимӗр пекех выҫӑ 
тӑрса йул^ӗҫ, хӑшӗ унпа пӗрле тӗрмене те лекрёҫ.

—  Килте а^асем макӑрса ҫывӑрса кайи дан  ҫакӑнтах тайанса 
тӑрсан аванрах [пулӗ.. .  Вӗсем ҫывӑрса кайсан, кӗрсе выртма 
лйпкӑрах пулӗ. Тен арӑм а^асем ва^ли пӗрер татӑк ҫӑкӑр 
тупнӑ та пулӗ... Ан^ах вӑл та хӑй сывӑ мар, аранҫеҫ ура 
ҫинре ҫӳрет-ҫке.. .

—  Ӗнер Наҫтаҫ пуйан Мип1ук ’Буре'р умӗн^е ыйтнӑ $ух, 
лешсем ӑна ташлама хушнӑ. Ташласа кӑтартсая тин нёр 
татӑк ҫӑкӑр п ан ӑ .. .  Ех, тӳсес пулат мӑшЕӑла,. .  ҫапах 
вӑхӑт ҫитсен тивӗҫлине илӗпӗр.. .

Ш ухӑша кайса тӑнӑ ^ух, пуҫӗ анӑраса кайнипе, ҫак 
сӑмахсем илтӗнмеллех тухса кайнине хӑй те сисмен. Хыҫал-
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тан хул пуҫҫи ҫине темӗскер ҫемҫе йапала пырса ӳкрӗ. Ку^ 
салтак килсе тухрӗ пу.р ман пата, тесе шухйшлат.

—  Кайатӑп, халех кайатӑп, хал, вуник сехет ҫитмен вёт- 
ха, терӗ вёл.

—  Ех-хе-хе-хе! Сан Наҫтаҫу ташласа ҫӑкар тупма пёлег- 
-и-ха? Санӑн тивӗҫлӗхӳ ҫавӑнтан пуҫланат-и? Аван, кала 
ма та ҫук. Сакӑр ҫулхн ару ташласа та пудин, хай варли 
ҫапах ҫиыелли тупат. Есир вшҫӑ ларса та хӑвӑра пурӑн- 
малли ирӗк тупаймастар. Сотсиалисӑм тӑвасшӗнрӗ, ҫав кантур 
сотсиалисӑмне кётнё есир, аирах мӗншён нумайрах пурйн- 
малла пулмарё-ха санӑн сотсиаяисӑмра? Ех, ко-му-нис!

Йулашки сӑмахне шӑлне ҫыртса хыттӑн пӗтеррӗ.
—  Мӗн кирлё сана, Иван? Енӗ сана хӑвӑн ҫулупа утма 

хушатӑп, ан кансӗрле мана, терё лӑпкӑ сасӑпа Улатимӗр.
—  Есӗ халӑх хушшинре ӗҫ ӑнӑҫлӑ пулманнипе кӗлет пӗре- 

нясене хӑвӑрӑн ҫутӑ сот-си-а-лнсӑма тума вёрентетне-ха. 
Епӗ вӑл ӗҫе тума сана нумайах кансӗрлемӗп. Анрах кадаҫас 
тетӗп епӗ пӑртак.-

— Мёншӗн кураймастӑн ес мана? Ӗлӗк питӗ тӳрӗ йулташ- 
семрӗ; ӗнтӗ курманни нумай пулат, калаҫас та пула*. Ман 
пек лайӑх ҫын таврара та тупаймӑн; сана пит йуратап епё. 
Укҫа пулсан пётӗмпӗх парӑттӑм, инкек ҫине кӗсйе иушах 
тӑрса йулнӑ.

Улатимӗр, вӑл мён каланине илтыест те, нуҫ ҫавӑрӑн- 
нипе, ӳкесрен аран тытӑнса тӑраЕ Лешё ҫапах хӑйӗнм ӑшкёллӑ 
сӑмахёсене пӗкӗлтетме рарӑнмаст.

— Улатимёр, астӑватна, йепле епир, рӗре хӗрнё рух, ҫӗнӗ 
телейлӗ „Ҫут тёнре" пуласса шанса хаваспала [ӗҫленине? 
В&йррӗ пирӗн!.. Ҫак тӗттӗм халах хушшинре ситсиалисӑм 
пуласса шаннӑ епир. Аванррӗ-ҫке ун рух куҫа хупса ёҫлени.

Рево^утси тухсанах, кивё ҫартан тавӑрӑнсан, комуниссен 
парттпне кӗрсе йалта ёҫлени, Ивана хуларн канашсем ӗҫ тӑва-
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ҫан комиттетне "рена лексен пӗтӗм вӑйпа 'ёҫлени, — ҫаксем 
пӗрин хыҫҫӑл тепӗри иртсе кайаҫҫӗ унӑн пуҫён^е. Ун ^ухне 
Иван та пуҫне хӗрхенмесӗр, тенӗ пек, ӗҫлет^ё. Шуррисем 
ҫывхарма пуҫласан, вӑл таҫта куҫран ҫухал^ӗ. Вӑл ӑҫта 
кайнине никам та пёлместцё. Вӑл шуррисем патие тарнӑ 
иккен, халё ёнтӗ ёлӗк пӗрле ӗсленӗ йулташӗшрн мӑшкӑласа 
кулма тапратнӑ.

— Ҫаплат^ё, ащ дх  есё комунис 'ҫаплӑ йатне хӑвӑн каш- 
кар ӑшлӑ пёвӳ ҫине хурса халӑха та, пире те улталарӑн. 
Ан^ах хаЛ)Хи в&хӑт маншӑн нимех те мар, епир каллех 
хамӑр заплӑ ӗҫе тӑвӑлӑр, терӗ Улатимӗр Иван патнелле 
ҫаврӑнса, хытӑ саспала.

—  Шанцӑку пётеймен пулсан, шӑтӑка кёрсе ӳкнренех 
ӗҫле, ашҫах ытла ан ҫух&р,— ее комуниссем тытса таракан ҫӗрге 
мар,—вӗсем ёнер ҫнтмӗл ҫухрӑмра пулнӑ, пайан тата ҫирём 
ҫухрӑм ^акнӑ пулӗ. Кунта пётём халӑх йуратакан ҫынсем 
тытса тӑраҫҫӗ. Сана кашни ҫынах, ҫак сӑмахсене илтсен, 
лерелле пӗлтерме пултарат. С ан .. .

—  Куратӑп, халӑх сире йепле йуратнине. Мӗншён йурата- 
ҫҫё сире? Ваҫилйевский улпуҫӗ ҫёрне кайалла туртса илнё- 
шён-н? Миҫе кил тупатӑн улпут ҫӗрӗ пирки ҫара тӑрса 
йулннсене? Мӗншӗн-ха йалти ҫамрӑксем петёмпе хёрлисем 
патне нрӗккён кайрӗҫ?— терӗ Улатимӗр, Ивана каласа пӗтерме 
т)арса.

— Йурё, Улатимӗр, сан г|)ёрӳ йепле ҫуннине пёлетёп. Епё 
те малтан ҫавӑнпек-^ӗ. ^ӑн ах  та комуниссем калакан сотсиа- 
лисӑм килессе шансах ёҫлеттӗм^ё. Ун ^ухне ёҫлемелле те 
пулнӑ ҫав, мёншён тесен кашни кун ҫёнё комуниссем, ҫӗнӗ 
вӑйсем ҫы пҫӑна^ёҫ. ^ӑнахах  та ылтӑн ӗмёр ҫитессе шан- 
маллаг[)'§ё. Ащ>ах вӑл ухмах кунсем иртрӗҫ, терӗ Иван.

—  Мӗншӗн иртрӗҫ, есё малтан шанса ёҫленӗ пулсан, кайа- 
рахпа мёншӗн пӑрахр&н пирён ӗҫе? -тесе ыйтрё Улатимёр
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—  Кайарахпа, пуҫа тӗрлӗ шухӑшсем пырса кӗре пуҫдарӗҫ 
Йалан ӗҫленипе канӑҫ та кураймарӑм, вара ирӗксӗрех ӗҫ 
хӗрёве сивӗне пуҫларӗ. Иудашки вӑхӑтра ёҫ пулмасеа сиссен 
йушшех, ытлашши шухӑшлас мар тесе, пур вӑйпа ӗҫлеме. 
пуҫларӑм, вилме те хатёрда , мӗншӗн тесен шуррисем килсен 
пурё пёрех вӗлереҫҫӗ тесе шухӑшлаттӑм. Ӑн^ах вӗсем йенпе 
кайса хам пурнӑҫа ҫӑлма пӗлтӗм; ҫӑлма ан^ах мар, вӗсем 
мана ӗҫ те тупса па^ӗҫ. Епё сана ырӑ сунса калатӑп: каллё- 
маллӗ шухӑшласа пӑх та, комунис йатне тасат хӑвӑнтап, 
пирӗнпе тӑрӑшнине курсан сана та ӗҫ парӗҫ. Хам та тупса 
нама пултарӑи, тет Иван, Улатимӗр хӑлхи патне ӳпёнсе.

Улатиимёр ҫав сӑмахсене илтсен пӗтӗм ҫан-ҫурӗмӗпе 
'{ӗтресе кайрё. Унтан Иван ҫинелле сиввӗн пӑхса:— А н^ах...  
Ан^ах есӗ мапа ху йенне ҫавӑрайас, ҫу*.. .  А^асем арӑм 
выҫӑ ларсан та, хам асаппа вилсён те, ^ухӑн халӑхӑн ӗҫне 
нӑрахмастӑп.. .  Епӗ сан пек, хама хам ырӑ пурнӑҫшӑн 
сутма пултараймастӑп. Пётӗм ӗҫ ҫыннисемшӗн, пулас пур- 
нйҫшӑн, хам пё'рен ҫын пурнӑҫне шемлетессищен пит инҫех 
тӑратӑп епӗ. Текех ӗҫлесе усӑ, тӑванмасан та хам вырӑнтан 
^акас ҫук; апла, халех пуҫа хурсассйн та ӳлӗмренхи ҫын- 
сем ва^ли ырӑ $ап йулӗ,— вӑл ырӑ ^ап кӗрешӳре ҫынсене вӑй 
парӗ... Есӗ мана йеплине пӗлместён... Санпа тек калаҫыастӑп.

—  Сана пӗтӗм ӗҫ хӑлӑхӗ ылхан йарат,— терӗ те, пётём 
вӑйне пухса, тӗттӗм, пьвдйклӑ урам тӑрӑх кйлё йеннелле 
утрӗ. Анр,х пёр вунӑ цалЗш кайсанах, выртакан перенесем 
ҫине такӑнса ӳкрӗ. Иван ун хыҫҫӑн пырат^ӗ, такӑннине 
курсан куҫӗпе сиввён пӑхса кулса утрӗ малалла.

—  Сыв пул, йулташ! Каллех курӑпӑр-ха, — ко-му-нпс- 
со-тси-а-лн-сӑм; ко-му-ни-сӑы темёскер шуйтан, арҫури ҫӑпа- 
т и ... тата ҫавӑн йовӗрлӗ сӑмахсем, сӑмса айӗн^е мӑкӑлтатнн, 
тӗттӗм сывлашра илӗтнкелесе йул^ё. Автансем хурлӑх йуррине 
ҫывӑракан ҫынсене йурласа кӑтартрӗҫ.
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и.
Виҫ кун иртрӗ.
Кантур умение салтаксен отрезе вӑрҫӑ хатёрӗсемпе брет- 

ленсе та^б. Вёсен пуҫлӑхӗ хёпхӗрлё, мӑнтӑр ахвитсер ҫут 
пакунсемпе хёвел ҫуттин^е йӑлтӑрттарса, туллашса, -§уш;а- 
Ласа ҫӳрет. Унтах, кӳлнӗ лашасем, айӑк пёр^исене кӑтартса 
пӗрнн хыҫӗн^ен тепӗри тӑрса тухнӑ, вёсен ҫывӑхёнцех арҫын- 
сем уткаласа ҫӳреҫҫё. Кантуртан хрес^еясем йӑвӑҫ йеш^ёк- 
сеыпе темӗскер йывӑр йапала илсе тухса лаьсем ҫине 
тийеҫҫӗ.

Тийесе пӗтерсен, йывӑр лавсем урам тӑрӑшпе анаталла 
уранасемпе ла^ӑртаттарса кайрёҫ. Вёсен хыҫӗн^ен салтаксен 
пушӑ лавсем ҫпне виҫшерӗн-тӑватшарӑн ларса уттар^ӗҫ.

Кантур умне пилӗк салтакна ахвнтсер пьгҫёҫ. Кӑштах 
тӑрсан Иван хитре кӑвак лашапа т^уптарса ҫитрӗ.

— Хулана кайма ҫула татнӑ. Хбрлисем кунтан виҫ ҫух- 
рӑмра; манӑп кайалла тавӑрӑнмалла пул^ё.

Килнӗ $ухне хёрлисен расветки мана пнрӗн йал анкарти 
хыҫӗн^е кӑштах ҫавӑрса илеймерё. "Ҫасрах илсе тухса, мӗн 
тумаллине тӑвас та, кайма хатӗрленес,— терё тытӑннӑ сассипе.

Ахвитсерпе икӗ салтак кантур кидкартин^е пӗ^^ен ларакая 
тӗрме патне васкаса утса кайрӗҫ.

'£ӑсӑк урам вбҫӗн^е виҫӗ утлӑ салтак курӑн^ӗҫ. Кантур 
умёят>е таракан салтаксене курсан, пӑртак пӑхса тӑ$бҫ те, 
тепӗр йенне каҫса кайрӗҫ; курӑнми пулТ)ӗҫ. Ҫав вӑхӑтрах 
анат йен^ен нӑшал сасси илтбн^ӗ; хёррин^е таракан салтак 
хайаррӑн йӑнӑшса йарса, йӑванса кайрӗ. Иккӗшӗ, вӗсене 
курсан, тӳрех ахвнтсер патпе йупса кайрӗҫ. Ахвитсерпе 
ыттисем тӗрмерен трлпкаласа илсе тухрӗҫ. Ахвитсер 'йупса 
пыракан салтаксене путлӗ мар сӑмахсемпе йатла пуҫларе. 
Салтакб:—Килеҫҫӗ, ҫапрӗҫ!— тесен— Растре^аУ, ҫейт)ас-ше! 
терб. Хайхи ёҫ на^аррине сиссен салтаксем ибр самах та
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'ҫӗнмерӗҫ. Ҫынсем пурте ^ӑваш сӑкманӗсемпе; вёсем хушшшце 
пирӗн Улткимӗр те путнӑ куҫӗсемпе ҫӗрелле пӑхса, пёр тзӗн- 
месӗр тӑрат. Иван ӑна хирӗҫ пӑхса тӑраг.

Ахвитсер, салтаксем вӑл хушнине итлеменнине курсан, 
шуралса кайрӗ; кӑшкӑрма, вӑрҫма тапратрӗ. Ан-рх сӑмахёсем 
■ртресе туха пуҫларбҫ. Акӑ хапха патӗн^е ура сасснсем 
илтӗне пуҫхарӗҫ. Хапхаран кӑвак тумтирсем курӑна пуҫлаеан, 
салтаксем айакалла тарма пуҫларӗҫ. Хӗрлӗ салтаксем йен- 
нелле пашалёсене тӗллесе:

—  Т)арӑнар, пӑрахӑр пӑшал таврашне!— тесе ҫухӑрма 
тапратрёҫ:

Унтан ахвитсерӗн салтакӗсем пӗрин хыҫеӑнтепри пӑшалӗ- 
сене пӑрахса аллисене ҫӳлелле ҫӗкле пуҫларӗҫ.

Тепӗр ҫур сехетрен кантур умение хӗрлӗ йалав вӗҫкеле 
пуҫларӗ. Урамра йӗркеллӗ ӗретсемпе хӗрлӗ салтаксем иртсе 
кайа пуҫларӗҫ. Урамра виҫ-тӑват а^а пӗрле пухӑнса," Тал- 
таксем иртсе пына ^ух:—Сывӑ, пултӑр хӗрлӗ ҫар!— тесе 
кашкӑраҫҫё. Хёрарӑмсем хӑйсене асаплйхран ҫӑлакансене 
пӑхса куҫӗсемпе саваҫҫӗ.

Иванпа шурӑ ҫар ҫыннисене хупса лартнӑ ҫӗртен халӑх 
умне илсе тухрёҫ. Ыйтма пуҫласан салтаксем пурте:— Епир 
сирёнпе вӑрҫасшӑн мар, пире ирӗксёр пухнӑ, теҫҫё.

Пӗри:—Епир сирӗн ҫарра кӗресшӗн, терӗ. Ыттйсем ун 
сӑмахӗшёнех тӑ^ӗҫ.

Ахвитсер ан^ах, унтан шурӑ ҫара йепле лекнине ыйтсан: 
—  Епӗ канаш йепле ӗҫлешпге пӗлетӗп; вёл ман аттерен 
ҫи-ҫҫӗр тесеттин ҫӗр туртса юг§б, таса ҫурта ӗҫдекенсене 
парса варалаттарцӗ. Епӗ выл,ӑхсемпе' пӗрле пурнасшӑн мар. 
Епё пӗтнипе пирӗн ӗҫ пӗтмӗ. Вӗлерӗр мана! Вилӗмрен хӑра^ 
мастӑп. Пирёншён пӗтём тӗн$е тӑрат. Пурпӗрех сирӗн 
ӗҫёр ӗмӗрлӗхе сӳнсе ларӗ,—терӗ вӗриленсе. Куҫӗсем хӑйӗн 
тискерӗн йӑлтӑртата пуҫларӗҫ.
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—  Тупнӑ вал пӗтём тён 'р. Кам пуйан, вал вёсемшйнни 
паллах. Ан^ах гр  кирлӗ вӑй ҫапӑҫакан—ёҫлекенсемпе хрес- 
рнсем . Вӗсем К а н а т  ҫи и рн  ҫакӑн йышшисем каласа кӑтарт- 
нипе а н р х  пӗлеҫҫё. Вӑхӑт ҫитсеп, вӗсем хййсен куҫёсёмпе 
курсан, улталанипе вӗсемшӗн ҫапӑҫма каймӗҫ,— тет курма 
пынисенрн пӗри.

—  Иван, сан в а р и  кун ҫитрӗ ёнтӗ, текех астармӑпӑр 
сана. Халех хамйр в а р и  хамӑр хушӑмӑртан К ан ат  суйлӑ- 
пӑр— тет пӗри, Иван ҫине Т)ЫшкиЯе~кӑтартса.

—  Улатимӗртен питӗ ку латр-ха вӑл. Халӗ Улатимӗр 
хӑй пйрёншён К ан атр а  ёҫлекен пулӗ-ха. К а н а т а  суйланӑ 
р х  претҫетаттёле ӑна суйлӑпӑр,—терӗ тепӗри.

Иван пӗр рнм есӗр пуҫне усса тӑрат. Хуйхӑ. Ш авлаҫҫӗ...  
Ӗҫлеҫҫӗ.. .  Пёрисене хупса лартаҫҫӗ.. .  Тепёрисем пётӗм 
тӗнфери ӗҫ халӑхӗн ӗҫйе малалла йарасшӑн тӑр ӑтаҫҫё ...  
гЛ]апла кун. Хӗвел кёрхи сивӗ сывлӑша ӑшӑтса р р ё - р н а  
савӑнӑҫ парат. Савӑнӑҫлӑ кун!. .

Ҫёрҫирӗм.

■— Мӑйан ҫулйе тӳснӗрё. Кӑҫалхи пекки ассаттесен ёмӗ- 
р ӗ н р  те пулман пулӗ.,.

Хӑй йаланах вырӑн ҫн н р  выртаК Ҫиме тӑрат те каллех 
выртат, ҫимелли— мӑйан ҫӑкӑрӗ.

—  Мӗн йаланах м&кӑртатан? Кама ӳпкелетӗн? Ес кала- 
масан та пӗлетпӗр мёнлине... Ҫӳлти К ӗҫрнуксен Йаванӗ ук- 
нӗ, теҫҫӗ, тыткалама кайам-ха.

Вӑл вырӑн ҫи н р х  выртса йулцӗ. Сывӑ мар—тутӑ мар. 
Ывӑлӗ М и х а р  салтакран тавӑрӑнни икӗ уйӑх а н р х ,— тӳ- 
рех выҫлаха лекнӗ. Йалта куллен кунах ҫын сахалланат. Ма- 
ларах кам вилнине пӗдерӗҫ. Хал, урамра—сывӑ етем пур- 
рине тӗл пулсан:
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— Кӗлетре утмӑл.
— Пайан си'рёшне сётӗрсе пытӑмӑр.
Такам вилнӗ—ыйтса пӗлме маннӑ. Пытаракансем ҫук. 

Ха.$ ҫапах хёл-кунӗн^е ҫӗрмеҫҫӗ— йурат-ха.
—  Ара, Михана, ҫавсене ӑҫта та пулсан пӗр шырлана 

канса ■ркмелле мар-ши...
—  Ҫукрупне сьтввисем тата сахалланса йулӗҫ. Тӑрӑшмалла 

пулӗ...
—  Хал, вай ҫук рухие мёнле пытарас... Патшалӑх пӑртак 

пулӑшу парсанах пуҫлапӑр.
Ҫапла килӗшеҫҫӗ. Йалёнре пин ҫурӑ етемрен ёҫлеме пул- 

таракан вуннӑ-вунпиллӗкрен ытла мар. Вёсел те вӑйсӑр.
Нӳрте кӳршӗри пёт}ӗк Кӗркури рупса кёрё.
-— Ваҫук пиде! Михана пнрре ҫук-ши?.. Анне внлсе кай- 

рё... Куҫҫӳдӗсем шултра шӑрҫа пек тӑкӑнаҫҫё:— Ӗнер столо- 
вӑнран ҫӑкӑр идее панАрё, пайан ирхнне апа та ҫимерӗ... 
ё-ё... ӗ-ӗ... Атте те тавӑрӑнмарё... ӗ-ё...

Ан макӑр. Есӗ выҫӑ мар вёт... Михал,а Кёҫ^енуксепм ат- 
не кайнӑ пу^, унта ругг.

Выҫлӑх тискер. Етем, етем пурнӑҫӗн хакне манна. Вил- 
нё, ӳкнё— тени кашни кунах кӗтӳ хӑваланӑ пек туйӑнат 
(Ан§ах кӑҫал кётӳне пусса пётернӗ). Вӑл кашни кун иулмал- 
ла пекех туйанат.

Ҫӑкӑр! Ҫӑкӑр! Ҫӑкар!
Ҫийес! Ҫийесрӗ тӑраш грен... Кашни ҫын ҫӑварёнрн  ҫав 

тухат, кашни ҫыннӑн хӑлхи унпа йанрат, Пёр татӑк ҫӑкӑр- 
шӑн йулашки кёпӳ-йёмне паратӑн, ан^ах ҫук.

Виҫӗм кун ашшӗпе амӑшӗ ари виллине никама кӑтартмасӑр 
нёҫернё. Икӗ аллине ҫинӗ рухне арии йулташӗ килсе тухнӑ.

—  Ҫтенкке ҫук-иУ Ҫтенкке ӑҫта кайнӑ?
Амӑшӗ ашне пӑрахса макӑрма тапратнӑ. Унтан тенле хы- 

пар йал канашне ҫитнё те лещеене хупса лартнӑ.
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Ӗлёкрех кашни сехетрех турра асӑн а^б ҫ .
Турӑ хййне маннӑшӑн асап йа^ӗ пу.$.
—  Комуниссемшӗн лекрбмӗр выҫлӑха.
Халӗ ун пек вилес умӗнхисем ан^ах калаҫҫӗ. Сыввисем:
—  Турӑ ҫине шансан иирӗккӗнех тупӑка кӗрсе выртмалла, 

теҫҫӗ.
Пуп та питех кӑшкӑрмаст. ^уркӳве пыракан сахал, ҫа- 

вӑнпа пуйан Михукпа пёрле сут тума тытӑннӑ. Йалти етем- 
рен пур пек тумтире пухаҫҫӗ те таҫтан вуншар, пилӗкшер 
кӗрепенкӗ ҫӑнӑх нлсе килсе параҫҫӗ. Михана хул айӗн^е 
хаҫатпа ^ӗркенӗскер тытса кёт,б.

—  Атте, сана Ӗҫлӗк Стаппанё пӗр татӑк ҫӑкӑр парса й а р .
Вӑл стантсӑран килнӗ те, ман ва .р и  хаҫат илсе килцё.
—  Вилес умён те хаҫатпа аппаланатӑн, тесе мӑкӑртатса 

илцӗ.
М иха^а мӑйан ҫйяӑхне кӑмака патне лартрб.
—  Ы ран пашалу пӗҫерес.
Килте хӗр-арӑм ^унӗ те ҫук,— амӑшӗпе йймйкӗ вӑл сал- 

такран тавйрӑиачубенех вилсе выртнӑ.
Хаҫат тытрё те вумала пуҫларё. Халргрен вулама та пӗл- 

менскер ҫартан хута вӗренсе тавӑрӑннӑ. Пйртак пушӑ вйхӑт 
пулсанах хаҫат тытат.

. . . Кӑҫалхи выҫлӑх ^ӑвашсен асӗн^е нумайтдене йулӗ. 
Ашшёсем арисено ӑруран ӑрӑва кӑҫалхи выҫӑх ҫищен ка
ласа парӗҫ...

. ~ Н

Йур ирӗлет. Хирсен^е шурӑ вырӑнсем сайра ҫёрте хура 
ҫӗре ^ӑпарлаҫсӗ. Ҫул хытти пӗтмен, айкисен^е шыв пӗлтёр- 
хи урапа йёрӗсеы тӑрӑх йухса выртат.

Ҫул тӑрӑх кантурлӑ йалтан пуҫласа вӗҫсӗр утаҫҫӗ, Мӑк- 
ашка шуралса пират, вйл цусннпе ҫул пыракансем вӑхӑт-



вӑхӑтпа ^арӑнса канаҫҫӗ. Вара каллех пуҫӗсене -{иксе ура- 
сене аран улӑштарса малалла Гпӑваҫҫё.

М иха^а хййӗн кӑвак шенелне тӳмисенрн вӗҫерсе хыттӑн 
пусса пыра!. Унӑн ҫин^е йапала ҫынсеннпщен пумай- 
рах. Ӑна вӑл хал» анцах утса пынӑ ҫёртен ӳкнӗ ҫынран илт,ё.

—  Еу кукуруспа нумайах пурнасси пулмаст... Мёншён ну- 
ыайрах памаҫҫӗ-ши?

Раҫҫейре вуншнр ыӗлйун выҫӑхат, ӑҫтан пурне те тӑрап- 
маллӑх пат^ӗр.

—  ^иркусенцен ылтӑн-кёмёле илмелле, теҫҫӗ. Вӗсене Гаг
рах илт^ер^ӗ.

Ҫав тёлтех Куҫма М ванса кайрӗ.
Ех, киле те пулсан ҫитсе вилес-цӗ.
М иха^ан каллех тепӗр мӑйӑх ҫӗклемедле пулҫӗ. Нумай^ен 

кӗтнӗ кукуруса ҫуршар пӑта та киле ййтса ҫитереймеҫҫӗ. 
Утмалли ултӑ ҫухрӑм ан^ах. Ҫапла ҫул ҫин^е пӗрин хыҫӗн- 
1)ен тепӗри выртса йулаҫҫё. Ҫурхи хӗвел вёсеы ҫине ахалех 
ӑшшӑн пӑхса сават.

III

Михал,а, п ы арм а кайан пул, ҫавӑита. Ҫёрме пуҫларёҫ 
вӗт, тесе пырса шаккарӗ кантӑк умне йал канаш претҫетат- 
тӗлё.

Кайас пула!, килте те пах-уа таврашне лартыа хатёрле- 
мелле. Чршахах ёлӗк „пашталӑх кёлсцӗ11 тейекен кёлетре ха- 
лё тырӑ вырӑнне тӳпе тар.анах вилӗ купаланса выртат. Ирт
се ҫӳренӗ ^ухне сӑмсана шӑршӑ ҫурат. Пытаракансем пилӗк 
ҫын, пытармалли ҫӗрҫирӗн ҫын. Иртен пуҫласа каҫценех 
анкарти хыҫӗнҫе шӑтӑк алтса нӗкёрлещйҫ.

—  Ҫитё, кӗрейменнисене шырлана хуиласа хурӑпӑр, терё 
Микихвӗр хӗвел анас умён.
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—  Ҫӗр ырлӑхне иаманшше виднёскерсене ҫӗрех кӳртсе * 
ларӑпар.

. —  Ех-хе-хе... хамӑр та пӗряех кӗрсе выртмӑпӑр-и...
Тепӗр нрхине урапасене ла^ӑртаттарса ыраш кӗлтине 

тийенӗ пек тийесе вилёсеве турттарма пуҫларёҫ.
Лашасем вырӑнне— ҫынсем. Виллисем— ватӑсем, арӑмсем, 

а^асем. Ш ӑрш ҫурат. Тутӑ а^асем столовййран 'ҫупса пыҫёҫ.
—  Авӑ, ВаН)ук выртса пырат.
—  Мӗншӗн пиҫё хуралнӑ ун?
Ыттисем куЛ)фаннӑ пек 'ҫӗнмесӗр пӑхса тӑраҫҫӗ.
—  Анса тапта-ха, Микихвӗр!
Леш улӑма таптаса тийенӗ пек мӑкӑрлсарах тӑракан вы- 

рӑнсене таптаса ҫӳрет.
Тикёс мар ҫӗрте, урлӑ-пирлӗ выртаканнисене тӳрлетет...
—  С ащ ка кӗтесе пӑрах. Пӗ^ӗкскер унта хӗсӗнсе выртӗ, 

теҫҫӗ ҫӳлтен.
Унӑн вӑйё пётсех ҫитнӗ иккен. Ашса ҫӳренӗ ҫӗрте пӗри- 

еен хушшине урине хӗстер^ё те, хӑй те вёсем хушшине кёр- 
се ӳкрӗ.

—  Ан тӑкӑр-ха, тесе йӑнӑшса йат)ё.
Вӑл вӑхӑтра лешсем хӑрах айкинҫен тапра тӑкма пуҫла- 

н й в ё .
—  Сан внлес килмест-и мӗн?
— Ха.Л) кукурус пур 'вухне ҫийес килет пулӗ унӑн, тесе 

кулаА Михал,а.
—  Ах, цёрёдлех кайас мар-ха...

IV *

Кутамккаиа ҫул тӑрӑх пӗр ҫамрӑк ҫын йал патнелле ки
лет. Сынсене курсассӑн вӗсем патне ҫавйрӑн^ё.

—  Мён тӑватӑр есир?
—  Виллисене тирпейлотпӗр?
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—  Ӑҫтан килетӗн?
—  Ҫёпӗре кайса сётӗрёнсе кнлтём.
Лере те вилеҫҫӗ. Сул ҫинҫе выҫӑ, р р ,  куята йал хуш- 

шнн^е ҫапах ун пек ыар.
—  Пӑх-ха шӑтӑк патнерех пырса, пирён мӗнлине курӑн.
—  Пуп ҫук-и сирӗн. Мӗншӗн „кӗлтума“ килмен вӑл?
—- Пуп ерехпе сут тума пуҫланй, йаланах Хусана турт- 

тарат. Вӑл хйҫан кӗлтумаллнне пёлет.
—  Миҫе вилӗ кунта сирӗн?
—  Ҫӗрҫирӗы.
Ҫурхи хӗвел таса пӗлӗтрен пӗҫертсе пӑхат.
Кӑнтӑрла иртсен йулашки хут ҫӗрҫирӗм ҫын ҫине ку.^- 

^анса пӑхрӗ,— унтан пӗлӗт татӑкӗпе хуплант>ё те каллех вӑй- 
не ҫӗр ҫине йа$ӗ. АлентеЙ.

Йал кулат.
Леш айккин^е купӑс сасси илтӗнет, хутран-ситрен ахӑл- 

татни илтӗнет. А^асеы куккӑр Сахар тӗлне пухӑннӑ пулмал- 
ла; алӑкла вы.$аҫҫё пул,— унта хӗрсем те пухӑнакан.

Йакку ҫёнё купӑс илнӗ пулмалла, тем виҫӗы кун ашшӗпе 
иккёшӗ пасарта пёр ат,а умение тӑр а^ ӗҫ , а^и ҫӗнё минор 
хул хушшине [хӗстернӗдо. Митук Йакку купӑс калама 
маҫтӑр, ӑста, ӑна купӑс калани те килёшет, килӗшмесӗр вёсе- 
не: ашшӗ кӗмӗл сутти тӑват, Йаккун та кӗлетки пур. Халӗ 
вӗсем Ваҫли Петерёпе 20 ҫулта пулмалла, иккӗшӗн те пӗрле 
йат тухат’.

Йакку хитре, кӗлеткн пит маттур, ан^ах куҫӗеем темле 
тискер— ҫын ҫине нӑхсан ҫынна внтӗр гаӑтарас пек пӑхаҫҫӗ.

—  Вери, итле-ха, йепле виҫём кун пасарта Тӑрнай хӗрӗ- 
сем тумланса аннӑ. Веҫех пёр пек тумланнӑ: еапсар кӗрӗк- 
семпе, ик хут пурҫӑн туттӑр ҫыхнӑ. Есӗ куртӑн-и?
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—- Ҫук: епир ш одепе топкӗ урамӗн^е ҫӳрерӗмӗр. Ш вде 
пӗр мӑшӑр инке ваади тйваткатталлисене илг§ӗ те вара пасар
та нумайах ҫӳремерёмӗр. Наҫтаҫ, есӗ ху пасартан камсемпе 
таврӑнтӑн?

—  Епир пасартан Марйепе тухрӑмӑр та Ишлеп вар 
пуҫне ҫи те^ен  Митук Иакку ҫитрӗ те: ларӑр! тет. Марйе 
те лармаст, епё те лармастӑп. Ула йупа кутне ҫити^ен  
тавлашса пытӑмӑр, тек лартасшӑн йатлаҫат.

- -  Йакку ашшӗпе пасара анна'рё вӗт!
— Ашшӗ Тимӗше ӗҫме кӗцӗ тет. Кайран вара ҫуна ҫин- 

т̂ ен сиксе ан^ӗ те ман кӗрӗкрен ҫавӑрса тытрӗ. „Т)ӗреп!—  
тет. Ларантӑк лар тет“. Вара епӗ лартӑм.

Вери Иаҫтаҫ Йаккупа пӗрле пурӑннине пӗлет, ҫапах та 
унтан тёпкё'ресе ыйтаТх Питӗ т;ейе Вери; Наҫтаҫран вӑргтӑн 
кулат. Наҫтаҫӑн икӗ пит ҫӑмарти те хӗресленцӗҫ, пуҫне 
пӑртак усрӗ.

— Тем, ырра сисмен пул, еснр, Наҫтаҫ!
—  Тем, а^ам, Вери! Йаккусем пирӗн ҫине пӑхас ҫук,

пиртен кулас тесе андох ҫӳреҫҫӗ пулӗ.
—  '|}анахах ӗнтӗ, Наҫтаҫ; сирӗн аҫу пурӑннй пулсан, есӗ

капла ҫӳрес ҫук, сан пек хитре хӗр йалӗпе те пулас ҫук.
Тарам, халӗ те сан пекки сахалтарах. Тӗлӗнмелле сирӗн 
аннӳрен—йепле хӗрарӑм пуҫёп тирпев тытса пурӑнаЕ

—  Ан кала ӗнтӗ, Берн. Ав пӗри сӗтӗрӗнсе килет, ҫёрӗн 
кунӗн ҫавсене пӑхмалла, вӗсем хыҫҫӑн сыхласа ҫӳре.

Наҫтаҫ шӑлнӗ, Йеккӗм, 12 ҫулхи а$а.
Хӑп шапшур йурланнӑ, ҫунине (ҫунаскине) сӗтӗрсе каҫ 

пулнипе киле таврӑнаТ. Икӗ алли те шӑннӑ пулмалла, патак 
пек хытса кайнӑ.

—  Ех, а’§ам, ӑҫта капла йӑвантӑн, кам хушрӗ. Кёр 
киле туерах, хӗнемелле пёрре лайӑхрах, вара ҫӳреме 
вӗреиёттёр.



—  Аки. итле-ха! Михал т,ут ҫӑла к а й а ^ ӗ . ^ӑн кӑ ҫӗртен 
йарӑнса аннӑ цух ҫйл ҫинелле ан^ӗ, ҫӑл пурипе танах Пур 
тултарса лартнӑ...

—  Не ху та ҫӑла сикнӗ пулсан, шанса вилен вӗт... Ах, 
Вери, манӑн вы.^ӑх-^ӗрлӗхе пуҫтарман, каҫ та пулат, анне 
варҫат пул,!

— Апла пулсан, Наҫтаҫ, есӗ кайран тури Хӗветлисем 
тӗлне хӑпар, унта пнрӗя кукӑрти хӗрсем пухӑнаҫҫӗ.

★ **
Хблдехи каҫӑн сасси таҫта та илтёнет. Сайра хутран 

йут йалти йытӑ вӗрни илтӗнет. Сурӑхсем ыакӑраҫҫӗ; карта’ 
сене хупаҫҫӗ пулмалла. Алӑк ■ҫӗриклетни каҫалапа темле 
шӑмма-шакка ҫӳҫентерсе йагат. Ыран ҫӑварни тапранса кайат.

Ав йаш кӗрӗмсем Хӗветлисен тӗлнӗ пухӑннӑ. Ҫӑварни 
ҫин^ен калаҫаҫҫӗ, йепле ирттерес теҫҫё. Хёрсем те канаш- 
лаҫҫӗ.

Ваҫли Петӗрӗ ку айккншр паттӑр—леш айккин^е 
Митук Иакку. Ваҫли Петӗрӗ лайӑх, маттур а^а, никампа та 
вӑрҫмаст, йал ацисемпе лайах килӗшсе пурӑнаС Петёрпе 
Паҫтаҫ шӑлнӗ Иеккӗм питӗ варлӑ, Иеккём шкулта вӗренет 
кӗнекесем нумай илсе килет. Петӗр пуринрен ытла „Тукмак 
Петӗр" ҫин^ен вулама йуратаС Петёре хӗрсем ҫавӑнпа та 
„.Маттур Петӗр" теҫҫӗ. Петӗрне Пакку пёр каварлӑ пурӑнаҫ- 
ҫё. Ав Иакку ку айккнне каҫа¥, тем ӗҫпе каҫа¥ ӗнтӗ.

—  Йакку, мӗн шӑршлана каҫан кунта, есӗ килмен^ё, тет 
Маттур 11етӗр.

—  Ие сирӗн айккине каҫмалла мари-ха? Епӗ кӑна пӗл- 
мерӗм. Петёр, есӗ те пирӗн айккине ^ёнмесӗрех каҫатӑн, ку 
тар ан р ен  ман хӳтӗпе ан§ах сан айӑк пӗрцисем сывӑ тӑраҫҫё.

Хӗрсем Петёртен кулаҫҫӗ, хутран ситрен Петёре айӑкран 
тӗрткелесе илеҫҫӗ. Петӗрпе Пакку тавлашаҫҫӗ. Пӗрне пӗри
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ҫирӗпрех мыскаралӑ сӑмахсемпе ҫаптараҫҫӗ. Хӗрсем каҫса 
кайса кулаҫҫӗ; Петӗр те парӑнмаст, Йакку та ҫирӗп. Тек 
ахӑлтатса гр в а ш  йалӗн урамне йанраттараҫҫё.

Хайй ҫуттисем унта-кунта йӑлт-йалт ҫутӑла пуҫларӗҫ. 
Пӳртрен пёртен пёр ^ӳре-верен тухса хӗрлӗ хӑй ҫутти кантӑк 
умён])» йур купи урлӑ йӑмрасем ҫинелле улӑхат. Ӗнтӗ ар сем  
веҫех саланцӗҫ. Хӗветлисен тӗлён^е пӗр-ик-виҫ ҫын а н р х  
тӑраТ’. Сасӑсем илтӗнмеҫҫё. Йал лӑплан^ӗ.

—  Йепле-ха, хёрсем, ыран ҫӑварни т>упатпӑр-и?
—  ’|)упатпӑр пу.Т), Йакку, тет Хӗветли.— Шуҫ кутдӑ ҫуну- 

на хатёрлерӗн-и, Наҫтаҫ лапшне капӑрлатма хӑйусем хатӗр- 
лерём тет.

—  Ҫак Хӗветлийӗн ҫынратГкулассийех пӗтмест, тет Наҫтаҫ.
—- Ух, шӑнса кайрам, Наҫтаҫ, киле кӗрес пул,. Йакку,

сив пул, киле ҫитет^ен ҫитмӗл такӑн. Таҫук кёпер айён'рн 
кармасун тухса пасӑрлантартӑр сана,— тесе сунса Хӗветли 
кёрсс кайрё?

—  Йепле-ха, Наҫтаҫ, енӗ сана Петёртен хут ҫырса йанӑтр 
']]С, илтӗн-и ҫавна?

—  Илесси илтём те, а н р х  анне тем хнрӗҫме пуҫларӗ. 
Епё санпа пурӑншше пёлнё, кёҫӗр те йатлат пул,, нумай пулт}ё

—  Маншӑн та кашт тӑрасшӑн мар пккен есё?
—  Тӑрасси тарап та, Йакку, хӑвах пӗлетён, лайах мар. 

Тата тепёр йсн^еи, есё пирёнтен кулан р н р х  пул, тетӗп, 
Йакку.

—  Ыаҫтаҫ, саншӑн .а п р х  епӗ ку айккине каҫатӑп, пёр 
сана курасшӑн а н р х . Итле-ха, Паҫтаҫ, енӗ ыран каҫ ҫак 
вӑхӑтра ҫӑварни 'вупма лаша кӳлсе тухатӑп. Петӗр те пё-у- 
1>енех лаша кӳлетӗп, тет. Вара пёрле ҫӳрес тетпёр. Еснр 
Верипа а н р х  ҫӳрёр. Нетӗр Вернйа лартат, епӗ—сана. Ех 
цунӑм, Наҫтаҫ!

—  Ну трнтер хӑтлан, Йакку. Кай!
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Мёпшён ҫиг|) ёрнедёх килмемст-ши.
Ҫӑварни килет ҫит} кунлӑх

Йулашки кун. Ҫӑварни иртсе кайа¥. Наҫтаҫа ҫӑварни тата 
кёскен кшгҫӗ; ҫуна ҫищв, Йакку ҫумӗн^е ларнӑ ^ух тем пек 
вӑхӑта 'васас'Бё. Ӗмёр-ёмёрёпех савни ҫумӗнр ларӑттӑн: ҫук, 
питӗ хӑвӑрт савӑнӑҫлӑ вӑхӑтсем иртеҫҫё. Ҫӳресен-ҫӳресен 
киле кӗресех пулат’. Акӑ ӗнтӗ ҫӑварни иртсе те кайат. Пайан 
йулашки ҫӑварни каҫӗ.

Пурте пайан савӑнаҫҫӗ. Йал йанраса ант>ах ларат; а^а- 
пӑт}а сасси, шӑнкӑрав сасси, ӗҫкӗ халӑхӗ сасси, йашкӗрӗмсен 
сасси урама кӗрлесе тӑратат. Урам туллийех халӑх. Ҫунасен 
вӗҫё хёрри ҫук. Ҫунасем ҫин$е вӗтӗршакӑр тӑптуллийех, кур- 
шаксем пек лараҫҫӗ, пурте ҫӑварне карнӑ. Хӑшхӑш тӗлте 
урлӑ урамсен'ре а^асем, хӗрсеы пухйннӑ та, ҫӑварни ҫунисене 
йур тӑмӑртаккисемпе ^ыхӑнтараҫҫё. Йаш а^асем халех лашасем 
кӳлмеҫҫӗ; вӗтӗршакӑрсем киле кӗрсе пӗтессе кӗтеҫҫӗ. Каҫ пула 
та пуҫла! Ав ваттисем иӗр килтен тухнӑ: веҫех ӳсӗр пул- 
малла—тайкаланаҫҫӗ, йурлаҫҫӗ.

Тӗлӗнмелле. ^ӑваш  ӳсӗрёлсен темӗскерле тискерленет. Ав 
мӑн пуҫ Йӑванкка, ахал, $ух тем пек йӑваш ыр кӑмӑллӑ 
ҫын— ха^ пӑх-ха ӑна, ӗҫкӗ халӑхӗ умёкде куклеясе ларса 
урам тарах кашкӑр пек ӳлет, те йурла'Г, те кӑшкӑрат— пёлме 
ҫук. Тата ура ҫине тӑрат' те икӗ аллине ҫӳле ҫӗклесе 'р ш -  
кине тДмӑртаса кӑтартат, урам ҫурӑлат унӑн сассипе.

Такам ҫине ҫиленнӗ, такам ӑна хӗсӗрлет. Вӑл йунат, мӗн 
пур кӗлеткипе ылханат. Вӑл халӑх умӗн^е пырат, мӗн пур 
хӑй хыҫёнт}и халӑхшӑн ылханса ҫухӑрат. Тӗлӗнмелле!

Ӗҫкӗ халӑхӗ пӳртрен пӳрте кӗрсе ӗҫсе-ҫисе ҫӳрет. Иӳртре 
сӑра витрийӗ, ерех, апат-ҫимӗҫ сӗтел ҫин^е кӳлленсе тӑкӑнса 
лараЁ Халӑха ытлащши кирлӗ мар, вӑл паҫӑрах тӑраннӑ, 
Ҫапах та вӑл ҫӳрет, ҫӑварни ирттерет.
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Пуйан Миту к. арӑмӗпо ыталанпа та хӑйён кӗреҫе сухал- 
лине трётретсе пысӑк 'дышкипе лапта каштине ҫапса сикет. 
Наҫтаҫ амӑшё те кунта, вал та ӳсӗрӗлнӗ, йурлат. Митук кӑна 
кур^ё. Тем каласшӑн $ӗлхи; ӳсӗрёлнё пирки ҫаврӑнаймас!

—  Есӗ... Ваҫли арймӗ.... Есӗ... Туар! ^ар! (Мнтук хыттӑн 
кӑшкӑра пуҫларӗ)! Есӗ ^ар ат)уна.... ^ар хӗрне... Есӗ ман аҫа 
йатне ан ҫӗрт... Епӗ сана!.. Кӗлмӗҫ... Кӗлмӗҫ... Т}аран тёк 
^ар хӗрне!

—  Митук ӗҫкей, мӗн калаҫан! Вӑл усал йапала пул>. Вӑл 
а^а-пӑ^апа тем те курӑн, курмаи мар—тет Ваҫли арӑмё.

—  Йал кулаЕ Куҫӑн кула пуҫларӗ манран. Х а л ^ ен  йала 
кудтармануур, сан хӗрӳ култарат. Ман Йакку йатне ан ҫӗрт- 
нӗ пултӑр.! Кӗлмӗҫ, намӑссӑр, питне кӗҫе ҫёлесе халӑх хуш- 
щине тухас пулаЕ Мӗн пур сан ман ҫума ҫыпӑҫма, мӗн пур.

Мнтук арӑмӗ те Ваҫлн арӑмне кӑкӑрӗнтен тытса силле 
пуҫларӗ.

Урамра сасӑсем пӗтеҫҫӗ. Ш ӑнкӑрав сасси, тата хӗрсен 
йурри ант)ах илтӗнет. Утсем умлӑ хыҫлӑ пыраҫҫӗ. 'Цупмаҫҫӗ.

Ҫунасем ҫин^е хӗрсем икшерӗн лараҫҫӗ. К ад асем  ларҫӑк 
ҫинце. Кайра анҫах иккӗн, Йаккупа Наҫтаҫ пулмалла.

Петӗр Верипа Хветлийа лартнӑ та шакӑлтатса калаҫса 
пыраҫҫӗ.

—  Иетӗр, ҫав Йакку ӗнер хӑш йала кайрӗ?
—  Пӗлместӗп. Таҫта кайнӑ. Куккӑшсен йалне кайпӑ пул,, 

тем найан Иаккусем пагне куккӑшшён ат}и ҫӑварни цуима 
килнӗ курӑнаЕ Тӗлӗнеп ҫав Йаккуран. Ар пулнӑ, ҫапах та 
вӗҫкён шухӑшсем пуҫран тухса пӗтмен-ха. Пӗрре пӗр майлӑ 
кадаҫаТ’, тепре—тепӗр май.тӑ.

—  Йенле-ха тата, Петӗр! Мӗн калаҫаГ Накку? Наҫтаҫа 
пӑрахашшӑн-им?

—  Пӑрахасшйнах та.мар. Наҫтаҫсӑр вӑл пурӑнаймаст, 
йепде-ха вйл пёрахтар ӑна. Ҫавӑн пек хитре хӗрпе пурӑн-
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нӑшйн хӑйне х&й таҫта хурат. Анрах ашшӗсём пӗлнӗ те, 
Иаккупа калаҫкаланӑ пулмалла. Тем Йакку урӑх шут тытнӑ 
Пуйан таврашӗ вӗт, пуйана шухӑшлаҫҫӗ. Ҫавах та ҫав Наҫ- 
таҫа хӗрхенетӗп епӗ, Йакку илес ҫук ӑна, илессин^ен улталӗ.

Шӑнкӑравсем йурлаҫҫӗ, хёрсем те йурлаҫҫӗ.Анцах йурӑсем 
савӑнӑҫлӑ мар. Шӑнкӑравсем макйраҫҫӗ. Хйй ҫуттисеы хура 
пу’ртсен'вен 'рлкӑшаҫҫӗ. Кантӑксем йӗрсе лараҫҫӗ, куҫҫӳлӗеем 
йухни курӑна'1’; те ҫӑварни иртсе кайнишӗн хуйхӑраҫҫӗ. 
Темле. Анрах йурӑсем йанраса кайаҫҫё.

Ӗҫкӗ халӑхӗ саланнӑ пулмалла. Унта-кунта пӗр сасӑ 
илтӗнет, тепӗр ҫӗрте тепре илтӗнет. Ҫынсем киле таврӑнаҫҫӗ.

—  Иакку, есё мана ӗненес ҫук. Епӗ ёнер санран уйӑ- 
рӑлнӑ ■дух ^ут-'цу!’ макӑреа йамарӑм. Сан йеннелле миҫе хут 
ҫаврӑнса пӑхрӑм, тулрсӑ ним тума та ҫук.

—  Апла ан калаҫ, Наҫтаҫ! Ман пайан кунӗпех пуҫ 
ырата^, таҫта сӗрӗм тивнӗ пулмалла...

Йакку, есӗ темле улшӑннӑ пек ха% ҫине. Епё сап ҫишҫен 
нумай шутласа пӑхатӑп. Есё тен виҫ кун шухӑшламастӑн 
ну.Л) ман ҫин^ен. Шутласан, пӗтӗм пуҫ тёнё саланса кайат.

—  Наҫтаҫ, есӗ мана ҫаплах пӗлместӗним? Ӗненместӗн 
пулмалла ес мана. Сана кунне пӗрре курмасан, ыррӑн куна 
ирттернине иӗлместӗи. Ех, Наҫтаҫ, малалла та ҫакӑн пек 
санпа пурйнас^ӗ. Ан^ах манӑн шухӑщсем пит нумай. Шан 
мана, ним те ан хуйхӑр... Ех, 'ҫунӑм, Наҫтаҫ! Сивё мар-и сана?

—  Ҫук, сивӗ мар, Йакку, йурлам епӗ:
Ҫут кун^аллӑ, сӑран атти 
Икӗ урана ӗмӗрлӗх;
Ҫинҫе пилӗк кӗлеткисем 
Санйн цуҫна ёмӗрлёх.

Тем ^ухлӗ ҫӳресен те киле кӗрес пула¥, ав ҫынсем те 
кӗрсе иӗтрӗҫ. Анне киле тавӑрӑннй пу^, вӑл киле тавйрӑ- 
н и д ан  ман киле кёрес пулат. Йатлӗ.
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—  Ну, йатлаҫасран хӑрасан. Ата ҫӳрер халё, йулашки 
кун вӗт, Иаҫтаҫ!

—  Сывӑ пул, лайӑх пул.
Наҫтаҫ нума&рен хӑйсен урам алӑкӗн$ен Йакку ҫуни 

хыҫӑн^ен пӑхса тӑрӗ. Йакку кайалла ҫаврӑнса ларцӗ те, 
ҫуна хыҫне уртӑнса мӗн курӑнми пулит^енех Наҫтаҫ ҫинелле 
пӑхса урам тӑрӑх тӑвалла хӑпарса кайрӗ.

Урам тӑрӑх ҫынсем уткалаҫҫё. Йурлаҫҫӗ. Ӗҫкёрен тав- 
рӑнаҫҫё. Ав Наҫтаҫ амӑшӗ те ҫинҫе сасӑпа йурласа килет. 
Макӑрат' пулмалла— темле хурланмалла йурлат:

Ҫыран хёррине утрӑм та 
Куҫман ҫӗре куҫартӑм,
Атрт-пара ҫитӗнтерсе 
Ҫимен ҫынна ҫитертём

Пуема вёҫне ҫӑл авӑтрӑм,
Тумла шывӗпе тулё тесе;
Тумла шывӗпе тулмарӗ,
Хура куҫҫӳлпе тулайрӗ.

Улӑх тӑрӑх хӑпартӑм 
1)ӗкеҫ курӑк пуҫтарса.
Урам тӑрӑх хӑпартам 
Урлӑ самах пуҫтарса.

Ашӑ лӳртре, п ӑ р х ,— арасем пит лаййх ҫывӑраҫҫё. Йеккём 
тёлленсе ҫывӑрат пулмалла, ав ыйхӑра кулкалаЁ Наҫтаҫ та 
ҫывӑрат пулмалла.

—  Ех, арамеем, есир нимён хуйхи тепёлместӗр. Йепле 
сире ҫитӗнтерсе ҫынна кӑларас. Яаҫтаҫ, есё ҫывӑратни? 
Тӑр-ха!

— Ы йха кплмест, анне. Камсем патӗнце ёҫ.се ҫӳрерӗр еси]) 
пайан? Ы тла нумайӑл пулмалла, питӗ киревсёр кӑшкӑрса 
ҫӳрерӗр.
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— Егшр ҫӳрӗпӗр. Мӗн есӗ аннӳне ӑс парас тетӗн-и?
—  Вӗрентес темесп, ан^ах хемӗскерле тискерӗн туйӑлцӗ.
— Есӗ, Наҫтаҫ, мана ■ҫаракан ҫук хал, тетни? Санӑн

аннӳ пур-и, ҫук-и? Епӗ санӑн аа д у  пул,, Есё мӗн хӑтланса 
ҫӳрен йал тӑрах, каскӑн! Ҫӗрӗн-кунӗн киле ҫакланмастӑя. 
Еӗҫӗр ӑҫта ҫӳрерӗн?

—  Ан йатлаҫ, анне! Вырт-ха, вырӑн сарса парам, ытла 
та усёр есӗ, анне. Епир Хветлипа ан^ах ҫӳренӗ, нумай 
ҫӳремен.

—- Есӗ мана ан суй! Митук Иаккупа мён калталанса 
ҫӳрен. Х а .| ҫине сире пушӑпа хӗнемен-ха, иртсе кайнӑ. Т]им- 
ха, ырана ҫитем, епё сана. Хырӑм тутӑ, пӳрт ӑшӑ, вӑрман- 
сене кайас хуйхи ҫук сирӗн. Есӗ пӗлетни миҫе ҫул сире епӗ 
ӑшӑтса пурӑнатӑп. Мён мӑнтӑрёпе аскӑнса ҫӳрен есӗ ҫав 
Митук Йаккупе? Вӗсем, шуйттапсем, ҫӳрӗҫ, вӗсем кӑмака 
ҫин^е выртсах тӑранӗҫ, мӑнтӑр вёсем... Ех, ухмах ес, Наҫ- 
таҫ... Шуйттан тункати Митук. Куҫӑн кулат, йавӑл. Ма мӑш- 
кӑламаст вӑл ҫынран... Цар хёрне, тет. Йал йуда¥, тет...
Иал кулат. Камран йал кулат?

Ҫывӑрса кайрӗ. Питё йӑвӑр пайанхи кун. Еуҫҫулсем 
хӑйсемех йухса аяаҫҫё. Ниҫта та савӑнӑҫ курӑнмаст. Ҫӗрӗн- 
кунӗн ёҫлесен те, ним савӑнӑҫне кураймӑн.

Тулта та сывлӑш йӑвӑр. Пӳртро ним уҫҫи ти ҫук...

А. Ва1Ь-

Пысӑк ёҫшӗн...

Алтаккин килтен тухни пилёк уйӑх иртрӗ ёнтӗ. Ӑна
ыттисем пекех монилисатсипе илсе кайнӑ. Д» хулинце икӗ
уйӑх вёренсен Алтаккин хёвел тухӑҫӗн-р хронта лекрё.

Еермани вӑрҫинце ҫунса тухнӑскер, Алтаккин хронтра
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хӑрамаст. Пур ҫёрте те хӑйуллӑ ҫӳрет, хушнӑ ёее тӗплӗ тӑват. 
Хронтра икӗ уйӑх пурйнсан Алтаккин ҫинцен ҫаврари ҫар- 
тан пӗлмен салтак йулмасЕ Пурте: Алтаккин ҫадла... Алта- 
кин маттур... теҫҫӗ.

Ҫак мухтава илтме Алтаккин ^анах тивӗҫлӗ пулнӑ. Икӗ 
уйӑх хушшин^е вӑл пӗр пё’р ен ех  ҫирӗм иккӗ ҫын шурри- 
сене вӗлернё, вунсакӑр ҫын тыткӑна ллнӗ, тата комантире 
тыткӑна лекесрен ҫӑлнй.

-— Пайан расветкӑна кам кайат?
—  Енё, йулташсемпе!- тёт Алтаккин.
—  Кӗҫӗр шуррисен кӗперне кайса ҫӗмӗрмелле, кам лайӑх 

туса килет?
— Епӗ, Климунпа!.. тет Алтаккин.
Акӑ, ҫак йалта шуррисен штапӗ тӑрат, ҫавна хупӑрласа 

илмелле. Кам ирӗккӗн кайаканни пур?
— Епӗ, Танлепе кайатӑп, тет Алтаккин.
Расветкӑна кайат, сакӑр ҫын вӗлерсе килёт, вунӑ ҫын 

тыткӑна нлсе килет. Шуррисен штапне ҫавӑрса нлет, щурӑ 
пакулнӑ, усӗр ахвитсерсене тыткйна ҫапкалантарса кнлет 
Мӗн хушатӑн, ӑна тӑват.

Пёрре ирхнне нрех Алтаккин тӑракан ҫара тӑшман ҫине 
кайма хушнй.

Ана нлтсенех хӗрлӗ салтаксем хатӗрлен^ӗҫ те кайма тап- 
рантӑӗҫ...

Пулеме^ё те, пӑшалӗ те, тупӑ та ӗҫлеме пуҫларё.
Ан^ах хӗрлӗ ҫар пӗр|сӑра^1асӑр малалала кайат’. Акӑ, йад ҫу- 

на пуҫларё, хӑрушӑ ҫулӑм йавӑна-йавӑна ҫӳлелле улӑхат. Шур- 
рисем кӑшкӑра пуҫлаҫҫё... тараҫҫӗ. Хӗрлисем „У рра“ кӑшкӑраҫ- 
ҫӗ. Хӗрлисем йалта. Пурте хыпаланаҫҫӗ. Шуррисене шыраҫҫӗ.

Каҫ пул^ӗ. Лӑпкӑ ҫил вӗрет. Уйӑх улӑхат. Айакра йытӑ 
сасси илтӗиет, аманнӑ салтаксем йӑнӑшаҫҫӗ, вилес умён 
хййиатаҫҫё.'
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Акӑ анкартн ҫумён^е пӗри вырта¥, икӗ ури-аллисем те ҫук, 
сӑнран ӳкнӗ, аран-аран сывлат. Хӗрлӗ салтаксем пӑртакҫӑ 
ҫӑкӑр ҫьтрткалаҫҫӗ те ^асах ҫывАрса кайаҫҫё. Вӗсем ывӑннӑ- 
скерсем пӗрин ҫин^ен аса та илеймерӗҫ. Вёсен маттур, пат- 
тӑр йулташё— Алтаккин внлме хатӗрленет...

Ӳ$ё ^ӗтре пуҫларӗ. Тӗлӗрет... Алтаккине сасӑ илтӗниё пек 
туйӑна?, илтнӗ пек пулат...— „Акӑ есё кунта йулашки йуннс 

йухтареа выртатӑн. Тендере лӑпкӑ, ирёк, ырӑ пурн&ҫ тӑвас 
тесе тӑрӑшрӑн. Хӑвӑн ытарайми арӑмупа пӗртен пӗр ывӑлна 

пӑрахса хӑвартӑн.
Вана ывӑлу килте:— атте, атте,—тесе ҫӳрет. Ҫав ывӑлна 

кураймасӑрах есӗ сотсиалисӑмшӑн ырй ^унна паратӑн. Ан- 
^ах есб> Алтаккин, килти ҫемйӳшӗн ан куздан! Вӗсем лайӑх 
пурӑнаҫҫӗ. Вӗсене йал йышӗ пулӑша?, тӳре-шара пӑрахмас?... 
„Алтаккинӗн хӑлхи ялтейми пул^ӗ. Акӑ... йулашки хут:,, Ко - 
мунисӑм... ревоЛ)утси...вилӗм тӑшмана...“-—терӗ те, сывлама та 
^арӑнцӗ...

Лӑпкй, нимён сас-хура та илтӗнмест. 'Ҫасовойсем ҫех тӑш- 
мантан хӑйсен ыв&ннӑ йулташӗсене сыхласа кайалла-малал- 
ла уткаласа ҫӳреҫҫё.

Отрет килет.

Праҫник ҫывӑхарса килет. Хёрарӑмсем унта кунта $ у 11- 
кал аса ҫӳреҫҫё. Канӑҫ ҫук. Кӑнтӑрла пулсан ӗҫме-ҫиме, каҫа 
йулсан— кӑмӑшка (ханш а, самоконкӑ) тума, пур ҫӗре те ҫит- 
мелле. Арҫынна та ӑшӑ ҫӗрте ҫйпата туса ларма тӳрб кил- 
мест: вуттине те касмалла, хуранне те ҫакмалла... Пирӗн 
Микуҫ п и д е , темскер пулнӑ пек, пёрре кӗрет, тепре туха¥; 
йавӑрран сывласа йарат те, ^ӳре^ерен пӑхат.

—  Мён пулрӗ, атте, мёншӗн хуйхӑратӑн?— тет аслӑ хёрё.



—  Ех, а'вам! Ы рӑ самана мар пу% ҫак ӗҫкӗ-ҫикӗсем!
—  Едле кунта усал-тёсел ҫынсем килмелле-и?
—■ Ҫавсем-ҫке, ат^ам, ҫавсем! Хуран ватса кӑмӑшка так-, 

са ҫӳрекенсем...
— Апла пулсан, атте, хурансене, штҫёкесене айаккарах 

пытарар!
—  Пытарассине пытарӑпӑр та ха, ҫапах вал терийех ан 

васкӑр. Килнё пулсан йал вёҫёиҫе пӑртак тӑрёҫ-ха. Хуран 
айне ытла вӑйдӑ хурас мар, тӳрех курёҫ.

—  Атте, епё тухса пйхса тӑрӑп ! — терё тё тухса вӗҫрӗ 
хёрё урама.

Микуҫ шгэде, нимён тума пёлмесёр, кёпине те турткалат, 
ёнсине те хыҫкалат; на^арланнӑ кёкӑрӗ йе пёрёнет, йе ҫӗк- 
ленет... Аллине су л лат те хуран патне уттарат.

II

Нё’р к  кӑна лаҫӑ. Лаҫӑра ерех савӑ^ӗ. Хуранён^е йӳҫӗ 
пӑрака иакӑртатат. Трупи тӑрӑх тӑрна куҫ пек тӑрӑ шыв 
шӑнкӑртатса йухат. Микуҫ ш вде каллӗ-маллӗ уткалат. Шу- 
хӑш выЛ)ат, ӑшӗ ҫунат... Май пулсан пёр минутра йухтарса 
пӗтермелле те... ҫук, пулмаст.

— Пӑт!.. пӑт!.. пӑт!.. Ех, мур, хирӗҫнӗ кӑмӑшкн, йухмас 
вёт хӑвӑртрах! Те салтака кӗтет мур! Акӑ килсен курӑн-ха, 
внлит^енех асӑнӑн!.. Кайалла кайсан ҫапла ёнтӗ, пур ӗҫӳ тӗ 
хирӗҫет.

— Атте, отретсем килеҫҫё!.. Ав анаҫҫё!— тет хӗрӗ паш- 
датса.

Куҫ-пуҫ хуралат, т)ӗре кӗртлетет, ура тӗрекё пётет... 
„Ш ш -паш !"— хуран айне шыв; „ҫӑтӑр-ҫатӑр!“—трупи унта, 
ваклашки кунта. Хуранта прака пӗр^и те йулмасЕ Кӗлен^е- 
ри кӑмӑшка тёп-сакайне кӗрсе выртат.
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— Тпру!.. Хуҫа кияте-и?
— Килте, йулташ, килте-ха.
— Ну, старик, кала! Сан&н кӑмӑшка пур-и, ҫук-и?
—  Ҫу-ук, йулташӑм, ҫук! Ун пек напала халден те ҫурт- 

ра пулман.
— Ҫук? Улталан пу.р!
—  Ех. йулташйм, ват ҫын сӑмахне шалмасан, турра шан. 

Тупата туршӑн, ак херес! Ун пек йапала ҫук.
— Ну-ка, йулташсем, шырӑр! Ш ӑрши пур, хӑй те пулма тивёҫ.

ПГыраҫҫӗ. Тупаҫҫӗ.
— Ку мён сан, старик?— Микуҫ ^ӗтресе кайат.
—  Ну, ан хӑра!.. Иванов, ҫыр протокол!
Перо рупат, хут хурала!', Микуҫ. ӳтне т}ӗрет.
—  Ех, старик! Хӑвӑн йулашки мӗскён пурнӑҫна пётере- 

тён. Тырру та пётет, 'Бир-рё]* те лекет; ӗҫсен—усала тухатӑн, 
вӑрҫса, сапӑҫса пӗтетӗн, — мён пурӗ ҫакӑнтан вӗт! Ҫынна 
улталаса хӑвйн ватӑ пуҫна 'рсран  кӑларатӑн. Ҫн, кул, выл>а, 
савӑн!-—кун пек йапала ан хускат!

—  Пӗтрё. Микуҫ нулташ, алӑ пус!
Микуҫ милитсн умне тӑсӑлса ӳкет, пуҫ-ҫапа!.
— Иулташсем, тархашшӑн, каҫарӑр!..
—  Ҫук, йулташ! Хӑвӑра хӑвӑр щеллӗр, ҫынран ҫӑлӑнӑҫ 

ан кӗтӗр! Пӑрахӑр ку йӑлана! Вара сире кнрек кам та хи- 
сеплӗ, ырй сунё, пулӑшма тӑрӑшӗ,— терё те тухса кайрё.

Алло.

Тутар купӑс налат.
Хусанпа Мускав хушшинре 1)укун ҫул тӑрӑх ҫӳрекен по- 

йесӑн пӗр вакунне ҫын тӑп туллийех тулнӑ. Стаитсинре:— 
Пушӑ вырӑн пур-и? тесе ыйтакансене— ҫук, кунта урӑх гр ш -

III
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ыӑрласан та пӗр ҫын та кӗрейес ҫук! — теҫҫӗ. Вырӑсӗ те, 
тутарё те, ^ӑвагаӗ те— пурте унтах.

Вакун 'ҫӗтренсе пынипе хӑшё ҫывӑраҫҫб, хӑшӗ-хӑшё 
кулаҫҫё, калаҫаҫҫӗ, йумах йараҫҫӗ. __

—Ку, ман айакри хут-купӑс камӑн?—тет пӗр тутар * |£м- 
рш; сассипе.

— Манӑн,—тет кӳршӗре ларакан ^ӑваш ҫавӑн пекех са~ 
сӑп8>.

Кӳр ха, йулташӑм, епӗ ӑна кӑшт турткалам, атту ҫын- 
сем ытла пурте ҫывӑрса пӗтеҫҫӗ. Купӑс каласан хамйра 
пыма та кӑшт сав&нӑҫлӑрах пулё,— тет тутар.

— Кай, кай, ан тив!— тет ӑна Т)ӑвагаӗ.
Унтан тутар ^ӑваша кӑшт ййпаткалама тытӑна'1':— Ма 

хӑран ес манран, йулташӑм? Сан купӑсна еп ҫийес ҫук 
ӗнтӗ. Мён хӑрамалли пур-ха? Тутарпа Цйваш халӗ пёр тӑ- 
ван пекех вӗт: пирӗн ^ёлхесем те пёр майлах, сан пуҫӗ те 
пёр пекех, ӗҫлессе те ак пӗрле ӗҫле пуҫлӑпӑр!— тет ^ейе 
тутарӗ.

Т)ӑваи1, астарнине ҫисеймен пирки,тутар йеннелле сӗвёне 
пуҫлаК

— Акӑ хал, тутарпа ^ӑваш пӗрлеше пуҫларӗҫ,— тет лешё: 
— Малашне ак пирӗн патшалӑх та пёрле тйвӗҫ: ун ^ухне
вара патшине те г§ӑвашран лартӑпйр, мӗншён тесен з&ваш 
тутартан ӑслӑрах/геҫҫӗ.

Т)ӑвашӗ ■рл-^ӑл итлесе лараЕ Купӑсне хӑй аллинелле илет.
— Сирён ^ӑващ хушшин'р пӗр „Х “ йатла аслӑ ҫын пур. 

Пӗр патшалӑх пулсан, епир вара патшана ҫав ҫынна суй- 
лас тетпӗр,— тет леш ^ейе тутарё.

Шеремет ^ӑвашӗ, хйй те сисеймерӗ, купӑса тутара тыт- 
тар’дё. Е х мур тутарё, гдӑваш пуҫне цистах ҫавйрг§ӗ вӗт!

Тутар купӑс к а л а ! Каланӑ ^ухнех йулташӗсемпе йумах- 
лат— ^ӑвашан та „самолюбие" текенни кӑшт пур иккен,—
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кӑшт хӑйне ырласан, кӑшт хӑйяе мухтасан— сана вӑл 
айсн'§и утне те какай тума нарӗ!—тет.

Купйс сассипе вакунри ҫынсем пурте вӑращ ӗҫ. Т^ӑваш 
кӑшт итлекелесе ларсан, патшалӑх тӑвасси ҫин^ен шухӑш- 
лакаласан, купӑс майӗпе ҫывӑрсах карӗ.

Ш ӑхранта анмалласкер Йӗпреҫеллех хӑнкӑртаттарса пъгдӗ. 
Ӑйхин^ен вӑранцӗ те— тӗлӗнсех кайрӗ: тутарё те ҫук, купӑ- 
сӗ те ҫук! Тутарӗ халӗ те пулин 'ҫӑваш купӑсне каласа 
пурӑнаЕ

Ахах Ив.

Тутарсеипе ^ӑвашсем.

а) Тутарсем.

Манӑн кӑҫал 'ҫас-рсах  унта-кунта ҫӳремелле пул^ӗ. Ну- 
майах-та пулмаст’ X. йатлӑ йалтан К. йатлӑ хулана-каймал- 
ла пул'дё. Ҫав йал хушшипе К хула хушши пайтах ҫёр.—• 
Л атан а  виҫҫё-тӑваттӑ ҫитермессӗр ҫитес ҫук.

Пыратпӑр ҫулпала. Каҫ та пулса килет. Хёвел те ащ;ӗ. 
Ҫийес килнё пек те туйӑнат. Тем, л а т а  та ывӑнас майне 
кайрӗ. Иамшӑка кадатӑп: ӑҫта епир ҫёр выртӑпӑр-ши? тетӗп. 
Йамшйк калат: ҫак тутар йалӗнт^е те выртӑпӑр, тет. Епӗ хач, 
ёмӗрне тутар курманскер, тутар патне кӗме хӑраса тӑратӑп. 
Мён хӑратӑн, кунти тутарсем йӑваш ҫынсем, тет йамшӑк. 
Вара курмалла та пулин кӗрсе выртар епин, тесе, кёретпёр 
тутар патне. Тутар, ахӑр, пӗр майлӑ тӑраканскер: икӗ пӳрт, 
йӗри тавра пӳртсем. Пйре таса пӳртне илсе кӗ^ё. Кӗтёмёр. 
П&хатйп, урайё шап шурӑ, ҫтенисем ҫине алщӑлсем ҫакса 
хунӑ. Малти сак ҫине кӗҫҫе сарнӑ, минтерсем (ҫӑтарсем) 
купаланй. Пысӑк лампи пётӗм пӳрте ҫутатса тӑрат. Алӑк
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патентуй сак ҫин§е тӳшек. Тӳшекне таса ҫи-виттипе витнӗ. 
Ҫавӑлтах тата сётел ларат. Хуҫи таса ҫитсӑ кӗпи тӑхапнӑ. 
Ҫин^ен ҫанӑсӑр „пидшак“ пекки тӑхӑнса йанӑ. Ӑна тутарсем 
„камзол“ хеҫҫё. Тутаррин пицё-куҫё таса, пит кӑмӑллӑ пӑхат. 
Хӑй ҫине пӑхсан, калаҫас килсе тӑрат. Ҫакна 'епё: самовар 
пур-и? лартса памӑн-ши? терӗм вырӑсла.— Йурӗ, тет, йепле 
ҫул ҫӳрекене лартса парас мар, терё те, тухса кайрӗ. Пӑртак 
тӑрсан калла кӗҫӗ те сӗтел хатӗрле пуҫларё. Сётел ҫине ҫи- 
витти сарцё, гуей рш кнсене таса ал шӑллипе тасатса ху§ё. 
Самовар лартас ҫӗре „поднос" пырса хууӗ. Вӑл хатӗрлесе 
ҫитернӗ ҫёре самовар та ёлкёр'уё. Самоварё тап-таса, сӑн 
курӑнса тӑрат. Епир ӗҫе пуҫларӑмӑр. Тутара та хампа пёрле 
ёҫме лартрӑм. Епё калаҫма йуратнине сиссе тутар та манӑн 
уҫӑлса кайрё. Нумай йапала ҫшгуен калаҫрӑмӑр: тендере мӗн- 
мӗн пулннне, халӑх йепле пурӑннине, йепле пурӑнсан "авая 
иулассине; тӳррнпе каласан, калаҫман йапала та хӑварма- 
рӑмйр. Пулашкинуен ҫурт-йӗре таса тытасси ҫинцен калаҫса 
кайрӑмӑр. Тутар калат: ку БУхне халӑх тасана кайрӗ, урай 
мёне таса тытмасан, кулаҫҫӗ; таса тытни хамӑра та аван: 
пурге кёме кӑмӑллӑ, сирён пек ҫын умӗшуе те намӑс мар, 
тет. 'Ҫей ёҫсе тӑрантӑмӑр та, кӑшт выртса канас пулё, терӗм. 
Выртрӑм та гпухӑшласа выртатӑп; йепле-ха ку тутар тенӗскер 
пӳртне таса тытаТ', тетёп. г$им-ха, кунӑн ку пӳруӗ аи-уах 
таса пулӗ, леш пӳр^ӗ тасах мар пулӗ, тетёп. Выртнӑскер 
тйтӑм та, пидшак тӑхӑнса леш пӳртне кайатӑп.

Тутарпа арӑмё пиртен йулашки йулнӑ уейе бҫсе лараҫҫӗ. 
Амӑшёпе йунашар икӗ нӗубк ауисем лараҫҫӗ. Хӑйсем пысӑк 
таса куҫлӑ. Пиуёсем шурӑ. Кёписем таса. Б ёр  ауа мӑйне 
шӑнкӑрав ҫакса йанӑ, тепёрин хӑрах алдин^е кантӑра: '§ей 
ёҫме ларитууен лашалла вы.уанӑ курӑнат. Ун пӑхатӑп, кун 
пӑхатӑп— саккисем те таса, урайӗ те таса. Кӑмака патёшуе 
пӗцӗк нӑрӑвё- кавлесе выртат. Санӑн сурӑх тавраш ҫук-и
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ыӗн? тетӗп тутара. Мӗншён? тет тутар. Пӳртре пӗр пӑру ант^ах 
та, путексем ҫукран калатӑп тетӗп. Пур, тет тутар. Турӑ 
панипе кӑҫал вун-икӗ путек туса пат)ӗҫ, _ тет.— Ӑҫта вёсем? 
тетӗп.--Ав, кӑмака хыҫӗн^е; вёсене епӗ унта вырйн туса 
патӑм, тет.— Хӑвӑн пӳртре пӑру, вун-икӗ путек пур, йепле 
тата пӳртре выфӑх-^ёрлӗх шӑрши кӗмест? тетёп,— Пӑру айӗн- 
■р улӑма кашни кун улӑштаратӑп, путексем пурӑнакан ҫӗртен 
арӑма кагаии кун йёпе мун^алапа шӑлтарса^ кӑлартаратӑп, 
ҫавӑипа ҫук, тет. Кашнӑ кун ҫумасан, пӳрт шӑршлансах 
кайа¥, вара хамӑн пӳрте кӗрес те килмест. тет тутар.— Ҫук, 
тетёп, хам ӑшамра, ку пӳртне те таса тытат иккен тутар 
тенёскер, тетёп. Кайса выртатӑп вара лещ пӳрте. Ҫул ҫӳренӗ 
ҫын пӗлет—вӑрӑм ҫул пит ывӑнтарай ҫавӑнпа епё те йепле 
выртнӑ ҫаплах ҫывӑрса кайнӑ; тул ҫутӑлнине сисмен те: 
Непле-ха епё йамшӑка иртерех кайӑпӑр тесе каламарӑм, 
тесе^хам тёлӗшшӗн мӑкӑртататӑп. Капла кайсан, епё ҫитес 
ҫӗре ернере те ҫитеймӗп, тесе васкаса ^ей ёҫкелерӗм те, 
^асрах ларса тухса кайрӑм. Канса тйнӑ лаша ҫунана иӗр 
йещен тепӗр йенне сулӑнтарса ант,ах пыра¥. Йытӑсем ҫы- 
пӑҫнипе тата хытӑрах кайа¥. Тутар йыттисем иире йалтан 
кӑларса ӑсатсах . йа^ӗҫ.

ӑ) ])ӑвашсем.

Хёлдехи кун—кӗске кун, кам ӑна пӗлмест. Нумайах та ка
па ймарӑм, каҫ пула та пуҫларӗ. Ҫак ҫывӑхри ҫ&ваш йалне 
кёрсе выртмалла пулӗ, кунта выртмасан, тепёр йалне кайма 
инҫе, тосе шухӑшласа тӑратпӑр йамшӑкпа. Йал патне ҫите 
пуҫларӑмӑр— пуйан йал курӑна¥ ку, тетӗп йамщӑка: кашнӑ 
анкартин^е икшерте виҫпгер тырӑ капанӗсем лараҫҫӗ, тетӗп. 
Кунталла халӑх тӗреклӗ пурӑнат, тет йамшӑк,— Икӗ пӳртлё 
ҫын патне кӗрес-^ӗ, ҫывӑрма та канлёрех пулӗ, тетӗп йам- 
шӑка.— Йурӗ, терё, манйн кунта паллакан ҫын пур, ҫавӑн
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патяе кӗрӗпӗр. терӗ. Йада кӗрсеи, нумайах та кайаймарӑмӑр 
йамшӑк лашине урама тйрӑх лартнӑ икё пӳрт умне пырса 
та тӑратрӗ. Кёретпӗр карташне.— Хӑш пӳртне кёрес? тетёп 
^йваша.— Сылтӑм йеняе кӗр, тет. Кӗретпӗр сылтӑм йенпе.— 
Ах, ку хӗрарӑыа, тет ■ҫӑваш, урайне халӗ те ҫуман, тет. 
Пӗр кунне хӑнасем пуҫтарам пек турӑмӑр та, ҫавӑнтан 
урайне ҫуса пӑрахма алӑ ҫитереймерӗмӗр-ха, тет мана Т)ӑваш. 
Тумтире хыватӑп. Т)ей ёҫме вёреннӗскер, ^ӑваша сӑмавар 
лартма хушрӑм. Т)ӑваш тухса кайрӗ. Вал тухса кайсан, 
пӳртне пйхатӑп. Малти кётесре турӑш вырӑнӗ. Турӑшёсене 
тусан пуснӑ, ерзшмен карса пётернӗ. Ҫавӑнтах тата тӗрлӗ 
кӗленце савӑтсем лараҫҫӗ. Пӑхатӑп— |ӑвагц шӗшлине те 
унтах хунӑ. Малти кӗтесрех сётел ларат. Сӗтел ҫийё хуп 
хура. Хӑмасем хушшине хура тулнӑ. Сётелӗн пӗр пуҫне 
ҫунтара ҫунтара шӑтарса пӗтернё. А 'р  турӑх тавраш ҫинӗ 
курӑнат: хытнӑ турӑх кӳлӗн-кӳлӗн ҫапла тӑрат. Сакки ҫин^е 
ат)а ури йёррисем расах выртаҫҫӗ. г|]ӳрет;е ҫиире йӗпе нӳне- 
келенсе тӑрат. Алӑк патёнци ҫтена ҫинт;е хӑнкӑла вёлернё 
вырйнсем йӑрӑм-йӑрам • тӑраҫҫё. Кӗтессине ерешмен карса 
пётернё. Ҫапла пӑхкаласа тӑнӑ вӑхӑгра пӳрте ^ӑваш арӑмӗ 
тшрса кӗрӗ. Нӑхатӑп, хам куҫӑма хам ӗненмеетӗп. Пицӗ-куҫё 
таса мар, сурпанӗ хуп-хура. Сылтӑм йен^е кӗпи арки сӑран 
пек хытса кайнӑ. Мӗн ку хура саплӑк сапласа йанӑ-ши? 
тетёп хам ӑшӑмра. Кайран шухӑшласа илетӗп: вӑл, иккен, 
сӑмсине шӑнкарсан манкине йаланах ҫавӑнта шӑлса кӗпине 
пӗр ал тытӑм сӑран пек хытарса йанй. Сӗтел ҫине йӗпе 
мун^аяапа пёрре-иккӗ калла-малла сӑтӑркаларӗ те тухса 
кайрё. Сётел патне пырса пӑхатӑп та мун^ала йӗррисем пал- 
лах, турӑх хытнисеи те ҫаплах тӑрса йулнӑ. Нумай та пул- 
марё, арӑмӗ сӗтел ҫине хай сӑмавара пырса та лартрӗ. Акӑ, 
ёнтӗ, мӑшкӑласа каланй пек туйӑнат. Пӗртте мӑшкӑламастӑп, 
тӳррипе калатӑп. Сӑыаварне ёмёрне те ҫутатман пулӗ, пётём-
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иеХ хуралса кйвакарса кайнӑ, шыв тӑкӑнса шуралнӑ выран- 
сОм ййрӑмӑн, йарӑмӑн тӑраҫҫӗ. Сӑмавар хуппи ҫинт>е вӗт 
кӑмрйк, кӗлӗсем ҫаилах тӑраҫҫӗ. Ун хыҫӗн^ен мӑкӑртатса 
■рвашӗ кӗрет. Ку ^ӑваш арӑмӗ йӗркене кӗреймесӗрех ёмӗрне 
иртерет. Ҫаплах хӑтлансах ӗнтё еӗтеле ҫунтарсах пӗтерет. 
Пӗлет ӗҫке ӗнтӗ сӑмавартан кӑмрӑк тӑкӑвнине, тет. Хӑй 
сӑмаварне сӗтел ҫинт^ен ил§ӗ те, сӑмавар айне пӗр хытпӑ 
шӑвӑҫ татки, „поднос" вырӑнне пырса ху$ё, вара сӑмаварне 
те сӗтел ҫияе илсе лартрӗ. Арӑмӗ стаканпа рей тдашки илсе 
пырса лартрӗ те хӑй каллах тухса кайрӗ. Сӗтел хушшине 
кӗрсе лартӑм та ^ашкӑсене пӑхатӑп. Стаканне ҫуман, вар- 
ласа ан^ах хунӑ. г|]ашки ал тытмалли патенте пьпгрк пек 
хура тйраг. ^ейник ӑшяе пӑхатӑп та, камака мӑрйи пек, 
темскер хурисем хытса иӗтнӗ. Ӗҫес-ши? Ӗҫес мар-ши? тесе 
ларатӑп. Пӗртте кӑмйл килмест. Т^аваша калатӑп: ку савӑт- 
сене ҫунӑ пу^ вӗт? тетӗп. Ҫунӑ, тег 'ҫӑваш. Халё тин тасат- 
рӗ, йепле сирӗн пек ҫын умне лартатӑн, ҫумасӑр, тет. Вара пӗ^ӗк 
ар^аран алшӑлди кӑлартӑм та сӑмавар ӑшӗ таса пулӗ-ха 
тесе цашкӑсене тепӗр хут тасататӑп та ӗҫе иуҫлатӑп. Т)ӑваша 
та хампа пӗрле лартрём. Тытӑнтӑмӑр калаҫма.— Йепле шу- 
хӑшпа тӑратӑр, мӗн шухӑшлатӑр, мӗн калаҫаҫҫӗ сирӗн йалта? 
тетӗп. Ҫапла каласа патшалӑхра мӗн-мӗн пулни ҫинцен тап- 
ратса йарас тетён. Вӑл мана— пурӑнатпӑр-ха, тет. Кам есӗ? 
Т)ӑваш-и? Вырӑс-и? тет мана. Мӗншӗн? тетӗп.— Ҫук, тет, 
аха^ ыйтатӑи, тет. А^усем пур-и сан? тет—Пур, тетӗп. Тата 
щӑллусем те пур-и тен?— Пур, тетёп. Сантан асли тата пур-и? 
тет ^ӑваш.— Пур, тетёп. Авланни вал сан? тет.— Авланяӑ, 
тетёп.— Санӑн аннӳ тӑванах-и? тет.. Ку ҫитментё-ха, кун 
ҫня^ен-^утах ыйтмасӑр йулаттӑн, тетёп ^ӑваша хам ӑшӑм- 
ра.— Тйван мар, тетёп.

Тӗттӗм пул^ӗ. Лампӑ ҫутма та вӑхӑт ҫитрӗ. Т^ӑваш леш 
пӳртне кайса лампӑ илсе кил^ё. Ҫутрӗ. Е-е-ех, тетӗп. Ку
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'рваш ӑн  пер йапалине пӑхса та савӑнма ҫук иккен, тетӗп. 
Лампй трупине нихӑҫан та тасатман пекех. Ҫула шӑнасем 
варлани п ӑ н р  ҫаплах тӑрат1. Труппне ҫуррине пӳрне ҫитнӗ 
таран а н р х  пӳрнепе сӑтӑркаланӑ. Ӑна та ӗретлӗ тасатман, 
хура пӳрне йёррнсем ҫаплах тйраҫҫё. Тем, ҫунмӑрё ха, тет 
р в а ш . Тёттёмӗн кӑтартат, тет. Мӗн ҫунма, ҫунсан та ҫуГатас 
ҫук унта, тетёп хам ӑшӑмра. Труна таса марри пӗрре. Ҫулла 
тулнӑ шӑнасем ҫавӑнтах тӑни тепӗре, хӑйуне ппр татӑкне, 
туса йани виҫҫӗ. Ех, 'ҫӑваш, ^ухӑн тесен т>ухӑн, хӑвӑн анкар- 
тинҫе тЗватӑ капан тырру йӑтӑнса ларат, ҫапах та ҫын ёретне 
кӗрсе пурӑнаймастӑн, тесе ларатӑп хам ӑшӑмра.

Хай ^ӑвашпа каллах калаҫа пуҫларӑмӑр. Епӗ каллах 
пур&нӑҫ хӗсёнсе килни ҫи н рн  калаҫтарса йарасшӑн, вӑл кал
лах: санӑй аҫу пуранат-и-ха? Ватӑ пулӗ вӑл санӑн? тет,— 
Ватти ватах мар та. сывлӑх сахалтарах, тетёп. Ҫук, иккен, 
тетёп хам ӑшӑмра, ку р в а ш п а  аттепе анне ҫи н рн  урӑх ним 
калаҫма та пултарас ҫук. Ҫак кӑшт вӗреннё ҫынтан ӑна-кӑна 
ыйтса йулас тесе те шухӑшламаст иккен, тетӗп. Кунпала 
аташса ларнрен , май тупса, леш пӳрте кайса пӑхас-ха 
тетёп.— Санӑн а^усем пур-и? тетёп р в а ш а , Пур, тет. ̂ Кула'р 
татӑкӗ илетёп те: кайса парам-ха сан а^уна кулака татӑкӗ, 
тесе кайатӑп леш пӳрте. Ак& ёнтё пёртте ирсёрсе кала- 
мастӑп—витене кёнё пекех туйӑнр: пӗтӗм пӳртёнр шӑрш 
кӑна. Шйши куҫӗ пек, ҫӗтел ҫи н р  лампп ҫунса лараЕ Т)ӑвага 
арӑмӗ кӗнрле авӑрлат. Сак ҫп н р  атрг "ҫупса ҫӳрет. П и р  
хурипе куҫӗсем те палӑрмаҫҫӗ. У рай ӗн р  путексем ҫӳреҫҫё. 
Ҫиме панӑ утине урай талкӑшпе салатнӑ. Тӗл-тёл урайӗир 
путек йёпетнӗ вырӑнсем, путек тислёкӗсем ҫаплнпех выртаҫҫӗ- 
Урайне икӗ пӳрне хулнӑш пыадӑк тулнӑ тесен те пёртте 
ҫылӑх мар. А |и  патне пытӑм та хай кула'д татӑкне патйм.— 
Мён йатлӑ, инке, ку сирён а р р ?  тетёп.—А н р к  йатлӑ, тет.—  
Йепле а н р к ?  тетёп.— Саплах, тет. Унӑн парашка панӑ й а р

122



Ваҫур, тет. А н р к  йатлӑ хамӑр хутӑмӑр. тет.— Мӗншӗн а н р к  
йатлӑ хутӑр? теп.—А рсем  пурӑнмарёҫ, ҫавӑнпа хутӑмӑр, тет 
манйн инкем. Ак, р в аш п а  пырса калаҫ, тетӗп. Ацасем пу- 
рӑнмасан та, пурӑнакан тума май тупнӑГиккен, тесе шухӑш- 
латӑп. Ӗнтё кунтан малашне кам а р  пурӑнман ҫынсен а’р н е  
йыт йатлй хурас пулат те, вара пурӑнат. Инке, тетёп, а^у 
питне мӗншӗн ҫ.умастӑн? тетӗп. Куҫӑха$, тет. Куҫӑхасран 
пирӗн рваш сем  дитне ҫутармаҫҫӗ, тет. Мёншӗн ку р в а ш  
арӑмӗ ан куҫӑхтӑр тесе ат}и питне пыадӑкпа сӗркелесе йа- 
йамаст-ши, вара нихӑҫан та куҫӑхас ҫук! А р  ҫине тинкерех 
пӑхатӑп—п и р  хуп хура, сылтӑм й е н р  пит ҫӑмарти хӑлхи 
патне ҫштвден хытса ларнӑ. Кӗпин сылт&м ҫанни те сӑран 
пек хытса ларнӑ. Урисене тикӗт сӗрсе йана пек, хура.— Ин
ке, тетӗп, есё ҫырӑва вӗренни ҫак? тетӗп,—Ҫук, вӗренмен, 
тет,— Мӗншӗн вӗренмерӗн? тетӗп. Пирӗн ^ӑваш арӑмӗ ҫырӑва 
вёренсе мӗн тутӑр, тет. Епир сутта мӗне хулана каймастпӑр, 
арҫын мар вӗт епир, тет.—Укҫа шутне пӗлетӗн? тетӗп ҫак- 
на.—  Укҫа шутне пӗлме укҫа пирӗн адӑра мар вёт, епир 
тыткаламастпӑр, тет.— Ҫӑмарта укҫине ху плетён пулӗ, вӗт, 
инке?тетёп. Хам илетӗп те, тет.— Сутнӑ ^ухне сана улталаҫ- 
ҫӗ пулӗҫ-ке? тетёп. Епӗ хам сутмастӑп: йе ашшӗне суттаратӑп, 
йе кӳршӗри Иван кума р н с е  килетӗп, тет.— Упӑшкупа Иван 
куму килте ҫук пулсан, кампа. сутатӑн? тетӗп.— Ҫӑмарта туни 
ҫук/гетӗп те, вара кайаҫҫӗ, тет.— Ҫӑмарта хакӗ йаланах улшӑн- 
са тӑрат, санран ыйтнӑ ^ухне вун ҫӑмарти 11 пус пулӗ, 
кайран 10 пус пулсан, 10 пусах парса йаратӑн; вара вӑд 
сана 100 ҫӑмартара 20 пус сийен пула!’ вӗт, тетӗп.— Сийец 
те, тет. Пӗркунне ҫапла 250 ҫамарта пухӑнр , пуҫтаракар 
килсен, ун пытӑм, куя цытӑм, гҫикама та тупаймарӑм, ҫӑмар^ 
тана та сутаймарӑм. Ун цухнв ҫӑмарта хакӗ 15 пус цуднӑ 
иккен, кайран вара 12 иусах парса йатӑмӑр. Ашшӗ: есир 
'8ӑванг арӑмӗсем тӗи тума ангр х  нёлетӗр, тесе мёкрашкаларӗ



те, ним тума та ҫук.— Инке, тетеп. есё пасара мене кайка- 
латӑн-и? тетёп.— Кайкалатйп хутра-сптре, тет.— Йапала мён 
илмелле пулсан, йепле илетён? тетёп.— Пӗр-пӗр палланӑ ҫынпа 
илетпёр, тет.'—Палланӑ ҫын труках ҫавӑнта пулмасан, йепле 
тӑван вара? тетӗп.— Пӗркунне Ӑнрӑк вал,ли кёпелӗх илнӗ 
рухне хам ҫумри пёр ҫынтан— ҫак ҫаплах пулрӗ-ши? тесе 
ытрӑм та вӑл вара мана шутласа парё, тет.— Инке, тетёп 
ҫакна, есӗ пӗр-пёр вырӑс мён хӑвӑр патра килсе кёрес пулсан 
аптӑратӑн пулӗ-вӗт? тетёп.— Аптӑратӑп та, мён тума ҫӳретӗн, 
тет. Кӗркунне, ҫапла, сан пек, пьри лаша ҫитерме коре. Аш- 
шӗ выфӑхсем патне, ха^хи пек, тухн&ррё. Вырӑс рей ёҫсе 
дарнӑ ҫёртен леш пӳртрен килрё те тем аллипе ҫинӗ пек 
тйват, шур хутне катартат, хан „молоко-молоко" тет. Пйха- 
тӑп, пӗлместӗп. Капран вара тин йнданса илтём. Вал, иккен, 
ҫӑмарта ыйтнӑ. Ун рухне рӑнахах ҫӑмартасене пётёмпех 
сутса йанӑррӗ. Молокосем рӑх кутӗнре-ха, терӗм ҫак вырӑса. 
Вырӑс вара тем хӑй рёлхипе мӑкӑртатса тухса кайрё.

Ҫапда калаҫнй ҫӗре упӑшки килсе кӗрӗ, вара епӗ те леш 
пӳргне тухса кайрӑм.

н. К.
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3-МӖШ ПАЙ.

ЙУМАХОЕМПЕ ХАЛАПСЕМ.
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ЕНТУҪПЕ МАРУҪ.

Ҫӗрпӳ йентщ 'ҫӑваш 
хушншн^е ҫӳрекен 
сӑмах тӑрӑх ҫырнӑ.

I

11ӗ 1)ӗк кайӑк путени 
Сарӑ тулда йуратаг.
Ай-хай а^а Ентӳҫҫи 
Сарй хёре йуратат.

Ентӳҫ хӗре а^ашдат, 
Хутран ситрен ^уп-тӑват.
—  Илетӗп, тет Ентӳҫҫи,
— Пыратӑп, тет Маруҫҫи.

Выртат тӳлек йухан шыв 
Хёвел пӑхат, йӑл тӑват’.
Ентӳҫ вӑхӑТ) йухан шыв,—
']}ёре выл,ат, ^ун савнат.

Сисмен хутран ҫнл-тӑвӑл 
Тӳлек шыва хумхатат, 
Инкек-синкек ҫил тӑвӑл 
Кётмен ҫӗртен вӑл пула!’.

Ентӳҫ хӗре савнй ^ух,
Туйне тӑвас тен ӗЗ у х ,
Вӑрҫа кайма хут килет,
Ентуҫ 'цунне еивӗтет.



Ҫынсем пырас тенё ^ух 
Вӑхӑт аван пулцӗ пу.|: 
Ентӳҫ пурнас тенё ^ух 
Ы рлӑх пӗтсе ҫитрӗ пу.$.

Кайас пула¥ салтака 
Сарӑ хӗре пӑрахса.
—  Ан кай, Маруҫ, ес ка-ра, 
Пурӑн мана йуратса.

Ҫапла Ентӳҫ хӑй хӗрне 
Кайас умён шав кала?. 
Маруҫ хӑйӗн савнине—
—  Каймӑп, тесе йӑиатат.

Йывӑҫ симёс пулмасан,
Кайӑк ^ёппи уҫӑ мар.
Савни пӗрле пулмасан,
Сарй хӗре аван мар.

Вӑрттӑн Маруҫ йур йурлат, 
Савни йатне асӑнат.
Пӗр ҫул, ик ҫул ак иртет, 
Маруҫ савни килеймест.

II.

Пёр сар а])а, хитре йаш,
Маруҫ хыҫҫӑн тек ҫӳрет:
Хӑй пит пуйан, пит йӑваит, 
Ш авах хӑта ҫӳретет.

Хӗвел хӗртсе пит пахаг, 
Ш ӑннӑ пӑра пӗтерет.
Каэдӑ пӗрмай сӑмахлат, 
Хӑйне майлӑ. илӗртет.



Манат Маруҫ еавнине,
Ха^хи тусне йуратат.
Мана¥ хӑйӗн сӑмахне.
К а ^ а  кайма тут* тытат.

Таҫта ҫарсем хушшшг§е 
Ентӳҫ хёнпе пурӑнат,
Ҫапах хӑйӗн ӑшӗн^е 
Хӑй савннне асӑнат.

Мункуи ерни иртсенех 
Маруҫ кат/р  ав кайат.
Пӗлёш, йал-йыш пӗтёмпех 
Пуйан туйа пуҫтарнат.

Хӗрсе хӗр-туй тунй 'ҫух, 
Сӑра-ерех йухнӑ 'цух.
Пӳрте салтак ав кӗрет, 
Маруҫ кине вӑп ^ӗнет.

Сӗнет Маруҫ хёр сӑри,
Тутӑр вёҫӗ вӑр вӗҫет.
Салтак, тесен кин ^ёри 
Хурлӑх тулса кӗрт сикет.

Оикет, ташлат ^аплӑ туй, 
Ентӳҫ салтак лӑп тӑрат. 
Шавла, кӗрле, пуйан туй: 
Ентӳҫ сана салатат.

Маруҫ салтак патнелле,
Пыра'1’ сӑра тултарса,
Ентӳҫ хӑйне палӑртса 
Пӑхат Маруҫ ҫинелле.

Салтак патне пнрсанах, 
Маруҫ вӑйран шӑлт кайат,



Тата пӑртак тӑрсанах,
Пӗтӗм ӑн трк  патранат.

Оисмен хутран вӑл ӳкет:
—• Ах тур! Маруҫ, ай, внлет.
Пӗтӗм хӑна шӑн иудат,
Ентӳҫ ан^ах йур йурлат.

—  Ата, Маруҫ, савнӑ хӗр, 
1'ӗрле иулар иксёмёр;
Асту сӑмах панине,
Асту каймйн, тенине...

Йурла, йурла хай салтак 
Куҫран т;алах ҫухалат.
—  Ах, мои хурлӑх, ку салтак 
'§анлӑ туйа салатат.

Ҫавӑ касах каҫхнне 
Ентӳҫ атпгаӗ хут илет,
Таҫта ҫарсем хушшшгр 

' Кнтӳҫ внлсе выртнӑ, тет.

(„Шурӑмпуҫ., Л" 6-8. 1920 г).

Арҫури.
Тухман ҫын тухсан, 
'Гӑман тухаЕ тет.

Хӗвел ансан Хёветёр 
(Есир ӑна пёлетӗр)
Хӗвне ҫӑкӑр ’р к р ё  те,
.Таша кӳлсе ларцӗ те,
Тухрё кайрӗ вӑрмана 
Хӑрӑк турат пуҫтарма.



Кар^ӑк Микули каймарё,
Ӑна йулташ пулмарӗ:
Микул турра пуҫҫапма 
Ишекелле каймалла, терӗ;
Гӳр кӗллине тӳрлетме 
Тыха тытса нусмалла, терё. 
Арӑм сыв мар, суйа мар, 
Хӗл-ҫӑвӗпех хӗн кура!’. герӗ. 
Кирилесем килте ҫук,
Лавраҫ пи 'ре лава кайнӑ, 
Салтак а р  пама кайнӑ.

Хӗвел тухӑҫӗ хёрелет,
1>1р ҫанталӑк нӑсӑлат.
Хура пӗлӗтсем "ууцаҫҫё. 
Ҫӑва патентен тухаҫҫё, 
Хӑйаматалла кайаҫҫӗ!
Хура вӑрман хумханат, 
Хура лаша хартлатат.
— Хура лаша, ан хартлат; 
Хурамаран ма хӑран?
Акӑ ӗнтӗ, аремӗр, 
Араи-аран уткалат:
Ыраш улӑм ҫитерсен 
Ыр вы .рх  та ывӑнат. 
Турткалаймаст тухатмӗш, 
г|]умал лаша нек р п а г . 
Ҫуркуннепе ҫул усал; 
Суллахайра сулӑн пур, 
Сылтӑм й е н р  ҫырма пур. 
Хура утпа иксӗмӗр 
Ҫырма хӗрне ҫитрёмӗр.
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Тӑвар-вӑрри тӑв-айакки . 
Ӑҫта пур-ши сӗвекки?
Йӗп циксе те куҫ курмаст. 
Те арҫури те шуйтан,
Те ыр-усал, те вӑр-хурах, 
Те ҫул майак, тем а мак'? 
'|)ун шикленет, ӑш вӑркат, 
Пуҫ тӳпинрн сӗрӗм тухат. 
Шӗвик! шӑхӑрат ҫын пекех 
Мйкӑл-макӑл лумахлат, 
Ш ӑтӑр-шатӑр тутара^;
Пут ухмаххи таиранат. 
Йумах йара)', йуптарат, 
Йунӑш ҫулпа цуптарат. 
г§ике тӑрӑшгаӗ ларттараК 
Акӑ ӗнтӗ, пӑх ёнтӗ:
Ҫавра ҫил пек ҫаврӑнеа, 
Ҫӗмёртсене ҫӗмӗрсе,
Сикрӗ тухрӗ ҫырмаран, 
Пӗкке хуҫрё ҫурмаран,
Ват ҫын пекех шур сухаллӑ 
К азака пек мӑйракаллӑ,
Ури вӑрӑм, куҫӗ 'рарыак. 
Урхас-кущӑк вӑрманёнр 
Урдӑ-пирлӗ уткалат, 
ураӑ  йыт пех тулашат, 
Вӗрет, сураТ’, пусмӑрлат, 
Кӑтӑкласа вӗлерет.
Лаша кӳлсе дараТ те,
Тутар намгаӑ пулах те,
Ҫӗр ҫӗмӗрсе т>уптарат,
Сӗр ■ҫётретсе кӑш кӑрат...



— Ах, турӑ ҫырлах, турӑ ан парах 
Ху етемне ху упрах!
Пире пахан пихампар 
Ху йыттуна ханах р р !
Ҫултах вилес пулё-и-ха,
Киле ҫитсе тар аср ,
ЬГр вилӗмпе вилеср;
Йӳте§§енех пурнаср.
Тӳгпек ҫи н р  вилеср.
ЬГр вилемпе вилеессён,
Кушак ҫури мар тесе, 
Хуллен-хуллен йерипе,
Авалхи ҫынсен йӑлипе 
Тирпейлесе пытарёҫ.
Пуйан вилет-мул йулат,
Ыр сын вилет-йат йулат,
Епё вилсен мён йулат?
Хун,нм хёрё хура хёр,
Хурлӑх курма вал йулат. 
А р м -п а р м  пит айван,
Х али^рн  суха тытайман,
Кам ар ш л ё  ар м а?
Кам хёрхенё хёрёме?
Тӑлӑх турат пулирен,
Х ӑрӑк турат пулас та 
Кӗрхи ҫилие вӗҫсе ӳкес,
Ҫурхи шыва йухса кайас,
Арман пӗвине пӗвенес.

Арман патне ҫитсессӗн 
Аран й у л р  арҫури. 
Тарӑн вара ҫитсессён
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Таркӑн салтак п у др  кайрӗ, 
Виснер хирне ҫитсессён 
Вилнӗ к а р р к  п у л р  выртрё, 
Ҫурма ҫула ҫитсессӗн 
Ҫурхи сурӑх п у л р  кайрё. 
Хайхпмайхи арҫури 
Кайран кайа й у л р  те, 
А н р к  ҫури п у л р  те,
Арман патне ҫитсессӗи 
Арман айне кӗрех кайрё.

Лапка-лапка йур ҫӑват, 
Мулка^ сикет, йӗр тават. 
Хура лаша, ан хартлат: 
Епир ӗнтӗ иксӗмёр 
Ителмесрен иртрӗмӗр, 
Трпгер уйа тухрӑмӑр:
Ҫул рш ерех  пулмин те, 
г1]ун шикленми п у л р  ӗнтё. 
'Г)инер уйран иртсессёа 
Пирӗн вӑрман пит р п е р : 
Й ӑвӑ ӳснӗ йӑвӑҫсем,
Питё вӑрӑм ррӑш сем , 
Пӑхсан ҫёлёк ӳкмелле, 
Кассан р с а х  ӳкмелле. 
Пилёк йуплӗ пилеш пур; 
Оенӗк тума пит селӗм. 
Хурӑн шурта хурама 
Турӑ ӳстернӗ туратсӑр— 
Турта тума вӑл йураг;
Ват йумана ҫил ватнӑ, 
Ҫӗмёртсене ҫёмӗрнӗ.



Мӗнтен пулнӑ арҫури,
Йал х ы ҫӗн р — ҫмрмариУ 
Асаттесем аетӑваҫҫё. 
Арҫынтанах пулнӑ, тет, 
Ентри йатлӑ ҫынтан, тет. 
Йакур нц'О'р ҫулпала 
Пушкӑрт лаши кӳлнё те, 
'Ге ҫуркунне, те ҫула, 
Йартлаттарса р п тарн ӑ. 
Каҫ пулнипе сиккипе 
Ырант пусҫи хӗрриде 
Ҫавра ҫил пек пыпӑ р х ,  
Пӗр ӑетарик варианта 
'дёлём рртм е тапратнӑ: 
Куҫ витӗрех мар пиркн 
Пыран ута курмасӑр 
Й итӑ внлӗмпе вилнӗ, тет 
Леш ухмаххи пулнӑ, тет. 
Мӗн шыраса каҫпала 
Ҫав тар ан р н  ҫӳрес-шиУ 
Йытӑ урипе уытрен. 
Сивёре гаӑнса ҫӳритури, 
Лаша кӳдсе ларас та,
Ним хуйхи те пулас мар. 
Ҫитмен пуриаҫ пирки-ҫке 
Ҫын куҫӗнрн пӑхатпӑр, 
Ҫиме ҫӑкӑр еитмесен 
Пӑтавка йӑтса кайатпӑр. 
Хырӑҫ-марӑҫ памашкӑн 
Хушпу саклат хыватпӑр, 
Ыраш к а л р  сутатпӑр, 
Кайран йура йеретпӗр,



Хутаҫ ҫакса кайатпӑр, 
Ыйткаласа ҫӳретпёр.

Ентри кантри, йӗм кантрн,
Пушӑт рлли , хуп татӑккн:
Йалан йалтан тухсассӑн,
Ҫырма ур.тӑ каҫсассӑн, 
Тапхӑр-тапхӑр тапранат.
Ҫён уйӑха кӗрсессӗн 
Ҫёр ртретсе кӑгакӑрат,
Хура халӑха хӑратат.

„Тимӗр тылӑ“ ран.

Тимёр тылӑ шалтлатаА,
Усал к а р р к  сӳс тыллат.
Йёс тӑпсаллӑ хапхана 
Уҫат р д х е  каласа:
—-Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллам! 
Акйр ҫулёпе сик, тыллӑм,
Ҫав кин патне ҫит, тыллӑм,
Ҫав кнн пуҫне ҫи, тыллйм!
Тимӗр тылӑ, шалт тылӑ 
Сиксе кайрё ҫулпала.
Тылла сиссе сарӑ кин 
Йурӑ йурлат, ■ҫуйтарат:
—  Уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ,
Акӑр ҫулӗ тап-такйр:
'|)уи-1)уп, лашам, ■ҫуп, лашам,
Ҫитес ҫӗре ҫнт, лаптам;
Хӑрат, хӑрат гӑшмана,
Сётпе йурнӑ йусманам!..



НӑрахаГ те хӑварат 
Пёр йусманне ҫул ҫине.
Ситнё, ҫитнё ҫёртенех,
Иусман тӗлне ҫитсенех,
'Гимёр тылӑ хӑраса 
Сиксе кайрё кайалла...
— Шалт-шалт тыллӑм, шалт

тыллам! 
Акӑр ҫулёпе епк, тыллӑм,
Ҫав кин па гне ҫиг, тыллӑм.
Ҫав кин пуҫне ҫи, тыллӑм! 
Тимӗр тыла, шалт тылӑ 
Сиксе нырат сулпала.
Тылла еиссе сарӑ кин 
Татах йурлаГ йуррине:
— Уйӑх сути ҫап-ҫутӑ,
А кӑр ҫулё тап-такӑр.
Т)уп-|)уп латам , р н ,  лашам, 
Ҫитес ҫёре ҫит, лашам;
Хйрат, хйрат тйшмана,
Сётпе йурнӑ йусманам!..

Парахат те хӑварат 
Тепӗр йусман ҫул ҫине. 
Ҫитнӗ-ҫитнё ҫёртенех,
Нусман тӗлне ҫитсенех,
'Гимӗр тылӑ хӑраса 
( 'иксе кайрӗ кайалла...
— Шалт-шалт тыляӑм, шалт

тыллӑм. 
Акӑр ҫулёпе сик, тыллӑм,
Ҫав кин патне ҫит, тылл&ы 
Ҫав кин пуҫне ҫи, тыллӑм!



Тимёр тылӑ. шалт тылӑ 
Сиксе килет ҫулпала.
Тылла сиссе сарӑ кин 
Персе нурлат йурр'нне:
— Акар сулё тап-такар,
Уйӑх ҫути ҫап-ҫута.
'руп-’вуп, лашам. цуп, лашам 
Ҫнтес ҫӗре ҫит, дашам: 
Хӑрат-хӑрат ташмана,
Сӗтпе йурнӑ йусманӑм!...

Пӑрахат те хӑварат 
Хӑйён йулашки йусмапне. 
Ҫитнӗ-ҫитнӗ ҫёртенех,
Йусмап тёлне ҫитсенех,
Тимёр тыла кайалла 
Сиксе канат йалалла...

Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыллам! 
Акар ҫулёпе снк, тыллам.
Ҫав кин натне ҫнт,тыллӑм,
Ҫав кин пуҫне ҫп, тыллам!
Тимёр тыла, шалт тыла 
Сиксе пырат ҫулдала.
Шалт-шалт сикет, шалт!—тӑват, 
Сарй кин вунне витерет...

Кармак хапхи умение 
Кёгет, кётет тыллине.
Ҫук, катӑриӑ пулмалла: 
Тыл ли хал) те тавра нм акт. 
Таҫта-таҫта, айакра



Шалт-шалт!—туни илтёнет. 
Аптӑраса тухатмӑш 
Тылла г§ёнме тытӑнат:
— Ш алт-ш алт тыллам, шалт

тыллӑм! 
Ман патмалда спи, тыллам.
Ман патӑма кнл. тыллам,
Малур ҫине вырт, тыллам! 
Таҫта-таҫта айакра 
Аҫтаха пек шӑхӑрат.
Ахӑр тыла кӑтӑрнӑ:
Темӗскерпе ҫапӑҫат.
— Ш алт-ш алт тыллӑм, шалт

тыллӑм! 
Ман патмалда спк, тыллӑм,
Ман патӑма кил, тыллам,
Мазда ҫине вырт, тыллам! 
Таҫта-таҫта айакра 
Ш&тӑр-шатӑр илтёнет,
Ахӑр тылӑ катӑрнӑ:
Темён унта ҫӗмӗрет.
—  Шалт-шалт тыллӑм, шалт тыл

лам!
Май патналла сик, тыллӑм,
Ман иатӑма кил, тыллӑм,
Мазда ҫиие вырт, тыллам1 
Таҫта-таҫта айакра 
IIIӑтӑл-шатӑл илтёнет,
Ахӑр тылӑ кӑтӑрнӑ:
Ҫӗр ҫӗмӗрсе таврӑнат...
— Шалт-шалт! туре, шалт!—турӗ, 
Карцӑк пуҫё йалт!—туре.



Суккӑрскер ҫул ҫинцен 
Ӗлкёреймерӗ пӑрӑнса. 
Тылӑ пы'[)С шалтлатрӗ, 
К а р р к  пуҫне татайрё. 
Тухатмӑшӑн иырӗн^ен 
Йухрӗ тухрё хура йун.

Турхан.

Ӗдӗк, унтан нин ҫул та нртнё нулё, $ӑвашсем хушшин^е 
турхансем пуднӑ. Турхан тени— аслӑ тирпейлӗ, ырӑ ҫын те
ни пулат. Вёсене халӑхпа гёрёс сут тумашкӑн суйланӑ. Пё- 
тём халӑх вёсем хупгаине илтеленӗ. Нёр халӑхпа пӗр турхан 
еуйланӑ. Айӑплисене турхансем питё хыта айӑпланӑ; хӑйеен 
халӑха '§ӑна., тӗрёслӗхе вёрентмелле пулнӑ, тата выл,ах пар- 
нисем партармалла пулнӑ; ҫу пуҫламӗшӗн^е, тыр вырас умён, 
турхансен хӑйсен парне памалла пулнӑ. Ҫавӑнта мӗн пур 
'ҫӑваш пуҫтарӑлнӑ. Халӗ те ҫав йӑлана ^ӑвашсем тыткалаҫ- 
ҫё, ант^ах виҫ-тӑват йал ҫех упта пуҫтарӑнаҫҫӗ. Ӑна „цӳк", 
»уй ?ӳк“ теҫҫӗ.

'Гурхан вилсен унӑн вырӑнне халӑхпа вӑхӑтра тепӗр ти- 
влетлине суйласа хуни кёнё; кив турханё ҫённине вилигҫэден 
темиҫе ҫул хушши кӗл тума вӗрентсе пурӑннӑ. Турханеем 
тёрлӗ ҫёрте пурӑннӑ. Ҫавӑнпа тёрлӗ тёлте гурхан ҫаранӗсем, 
турхан уйесёсем пур. Турхан уйӗ Ш упашкар уйесёпр, Тёр- 
лемеерен ҫур-ҫёр йелтуе пур; ваттисем каланӑ тӑрӑх, ҫав тӗл- 
гге турхан тутар ханӗне вӑрҫнӑ. Тутар ханё— вӑл такӑш ха- 
лӑхпа вӑҫнӑ ’бухне—турхан ӑна пулӑпгу паманшӑн вӑрҫнӑ. 
Турхана ҫав вӑрҫӑра вёлернӗ. Ҫав турхан йулашки пулнӑ, 
унтан кайран турхансене суйламан.
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Хусан хули пуҫланса кайни.

Ҫармӑосем, мӑкшӑсем, рваш сем, пулхӑрсем ӗлӗк пёр пат- 
шалӑх пулса тӑнӑ. Харпӑр халӑхӗн вӗсеп кнеҫсем пулна. 
Патша пурӑнакан хули Атӑл хӗрӗн р  пулнӑ; халӗ унӑн вы- 
рӑн^е Тури услон ларат. Ҫавӑнта пулхарсен кнеҫӗ пурӑняӑ. 
Пёр карцӑк—пулхар кар р кки — шыв кӳме кайсан шуса, вул 
вине ӳксе, урине амантнӑ. Ҫавӑн 'рухно вӑл хӑйсен кнеҫне 
ҫапла каласа хурданӑ: „Кнеҫ-и варавӑл? Патша хули в а р и  
вырйн тупайман! Ухмах вӑл! Тикӗс вырӑна хулине лартман!" 
тенё. Ҫак сӑмахсем кнеҫ патне ҫитнё. Вӑл карҫӑка хӑй ум~ 
не тӑратма хушнӑ. К ар р к  кнеҫ умение хӑйне каҫарма йа
ла нса сӑмах калама ыйтнӑ. Кнеҫ ирёк панӑ та к а р р к  патша 
хули в а р и  лайӑх вырӑн тесе Атӑлӑн ҫаранлӑ йенне, ха% 
Хусан хула ларакан оӗре кӑтартнӑ. Кнеҫ кӑна илтсен вӑл 
вырӑн аван мар тесе кӳреннӗ; вӑл вырӑн ларкаллӑ, вӑрманлӑ 
вырӑн пулнӑ; ҫитменнине унта ҫӗлеи питӗ нумай пулнӑ; ҫав 
выр&на ҫбленсенря хӑраса ҫынсем ҫырлана та кайман. Ан- 
■ҫах к а р р к  ҫав вырӑна хӗл хута улӑм тӑкса, ҫулла питӗ вё- 
ри 'ҫухне, улӑм типсен, вут тёртсе йама хушнӑ, Улӑмӗпе 
пӗрле мӗн пур ҫӗленӗсем те ҫунса кайаҫҫё, мӗншӗн тесен 
ҫӗленӗсем пурте ҫав вӑхӑтра улӑм ҫине пуҫтарӑнаҫҫӗ, вӑр- 
манӗ те тасалат, тенё. Ку кан ат  кнеҫе кӑмӑла килнё те 
айӑплас вырӑнне к а р р к а  тав туса йанӑ; к ар р кӑн  сӑмахне 
вырӑна кӳме хушнӑ. Таватӑ ҫухрӑм хущши улӑм тӑкса р р т -  
се йанӑ. Вут ҫунса пӗтсен вырӑна тикӗсленӗ те хулана ҫа- 
вӑнта куҫарнӑ. Йатне Хусан тенё.

Пулхар халӑхне тутарсем ҫӗнтерни.

Пулхар кнеҫӗ тытса тӑракан халахсем килӗшӳллӗ пурӑн- 
на; кӳршӗ халӑхсемпе сут туна. Хусан хулисёр пуҫне вёсен 
урӑх хуласем те пулнӑ; ҫарМссен Пшгҫен йатЛӑ хула пул на.
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Кӗтмен-ҫнсмен хутра, кӑнтӑрлапа хӗвел тухӑҫ йен^ен тутар- 
сем килсе вӗсене тӗппипех ҫаратса салатса пӗтернӗ; пулхар- 
сене темён т>ухлӗ вёлерсе тӑкнӑ, кнеҫне хуса йанӑ пулнӑ. 
хадӑхне темӗн ҫухлё куланай тӳлемелле туна. Малтан пул- 
харсен кнеҫӗ Пулхаркӑ йатлӑ йала вырӑнаҫнӑ, унтан пул- 
харсем ӑҫта кайнине никам та пӗлмест. Тутарсем патшалӑ- 
ха ҫёмӗрсе салатса йӑлтах пӗтернё; тутар пӑхаттырӗсем 
ушкйнӗ-ушкӑнёпе ҫӳресе ваттисене вёлернӗ, ҫамраккисене 
тыткӑна иде-иле вайнӑ—вбсепе вӑрӑ-хураха вӗрентнӗ; хӗр- 
сене те тыткӑна иле-иле кайнӑ, ирсёрленӗ; ылтӑн-кӗмӗлсене, 
тӗрлё йапаласеяе ханё ва .ри  тытса иле-иле пуҫтарнӑ. Ҫа- 
вӑппа |ӑвашсем, ҫармӑесем, мӑкшӑсеы, тарса, саланса пётнӗ; 
аслӑ вӑрмансем агаӗнт>е, хӳтё вырӑпсен^е, ҫырмасен^е, иӗр- 
майах утпа ҫӳрекен тутар пӑхаттглрсене пыма кан^ёр ҫӗрте 
пурӑнма пуҫланӑ. 'рваш семпе ҫармӑсеем уи ?ухне пӳртсем 
лартман. вёсем внрӑнне вёсем хупӑран карса лаҫсем тунӑ.
. Гаҫҫин икӗ алак пӳлнӑ, ӑна пӗр вырӑнтан тепӗр вырӑна 
куҫарма та май пулна. Ҫав даера вӗсем пашалуеем. ҫӑкйр- 
еем пёҫернё; тырра ал арманёпе авӑртнӑ; какайа вут ҫшгҫе 
вӗтиё; пит лайӑх, йуратнӑ апат вёсен пыл пулнӑ. Пыла вё
сем ун ■ҫухнехн сём вӑрмансен^е питё ҫӑмӑллӑн тупнӑ.

Турхака вӗлерни.

Гемир Хан Хусана пырса кӗрсен хӑй патне турхана, 
тата пулхарсен кнеҫне ^ӗнтернё. Хусана пырсан хан вӗсене 
мӗн пур халӑхёпе Макомет тӗнне йышӑнма хушнӑ. Халӑх 
натне Хусантан тавӑрӑнсан пулхарсен кнеҫё аслисене луҫ- 
тарса вёсене хан хушнине каласа кӑтартнӑ. Пулхарсен ват- 
тиеем вара, „тутарсем пирӗн хуласене, йалсене пёр хёрхец- 
месӗр ҫунтарнине халё, нумай пулмас, куртӑмӑр, вёсенрн 
ырӑ курас ҫук“, тенё. Вара вӗсем хӑрушӑ тутарсенцен айа
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ккарах тарма шут тытнӑ. Турхан та 'рвашсемпе ҫармӑссен 
аслисене иуҫтарнӑ. Асллсем вара хан хушнине килёштермен, 
йышанас мар тенӗ. Ҫакна пёлсен Темир-хан ршашсене ҫар- 
па хнрёе тухнӑ. Пптё вӑйлӑ еаиаоу иулнӑ, анрах ^ӑвашсем- 
пе ҫармӑссем ҫӗнтереймен—вёсем вара вӑрмана тарса хӑ- 
тӑлна. Турхана ҫак вӑреара вёлернё. Ҫак гурхан йулашки 
пулнӑ.

Урасмет.

Йулашки турхан вилсен ^ӑвашсене нёр канӑҫлӑх та пул- 
чан. Тутарсем пёр майах вёсен йалёсене сӑтӑр туна. '§аваш- 
сем йури йалӗсене сахал киллён лартнӑ, мӗншён тесен пы- 
еӑк йалсене тутарсем ҫулталӑк хуштшг§е ик-виҫ хут пырса 
сӑтӑр гава-тӑва кайнӑ. Йалсен^ен мён пур хаклӑ йапалаее- 
не тытс-а илсе, хадӑха пӗр ҫёре пухса, капши тутар садта- 
кё хан ва.^ли нёрер хёр суйланӑ, ыттисене пёрер хампаралла 
пухса ҫунтарнй, йе шыва. путарнӑ, Ҫаккӑн пек сӑтӑр тука- 
дана Т)ух вёсем хӑш-хӑш маттур ҫамрӑкссне хайсеи патши 
иатне ӗҫлеме тыткӑна тыта-тыта кайнӑ. Вӗсенрен хӑшӗ-нёри 
тутарсен патшине килёшнё. Ҫапла пёр тыткӑнра пурӑнакан 
Урасмет иагша пан^е темиҫе ҫул пуранна, вӑл вӑрҫа та кай- 
нӑ. тутарсен ҫарёпе, вёсен пуҫлӑхӗ те пулнӑ. Вӑрҫӑра паттӑр 
нулнаран ӑна патша куҫса ҫӳрекен халӑхсеие пуҫтарма х у гн
ий. Ҫав Урасмет Шупагакар уйесӗще, Урасмет йатлӑ йал- 
та нурӑннӑ. Нал йа$ё те унӑн йатёнри пулна. Кунта Урас- 
метӑн икӗ улмуҫҫи пах^и пулнӑ; нкӗ улмуҫҫи пахтрг хушшище 
рул ҫуртсем ларнӑ: пёрин^е Урасмет хӑй пурӑнна, тепринре 
салтаксем пурӑннӑ— ку ҫуртах айӑнлисене те хупнӑ. Урасме- 
тӑн хадӑхрак куланай луҫтарса вёсене патша патне йарса 
тӑмалла пулнӑ; тата унӑн патша патне силам, ирёксёр тытса 
нлнӗ хёрс-ене йарса тӑмалла пулнӑ— ҫакӑншӑн вара Урасмет-
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пеп атшана халӑх курайми пулнӑ. Пӗрре Урасмет патшапа 
варҫа кайнӑ. Ҫак вӑхатра таҫтап касаксем 375 ҫынна йахан 
килнӗ. Урасмет килте ҫуккине пӗлсе вӗсем унӑн ҫуррсене 
пырса кӗрсе мӗн пур ҫарне пӗтернӗ, мӗн пур ылтан-кӗмӗлне 
ҫаратса тухса кайнӑ. Урасмет килне тавӑрансан хӑш-хаш 
нахаттырсемпе касаксене хыҫалтан хӑвалама тытӑннӑ. Вӑд 
вёсене Сёве уйесӗнҫе, Ваҫуково йалӗ ҫывӑхён^е хуса ҫитсе 
ҫурри ытла вӗлерсе тӑкнӑ. урасметпе унӑн йулташӗ Йумати 
вилсен вёсен шӑтӑкё ҫнне патша ҫёр ^илай кудаласа ҫине 
'Вул хума хушнӑ. Вӗсем халё те тӑраҫҫӗ. Урасмет пурӑнна 
т,ухне г))ӑвашсем 'рлайӗш ӗ Макомет тённе йыгаӑннӑ.

Ан^ӑк.

Урасмет вилсен темиҫе ҫул иртсен унӑн вырӑнне латша 
Ан^ӑка лартнӑ. Ан-ҫӑк ҫӑваш пуҫлӑх пулнӑ. Вӑл куданайа 
цуринрен те пёр пек пуҫтарнӑ, патша патне сайра хутран 
ҫех кайнӑ. Халӑха вӑл питё кӑмӑла килнӗ; вара вӗсем Ху- 
санрн Аптул Хан аллин'рен тухас тесе хирӗҫ тӑма шут тыт- 
нӑ. Еун ҫин^ен тутар Ханӗ пӗлсеи, Лш рка тытса Хусана 
идее пыма ҫынсем йанӑ. А н 'рх Ан'§ӑк ҫав ҫынсене тытса пуш 
хампара хупса ҫунтарса йама хушнӑ. Вара Апгуд Хан са- 
рӗпе хӑй Лп'{)ӑк нурӑннӑ ҫӗре пына, ану,ах ӑна ҫийён^ех 
килӗнҫе тытайман, Аш рк хӑй йулташӗсемпе, пӗр пекг шухӑш- 
лаканёсемпе, вырӑс патши патне кайнӑ. ^ӑвашсем Мускав 
шывӗ хӗрне ҫитсен хурал таракан салтаксем вӗсене тӑшман- 
сем пуле тесе Мускав хули не кӳртмен. Вара ^ӑвашсем хай- 
сем пӑхӑннине, парӑннине кӑтартас тесе ^ӗркӳҫленсе ларнӑ 
та калпакӗсене хывса, пур вырӑс ҫыннисене те пуҫ тайса 
тӑнӑ. Кун ҫин^еп натшана пёлтернб те вара иатшн вӗсем 
патне тухса вӗсем йӑвашшан пуҫ тайниие курна. Вара Ан- 
■ҫӑкран вбсене шаима йурат-н тесе ыйтна. Анцӑк хирбҫ: вӗ-

1 14



сем улталама мар, хййсем вырӑссемпе пёрле тутарсемпе хп- 
рӗҫ вӑрҫса, вырйссено ҫул та кӑтартӗҫ", тенё. Вал патшана: 
тутарсене те 'рлайӗш не вырӑссем кӑмӑла кайаҫҫӗ, мӗнгаӗн 
тесен вӗсем хуш ш инр р яай ёш ё хана ырламаҫҫӗ, ханӑн тар- 
ҫнсем, пӑхаттырсем, салтаксем р с - р с а х  вӗсене ҫаратаҫҫӗ, 
пурне те вӑрӑ-хурах тӑваҫҫё", тенё. Вара Иван Васйльивнч 
патша Т)ӑвашсене пулӑшма хушна, ҫул кӑтартма калана, 
шывсем урлӑ кёперсем хуяа .хушнӑ. Ай§ӑкна пӗрле нӗр от
рет втлрӑс ҫарне йарса, хӑй пысӑк ҫарёпе Атӑлӑн ҫаранлӑ 
йенннпе кайнӑ. Ҫуралнӑ ҫӗр-шыва ҫитсен, А и |ӑк •§ӑвашсене 
ӗҫмелли-ҫимелли йапаласем иухма хушнӑ; вара хӑраманнисем 
хӗпӗртесе илсе пыпӑ, хӑгаӗ,— хӑракантарахсем, вӑрманах йул- 
на. Вырӑс ҫарӗ Шупашкар уйесӗир/^А нрк йалёнт,ен хӗвел 
тухӑҫ йенелле виҫё ҫул пурӑннӑ, тӑнӑ. Ҫав ҫар тӑнӑ вырӑн- 
тан Беловолжекий хресрнӗ виҫё лав ылтан, кбмёл, пӑхӑр 
тнйесе тухнӑ. Вёсене вал суха тунӑ ’рух тупнӑ,
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