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I

ТЗурӑнӑҫ ҫулне ^е^ексемпе сарса тухман...

Анклире XVII ӗмӗрте пит ӑслӑ тата нумай вӗреннӗ 
Т>арЛ)С Тарвин йатлӑ ҫын пурӑннӑ. Вӑл хӑйӗн пӗтӗм ӗмӗрне 
ӑслӑлӑха сарса, халӑха усӑ кӳресшӗн пурӑнса ирттернӗ. Т)арл)С 
Тарвин тӗн-йене йуратма хушнӑ, тата сӑнаса пӗлме те канаш- 
ланӑ. Вӑл ҫуралса пурӑнат,т,ен нумай йапала ҫинт,ен ҫынсем 
апла та, капла та шухӑшланӑ. Т)арл)С Тарвин хӑйӗн ӑслӑ 
пуҫӗпе ҫав иккӗлентерекен йапаласем ҫийӗн^и тӗтрене сир- 
нӗ: 'йӑнлӑх ҫине тӳрех уҫӑ куҫпа пӑхма вӗрентнӗ, тён^ере 
мӗнле йапала пур, ӑна ҫеҫ курма ӑс панӑ.

Тарвин калат: пӑхсан, тӗн$е пирӗншӗн савӑнӑҫлӑ курӑ- 
нат; тӗн^ере пур йапала та илемлӗн вырнаҫса тӑнӑ пек, 
урӑхла пулмалла пек те мар. Тӗн^е ҫӗр кӑкӑрӗ ҫийӗн^и йа- 
^паласене пурне те апат-ҫимӗҫ ҫителӗклӗ панӑ пек: ӗҫ, ҫи, 
савӑн, теме ҫех йулнӑ. Пурӑнӑҫ пур йент,ен те савӑнӑҫлӑ. 
ним кӑлтӑксӑр шунӑ пек; кашни йывӑҫ, вӗҫен кайӑк, пулӑ. 
тискер кайӑк, хурт-кӑпшанкӑ, т,и пӗ^ек т^ёрё "5ун та нийеп- 
ле хуйхӑ-суйхӑ, инкек-синкек пӗлмен пек. Вӗсент,ен хӑшӗ ту- 
рат ҫинт>е савӑнӑҫлӑ тэӑкӑлтатат. тепӗри— шывра шӑпӑлтатат. 
виҫҫӗмӗшӗ—'ьет)ек ҫинт,ен т,ет)ек ҫине ним шухӑшсӑр пӑрт- 
латса вӗҫет, тата нумайӑшӗ пурҫӑн пек симӗс курӑк ҫинт,е 
йе ҫӑра ҫулҫӑллӑ йывӑҫсем хушшинт>е савӑнат. Шутласан, 
ҫутӑ ҫанталӑкра пур те ним ӗҫлесе тертленмесӗр аван пурӑн- 
,нӑ пек курӑнат. Ан^ах пурӑнӑҫ ҫине тӗплӗрех пӑхар-ха?! 
Апла-и пур ге? Йӑнӑшмастпӑри епӗр?—Йӑнӑшатпӑр иккен. 
Тӗнт>ере пӗр савӑнӑҫ ант»ах куракан пысӑк йӑнӑш тӑват.

Акӑ, сӑм.ахран, хамӑр тавра ним хуйхӑсӑр йурлакан 
кайӑксенех илер. Вӗсем пуринт^ен ытла хурт-кӑпшанкӑпа. 
тата тӗрлӗрен йывӑҫ-курӑк вӑррисемпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ. 
Ҫапла тунипе вӗсем шӑтса тухса ҫитӗнес йапаласене, темӗн 
Ъухлё ^ӗрӗ ъунсене пӗтереҫҫӗ иккен. Аван-ши вёсен ирхи 
апатне (хырӑмне) лекекенсене?—Аван пулас ҫук. Та та вёсем 

.хӑйсем те. хуйхӑсӑр йурлаканскерсем, кашни сехетре, кашни



минутра тӗрлӗрен вӗҫен кайӑксен, тӑватӑ ураллӑ хайар 
кайӑксен тата ытти т,ӗрӗ ^унсен ҫӑварне пиншерӗн, пиншерӗн 
лекмеҫҫӗ-и? Тата ҫав тем пектискер, хӑрушӑ хайар кайӑксем 
хӑйсем йепле пурӑнкалаҫҫӗ-ши?—Вӗсем пайан тутӑ, ыран выҫӑ, 
мӗншӗн тесен вӗсем пайан пӗр-пӗр т^ёрё "ьуна тытнӑ та ҫимӗҫ 
нумай; ант,ах ыранах нимӗн те ҫук, выҫӑпа шӑлна ҫырт та, 
вилсе вырт. Ҫапла ӗнтӗ ҫав тискер кайӑксен пурӑнӑҫӗ те 
вӑхӑтӑн-вӑхӑтӑн пӗрре те савӑнӑҫлӑ мар. Ҫук: пурӑнӑҫ ыт- 
лашшипех пӑтӑрмахлӑ йывӑр йапала вӑл, ҫийелген пӑхсан 
ант>ах ыррӑн курӑнат. Шутласан, ҫӗр ҫинт,е ҫуралса пурӑна- 
кан '5ӗрӗ '5унсен пурӑнӑҫ ҫулӗ тӑршшӗпех '5ет,ек сарса тух
ман. Тӗплӗрех пӑхсан, -^ӗрӗ ^унсем пур те вӑрҫӑра тӑракан 
салтаксем пек пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем хушшинт^е ҫӗр ҫинт,и ырӑ- 
лӑхшӑн, ҫутӑшӑн, ӑшӑшӑн, сывлӑшпа ҫимӗҫшӗн, ат>а-пӑт,а- 
шӑн, йӑхне-ӑруне йышлӑлантарасшӑн пёр май ^арӑнми вӑрҫӑ 
тӑрат. Ҫав вӑрҫӑра вӗсем йе йӗркеллӗ, йе йӗркесӗр кӗреш- 
мелле пулаҫҫӗ. Пурӑнӑҫ вӑл йантӑпа пулмаст! Акӑ, сӑмахран, 
ӑмсанмаллӑх тӗсӗ те ҫук кӑпшанкӑ, йе тӗнт^ери тӗлли-палли- 
сӗр пӗт,ӗк Т)ӗрӗ т,ун! Вӗсем те пурӑнӑҫра кирлине вӑрҫса 
илеҫҫӗ. Йывӑҫ пах^ин^е, уйра, ҫеҫен хирте, вӑрманта, шывра, 
ҫунатлӑ т,ӗрӗ -^унсем вӗҫсе ҫӳрекен сывлӑшра, тата тӗрлӗ 
йывӑҫ-курӑка апат парса, тӗрлӗ т^ёре т>уна пытарса хӑтара- 
кан тӑпра ӑшӗнт^е, пӗр сӑмахпа каласан— пур ҫӗрте те пу- 
рӑнӑҫпа йышланас ирӗкшӗн пёр май вӑрҫӑ тӑрат. Пурӑнас- 
шӑн тӑрӑшни, хӑраса сехре хӑпни; тӑшмансем, т,ир-'5ӗрсем, 
тата йулашкинт>ен вилӗм те—тутлӑхпа, савӑнӑҫпа, телейпе 
пӗрлех ҫӳреҫҫӗ: тён^ере пурӑнакан пур Т}ёрё "5унӑн та пу- 
рӑнӑҫӗ ҫавӑн пек.

Ҫапла, пурӑнӑҫшӑн. пёр май тӑрӑшмала—инкек-синкек- 
рен сыхланмалла, фир-^ӗре ^ӑтӑмлӑн ирттермелле, тӑшман- 
тан пӑрӑнмалла, йе унпа парӑнмасӑр вӑрҫмалла. Ҫакӑ мари 
вара пурӑнӑҫ вӑрҫи?—Ҫакӑ. Унтан тендере пурӑнакан Т)ӗрӗ 
Тэунлӑ йапалана никам та хӑтарма пултараймаст. Ҫавӑнпа 
кашни Т)ӗрӗ т>унӑн вӑйӗ ҫитнӗ таран хӑй ырӑлӑхӗшӗн хӑйён 
тӑрӑшмалла; хӑйне те, йӑхне те упрамалла. Пурин^ен те ҫи- 
телӗклӗ, лӑпка пурӑнӑҫа тата телейе нумай тӑрӑшса 
ӗҫленипе ҫех тупма май пур. Ҫавӑнпа вӗсем, пуранӑҫ ҫулӗ 
ҫинт,и мӗн пур т>ӑрмантаракан йапалана сирсе тупаканшӑн, 
икӗ хут хаклӑ пулмалла.
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II

Пурӑнӑҫшӑн тавлашни.

Ҫапла, тӗнт>е— вӑрҫакан ҫарӑ вырӑнӗ; пурӑнӑҫ—вӑрҫӑ. 
Камха ӗнтӗ вӑрҫаканӗсем? Йепле вӑрҫаҫҫӗ вӗсем? Вӑл вӑрҫӑ 
мӗнре курӑйат?—-Акӑ мӗнре: шаккалпа тилӗ пӗр татӑк тутлӑ 
апатшӑн вӑрҫаҫҫӗ. Вёсен хушшинт,и вӑрҫӑ мӗншӗн тухнине 
кам пӗлмӗ-ха ӗнтӗ! Тихӑрӑн аллин^и ҫимӗҫне кашкӑрсемпе 
кийенсем гуртса илесшӗн, ҫавӑнпа вӑл вӗсемпе ҫапӑҫат. Кун- 
та та вӗсем мӗншӗн тапӑҫни кашни ҫынах виттӗр курӑнат. 
Иулашкинт>ен, ӑмӑрт кайӑк хӑй тӗл пулнӑ тилӗне хӑватлӑ. 
ҫивӗт^ӗ т>ёрнисемпе йарса илнӗ те, йӑвине ҫӗклесе кайасшӑн 
тӑрӑшат. Кусем хушшин^е каллех вӑйлӑ вӑрҫӑ тухнӑ. Ан^ах 
кунта та ҫапӑҫу мӗншӗн тухни ҫинт,ен шухӑшласа пуҫа ҫӗ- 
мӗрме кирлӗ мар: ӑмӑрт кайӑка апат кирлӗ, тиллӗн тӑшман 
аллине лекнӗ ҫулӑхнӑ) телейсӗр пуҫне хатарма^ла. Ҫаккӑн 
пек т>ух та вӑрҫӑ мӗншӗн тухни куҫ умӗн^е. Вӑрҫакансен 
вӑй-хӑват^ӗсем пӗртан; вӗсен^ен кашни, тӑшмана ҫӗнтерес 
шутпа, хӑйӗн мӗн пур хатӗрне, т,ейелӗхне ӗҫе кӗртет; телей 
(ҫӗнтерӳ) иккӗшӗн йент,е те ылмашлӑ курӑнат; вӗсентзен кам 
ҫӗнтерессине малтанах татса каласа пама йӑвӑр. Ҫаккӑн пек 
вӑрҫӑ пайан пӗрре, ыран тепре пулма пултарат, ан^ах 
пуринт,е те ҫӗнтерӳ — кӗтмен хушӑран килнӗ телейрен 
килет.

Тата тендере урӑх майлӑ кӗрмешӳ (вӑрҫӑ) пур. Вӑл вӑр- 
■ҫӑра вӑрҫакансен вӑй-хӑвӑт)ӗсем тан мар: вӑйли вӑйсӑррипе, 
тискер кайӑк хӑйӗн аллине лекнӗ тзӗрӗ тзунпа тавлашаҫҫӗ. 
Сӑмахран илер: хурт,ӑкапа тӑри, тилӗпе кролик (сайка), йе 
тата ула кайӑкпа хупӑ ҫийекен шӗкӗ хушшисен^и вӑрҫӑ мӗн- 
пе пӗтессине кам малтанах татса каласа памӗ? Шухӑшласа 
лӑхӑр-ха! Пултарӗ-и шӗкӗ ула кайӑка, тӑри хурт^кана ҫӗнтерме? 
Тӑришӗн хурт,каран хӑтӑлма тӑрӑшсан та ҫ и т ӗ ^ ё ,  ант,ах 
ӑна та кӗтме йӑвӑр: вӑл та икӗ телейлӗ. Ҫавӑнпа тӑрийӗн. 
пурӑнас килет пулсан, тӑшманран сыхланасси ҫех йулат: вы- 
рӑнсӑр хурт,ка куҫӗ тӗлне пулма йурамаст, йе, тӑшман ҫыв- 
харнине сиссенех, ун куҫ умён^ен пӑрӑнса мӗн пур вӑй ҫит- 
нӗ таран айӑккалла тарма тӑрӑшас пулат. Ҫаплах тӑвас пу- 
лат шӗкӗн те. Уншӑн та ула кайӑкран хӑтӑлма урӑх май ҫук, 
лулас та ҫук.



«

Ҫаккӑн пек, вӑйӗсем тан мар '&ёрё йапаласем- хушшинтри,. 
тавлашу тӗнт>ере ытларах пулат. Сӑмахран, шутласа тухар- 
ха—арӑсланран пуҫласа пӑсарана ҫ и т е ^ е н  тӑватӑ ураллӑ 
йун тӑкакан тискер кайӑксене! Вӗсен^ен кашни харпӑр хӑй. 
ёмӗрӗнт,е хӑйсем пекех тӑватӑ ураллӑ, ант>ах хӑйсен'5ен вӑй- 
сӑртарах, йе кунӗрех т,ӗрӗ йапаласен, тата вӗҫен- кайӑксен: 
ӗмӗтне мӗн т^ухлё татнӑ-шй? Астуса илер-ха тата. тӗн^еце 
тултарса тӑракан вӗҫен тискер кайӑксене: ӑмӑрт кайӑка, хӑ- 
лата, ӳхӗне, хурт,кана тата ыттисене те. Мӗн ^ухлӗ мулка^ӑ,. 
кролик, шӑши (кушак кайӑкӗ), тата вак-тӗвек вӗҫен кайӑк 
лӗтереҫҫӗ-ши вӗсем хӑйсен ӗмӗрӗсен^е? Суса тухӑр-ха тата 
шывра пурӑнакан тискер кайӑксене (пулӑсене)! Аван-ши вӗ- 
семпе пурӑнма вак-тӗвек пулӑсене? Вӗсен^ен нумайӑшӗ шул- 
тӑрарах. пулӑсен апа^ӗ пулмаҫҫӗ-ши? Татах мён '5ухлӗ кайӑк, 
ҫӗлен, калта хурт-кӑпшӑнкӑпа тӑранса пурӑнат! Йулашкин^ен 
тата хурт-кӑпшанкӑ хӑй пек хурт-кӑпшанкӑнах мӗн ^ухлӗ 
пӗтерет. Калани пур те ҫут ҫанталӑкра, ура йарса пусмассе- 
рен, вӑйлӑ т,ӗрӗ йапалапа вӑйсӑрри хушшин'5е вӑрҫӑ-(тавла- 
шу) татӑлмасӑр тӑнине кӑтартат. Вӑйлисем хырӑмсене тӑран- 
тарас шухӑшпа пёр май вӑйсӑртараххисене тапӑнаҫҫӗ. Вӑй- 
сӑррисем те ирӗккӗнех тӑшманӑн апат>ӗ пуласшӑн мар:: 
вӑрҫса тапӑҫса хӑтӑлма тӑрӑшаҫҫӗ; вӑй ҫитмелле мар пулсан, 
тӑшмантан пытанаҫҫӗ, йе унпа тӗл пуласран сыхланаҫҫӗ, йе 
тата тӗрлӗ майпа хӑйсентзвн сивӗтме тӑрӑшаҫҫӗ. Тӗрӗс шут- 
ласан, калани пур те хӑйне йевӗрлӗ вӑрҫӑ, ӑна тума та сахал- 
зӑй кирлӗ мар.

Ант>ах пурӑнӑҫшэн кӗрмешни малта каланипех пӗтмест. 
Пурӑнӑҫ вӑл ытлашшипех канҫӗр, мартаклӑ йапала, ҫавӑнпа 
уншӑн пулакан кӗрмешӳ те тӗрлӗ т,ӗрӗ йапаласем хушшин^е 
тӗрлӗ пулма пултарат.

Акӑ, тӗслӗх, пӑрахӑҫа тухса йапӑхнӑ ^е^ек  картине- 
илер. Икӗ-виҫё ҫул маларах ан^ах унта хитре ^е^ексем  
кёрнеклён ӳснё. Вӗсем ӗҫ^ен ҫыннӑн аллисем пулӑшнипе пит 
^аплӑ пурӑннӑ: хӑйсен ^акӑр тӗслӗ т^ е к ӗ с е м п е  тӗн^ене- 
илемлетнӗ, хӑйсен^ен тухакан ырӑ-тутлӑ шӑршӑна сывлӑша. 
сарнӑ. Халӗ вӗсене тӗрлӗрен ҫумлӑ курӑк пусса илнӗ те, вӗ- 
сем пат,ах курӑнмаҫҫё. Ҫав йапаласем ҫинех тата пилӗк-ултӑ' 
ҫул иртсен пӑхсассӑн, картара пат  ̂ урӑх тумтир курӑпӑр: 
унта, ^е^ексем вырӑнӗн^е, ҫӳллӗ вӗтрен ант^ах кашлаеа ларӗ.. 
Ҫакӑнта та пурӑнӑҫшӑн пулнӑ тавлашӑва асӑрхамастӑри.

— 6 —



есӗр?—Картари ат^аш £ет>ексем хуҫи вӗсемшӗн тӑрӑшнӑ ^ух 
ҫеҫ аван ӳснӗ, етем вӗсемшӗн тӑрӑшма пӑрахса ирёк- 
кён ӳсме хӑварсанах, вӗсене тӑшмансем пусса илнӗ. Ант^ах 
ҫумлӑ курӑксем хушшин§е те вӑйлӑраххисем, -^ӑтӑмлӑраххи- 
сем пур иккен. Иулашкин^ен, картари ҫёре вӗсем ан^ах 
йышӑннӑ. Куртӑри ӗнтӗ?—унта та (картара), ытти ҫӗрти пе- 
кех, ҫӗнтерекенӗсем те, ҫӗнтерӗннисем те пур. Картара та 
пурӑнӑҫ вӑрҫи пурри уҫӑ, виттӗр курӑнат.

Ҫакӑ вӑрҫӑран пушшех тӗлӗнмелле. Кунта ҫумлӑ курӑк- 
сем—хурт^ка кролик ҫине, ула тӑпа шӗкӗ ҫине пӑрахӑннӑ 
пек пӑрахӑнман та, ҫапах та ^е^екоем пӗтсе ларнӑ, мёншӗн 
тесен вӗсене ҫумлӑ курӑк пуснӑ. Шутласан, йулашкисем мӗнпе 
те пулин вӑйлӑрах пулнӑ пулас.

Акӑ, йывӑҫ - курӑк хушшинт>е, Т)ӗрӗ Тэунлӑ йапаласем 
х)'шшин'5И пек, вӑрҫӑ пулмалла пек те мар, ант,ах вӑл пур, 
ӑна пытарма ҫук. Ку вӑрҫӑ ҫынна сисӗнмест, тата йун та 
тӑкмаст. ҫапах хӑй нумай йапалана пӗтерет. Мӗншӗн вӑр- 
ҫаҫҫӗши-ха кусем?—Тымар йамалли тӑпрашӑн, апатшӑн, шыв- 
па сывлӑшшӑн тата ӑшӑпа хӗвел ҫуттишӗн вӑрҫаҫҫӗ. Ҫапла 
ӗнтӗ тӗн-^ере канлӗ, ним хуйхӑ-суйхӑсӑр пурӑнакан лӑт>ах 
ҫук пулса тӑрат. Пур те пӗринт^ен тепӗри ирттересшӗн— аван- 
рах, канлӗрех пурӑнасшӑн тӑрӑшаҫҫӗ. Вара вӗсен^ен кам 
пурӑнӑҫ тӑмашине ҫӗнтерет, тепӗр тӗслӗ каласан— кам уйар- 
тан, йӗпе-сапаран, сивӗпе ытлашши вӗрирен (шӑрӑхран) хӑ- 
рамаст; тӗрлӗрен хӑртакан, ҫӗртекен '^ире хирӗҫ хытӑ тӑма 
пултарат; выфӑх-^ӗрлӗхе парӑнмаст, мӗншӗн тесен вӗсен^ен 
хӑшӗ-пӗри ҫуралнӑ (шӑтнӑ) л^ухнех тӑшманпа вӑрҫма хатӗр 
ҫуралнӑ, ҫавӑ Т)ӗрӗ йулат, ьггтисем пур те пӗтсе лараҫҫӗ. 
Ҫапла калат Некли йатлӑ вӗреннӗ ҫын. Епӗр те: „унӑн сӑ~ 
махӗсем Т)ӑн мар,“ теме пултараймастпӑр.

Каланинт>ен—йывӑҫ-курӑк ҫимӗҫшӗн пёр май вӑрҫни, 
тата тӗн^енӗн вӑй-хӑват,ӗпе тавлашни те аван курӑнса тӑрат.. 
Шатлама сивӗ, ҫунтаракан шӑрӑх, ҫӗмӗрекен (ишӗлтерекен) 
ҫилсем, шалкам йе пӑрлӑ ҫӑмӑр кӳрекен тӑвӑлсем, пур те 
йывӑҫ-курӑка сийен нумай кӳреҫҫӗ. Кам малта шутласа (суса) 
тухнӑ тӗн^е вӑй-хӑватне парӑнмаст, вӑл пурӑнат; кам хирӗҫ 
тӑраймаст, йе т>ӑтаймаст, вӑл пӗтсе ларат. Асӑннӑ пах^ари 
т>ет)ексем те пурӑнӑҫ йӑвӑрлӑхне ^ӑтайман та, пӗтсе ларнӑ. 
Ҫумлӑ курӑксене—вӗри шӑрӑх, ҫӑмӑрсӑр типӗ ҫанталӑк, сивӗ^ 
тата хушӑран апат ҫитменни те нимех те тӑвайман. Ҫавӑнпа
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вӗсем пурӑнӑҫ вӑрҫин^ен ^ӗнтерӳллӗ тухса малалла пурӑнма 
йулнӑ.

Некли йатлӑ вӗреннӗ ҫыннӑн сӑмахӗсем, кӑтартнӑ ин- 
кек-синкекрен пуҫне, урӑхӗсент,ен те упранма хушаҫҫӗ. Вӑл 
каланинт,ен—йывӑҫ-курӑкӑн выл)ӑх-'5ӗрлехрен сыхланма кир- 
ли аван курӑнат, мӗншӗн тесен вёсен хушшинт^е йывӑҫ-ку- 
-рӑкӑн тӑшманӗ те сахал мар. Ҫӗр ҫаврашки ҫинт>е минуттӑ 
хушшинье темӗн т,ухлӗ курак йевӗрлӗ ҫеҫке, хунав турат, 
ҫулҫӑ, кӑт,кӑ, ҫимӗҫ (улма), тата вӑрлӑх т,ӗрӗ т,ун хырӑмне 
апат пулса кӗрсе пӗтет. Ҫапла, пӗр йапаланӑн пурӑнӑҫӗ, сыв- 
лӑхӗ тата вӑй-хӑва^ӗ те тӑтӑшах тепӗр йапала пӗтнин^ек, 
вилнин^ен килет. Калани вӑрҫӑ мари-ха ёнтӗ? Кам ӑна: 
„вӑрҫӑ,“ темӗ.

III.

Тӑван ҫине тӑван,

Тён^е ҫине тӗплӗрех пӑхса ӑна сӑнаса вӗреннӗ хушӑра, 
вӗреннӗ ҫынсем, етем асӑрхаман вырӑнта тӗн^ери йапаласем 
хушшинт,е пулакан вӑрҫӑ пит нумай тӗл пулнӑ. Ҫав вӑрҫӑра 
пӗрисем ҫӗнтереҫҫӗ, теприсем парӑнаҫҫӗ. Сӑмахран, ҫапла 
тӗслӗх илӗпӗр: пӗр вӑрмана кашкӑрсен кӗгӗвӗ вырнаҫнӑ. 
Пӑхсан, вӗсем пур те пӗр йӑхри т,ӗрӗ т^унсем; тӗрӗсрех ка- 
ласан— пур те пӗр тӑван; ҫитменнине апат та вӗсене пурне 
те пӗр тӗслӗ кирлё. Варианта апат йышлӑ Всӑхӑтра кашкӑр- 
сем пӗрне пӗри пурӑнма кансӗрлемеҫҫӗ. Ан^ах апла-и-ха вӑл 
апат ҫук "5ух?—Ҫук, апла мар! Акӑ хӗллехи шатлама сивӗсем 
ҫитеҫҫӗ. Кашкӑрсен вӑрманта апат ҫывхарСа пырат. Тепӗр 
т^ух выҫмалла та пулат. Вара кашкӑрсем, малтан гепле ки- 
лӗштерсе пурӑннӑ пулсан та, пӗри тепӗриншӗн тӑшман пулса 
тӑраҫҫӗ. Вӑрманта—йе пӗрерӗн, йе ушкӑнӑн апат шыраса 
•§упма тытӑнаҫҫӗ. Кашни, мӗн те пулин тытса ҫисе '5ӗре 
сыпас шухӑшпа, хӑйӗн мӗн пур ҫивӗ'5лӗхне, вӑй-хӑватне тата 
^ейелӗхне ӗҫе кӳртет. Ан^ах ҫав хушӑра та пӗри телейлӗ,' 
тепӗри телейсӗр пулма пултараҫҫӗ. Пӗрне мӗн т,ухлӗ апат 
ытларах тивет, тепӗрне ҫавӑн т>ухлӗ сахалтарах лекег. Ҫакӑн 
пек "§ух икӗ кашкӑр пӗрне пӗри курма мар, тӗл те пулмаҫҫӗ, 
ҫапах та хӑйсем пӗри тепӗришӗн тӑшман пулаҫҫӗ, мӗншӗн 
тесен иккӗшӗ те выҫӑ, иккӗшӗ те пӗр тӗслӗ апат шыраҫҫӗ-
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Ҫапла т,ух пӗрне пӗри курман йапаласем хушшин^е вӑрттӑн 
ҫилӗ тӑрат. Тата ҫав вӑхӑтра пӗрне пӗри тӗл пулсан, вӗсем 
хушшин'5е— „вӑрҫӑ пулмӗ,“ тесе калама та йӑвӑр. Ун пек 
туух тӑван ҫине тӑван та тӑма пултарат, ант,ах ҫиленнипе 
мар, выҫӑпа касӑлнӑ хырӑма мӗнпе те пулин тултарса т,ӗрё 
йулас шухӑшпа ҫех. Акӑ куртӑр ӗнтӗ: вӑрҫӑ тискер кайӑкпа 
вӑл тытса ҫийес йапаласем хушшинт,е ҫех мар, пёр пек йа
паласем, тепӗр тӗслҫ каласан, тӑванпа тӑван хушшин^е те 
пулма пултарат.

Кун уммӗхни сыпӑкра епӗр, етем алли пыма пӑрахнӑ 
пирки, ҫумлӑ курӑкпа тавлашма пултараймасӑр пӗтнӗ пах- 
1>ари Т)ет>ексене куртӑмӑр.- Тата пӗр йышши ҫумлӑ курӑкҫе- 
мех вӑйлӑраххисемпе тавлашма пултараймасӑр пӗтсе ларни 
те пирӗн куҫ умӗнт>ех тӑрат. Ку вӑрҫӑ тӗрлӗ курӑксем хуш- 
шин^е пулат. Малалла епӗр пӗртӑван курӑксем хушшин^и 
тавлашӑва илсе пӑхӑпӑр. Кусем хушшинт,и тӑвлашу самай 
уйрӑм пулӗ.

Акӑ пирӗн умра йӳҫ кӑшман лартнӑ йӑран. Иӑран ҫинт^и 
тӑпра 200 кӑшманран ытла нийепле те ӳстерме пултарай- 
маст, анчуах пахт,аҫӑ йӑран ҫине 400 вӑрӑ акнӑ. Вӗсем пур 
те шӑтса тухсан, йӑран симӗс кӗҫҫепе витнӗ пек пулмалла. 
Ант^ах усӑ пулӗ-и кӗҫҫе пек симӗс йӑранран? Кулӑшла пул- 
мӗ-и, шӑтса тухнӑ кӑшмансем пур те ҫитӗнсе, ҫурӑлса вӑрӑ 
тӑвӗҫ? тесен.—Т)ӑнах та кулӑшла пулӗ, мӗншӗн тесен н.умай- 
ӗшӗ, вӑрӑ ӑшӗнт,ен тухса хӗвел ҫутти курсанах, шанса лар- 
малла. Теприсем тен темиҫе кун пурӑнӗҫӗ, ант,ах вӗсем те, 
апатпа нӳрӗк сахалран, типсе ларӗҫӗ. Ҫапла пӗтӗм йӑран 
ҫинт,е те—тӑпра ӑшне айаларах пулнӑ, тымарӗсене тарӑнрах 
йарса вырӑн ытларах йышӑннисем ан^ах ӳсме йулӗҫ.

Куртӑри ӗнтӗ?—Кӑшман йӑранӗ, шӑтса тухнӑ кӑшман 
кал'5ишӗн, вӑрҫӑ вырӑнӗ пулса тӑ^ӗ! Ҫуралцӑ, шӑтса тухнӑ 
кунранах вӗсем апатшӑн кӗрешме гытӑнт,ӗҫ. Ҫав кӗрмешӳре 
хӑшӗ ҫийеле тухса пурӑнма йулӗ. вӑл пиҫсе вӑрлӑх парӗ. 
Тепӗрисем, пурӑнма кирлӗ йапаласене вӑрҫса илеймесӗр, 
шурӑхса типсе ларӗҫ.

Вӑрҫӑ кунта та— пӗр тӗслӗ, пӗр йӑхлӑ йапаласем хуш- 
шин^е кашкӑрсем хушшинт>и пекех; кунта та пурӑнас ӗмёт- 
шӗн тӑванпа тӑван тавлашат. Пах^аҫӑ йӑран ҫине 400 пӗр^ӗ 
тӗрлӗ курӑк вӑрри пӑрахнӑ (акнӑ) пулсассӑн, вӗсем хушшин- 
-^е тавлашу вӑйлах пулас ҫук, мӗншӗн тесен вӗсене пурне
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те пӗр тӗслӗ апат кирлӗ мар. тата тымарёсем те вёсен тёрлё 
тарӑнӑшӗн^е—пёрисем айаларахра, тепёрисем ҫийелерехре 
пулмалла. Ҫапла пулнӑ пулсан, шӑтса тухнӑ ҫеҫкесен пурӑ- 
нӑҫра кирлӗ йапаласемшӗн питех те тавлашмалла пулас ҫук, 
мӗншӗн тесен вӗсем пӗрне-пӗри сахалтарах кансӗрлӗр^ӗҫ.

IV .

Вӑрҫӑ мён пирки туха т .

Пур Т)ӗрӗ йапала та хӑй пек йапала ҫуратса ӗр-^еме 
пултарат. Нумайӗшё вёсен^ен ытлӑшшипех хунтӑллӑ (ӗр^ев- 
лё). Ан^ах пурин^ен те хунтӑллӑраххи хурт-кӑпшанкӑ: шӑна, 
вӑрӑм туна, сарантур>а тата урӑхӗсем те. Тӗслӗх аша хурт- 
лантаракан хура шӑнана илер. Вӑл ҫу к а ҫ а ^ е н  вунӑ пин 
ҫӑмарта ытла хурат. Ҫав ҫӑмартасент,ен ҫурри ҫех ҫитӗнсе 
шӑна пулсан та, ҫу каҫату^ен унӑн ат>исент,ен темиҫе прГнлӗ 
ҫар пулма пултарат. Тата ҫӗнӗрен ҫитӗннӗ шӑнасент,ен ҫурри 
ама пулма пултарат. Ҫитӗнсе ҫитсен, вӗсент^ен кашни каллех 
темиҫе пин ҫӑмарта тӑват. Пӗр ущкӑн (партти) хунӑ ҫӑмар- 
тасенрен икӗ ерне хушшинт,е каллех ҫитӗнсе ҫӗнӗ партти 
пулат. Акӑ, шутласа кӑлар ӗнтӗ шӑнасене! Ҫапла, ҫуралнӑ 
шӑнасем пур те тӗрӗс-тӗкел пурӑнсан, темиҫе уйӑх иртнӗ 
ҫӗре (вӑхӑта) пӗр шӑнанӑн йӑхӗ темиҫе миллиона ҫитме 
пултарат.

Тӗслӗх тата урӑх йапала илӗпӗр. Есӗр тырӑ-пулӑна 
кишеклесе пӗтерекен уйри шӑшисене(кушак кайӑкӗсене) пур 
те аван пӗлеттӗр. Шӑшисен кашни мӑшӑрӗ ҫулталӑк хуш- 
шинт,е 6—10 хут ҫурӑ ҫурлат. Ҫав ҫурӑсем, икӗ уйӑх иртсен, 
хӑйсем ҫурӑ тума пултараҫҫё. Асӑрхӑр-ха ӗнтӗ, пӗр мӑшӑр 
шӑширен пӗр-икӗ ҫул хущшинт>е миҫе шӑши пулма пулта
рат. Шутласан, 15—20 пинрен кайа та пулас ҫук.

Хушӑнас (ӗр^ес) йент,ен тӗрлӗ йӑвӑҫ-курӑк та кайах 
йулмаст. Акӑ сӑмахран сар-т>е-5еке*) (отуван'55Ик) илер. Кашни 
сар т ^ е к  ҫу хушшйн^е 50 вӑрӑ йахӑн парат. Ҫав алӑ пӗрт)ӗ 
вӑрӑран 20-мӗшӗ ан^ах шӑтсан та, унӑн ҫулталӑкран ҫирӗм 
ҫеҫке пулат. Ат,иеем ҫулталӑкран каллех 20-шер сар-^е^ек 
кӳмелле... Ҫапла’ икӗ ҫултан сар -т ^ е н ё н  шут>ӗ 400-ре ҫитме
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пултарат. Йулашкинт,ен, ҫав тӑватӑ ҫӗр сар-^ет^ек каллех 
20-шер (са р -т^ е к )  ӳстерсен?—Сакӑр пине ҫитсе перӗнет вӗт 
вёсен шуТ)ӗ? Ҫапла пӗр сар-^е^екрен виҫӗ ҫул хушшинтэе 
сакӑр пин пулса тӑма пултарат. Шырасан, кунашкал тӗслӗх 
епӗр темӗн ^ухлӗ те тупӑпӑр. Ант,ах шыраса вӑхӑт ирттерме 
тӑратӗ-и?—Тӑмастӗ. Т)ӗрӗ тӗслӗхсемшӗн те инҫех кайма 
кирлӗ мар.

Христофор Колумпа епӗр пур те пӗлетпӗр. Вӑл, Амери
ке иккӗмӗш хуг кайсан, Сан-Томинко йатлӑ вырӑнта мӑй- 
ракаллӑ, хура тӗслӗ шултӑра вылфх мӗн пурӗ те темиҫе ҫех 
хӑварцӑ. Ҫав выл>ӑх вӑл хӑварнӑ вырӑнта тискерленсе пит 
5ас ӗр’5есе кайнӑ: 27 ҫултан Сан-Томинко таврашӗн’5е мӑй- 
ракаллӑ шултӑра выл)ӑх пысӑк кӗтӗвӗн ҫӳренӗ; кашни кӗтӳре 
выл)ӑх пуҫӗ тӑваттӑран пуҫласа ултӑ пине ҫитнӗ. Ҫакна май- 
лах Ҫӗнӗ Ҫелантийӗн::) хӑш выранёсен^е килти сыснасей 
тискерленсе иышлӑланнӑ. Ытлашши нумайах та пулмаст, ҫав 
ҫӗр ҫинт,е сыснасем пат>ах пулман. Ант,ах халӗтерех пӗр вы- 
рӑнта, 20 уйӑх хушшин^е, 25 пин хир сыснй вӗлернӗ. Ҫакӑ 
т,ыхвӑр сыснасем йепле хунама пултарнине пит тё аван 
кӑтартат.

Тата ҫав, Ҫӗнӗ Ҫелантирех, ӗлӗк кӑшкарути паауах пул
ман. Халӗ кӑшкарути ҫӗре ҫӗршер теҫеттинӗн, хӗрлӗ кӗҫепе 
витнӗ пек, витсе тӑрат. Вырӑнӑн, ытти ӳсекен ҫеҫкесене пусса 
илсе, тырӑ-пулӑ тӑвас ӗҫе те тфрмантарма пӑхат. (Кӑна Уол
лес калат)-

Малта илсе пахаланӑ тӗслӗхсем тӗрлӗрен ])ӗрӗ т,унлӑ 
йапалапа йывӑҫ-курӑк (ҫеҫке), ҫителӗклӗ вырӑн тата апат та 
пулсан, хӑвӑрт ӗрт>еме пултарнине пит аван кӑтартаҫҫӗ.

Шутласа пӑхӑрха ӗнтӗ: ҫӗр пит)ӗ ҫин^е, т. т. к. ҫӗр т,ӑ- 
мӑрӗ ҫинтзе миҫе т>ёрё '5ун саланнӑ? Ҫут ҫанталӑкра пӗр ми- 
нуттӑра миҫе т,ӗрӗ т>ун, тата йывӑҫ-курӑк ҫуралат! Вӗсем пур' 
те пурӑнасшӑн, пурӑннӑ тзух ҫителӗклӗ апат ҫийесшӗн, тата 
хӑйсем хыҫҫӑн йӑх та хӑварасшӑн. Каланипе пӗрле Т}ӗлхе 
ҫине ирӗксӗр ҫапла ыйту ҫавӑрӑнса килет: пурне те  вӗсене 
ҫӗр пит,ӗ тӑрантарса, пӑхса ӳстерӗ-и? Кашни кун миллионӑн 
ҫуралакан тӗнт>ери мӗн пур т^ёрё ^унсемпе ҫеҫкесем валли 
ҫӗр ҫинт,е вырӑн ҫитӗ-и?-^-Ку ыйтусене хирӗҫ ҫапла ан^ах 
калама май пур: тёнт,ере пёр кӗтес те пулин йышӑнасшӑн

*) „<Хнё Ҫеланти'* тесе Австралирен хӗвел тухӑҫнелле выртакан Асл?» 
оккеанӑн варрин^и икё отӑна калаееё.



пӗтӗм вӑйран тавлашакансем пур те т>ӗрӗ йулсан, темиҫе 
ҫул хушшин^е тӗнт^ере пӗрре пусмаллӑх вырӑн та пушӑ йу- 
лас ҫук; ӑна кам та пулин—т,ӗрӗ т>ун. йе ҫеҫке йышӑнмалла. 
Ант,ах апла пулма пултараймаст. Ҫӗрӗн ырӑлӑхӗ тем тӗрлӗ 
пӗтми пулсан та, тата вал хӑйӗн ат,и-пӑт,ишӗн темӗн т^ухлё 
хыпса ҫунсан та, пурӑнасшӑн макӑракансене мён кирлине 
парса ҫитерейес ҫук. Тён^е пур таран ант,ах пама пултарат- 
Сӑмахран калӑпӑр: тӑваткал '5алӑш ҫаран (ҫерем) хӑйне ти- 
вӗҫлӗ курӑка ант,ах апат пама пултарат. Тӑваткал т,алӑш 
ҫинт,е ӳсекен курӑк та ҫулҫисемпе, йе вӑррисемпе виҫеллё 
шутлӑ т,ӗрӗ 'йуна ҫеҫ апат парса тутӑ усрама пултарат- 
Йулашкинт,ен. курӑкпа, йе вӑрӑпа тӑранса пурӑнакан т,ӗрӗ 
т»унлӑ йапаласем те хӑйсем шутён^ен хӑйсене тивӗҫлӗ тис
кер Т)ӗрӗ '5унсене ҫеҫ тутӑ усрама пултараҫҫӗ. Ҫапла тӑват- 
к а л ^ а л ӑ ш  ҫаран ҫинт>и пурӑнӑҫ пӗтём ҫӗр ҫинт>и пурӑнӑҫрак 
нимӗнпе те уйрӑм мар; вырӑн унта та, кунта та виҫеллӗ 
шутлӑ йапала валли ҫеҫ. Антуах ҫуралакансен шут,ӗ йышлӑ- 
рах, вӑл тӗнг>е паракан апатпа шутланмаст. Ҫавӑн пирки 
пӗтём ҫӗр т>ӑмӑрӗ ҫинт,е пурӑнӑҫшӑн пёр май вӑрҫӑ тӑрат

Тепӗр чуух пурӑнӑҫ вӑрҫи тата тӗлӗнмеллейӗн палӑрат. 
Вӑл тӗрлӗ '5ёрӗ йапаласем хушшинтуи .пурӑнӑҫа шӑлт хӑй 
майлӑ ҫавӑрат. Акӑ нумай шутламасӑр-тумасӑр икӗ тӗслёх 
илӗпӗр. Есӗр „лосоҫ“ йатлӑ пулзна пур-те пӗлеттӗр. Вёсем 
тинёсре пурӑнаҫҫӗ. Антуах вӑлтуӗ йанӑ вӑхӑтра, ҫулталӑкре 
пӗрре, тинӗсрен йухан шыва вӑлтуӑ пӑрахма хӑпараҫҫӗ. Ҫав 
хушӑра вӗсент,ен нумайӗшӗ йухан шывлӑ ҫырмасентуе пурӑ- 
нЗкан „вытрӑ“сен апат>ӗ пулса пӗтеҫҫӗ. Кусентуен пуҫне ло- 
соҫсен урӑх тӑшмансем те пур Вӗсем—тӳленсем. Тинёсре 
тӳленсен^ен лосоҫ пулӑ мӗн туухлё нумай пӗтет, ҫавӑн '5ул 
вӑл ҫырмасене сахал хӑпарат. Лосоҫсен тинёсре нумай пӗтнк 
тепӗр ҫыншӑн тен никама та сийен кӳмен пек туйӑнӗ, ан'5ах 
ӗҫре апла мар: лосоҫсем' йухан шыв ҫырмасене сахал хӑ- 
парни вытрӑсен апатне сахаллатат. Вара вытрӑсен ирёксӗрех 
ҫырма ҫывӑхӗнт>е пурӑнакан кайӑксемпе, йе урӑх вӗтӗ, туӗрё- 
туунлӑ йапаласемпе тӑранмалла пулса тӑрат. Ҫапла хӑш-хӑш 
вӗҫен кайӑксен, тата ҫёр ҫинт,и ытти т>ёрё ^унсен пурӑнас 
ӗмӗтуӗ тӑтӑшах таҫта, айӑкра пурӑнакан лосоҫсен шутуӗ катӑл- 
нипе кӑтӑлманнин'5ен килме пултарат. Лосоҫ пулӑ вытра 
аллине мӗн т,ухлӗ нумай лекет, ҫавӑн туухлё, пулӑ ҫук Т)ух, 
вытрӑсем ҫийекен апат (кайӑк-кӗшӗк) сахал пӗтет.

_  12 - -
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Тепӗр тӗслӗх (пример) тата тӗлӗнмеллерех. Акӑ кушакпа 
„хӗрлӗ т^авка-пудё" тейекен курӑка илӗпёр. Шухӑшласан, 
кусем хушшин^е ним ҫыпӑҫу та, т. к. пару-илӳ те пулмалла 
пек мар. Ант>ах кунта та пур. Епӗр ӑна малалла курӑпӑр.

Хӗрлӗ т^авка-пудё (клевер), ытти ҫеҫкесем пекех, арҫын 
йӑхлӑ 'ьетэек ҫин^и тусан хёрарӑм йӑхлӑ ^е-ьек ҫине лекме- 
сен, шӑркана ларса вӑрӑ тӑваймаст*).

Нумай ҫеҫкенӗн тусане пӗр т>ёт,ек ҫин^ен тепӗр "ье^ек 
ҫине ҫилпе куҫат. Ан^ах хӗрлӗ т^авка-пуден тусанне тӗклӗ- 
тура (шмель) ҫеҫ куҫарма пултарат. Вӑл акӑ мӗнрен паллӑ: 
тӗклӗ-гура нумай вырӑнта хӗрлӗ ^авка-пуҫӗ ӗнсе пулат 
(ӳсет), тата вӑрӑ та пит нумай парат; тӗклӗ-тура па$ ҫук. 
вырӑнсен'5е хӗрлӗ ^авка-пуҫӗ ӗнеймест. Акӑ ӗнтӗ, малта 
каланин^ен, хӗрлӗ т^авка-пусё аван, йе нат>ар пуласси тӗклӗ- 
турасентзен килни пит аван курӑнат. Ан^ах ҫав тери усӑллӑ 
тёклӗ-турасен те тӑшманӗсем пур. Вёсен йӑвисене пылшӑн 
шӑшисем нумай пӗтереҫҫӗ. Шӑшисен хӑйсен майӗпе каллех 
пит хӑрушӑ тӑшман—кушак пур. Халё ӗнтӗ хӗрлӗ т>авка- 
пуҫӗпе кушак хушшинт,е мӗн ҫыпӑҫу пуррине есӗр хӑвӑрах 
сисрӗр пулӗ. Ҫапла, асра тытман- кушак ҫеҫкесен „инттересне“

о
сыхлат. Иулашкин-§ен, пӗтӗм малта каланин^ен акӑ мӗн 
курӑнат: ӑҫта кушак нумай, унта шӑши ытлашши хунаймаст, 
ӑҫта шӑши сахал, унта тӗклӗ-турасем ытларах. Ҫавӑнпа ун 
пек вырӑнта хӗрлӗ ^авка-пуҫӗ те аван ҫитӗнсе вӑрӑ нумай 
кӳрет.

Кураттӑра, кушаксем—кётмен, ӗмӗтленмен вырӑнтан 
хёрлӗ т>авка-пуҫӗсен савнӑ йулташӗсем, тусӗсем пулса тӑраҫҫӗ! 
Пурӑнӑҫ ҫине тӗплӗрех пӑхсан, т>ӑнах та вӑл пуҫа ҫӗмӗрекен 
йапала иккен.

V.

Тӑшмансемпе ^икӗнсе ҫапӑҫмалли хатӗрсем.

Камӑн апат-ҫимӗҫе пёр май вӑрҫӑпа шырамалла, унӑн 
вӑл ӗҫе тума тивӗҫлё хатӗр пулмалла. Вӑрҫӑра йун тӑкмалла 
пулсан, вӑрҫӑн хатӗрӗ те ӑна тума тивӗҫлӗ пулас пулат.

*) Хйресле т&рка ларнп <;пн>;ен малалла пӑх, йс „Снмӗс патшадӑх" йатлӑ 
Лункевит, ҫырнӑ кйнеьене вулла.



Шутласа кӑларма та ҫук нумай—тӑватӑ ураллӑ, тӗклӗ 
•(вӗҫен кайӑк), тата хупӑллӑ (пуллӑ) тӗрлӗ тискер кайӑксене 
пӑхса тухарха!

Акӑ сирӗн умра 
вӗҫе-вӗҫӗн тӗн^е йун 
тӑкма пултарнӑ тис
кер кайӑксем тӑраҫ- 
ҫӗ. Вӗсем— арӑслан- 
сем, тихӑрсемпе каш- 
кӑрсем, ӑмӑрт кайӑк- 

1-мбш укер$ёк.— Арйслапӑн пыта-накан $брни. Сем, хӑлатсемпе Хур-
т>касем, кроккотил-

'Семпе сӑхакан ҫӗленсем, аккулӑсемпе ҫӑрттансем, скорп- 
пионсем, таранттулӑсем тата урӑхӗсем те. Вӗсене, пурне, 
шутласа та кӑларайас ҫук. Тент^е вӗсене пурне те тӗлӗнмелле 
хӑватлӑ вӑрҫӑ хатӗрӗсем панӑ. Мӗн $ухлӗ йун тӑкаҫҫӗ-ши 
вӗсем хӑйсен ёмёрёсент,е?

Тӑватӑ ураллӑ тискер кайӑк—-пит 
хӑйуллӑ, виттӗр куракан куҫлӑ, ҫивӗ-5 
шӑллӑ пулмалла; вӑл вӗҫен-кайӑк пулсан— 
унӑн сӑмси ҫеклӗллӗ кукӑр пулмалла^
Сӑмахрай пӑхӑрха арӑслан ҫине! 2_нёш -Сйхакан,

Унӑн вӑй-хӑватне кӗлеткийех (ту- ҫс.теи«й, Катуккӑн, шги<\ 
мех) аван кӑтартат. Унӑн ҫӑварӗ пит ҫивӗт,ӗ шӑлсемпе тулли. 
Хӑватлӑ урисен вӗҫӗсензе пытанакан (кирлӗ туух ҫеҫ -ьӑсӑла- 

кан) '5ӗрнесем пур (3-мӗш ӳкер.), тата 
куҫӗсент,е те нихӑҫан та пӗтми вӑй курӑ- 
нат. Ҫав тери вӑйлӑ, тата Туӑрсӑрскер 
вӑл кашни минуттӑра вӑрҫӑна тухса ал
лине лекнӗ т,ӗрӗ ^уна лӑ^ӑркаса ҫех 
пӑрахма, тӑшмана ҫӗнтерме йалан хатӗр 
тӑрат. Вӑйран-хӑватран вӗҫен кайӑксен 
патши, ӑмӑрт-кайӑк та, арӑсланран кайа 
мар. Унӑн ҫивӗ^ӗ т,ӗрнисен-5ен мулка^ӑ 
та, пытек те, тата ҫивӗ$ ураллӑ хир 
кат>аки те хӑтӑлма пултараймаҫҫӗ. Тата 
унӑн хурҫӑ пек хытӑ сӑмсийӗ ^ёлхесёр 
т,ӗрӗ ^унсенне ҫех мар, тепӗр т,ух ете- 

укердек.- Скорп- мӗнне те сехрине хӑпартат. Ҫав тери
ПИ О Н  ^ ^ «  V/ ЧУ ЧУхаватла, тата т,арсар варҫа паттарӗсемпе
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(арӑсланпа ӑмдрт-кайӑкпа) вӑйран танашма пултаракан пит 
сайра. Ан'5ах, апла пулсан та. вёсен усал ӗҫӗ ӗмӗтсӗр акку- 
лӑсемпе хайар ҫӗленсент,ен ытлашши мар. Пӑхӑрха, сӑмахран, 
аккулӑн пит те сарлака ҫӑварне!

Мӗн ^ухлӗ вырнаҫса тӑрат унта киншал пек ҫивӗт>ӗ 
шӑл? Курсан тёлӗнсе каймалла. Вӑл вӗсемпе ҫӑварне лекнӗ 
т,ӗрӗ т,уна пёрре ҫыртса ватса тӑкат. Сӑхсан вӗлерекен ҫӗле- 
нӗн те ҫӑварӗ пит ҫирӗп, ҫивӗт, шӑлсемпе тулли тӑрат. Тата 
кунпах те ҫитмен: ҫӗленӗн кашни шӑлӗн тунинт>е вӗлерекен 
емел пур. Вӑл емел шӑл туни ҫумӗнт,и пӗт)ӗк ҫеҫ хутаҫра 
пулат. Ҫӗлен (гадюка) малтан хӑйӗн аллине лекнӗ Т)ӗрӗ т,уна

—  15 -

4 -мёш >т,ер. < нхсан вёлерекен ерешмен. Ереш менӗн панах шнммпсем. 
Игр панах шймми вГлерекеи смел хутаҫӗпе

ҫивӗ^ӗ шӑлӗсемпе ҫыртса суран Тсӑват, хыҫҫӑн суран пулнӑ 
вырӑна ш сӑл тунинт,и хутаҫран емел йарат. Емелӗ шӑл-тунк- 
сенг5е- пур пӗт,ӗкҫеҫҫӗ каналсем тӑрӑх йухса анат. Сурана 
лекнӗ емел йунпа хутшӑнса ӳте сарӑлсанах Т)ӗрё '5ун вилет.

Сӑхса, ҫыртса вӗлерекен хатӗрлӗ т,ӗрӗ т>унсем ҫӗленпёх 
пӗтмеҫҫӗ, тата пур. Вӗсем: скорппионсем, ерешменсем, сӑпса- 
сем тата урӑхӗсем те. Скорппион текенни аллине лекнӗ 
парнеке, ^ӗрӗ Т)уна, малтан хӳри вӗҫӗнъи ҫеклӗллӗ сӑнӑпа 
15иксе суранлат, унтан хӳри вӗҫӗн^ех пур емеле сурана 
тумлатат (йарат). Вара сурана емел лекнӗ Т)ӗрӗ-т,ун сайра 
ҫех вилмесӗр йулат. Африккӑра пурӑнакан скорппионсен 
емелӗ ҫынна та вӗлерме пултарат.
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Пӑртак урӑхларах ӗҫлеҫҫӗ ку тӗлӗшрен хӑхакан ереш- 
менсем. Вӗсем хӑйсен _ парнисене тути вӗҫӗнт,е пур мӑйрака- 
семпе сӑхаҫҫӗ. Ерешменсем те, сӑхса суран тунӑ вырӑна 
йарсан, вӗлерекен емел пур. Вӑл емел ерешменсем йанах 
шӑммисен пуҫламӑшӗн^е (кутӗнтуе) пухӑнса тӑрат. Кирлӗ 
пулсан, ҫыртса туна суран ҫине йанах шӑммисем тӑрӑх анат.

5-м^ш ӳк ер .— Скорпионпа пихпрккӑ*) хуш ш и н р  вЯцҫӑ\

Сӑхсан вӗлерекен сӑпсасен вӑрҫӑ хатӗрӗ каллех урӑхла- 
рах. Кусен сӑнни хырӑмӗн йулашки кӑшӑл вӗҫӗн^е пытаранса 
тӑрат. Хырӑмӗн^е вӗлерекен емеле тӑвакан „шелесӑсемпе“ 
пӗтуӗк трупаллӑ икӗ хӑмпӑ пур. Вӗлерекен емел малтан ҫав 
хӑмпӑна пухӑнат; кирлӗ пулсан канал (трупа! тӑрӑх сӑнӑ 
вӗҫне йухса анат. Йантӑна йуратакан сӑпса тӑшманран хӑйне 
хӑтарнӑ "5ух, йе аллине лекнӗ парнене тирпеленӗ Т)ух, малтан 
сӑннипе сӑхса суран тӑват, унтан суран ҫине пӗр тумлам 
емел тумлатат. Суранри йуна лекнӗ емел ӳте пит хытӑ 
ыраттарат. Тата тепӗр ^ух ыратнипех те ҫитмест: вӑйсӑртарах, 
йе пӗъӗкрех т>ӗрӗ ^ун унран вилме те пултарат.

*) Пихорккӑ— ерешмен певёрле хурт-кйшианкЛ.



Ытти тӗслӗ вӑрҫӑ хатӗрӗсем ҫинт,ен тӗпё-йӗрӗпе каласа 
тӑмастӑп: вӗсем пит нумай, вӗсене шутласа та кӑларас ҫук. 
Ан^ах тата икӗ хатӗр ҫин^ен пӗртте каламасӑр н ийеплете  
иртме май ҫук.

Курнӑ та пулӗ есӗр носсорок йатлӑ т^ёрё Т)уна. Унӑн 
мӑйракисем ытти тӑватӑ ураллӑ Т)ӗрӗ "вунӑн пек пуҫ ҫинт^е 
мар, сӑмси ҫийӗнт>е ӳсеҫҫӗ. Шут- 
ласан, унран такам та хӑрамалла 
пек, ан^ах ӑна хӑратакансем те 
пур; телӗр т,ух уншӑн та хӑрушӑ 
вӑхӑт килет. Ҫавӑн пек т>ух вара 
вӑл хӑйӗн сӑмси ҫийӗнт,и мӑй- 
ракипе ҫеҫ тӑшманран хӑтӑлат.
Носсороксем тата икӗ мӑйракалли- 
сем пулаҫҫӗ. Ҫиленнӗ вӑхӑтра вӗсем 
такамшӑн та хӑрушӑ йапала. Май
ра кисем пӗр ҫыннӑн сехрине хӑпарт- б-мбш укср,—Цкб малракалд*
ма пултараҫҫӗ. Тата вёсен кӗлет- ноесорокӑн лу$ё.
кийӗн капӗ, вӑй-хӑва^ӗ кама хӑратмӗ! Вӗсем тендере
пурӑнакан тӑватӑ ураллӑ шултӑра т>ӗрӗ 'йунсен’йен т,и мат- 
туррисем. Нушасӑр носсорокпа никам та кӗрешме тухас ҫук.

7-мбш ӳкер.— Похомолсом.

Ҫакна майлӑ йапалах хурт-кӑпшанкӑ йӑхӗнт,е те пур. 
Ана вырӑсла: „богомол1'*), теҫҫӗ. Унӑн пӗвӗ-ҫийӗ ҫине пӑх- 
сассӑн, такам та ӑна: ниме киресӗр, тӗссӗр йапала, темелле- 
Похомол—илемсӗр пысӑк шампа хырӑмлӑ шӑр^ӑк, ан^ах

*) Богомол— шӑрт/ж майлӑ хурт-кӑшданкӑ.

г])ӗрӗ ҫунлӑ йапалаосмпе.,



унӑн пуҫӗ те пёт>ёк мар; йанахӗн шӑммисем шӗвӗр, кӑккӑрӗ 
(мӑйӗ) страусӑн*) пек вӑрӑм; малти урисем, хӑйӗн^ен шут- 
ласан, каллех ытлашши пысӑк, тата вӑрӑм. Кӗскенӗн каласан: 
ним илемӗ те ҫук. Кӗлеткийӗн пӗр пайӗ тепӗринпе нийепле 
те ҫураҫмаст. Турат ҫинт,е пуҫне ҫӳлелле тытса, тата малти 
вӑрӑм, ик-виҫ хуҫӑклӑ урисене кӑккӑрӗ ҫумне хуҫлатса ларнӑ 
"5ух, похомол пит тӳлек, пуринпе те ҫураҫуллӑ пурӑнакан 
йапаланӑн курӑнма пултарат. Шутласан: ку шӑнана та кӳрен' 
терес ҫук, теме пулат. Ант^ах каланӑ пек курӑнат ҫеҫ: похо
мол шӑнасене ҫех мар, лӗпӗсене тата ытти хурт кӑпшанкӑна 
та пит нумай пӗтерет. Хӑй, кӗлеткерен пӑхсан, ниме киресӗр 
пулсан та, ӗҫе пит ^ас, хӑпӑл-хапӑл ан^ах туса хурат. Вӑг— 
лӗпӗ, йе урӑх хурт-кӑпшанкӑ патне систермесӗр пырат те, 
ӑна малти урисемпе йӑпӑр-йапӑр йарса илсе темиҫе пайа 
туртса та Т)ӗрет.

Ҫапла—тёнт,е унӑн урисене хӑйех ҫак ӗҫе тума майланӑ. 
Унӑн вӗтӗ шӑллӑ урисем, хуҫмалла ҫӗҫӗ пек, кирлӗ вӑхӑтра 
Т)ӑсӑлаҫҫӗ, кирлӗ мар пулсанах—пуҫтарӑнаҫҫӗ. Ҫав тӗрлӗ 
пурӑнӑҫ вӑрҫийӗн хатӗрӗсене курсассӑн, ирӗксӗрех ыйтас 
килет: малта шутласа (хисеплесе) тухнӑ т>ёрӗ йапаласент,ен 
кам хӑрамалларах?—Т)ӗрӗ Тзунлӑ йапаласемшӗн—тӑватӑ урал- 
лӑ пит пысӑк носсорок-и, йе хурт-кӑпшанкӑшӑн—похомол-и?
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VI.

Тӑшманран сыхланасси.

Авалхи ҫынсем, вӑрҫӑна кайнӑ т>ух, ҫийе тимӗр тумтир, 
пуҫа тимӗр калпак тӑхӑннӑ, тата алӑна тимӗртен тунӑ хӳтлӗх 
(щит) илнӗ. Хагьхи вӑхӑтра ӗнтӗ малта шутласа тухнӑ авалхи 
тумтирсемпе хӳтлӗхсем пӑрахӑҫа тухнӑ, вӗсене муҫейсен^е 
ан^ах курма пулат. Ан^ах ҫав йапаласем, етем хушшинт,е 
пӑрахӑҫа тухнӑ пулсан та, 'йӗрӗ '5унлӑ йапаласем хушшин^е 
халӗ те пур, ёҫрен тухман. Вӗсем, тӑтӑшах, ҫав йапаласем 
пулӑшнипе ҫеҫ тӑшманран хӑтӑлаҫҫӗ. Акӑ сӑмахран тимӗр- 
шапана (черепаха) илӗпӗр. Унӑн кӗлетки пур йент,ен те мӑй- 
рака йышши йапалапа (панцырпа) витӗннӗ.

*) С траус— Африккӑ пугаӑ хирӗнще пурйнакан вбҫен-здпан кайӑк.
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Урисем, пуҫӗ тата хӳри лытаннӑ вырӑнсен^е те пӗ^ӗк 
ҫурӑксем ҫех курӑнаҫҫӗ. Вёсем те хӑрушӑ вӑхӑтра пӗрлешсе 
лараҫҫӗ те, вара пытарӑннӑ йапаласене 
яийепле те курма ҫук. Тимӗр-шапанӑн 
вӑрҫӑ хатӗрӗ, тепӗр тӗслӗ каласан— 
тӑшмантан хӑтаракан, сыхлакан йапала 
тирӗннен пуҫне урӑх ҫук. Вӑл тӑшманран 
тарса хӑтӑлма пултараймаст, мӗншӗн 
тесен — пит лӳппер (неповоротливый); 
ҫӗр ҫиние утса ант,ах ҫӳрет, нупма пул
тараймаст. Тата вӑл тӑшманпа ҫапӑҫма 
та пултараймаст, мӗншӗн тесен унӑн 
вӑрҫӑ хатӗрӗ ҫук. Ҫавӑнпа вӑл тӑшманран 8-меш укор.—1«мРр- 
пурин^ен ытла пытанса хӑтӑлэт. Ант,ах 
тӑшманран пытанса, йе ҫийӗнпи тумтирӗпе хӑтӑлакан тимӗр- 
шапа ҫех мар. Ун пеккисем тата пур.

Акӑ есӗр рак хуранӗ тейекен йапалана пур те курнӑ. 
Унӑн ӑшӗнне темӗнскерле йӗпе т,ӗрӗ йапала (слизняк) пурӑ- 
нат. Тинӗсре вӗсем миллиношерӗн пурӑнаҫҫӗ, унта вӗсене ура

й а р с а пусмассеренех тӗл 
пулма пулат. Аннах весен
ней нихӑшӗ те тӑшмана хи- 
рӗҫ вӑйпа тӑма пултарай
маст, мӗншӗн тесен, тӗнт>е- 
вӗсене ни ҫивӗп шӑлсем, 
ни ҫивӗн иёрнесем паман- 
Ҫавӑнпа вёсен ӗмӗрӗ тинӗс 
тӗпӗнни пулсен айӗние пы
танса пурӑнсах иртет. Ҫит- 
меннине вӗсем тӑшманран 
гарса хӑтӑлма та пултарай- 
маҫҫӗ, мӗншӗн тесен вырӑн- 
тан вырӑна упаленсе ҫеҫ куҫ- 
ма пултараҫҫӗ. Капла мӗн 

хатар’атха ӗнтӗ вӗсене тӑшмансениен?—Ҫийӗнни хупӑ, рак 
хуранӗ, текен йапала.

Ҫапла—раксене, йе вӗсене йевёрлӗ иёрё йапаласене 
тӑшмансент,ен ҫирӗп хупӑ аниах хӑтарса усрат. Ҫавӑнпа 
вӗсеннен хӑшӗ пӗри ҫав хуранрах ӗмӗрӗсене иртереҫҫӗ; тӗние 
ҫине тепле хутра пит кирлӗ (нуша) вӑхӑтра ант,ах пӑхаҫҫӗ.
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Пӗтӗм каланинт>ен акӑ мӗн курӑнат ӗнтӗ: йепле ҫура 
тӑвакан §ӗрӗ тууиа—ҫӑм, вӗҫен кайӑка—тёк, ҫӗлен-калтана тата 
пулӑсене—хупӑ сивӗрен, йӗпе-сапаран, тата кӗтмен вӑхӑтра 
килекен суранран сыхлат; ҫавӑн пекех—раксене, ӑна йевӗрлӗ 
урӑх туӗрӗ йапаласене, тата хӑш хурт-кӑпшанкӑна та хӑйсен 
ҫийӗнт,и ҫирӗп хупӑ (тир) ҫанталӑк улӑшӑннинт^ен килекев 
инкек-синкекрен ант,ах мар, тепӗр т,ух тӑшманран та хӑтарат. 
Каланине тата тӗплӗрех, авантарах пӗлес тесен, ^ӗрӗппе 
тиккопраса*) илӗпӗр. Кусем иккӗшӗ те тӗрлӗ тӑшманрага

10 -мбш ӳкер.— Тпккопрао.

хӑйсен ҫийӗн-5и йӗплӗ тирӗсемпе хӑтӑлаҫҫӗ. Кам курман сй~ 
рӗнтен т,ӗрӗп йӗплӗ ҫӑмха пулса выртнине?— Ҫав вӑхӑтра 
унӑн ни урисем, ни тути-ҫӑварӗ курӑнмаст. Кам ӗнтӗ ҫав 
йӗплӗ ҫӑмха патне нушасӑр пырса перӗнӗ? Ҫавна майлӑ йа- 
палах тиккопрас та; унӑн йӗпӗсем ҫех вӑрӑмрах. Т)ӗрӗппе 
тиккопрас ҫине пӑхсан, такам та: кусем тӗнт,е туса пӗтерей- 
мен телейсӗр '5ӗрӗ т>унсем, тесе шухӑшлӗ. Ант>ах ҫав тери 
илемсӗр тир вӗсемшӗн тепӗр т,ух тепле '5ипер йапаларан та 
хаклӑ тӑрат, мӗншӗн тесен, тӑтӑшах вёсене тӑшманран хӑта- 
рат. Ҫав йӗплӗ хӳтлӗх пулман пулсан, вёсен йӑхӗ ҫӗр ҫин'5е 
такҫанах пӗтмелле, мӗншӗн тесен, тӑшман пусмӑрӗнтзен пӗтнё 
йапала тён^ере гшт нумай пулнӑ.

Проненостсӑ, тата йангвӑр**) тейекен Т)ӗрӗ йапаласем 
те, вёсен тирӗсем прон,ӑ гекен ҫирӗп, мӑйрака йышши

*) Д вкобраз— щбрбп пек шӑртдӑ-йбплб ҫбрӗ ^ун.
**) Бриноноссдпа ящср— пулӑ хуппи мнйдӑ тиыёр пек хытӑ хупӑпа ви-  

тённб 'рёрб -^унсем. Вбсем ҫурисене сётпе ӳстереҫҫӗ.



йапаларан пулнӑ, пулӑ хуппи пек, вӗтӗ ҫаврашкасемпе витӗн- 
мен пулсан, ҫав майпах пӗтмелле. Вёсен ҫийӗсент,е ҫӑм та, 
йӗп те ҫук, ант>ах вӗсем халӗ те пурӑнаҫҫӗ. Ҫав мӑйрака 
йышши хупӑ йатт^арпа проненостса тепӗр т,ух тӑшманӑн 
ҫивӗт,ӗ шӑлӗсен^ен те хӑтарат. Тата вӗсем т,ёрёппе тик
копрас пек ҫӑмха (кӑстӑрмат,) пулма пултараҫҫӗ. Ҫӑмха 
пулма пултарни вёсен урисемпе пуҫӗсене тӑшманран аван 
хӑтарат.

Йашт>ӑрпа проненостсӑна малтанхи хут куракан нихӑ- 
ҫан та: кусем ҫурӑ туса ат^исене сӗтпе ӳстерекен Т)ӗрӗ Кун
еем, тесе калас ҫук. Ант,ах вӗсем атщсене (ҫурисене) хӑйсен 
сёт)ӗпе ӳстереҫҫӗ. Т)ӑн, вӗсем тӗнт,е пултарнӑ малтанхи тӗс-
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И-мйш ӳкер,— Проненостсӑ.

рен нумай улӑшнӑ пулас, малтанах ҫав тери хытӑ хупӑпа 
■ҫуралнӑ, теме йӑвӑр. Ант>ах вёсен ҫийӗ-пуҫӗ (тирӗ) пурӑнӑҫ. 
па вӑрҫма улӑшман пулсан, вӗсем ҫут-ҫангалӑкра такҫанах 
пулас ҫук. Вӗсене ҫак вӑхӑт^ен ҫут-ҫанталӑкра тимӗр пек 
хытӑ хупӑллӑ тир ант,ах усрат.

Малалла епӗр кӗскенӗн те пулин хайар г5ӗрӗ '5унлӑ йа- 
паласен вӑрҫӑ хатӗрӗсемпе, вӑйсӑррисен тӑшмана хирӑҫ тӑ- 
малли хӳтлӗхсем ҫинт,ен каласа парас тетпӗр.

Пӗртте манмалла мар: тӗнт,е вӑл тӗлӗшрен те пурне те 
пёр пек туман. Пӑрахӑнакан (нападающие) тискер кайӑксем 
хушшинт>е пӗрисем тепӗрисент5ен тейерех, вӑйлӑрах тата мат- 
туртарах та.’ Ҫавнашкалах сыхланаканӗсем хушшинт,е те. Пӗ- 
рисем тӑшманран пит аван, тепӗрисем нат>артарах сыхланма 
пултараҫҫӗ.

Тата акӑ мӗне асӑрхамалла. Епӗр малта—тӗнт,е пӗр 
йышши тискер кайӑксене ҫирӗп, маттур пӑрахӑнмалла хатӗр- 
сем, тепӗрисене сыхланмаллисене панӑ, терӗмӗр. Мёне пӗлте-



рет-ха вал: „тӗнтуе панӑ,“ тенӗ халап? Мӗнле ӑнланмалла вал 
сӑмахсене? Тепёри тен—тискер кӑйӑксен халё пур вӑрҫӑ хатё- 
рӗсем ӗмӗртенех пулнӑ, тесе шутлӗ?— Ҫук, вёсем ёмёртен- 
пех вал хатёрсемпе пулман. Апла шутлакансем йӑнӑшаҫҫӗ. 
Вӑрҫӑ хатӗрӗсем (т,ӗрӗ ^унсен) кайарахпа, йеррипен ҫеҫ 
пулса пынӑ. Вӗсене вӑрҫӑсемпе сыхланасси—хӑй кӑларса туса 
пынӑ. Туӑн, авалах ҫӗр ҫин^е хал)хи вӑхӑтра пур "йӗрӗ -^ун 
пур те пулман, тата ҫӗр ҫин'5е те, шывра та халё па-5 ҫук 
Т)ёрё т,ун та нумай пурӑннӑ. Ун ^ухне вӑрҫӑ хатӗрӗ те хал)хи 
пек пулман; тӗрӗссипе каласан, хал)хи пекки кирлӗ те  
пулман.

Акӑ вӑхӑтсем иртнӗ. Кивӗ самана ҫӗнӗ саманапа улӑшса 
пынӑ. Ҫӗнӗ саманапа ҫӗнӗ "йӗрӗ т,ун тухнӑ. Ан^ах кусен

12-мрщ ӳкер. — 11 аипуЧр.

вӑрҫӑ хатӗрӗсем те, йӑлисем те малтанхисен пек пулман. 
Каллех—ҫул хыҫҫӑн ҫул, ӗмӗр хыҫҫӑн ӗмӗр иртсе пынӑ. Ан^ах 
вӗсемпе пӗрле вӑрҫӑ хатӗрӗ те улӑшса, аванланса пынӑ. Ку 
мӗншӗн апла пулнине малалла пӗлӗпӗр. У научен сире манпа 
пӗрле вӑрҫӑпа сых хатӗрӗсен склатне кӗрсе вӗсен'5ен хӑшне 
пӗрне пӑхма '5ӗнетӗп. Сӑмахран—'5ӗрӗ т^унла йапаласем тутӑ 
пулса хӑйсем хыҫҫӑн йӑх (Т)ӗпӗ-ҫурӑ) хӑварасшӑ-н мӗн т^ухлӗ- 
пурӑнӑҫ йухӑмӗпе тавлашни ҫине пӑхӑпӑр. Кунта пирӗн 
валли вӗренмелли те, тӗлӗнсе хытса алӑ ҫупмалли те 
нумай пулӗ.



VII.

Тӑшмансене сивӗтмелли йапаласем.

Тендере (ҫут ҫанталӑкра) ытлашши пысӑк та мар пом
партир*) йатлӑ нӑрӑ пурӑнат. Вӑл хӑйӗн тӑшманне вӑйпа 
ҫӗнтерме пултараймаст. Ант^ах тӑшман аллине хӑйне: „на“, 
тесех те памаст. Ӑна йатне те ҫавна кура. панӑ. Шултӑрарах 
нӑрӑсем, хурт-кӑпшанкӑ ҫийекен вӗҫен кайӑксем тата ытти 
'йӗрӗ (ҫура тӑвакан) т,унсем те ӑна тытса ҫиме йаланах хӑ- 
тӗр. Ант,ах помпартир хӑйне тӑшманран вӑхӑтра сыхласа 
илет. Вӑл, ҫумне тӑшман 
пырса перӗнсенех, хӑйӗн 
хырӑмӗнт>е пур усал шӑр- 
шӑллӑ шыва тӑшман ҫине 
кӑларса йарат те, айак- 
калла тарат. Тӑшман, ки- 
рек кам пулсан та, ҫав 
шывӑн шӑршине тӳсей- 
мест: нӑрӑ хыҫҫӑн пӗриккӗ 
йарса пуссанах, хӑвалама 
пӑрахса айаккалла тарат,

, йе ӑҫта та пулин пытанма васкат.
Хӑйне помпартир майлӑ сыхлакан тепӗре т,ӗрӗ ^унлӑ 

йапаласен хушшинт,е пур. Вӑл во^убкӑ**) йатлӑ т,ӗрӗ т^ун- 
Вон}уТ)Кӑ Америкра пурӑнат. Вӑл катаранах паллӑ; ытлашши 
хӑрамаст; етеме те, тискер • кайӑксене те хӑй ҫывӑхне йарат, 
ант,ах ӑна тытса ҫийесшӗн ӑмсанакан пит сахал. Ҫакна илт- 
сен, ирӗксӗрех ыйтас килӗт: тискер кайӑксене вон>ут,кӑ ҫу- 
мӗнт,ен кам, йе мӗн айӑккалла хӑвалат-ши? Мӗн пур унӑн 
ҫумӗнт,е? тесе.—Хирёҫ акӑ мӗн калама йурат: во1ьу'5кӑ хӑйне 
тӑшманран, помпартир пекех, пит усал шӑршӑллӑ шывпа 
хӑтарат. Ҫав шывӑн шӑрши—ҫумне лекнӗ, сӗртӗннӗ йапалана 
ҫех мар, хӑйён ҫывӑхӗнт,е пулнӑ йапалана та ҫапса йурӑх- 
сӑр тӑват. Сӑмахран: ун ҫумён^е пулнӑ ҫимӗҫ ҫиме йурӑхсӑр пу
лат; унпа вараланнӑ тумгиртен икӗ-виҫӗ ерне хушпш ниме 
киресӗр ҫӗвек шӑршӑ кӗрет, ҫитменнике, ҫусан та, т^ас сӳ- 
рӗлмест. Ҫав шывӑн тумламӗ, асӑрхаман хушӑран, куҫа мӗне
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13-ыӗш ӳкер ,— Нӑрӑ (помпартир).

*) „Бомбардир" тесе ҫыртса, персе тӑшмана аптЯратакана калаҫҫб.
**) Воню чка- сӑсариа нбр ййх, пёцӗкрех тата хнтро т,ерӗ т,уп.



лексессӗн, ҫынна па^ (сӗм) куҫсӑр тӑват. Интейтсӑсем 
хушшинт,е вӑл шывран суккӑр пулнӑ ҫын нумай, тет Уоллес. 
Куртӑр-и ӗнтё, тӗн^е во^у^кӑна хӑйён пурӑнсӑҫне сыхлама 
йепле усал йапала панӑ!

Ҫапла сыхлат хӑйне тӑшманран хӑш т)ӗрӗ Т)ун. Ант,ах 
урӑх майпа сыхланаканӗсем те пур. Тепӗрисем тӑшманран 
ашӗ ҫиме йурӑхсӑррипе хӑтӑлаҫҫӗ. Ун пеккисем пурин^ен 
ытла нӑрӑсемпе хуртсем хушшинт^е нумай (уйар тата урӑхӗ- 
сем те), ан^ах т,ӗрӗ Т)унлӑ йапаласем хушшин^е те ҫук мар. 
Ҫавнашкал ашлӑ йапаласене вӗҫен-кайӑксем те, шапасем те,
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14-мӗш ^керҫёк — Вон^кё.

тата ытти Тдӗрӗ '5унлӑ йапаласем те тӗкӗнмеҫҫӗ, мӗншӗн те
сен—вӗсем вёсен ашӗ ҫиме йурӑхсӑррине малтанах пӗлеҫҫӗ. 
Кам систерет-ха кӑна вӗсене? Мӗнрен пӗлеҫҫӗ вӗсем ӑна?— 
Тулашӗн'5ен пӑхса-курсах пӗлеҫҫӗ, иккен.

Каллех, сӑмахран, калӑпӑр: кам курман сирӗнтен пиг 
хитре тӗслӗ хуртсене (гусениц)?—Тэгӑш вёсен тирӗ йӑрӑмлӑ 
хӗрлӗ, симӗс; пӑнг5ӑллӑ, йе шӑпӑн,лӗ, тата хӑшӗн шӑртлӑ та 
пулат. Нӑрӑсем хушшинъе те 'ьиперри пит нумай. Ант,ах 
ҫав хурт-кӑпшанкӑ пур те тулашӗпе ҫех т^ипер, ашӗ вёсен 
ҫиме йурӑхсӑр: хӑшӗн ним тути ҫук, тепӗрисент,ен ҫӑвара 
'йикмелле мар усал шӑршӑ перет. Ҫаккӑнта: „йӑлтӑртатакан



йапала пур те ылттӑн мар,“ тенё ваттисен халапё ирёксёрех 
аса килет. Вӑл халапа хурт-кӑпшанкӑпа тӑранса пурӑнакан 
'р>ӗрӗ Т)унсем те пӗлеҫҫӗ иккен.

Пӗр, вёреннипе т,апа тухнӑ, Пелт йатлӑ ҫын Никара- 
куа йатлӑ вырӑнта (кӑнтӑрлари Америкра пӗ^ӗк патшалӑх) 
нумай вӗтӗ шапа тӗл пулнӑ. Ҫав шапасем ытти шапасем 
ҫумӗнт,е пит ^ипер пулнӑ. Вёсен йака тирӗ '5акӑр хӗрлӗпе 
кӑвак тӗссене пӗр ҫӗре пуҫтарса илемленнӗ. Ҫав шапасем 
хурсемпе кӑвакалсем ҫӳрекен ҫаран ҫин^е пӗр шикленмесӗр 
ҫӳренӗ: хур-кӑвакалсент,ен пӗри те вӗсене тӗкӗнмен. Ҫакна
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15-мёш ӳкерт,ӗк.—'1]акӑр тёслӗ хитре хурт.

курсан, Пелт пит тӗлӗннӗ, мӗншӗн тесен, вӑл хур-кӑвакал 
шапасене ҫиме йуратнине пӗлнӗ. Ним тума аптӑранипе вӑл 
кӑвакалсемпе хурсене ҫав шапасем ҫине хӑвала, хӑвала 
кӳртнӗ. Ант>ах вӗсен^ен нихӑшӗ те шапасене ҫимен. Туылай- 
ран тин пӗр кӑвакал ҫав илемлӗ, хитре шапасент,ен пӗрне 
ҫӑварне илсе хыпнӑ, ант^ах ҫийӗнт,ех йӗкленсе кайалла кӑ- 
ларса пӑрахнӑ. Ҫаккӑн хыҫҫӑн тин Пелт ҫав тери '$ипер 
шапасем ҫиме йурӑхсӑррине пӗлнӗ. Хурсемпе кӑвакалсем ӑна 
тахҫанах пӗлнӗ; вӗсем ҫав шапасене тӗсрен уйӑрнӑ. Акӑ ӗнтӗ 
епӗр Т)ӗрӗ йапаласем хушшин-5е каллех ҫӗнӗ сых хатӗрӗсем 
(щиты): усал шӑрш, ҫиме йурами тутӑллӑ аш, тата ҫиме 
йурӑхсӑррине ҫийелтенех (тулашён^енех) систерекен тӗссем 
куртӑмӑр. Сирӗнген нумайӗшӗ кун ҫин^ен шухӑа'ламан та 
пулӗ. Ант^ах тӗнг5е хӑй пултарнӑ ат,и-пӑт,ишӗн пит тӑрӑшат. 
Вӑл вӗсене мӗн кирлине малтанах сиссе панӑ. Кӑна есӗр 
малта каланинт^ен те куртӑр, ан^ах малалла тата ытларах 
курӑр.



VIII.

Т)ӗрё ъунлӑ йапаласене хутӗлекен тӗссем.

Ҫӗр ҫинт>е тата шывра пит нумай Т)ӗрӗ-Т)ун пурӑнат. 
Вӗсем миллионшарӑн шутланаҫҫӗ. Ан^ах т^рё-т^ун ҫавтери 
нумай пулсан та, вӗсене пӗр-пӗринт,ен уйӑрма пулат. Уйӑрас- 
са— кӗлеткисен форминт,ен, йе ҫийӗсентщ тумӗ тирӗсен тӗсӗ- 
сентщн уйӑрмалла.

Тинӗспе ҫырмасент,е пурӑнакансене ҫӗр ҫин^е, типӗ 
вырӑнта, пурӑнакансемпе танаштарса пӑхсан, каллех уйӑрма 
пулат. Кусен хӑйсен тёс. Т)ӗрӗ-т>унсем пӗр-пӗринт,ен тӗспе 
уйӑрӑласси—пуринт,ен ытла вӗсем хӑйсем пурӑнакан вырӑн- 
тан килет.

Калани т>ӑнах та пулат. Акӑ вӗсент>ен пӗрисем— хӑйӑр, 
йе тӑм муклашкисемпе шурӑ т,ул катӑкӗсем ҫеҫ пӗтӗм ҫӗре 
витнӗ пушӑ хирсен^е; тепӗрисем— кӑнгӑрлари, шӑрӑх вырӑн- 
сен^и, ӗмёр симӗс кашласа ларакан вӑрмансент^е пурӑнаҫҫӗ; 
виҫҫӗмӗшӗсем—пӗтӗм ӗмӗрӗсене ҫарансемпе курӑклӑ хирсен^е 
пурӑнса ирттереҫҫӗ, тата тӑваттӑмӗшӗсем—ӗмӗртенпех сивӗ, 
йурпа пӑртан ҫеҫ пуйан, ҫурҫӗр йентщ Пӑрлӑ тинӗс патнел- 
лерех пурӑнаҫҫӗ. Пӑхӑрха ӗнтӗ ҫаккӑнта кӑтартнӑ Т)ӗрӗ т>унлӑ 
йапаласен тумтирӗсем ҫине! Мӗн тӗслӗ пулмалла пек туйӑнат 
сирӗншӗн вёсен тӗсӗсем?.

—- Акӑ сирӗн умра вӗри шӑрӑхпа типсе ҫунса кайнӑ 
пушӑ хир. Унӑн тӑпри тӑмлӑ; тӑм ҫийӗн'5е, вырӑнӑн, шутласа 
кӑларма ҫук тӗмескесемпе т^ул катӑкӗсем сапаланнӑ: ним 
илемӗ те ҫук. Шутласан, кунта нийепле т>ӗрӗ Т)ун та пулмалла 
мар пек, мёншён тесен, т^лккӗшпех ҫара вырӑн, пӑхсан та, 
унӑн вӗҫӗ-хӗри курӑнмаст. Ант,ах ҫав тери киресӗр, Т)ёрё 
5уна пурӑнма май ҫук вырӑнта та тӗрлӗрен калтасем, ҫӗлен- 
сем, вӗтӗ вӗҫен кайӑксем тата ытти т,ёрё т,унсем те пурӑнаҫҫӗ. 
Ҫитменнине тата вӗсем унта пайан-ӗнер ант^ах пыман, ӗмӗр- 
тенпе пурӑнаҫҫӗ. Ҫавӑнпа вёсен ҫийӗ-пуҫӗн тӗсӗ те ҫав 
вырӑнти йапаласем тӗслӗ пулса кайнӑ. Ҫӗленпе калта тирӗн 
хуппине ҫав хирти тӑм муклашкисемпе туулсен тӗсӗнт>ен 
уйӑрас та ҫук. Вӗҫен кайӑксемпе ытти т^ёрё т,унлӑ йапаласене 
(млекопитающие) хӑйсем пурӑннӑ вырӑнти тӗс ҫапнӑ. Ант,ах 
вӗсем хӑйсем илемлӗ маршӑн пӗртте кул^анмаҫҫӗ; шутласан, 
ытлашшипех кӑмӑллӑ, мӗншӗн тесен ҫав вырӑнти тӑпра тӗслӗ 
тӗс вӗсене нумай тӑшманӑн ҫивӗт) куҫӗсен'5ен хӑтарат.
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Сӑмахран тата Африккӑ пушӑ хирне илсе пӑхӑпӑр. 
Кунта тӗн^е пушшех т^ухӑн. Темиҫе ҫӗр ҫухрӑм талккӑшё 
хумлӑн купаланнӑ хӑйӑр ҫех выртаг, тата унта-кунта т,уллӑ 
сӑртсем курӑнкалаҫҫӗ. Ан^ах ҫапла пулсан та, унта та пурӑ- 
накансем пур: авӑ, т^улсел емёлкинт^е анттилопсем (хир
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10-мёп[ ^кортуйк. — Анттилопеем

кат,акисем) канса выртаҫҫӗ; унтах, инҫе те мар, вак т,улсем 
хушшинт>е хир ^ӑххисем т^аваланса ҫимӗҫ шыраҫҫӗ; ҫавӑнтах 
тушкант^иксем (хир мулкат,исем) сиккелесе ҫӳреҫҫӗ; тӑрисем 
пёр тӗмӗ ҫинтзен тепӗр тӗмӗ ҫине пӑрглатса куҫаҫҫӗ, тата 
кусен^ен пуҫне темӗн т,ухлӗ калта, ҫӗлен шуса-т,упса ҫӳрет. 
Шӑлт тӗлӗнмелле! Ҫак асӑннӑ туӗрӗ Т)унсен тирӗ тӗсӗсем 
пурин те, йури тунӑ пек, ҫавӑнти тӑпра тӗслӗ шупка сарӑ. 
Ант,ах кусем те хӑйсен тӗсӗшӗн пӗртте пӑшӑрханмаҫҫӗ.



мӗншӗн тесен вёсен тӗсӗ, куҫшӑн илемсӗр пулсан та, кирлӗ 
вӑхӑтра '5иперринТ)ен усӑллӑрах. Ҫири тӗс, хирте пурӑнакан 
1)ӗрӗ т^унсене, тӑтӑшах сӑрт ҫинт,и ^улсем, тата хӑйӑр хумӗсем 
хушшинт,е .пурӑнакан тӑшмансен^ен хӑтарат. Кунти пурӑнӑҫ

17-мӗш ӳкердаЗк. -Пуш ӑ-.хирти ’|)ӑхӑсем.

вӗсемшӗн, хӑйсем тӗслӗ тӑшмансем пулмасан, пит аван 
пулмалла, ант,ах кунга тӑшмансем' те ҫав тӗслех. Акӑ сӑмахран 
хир кушакӗ (рыҫ); тискер кайӑксен патшине—арӑслана илӗр. 
Вӗсем иккёшӗ те каснӑ-лартнӑ ҫав вырӑнти хӑйсӑр тӗслӗ. Ҫаз 
тӗс вӗсене тӑтӑшах пушӑ хирти т^ёре т,унсен тӳлек пурӑнӑҫне 
лӑсма пулӑшат. Вӗсем урӑх тӗслӗ пулнӑ пулсан, пушӑ хирти



Т)ӗрӗ-т>ун, вӗсене кагаранах асорхаса, вӗсен^ен сыхланма 
тӑрӑшмалла; ант,ах рыҫпа арӑслан, хӑйсемпе пӗр тӗслӗскерсем, 
пат, сисмен хушӑра парне ҫине Псӑрахӑнса ӑна пӗтерсе хураҫҫӗ.

Ҫитӗ. Хӑйӑрлӑ пушӑ хире хӑварӑпӑр. Малалла кӑнтӑрла 
йент,и, вӗри шӑрӑх вырӑнсен^и, вйрмансене куҫӑпӑр. Кунта, 
■^акӑр симӗс, ҫӑра ҫулҫӑсем хушшинт,е, ӑраснах илемлӗ, капӑр 
тӗклӗ кайӑксем пурӑнаҫҫӗ. Вӗсем хушшин^е пат, симӗс тӗк- 
лисем те нумай. Акӑ тӗслӗхе: псшпукай текен кайӑка, 
кӑвакар-^ӑна тата ыг- 
тисене те илсе пӑхар.
Кунта вӗсем пур те 
симӗс тӗслӗ. Ант,ах 
ҫав симӗс тӗс, пушӑ 
хирти пекех, кунта та 
кайӑксенетӑшманран 
х ӑ т ӑ л м а  пулӑшат 
(19-мӗш ӳк.).

Тата вӑрманти 
курӑк ҫине, унӑн ӑш- 
не пӑхӑрха! Унта мӗн 
■5ухлӗ калта, ҫӗлен, 
шапа тата ытти, вӗ- 
сене йевӗрлӗ, т,ӗрӗт>ун йӗшӗлтетет; вёсен тирӗсен тӗсӗте ҫавӑн- 
ти курӑк тӗслӗ симёс. Халё каллех куртӑр: т»ӗрӗ т>ун мӗн тӗслё 
йапаласем хушишн^е пурӑнат, ҫавсен тӗсне хӑй ҫине илет. Ентӗ 
иккӗлленмесӗр калама йурат: симӗс хупӑ (калтасен...), симӗс 
тёк пёр май симӗс йывӑҫсем, йывӑҫ тӗмисем, курӑксем хуш- 
шинт,е пурӑнакансемшӗн пйт усӑллӑ,— тесе. Хӑнӑхман куҫ 
вӗсене, симӗсскерсене, кирек камӑн пулсан та, симӗс ҫулҫӑсем 
хушшинт>е тепӗр т,ух асӑрхаймаст те.

Пури-ха ҫак йӗрке (саккун) пирён хушӑри вӑрмансент,е?— 
Пур иккен. Пирӗн патри, ҫурҫӗр йенеллерехри, вӑрмансем 
ирхи ҫур тӗлӗн'5е, хӗлле тата кӗркунне пит салхуллӑ тараҫҫӗ. 
Йывӑҫсем ҫап ҫара; вёсен та'5ка (хулӑм) хуйӑрӗсем ҫин^е 
шупка хӑмӑр тӗслӗ мӑк, йе тимӗре ҫеҫ ӳсет. Тата унта-кунта, 
йывӑҫсем ҫин^е, шанса сарӑхнӑ ҫулҫӑсем, ҫилпе ^ӗтӗренё 
пек, вӗлкӗшеҫҫӗ. Ҫӗр ҫинт,е ҫапӑпа, тутйх ҫапнӑ пек хӑмӑр- 
ланнӑ ҫулҫӑ тӗмисем курӑнкалаҫҫӗ. Мӗн илемӗ пур ӗнтӗ пирӗн 
патри вӑрмансен асӑннӑ вӑхӑтсент^е?—Туанах та илемлӗ мар 
вӗсем. Ан^ах ҫав тери илемсӗр пулсан та, кунта та таврари
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тӗнт,е тӗсӗ ҫапнӑ тӗрлӗрен кайӑксем пурӑнаҫҫӗ. Емӗртенпе 
ҫавӑнта пурӑннӑран, вёсен ҫурӑмӗсемпе айӑккисем ҫинт,и 
тӗкӗсем каснӑ-лартнӑ таврара ӳсекен йывӑҫ хуйӑрӗсем тӗслӗ 
пулса тӑнӑ. Ҫавӑнтах—хӑрӑк турат тӗслисене, хӑрса сарӑхнӑ 
шулҫӑ тӗслисене, йе тата, йывӑҫсем ҫин^енумайранпа ӳснӗрен, 
тӗттӗмленнӗ мӑк тӗслӗ пулнисене те курма йурат. Ҫак тӗс,” 
ытти вырӑнти пекех, кунта та т>ӗрӗ '5уна тӑшманран”хӑтарат.
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19-мӗш ӳкер^бк.-^-Поротастиксем.

Вӑрманта ҫех мар, шурти тылла-пуҫҫи ҫинт>е пурӑнакан 
вӗҫен кайӑксен тӗкӗ те тылла-пуҫҫи тӗслӗ пулнӑ. Тӗслӗх 
тылла-пуҫҫи ҫинт^е пурӑнакан кайӑка пеккаса илер. Унӑн 
тӗкӗ те, тӗкӗ ҫийӗн-5и ӳкер^ӗкӗсем те хӑй пурӑнакан вырӑнти 
ҫеҫкесем тӗслӗ (20-мӗш ӳкерт,ӗк).

Малалла епӗр Пӑрлӑ тинӗс хӗррине, йе унӑн уттисене 
ҫитсе пӑхӑпӑр. Ан^ах епӗр унта; нихӑҫан та ирӗлсе пӗтми 
йурпа пӑр хушшин^е, шатлама сивӗ 9— 10 уйӑх хушши тӑнӑ 
вырӑнта, шурӑ тӗсрен пуҫне урӑх тӗс кураймӑпӑр. Кунта 
урӑх тёс, пулсан та, сайра ан'ьах пулма пултарё. Кунта 
авалтанпах(тӗпренпех) упа, мулкат,ӑ, хир т>ӑххи, тӑмана, крет,- 
^ет  тата урӑхӗсем те пурӑнаҫҫӗ, ант^ах вёсен тёсёсем пурин те



шурӑ. Шутласан, вӗсем урӑх тӗслӗ пулмалла та мар, мӗншӗн 
тесен пёр май йурпа пӑр хушшин'5е пурӑнаҫҫӗ.

Ытти вырӑнти пекех шурӑ тёс те ҫавӑнта пурӑнакан 
1)ӗрӗ т>унсене нумай ӗҫ тума пулӑшат. Сӑмахран: упанӑн шурӑ 
ҫӑмлӑ тирӗ, тата кре^тӳетпа*) тӑмананӑн шурӑ тӗкӗсем вӗсене 
тӗлленӗ апат патне курату^ен, систермесӗр пырса тытса илме 
лулӑшаҫҫӗ; мулкат)ӑн шурӑ ҫӑмлӑ тирӗ, хир ^ӑххипе пото- 
рошникӗн**) шурӑ тӗкӗсем вӗсене, тӑтӑшах, шурӑ йур 
тӗмескисемпе пӑр катӑкӗсем хушшин^е тӑшманран тарса 
пытанма пулӑшаҫҫӗ.

Кунта ҫ и т е ^ е н  епӗр ҫӗр ҫинт,и тӗрлӗ вырӑнсент^е 
пурӑнакан т>ӗрӗ т,унсен ӑсне-хакне, ҫине-пуҫне пахаларӑмӑр-
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20-мбш ӳкерт,бк.— П сккас— шурта пурӑнакан кайӑк.

Малалла тинӗсре пурӑнакан т>ӗрӗ т,унсем ҫине пӑхар. Малта 
курнӑ пурӑнӑҫ вӑрҫийӗн йӗрки тинёсре те пур-ши?—Пур ик
кен. Ҫавӑнпа тирӗн тӗсӗ унта та нумай Т)ӗрӗ т^уна усӑ кӳрет- 
Тепӗр пулӑ, йури сӑрланӑ пек, каснӑ лартнӑ шыв, йе шывра 
ӳсекен йапала тӗслӗ. Кам шыври ҫеҫкесем (курӑксем) хуш- 
шинт^е пурӑнат, унӑн тӗсӗ те ҫав хӑй пурӑнакан вырӑнти, 
ҫеҫкесем тӗслех; кам тинӗс тёпёнт,и т,улсем хушшин^е, йе хӑ- 
йӑр ашён^е пурӑнат, вӑл—тинӗс тӗпӗ, йе унти Т)улсемпе хӑйӑр 
тӗслӗ. Тата тинӗсри т^ӗрӗ ^ун тинӗс ҫине, ҫийеле тухмасӑр 
пёр май тарӑн вырӑнта пурӑнат пулсан, ӑна шывра сасар- 
"гӑках асӑрхаса илме те ҫук: вӑл шалт тарӑн вырӑнти шыв 
тӗслӗ пулса кайнӑ; ҫийелте, шыв ҫинт>е, пурӑнаканӗсен тӗсӗ

*) К рочетг-ҫурҫрр йен'йв пурйнакан вйрЯм сӑмсаллӑ вӗҫеп кайЯк,

**) П одорож ник— хблле ҫул тӑрйх вӗҫскен кайӑк.



пӑртак ҫутӑрах. Андох пурин^ен те тӗлӗнмеллерех акӑ мӗн: 
тинӗс шывӗ ҫийӗн^е пурӑнакан (ишекен) т,ёрё т>унсен ҫурӑмӗ 
тӗксӗм кӑвак, хырӑмӗ ҫутӑ. Ҫак тӗс вӗсемшӗн пит аван: 
тӗксӗм кӑвак тӗс вӗсене тинӗс ҫинт>е, сывлӑшра, вӗҫсе ҫӳрекен 
тӑшмансен^ен хӑтӑлма пулӑшат, ҫутӑ тӗс—айалти, тинӗсри, 
тӑшмансент>ен хӑтарат. Тӑшмантан хӑтӑлас ӗҫ акӑ йепле 
пулат: тинӗс ҫинт>е вӗҫсе ҫӳресе пулӑпа тӑранса пурӑнакан 
тискер вӗҫен кайӑксем ҫурӑмӗсем тӗксӗм кӑвак, щыв ҫийс 
тӗслӗ, пулӑсене шывран т^ас уйӑрса илеймеҫҫӗ, айалтисем 
каллех ҫутӑ шурӑ хырӑмлӑ пулӑсене шыв капакён^ен уйӑрай- 
масӑр тытаймаҫҫӗ.

Акӑ тата есӗр пур те пӗлеттӗр: хӑш Т)ӗрӗ т>унсем—ҫара 
ҫерҫи, ҫӗрлехи лӗпӗш, кайура тата урӑхӗсем те хӑйсен 
йӑвисент,ен каҫ пулнӑ т,ух, йе ҫӗрле ҫеҫ ӗҫе тухаҫҫӗ. Вёсен 
пурин те тӗкӗ-ҫуҫӗ тӗттӗм, вӗсене ҫӗрле, тепӗр т,ух, асӑрхама 
та ҫук. Шурӑ пулнӑ пулсан, вӗсем т>асах тӑшмансен аллине 
лекмелле. Ҫавӑнпа тӗттӗм тӗс вӗсемшӗн пит усӑллӑ. Вӑл тӗс 
тӑшмансент^ен хӑтарнинт,ен пуҫне, тепӗр Т)ух хӑйсене кирлӗ 
апата та'сисету^ен тытса илме пулӑшат. Куртӑр-и ӗнтӗ, тум- 
тир тӗсӗ кунта та усӑ нумай к-ӳрет.

Шутласан —мӗн ^ухлӗ т>ӗрӗ 5ун ҫитӗнсе ҫитни, ант,ах 
ҫитӗнекенни ҫамрӑкки пӗтет пурӑнӑҫ вӑрҫин^е?! Кайӑксем 
хутшинт^е тата мӗн туухлӗ ҫӑмарта пӗтет! Т)ӗрӗ т,унлӑ йапа
ласем хушшинт^е кайӑксен ҫӑмартисене ӑстайӑн шыраса тупса 
вӗсемпе тӑранса пурӑнакансем те сахал мар. Ант>ах ҫӑмарта- 
сене те: „на“, тесе параканӗсемех ҫук. Ҫавӑнпа кайӑксент>ен 
нумайӑшӗ ҫӑмартисене тӑшмансент,ен хӑтарас шутпа, йӑвисене 
пур йент^ен те хупӑ тума тӑрӑшаҫҫӗ (ҫавӑраҫҫӗ); тепӗрисем ■ 
йывӑҫ хӑвӑлӗсент,е, ҫыран хӗрринт>и ҫӗр шӑтӑкӗсене, йе пат> 
никам та пымалла мар вӑрттӑн вырӑнсент,е тӑваҫҫӗ. Ант,ах 
йӑвисене уҫӑ вырӑнсент^е ҫавӑракансем те сахал мар; тата 
кайӑксент>ен хӑшӗ пӗри уҫӑ вырӑна ҫавӑрнӑ йӑвисене нимпе 
те хӳтӗлемеҫҫӗ (картламаҫҫӗ). Шутласан, кайранхисен ҫӑмар- 
тисем йӑвисене хӳтӗленисент,ен ытларах ҫухалмалла пек, 
ант^ах каллех епӗр шутланӑ пек пулмаст: кун пеккисем 
йӑвисене урӑх майпа сыхлаҫҫӗ.

Сирӗн хушӑра вӗҫен кайӑк ҫӑмартисене алӑпа тытса, 
ҫавӑркаласа пӑхман ҫын ҫук та пулӗ. Асӑрхаман-и? Мӗн 
тӗслисем ҫук вёсен хушшинт^е! Пӗрисем шурӑ, тепӗрисем 
кӑвакрах шурӑ, виҫҫӗмӗшсем симӗсрех, тӑваттӑмӗшӗсем сарӑ,
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21-мӗш укер^ӗк.— Кратрсӑ.

Акӑ, тӗслӗх, шыв Т)ӑххи майлӑ лысуххӑ йатлӑ кайӑка , 
илӗпӗр. Вӑл йӑвине йури хӑмӑш хушшинт,е, хӑмӑшӑн сарӑхса 
типнӗ, тата пӑн-^ӑн пӑнт^ӑн хура тутӑх ҫапнӑ ҫулҫисен^ен 
ҫавӑрат. Лысуххӑн ҫӑмартисем те йӑви тӗслех. Вӗсене, тӗксӗм 
сарӑ тата хура тӗрлӗ хупӑллӑскерсене, курса хӑнӑхман куҫ 
айакран мар, ҫывӑхран та хӑмӑш ҫулҫинт>ен уйӑраймаст.

Тата суйек*) йатлӑ, йӑвине шыв хӗрринт,и хӑйӑр ҫине 
ҫавӑракан кайӑка илӗпӗр. Унӑн та ҫӑмартисем каснӑ-лартнӑ

*) Суйек— шыв збррннҫе пурӑнакан гайӑк.
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йе тӗрлӗ; пур тёсе каласа та пӗтерес ҫук. Кам тӑват-ха ӗнтё 
ҫав, тӗрлӗ тӗслӗ, ҫӑмартасене?—Акӑ кам. Асӑрханӑ тӑрӑх— 
шурӑ, йе тӗрлӗ мар ҫӑмартасене хупӑ йӑвасем ҫавӑракаи 
кайӑксем тӑваҫҫӗ. Шултӑра тӗрлӗ, йе вӗтӗ тӗрлӗ ҫӑмартасене 
йӑвисене уҫӑ вырӑнта ҫавӑракан кайӑксем тӑваҫҫӗ. Мӗншӗн-ха 
капла ку?—Ӑна пӗлесшӗн пуҫа нумайах ҫӗмӗрме кирлӗ мар. 
Хупӑ, йе хӳтлӗхри йӑва уҫӑ вырӑнтин^ен шан^ӑклӑрах^ 
ҫавӑнпа унти ҫӑмартасем шурӑ; уҫӑ вырӑнта тӑшман нумай, 
ҫавӑнпа унти ҫӑмартасем тӗрлӗ. Ку тӗс вӗсене тӑтӑшах 
тӑшманран хӑтарат, мӗншӗн тесен айӑкран уйӑрса илме йӑвӑр.

^ р ӗ  зуилй й ап а 1асемпе. 3



хӑйӑр тӗслӗ. Йулашкинт,ен шыв хӗррин^ех пурӑнакан крат, 
кӑ*) йатлӑ кайӑка илӗпӗр. Вӑл йавине тинӗс хӗрӗн^и вӗтӗ 
^улсем хушшине ҫеҫ ҫавӑрат. Ҫавӑнпа унӑн ҫӑмартисем те 
ҫавӑнти т>улсем тӗслех. Кунашкал тӗслӗх, шырасан, тата 
нумай тупма йурат, ант>ах епӗ: ҫитет пулӗ, тетӗп.

Ҫапла ӗнтӗ епӗр ыглашшипех тӗлӗнтерекен интересный) 
йапаласем ҫинт,ен пӗлтӗмӗр.

Халӗ ӗнтӗ пӗтӗм каланинт^ен акӑ мӗн курӑнат: тӗпще 
щ ӗрё щ уна ҫех мар, вёсен ҫӑмартисене те тӗрлӗ тӗс усӑсӑр 
паман; вӗсент,ен нихӑшӗ те—йепле май килцӗ, апла сӑрлани 
ҫук. Пӗр сӑмахпа каласан, тӗн^е пултарнӑ йапала пур те 
вырӑнлӑ. Ҫӑм, тёк, хупӑ тата тир тӗсӗсем пуринт,ен ытла 
-§ӗрӗ йапаласем хӑйсем пурӑнакан вырӑн тӗсӗпе ҫураҫуллӑ. Ҫав 
тӗссем, тӑтӑшах, вӑйсӑр тата хӳтлӗхсӗр -^ӗрӗ "ьуна тӑшманран 
сыхлаҫҫӗ, ан^ах тискер, йун тӑкакан кайӑксене те хӑйсем 
тӗлленӗ парнисене сисету^ен вӑрттӑн пырса тытса илме май 
параҫҫӗ. •

Малта шутласа тухнӑ тӗссене вӗреннӗ ҫынсем ахал) мар 
сыхлакан, хӳтӗлекен тӗссем тенӗ. Каланипе епӗр те ҫураҫма- 
сӑр йулма пултараймастпӑр.

IX.

Т а та х  ^ӗрӗ ^унсене хутӗлекен (сыхлакан) тӗссем
ҫинт,ен.

Африккӑра, тата вырӑнӑн Аҫире те нектарккӑ йатлӑ 
пё^ёк  вӗҫен кайӑксем пурӑнаҫҫӗ. Кайӑксен хушшинт,е (пат- 
шалӑхӗнт>е) весенней т,иперри ҫукта-и, тен. Вӗсем калама та 

, ҫук илемлӗ кӗлеткеллӗ; пурин^ен ытла ҫийӗнт,и тӗкӗсем пит 
капӑр. Ҫав нектарккӑсем т>ет,ексем ҫине пит тӑтӑш лараҫҫӗ. 
Ҫавӑнпа хӑшӗ: вӗсем '5ет)екӗн сӗткенӗпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ 
лулӗ, тесе шухӑшланӑ. Ан'5ах ҫапла шухӑшлакансем йӑнӑшнӑ. 
Нектарккӑ гйет)ек ҫине сӗткеншӗн лармаст мӗн, вӑл т>ет>екӗн 
т,ашки ӑшӗнт,и хурт-кӑпшанкӑна пуҫтарат, мӗншӗн тесен 
вӗсемпе тӑранса пурӑнат. Хӑйсен йӗркипе т,ет,ексем те хурт- 
кӑпшанкӑна пуҫтараҫҫӗ, мӗншӗн тесен хурт-кӑпшанкӑ Тзе^ек- 
сен сӗткенӗпе тӑранса пурӑнат.
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Нектарккӑсем ним шухӑшсӑр, шикленмесӗр-тумасӑр 
жапӑр-хитре ^е^ексем хушшинт,е пӑртлатса вӗҫсе ҫӳреҫҫӗ. 
Ан^ах "ье^ек ҫинт,ен хӑпӑнсанах, темӗнрен хӑранӑ пек васкаса, 
ухӑн сывлӑшри ҫивӗ^ёшӗпе, вӗҫсе йывӑҫсен Т)ӑтлӑхне пыта- 
;наҫҫӗ. йе тата тепӗр Т)ет,ек ҫине куҫаҫҫё. Мӗн хӑратма 
лпултарат-ха вӗсене? Мӗншӗн вӗсем Т)ет,ек ҫинт,ен нумайлӑха

'-22-мС-ш укчр^бк — Нектарккӑ.

•хӑпашшӑн (уйӑрӑласшӑн) мар?— Акӑ мӗншӗн. Нектарккӑ, хӑй 
те ^е^ек  пекскер, "Ьетуек ҫин^е ларнӑ т^ух тӑшманӑн куҫӗшӗн 
питех палӑрмаст. Ҫавӑнпа вӑл 'ветуек ҫинт>е ытларах пурӑнма 
тӑрӑшат.

Куртӑри ӗнтӗ?—Пӗр йышши т,ӗрӗ т>уншӑн ъухӑн, тепӗ- 
риншӗн пуйан, капӑр тумтир усӑллӑ. Тепӗр тӗслӗ каласан: 
пӗри—"5ухӑн, илемсӗр тумтирӗпе, тепӗри—;ҫиме йураман хурт- 
.кӑпшанкӑ) ^ипер,капӑр-пуйан тӗсӗпе тӑшман аллине лекесрен 
хӑтӑлат. Тата виҫҫӗмӗшӗсем ауипер те, капӑр та, ант^ах ҫапах



хӑйсемпе тӗрлӗ т,ет,ексем хушшин^ех пурӑнакан тӑшмансенӗн 
куҫӗсемшӗн пит асӑрхамаллах мар.

Акӑ тата сирӗнтен кам та пулин ленивтсӑ йатлӑупӑтене 
курнӑ та пулӗ: ӑна ҫийӗн^и ҫӑмӑн^ен паллама пит аван /  
Тата вӗсен^ен нумайӗшӗн ҫурӑм ҫинт,е хӗрлӗ тӑм тӗслӗ 
кӑстӑрма^ пек ҫаврашка (ункӑ) пур; ункӑ хӗррипе хура кайма 
ҫавӑрӑннӑ. Ҫав каймаллӑ ункӑ упӑтене пушшех палӑртат. 
Кӑтартнӑ паллӑран шутласан, ленивтсӑна шултӑрарах тискер 
кайӑксент>ен нихӑшӗ те асӑрхамасӑр иртес ҫук пек туйӑнат, 
мӗншӗн тесен ҫурӑмӗ ҫинт,и ункӑ: на, тыт, тесех кӑтартса

парат. Тата денивтсӑ хӑйне 
хӑй' ни хӳтӗлеме, ни пытарма 
лултараймаст, ҫитменнине пит 
лӳппер. Ант,ах ^ӑнах та апла-и- 
ха упӑте тӑшманран хӳтӗленес 
ӗҫ?—Ҫук, ӗҫре урӑхларах ку- 
рӑнат. Упӑтенӗн ҫурӑмӗ ҫинт>и 
палли вӑл ҫ ӗ р  ҫине ансан 
ҫех аван палӑрат, йывӑҫ ҫин^е 
Т)ух питех те палӑрмаст. Хӑй 
вӑл пурӑнасса — йывӑҫ ҫин^е 
ытларах пурӑнат, ҫӗр ҫине сайра 

•23-мёш ӳкер.— Ленивтсӑ (упӑте). хутра ант,ах анкалат. Ун ҫин^ен
пёр авалхи поет ҫапла калат: 

ленивтсӑна шаннӑ мӑк тӗслӗ тӗкӗ-ҫӳҫӗ йывӑҫсем хушшинт,е 
пытанма пулӑшат; ҫитменнине икӗ хулпуҫҫи хушшинт>е хӗр- 
лӗрех тӑм тӗслӗ лаптӑк та (пятно) пулсан, тата вӑл хӑй йывӑҫ 
ҫумне ҫыпӑҫсах ларнӑ пулсан, ӑна хуҫӑлса ӳкцӗ турат кугӗн5ен 
уйӑрса та илме ҫук. Вӑл тӗлӗшрен тепӗр Т)ух ӑста кайӑкҫӑсем 
те йӑнӑшаҫҫӗ (улталанаҫҫӗ), тет.

Акӑ тата сирӗнтен кам илтмен: хӑш т,ӗрӗ т>ун хӗлле пӗр 
тӗслӗ, ҫулла тепӗр тӗслӗ тумтирпе ҫӳрет, тенине. Тӗслӗх 
малтан хамӑр хушӑри мулка^ӑнах илӗпӗр. Вӑл ҫулла хурарах 
хӑмӑр, хӗлле шурӑ. Мӗн тума кирлӗ-ха ёнтӗ ӑна ку икё 
тӗс?—Калле:х тӑшманран хӑтӑлмах кирлӗ. Хӗлле, ҫӗр ҫийӗ 
шурӑ ^ух, мулка^шӑн йур тӗслӗ пулни усӑллӑ, мӗншӗн тесен 
шурӑ йур ҫинТ)е шурӑ тӗс палӑрмаст. Ҫавӑнпа мулка^ кашни 
хӗл пуҫламӑшӗн^е ҫийӗнт,и тумтирӗн тӗсне улӑштарат. Ан^ах 
тӗс улӑштаракан Т)ӗрӗ т,ун мулкат) ҫех мар, урӑхӗсем те пур. 
Вӗсем: йус, ҫурҫёр йент>и тилӗ; вӗҫен кайӑксент,ен—ҫурҫӗр 
йент^е пурӑнакан пӑт>ӑр (куроппаткӑ).
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Ӑшӑ "5ух, пӑт,ӑр хӑй пурӑнакан вырӑнти мӑкпа витӗннӗ 
^улсем тӗслӗ; хӗлле ҫӗр-шыв йурпа витӗнсен, ку тӗс уна 
тӑшманран хӑтараймаст, ҫавӑнпа унӑн хӗле кӗнӗ ҫӗре ҫуллахи 
тӗкӗ тӑкӑнат те, вырӑнне шурӑ тёк ӳсет.

Малалла ҫурҫӗрге пурӑнакан тилӗне илсе пӑхар. Унӑн 
ҫӑмӗ хӗлле шурӑ-кӑвак, тат>ах пӑрланнӑ йур кӗрт>ӗ (глыбы) 
тӗслӗ. Акӑ, ҫу ҫывхарса килет. Йур ирӗлсе хуралат. Пӑр 
кӗрт,ӗсем ҫийелтен пыл^ӑкпа витӗнеҫҫӗ; тӑмлӑ ҫӗр йуртан 
уҫӑлат. Малалла ӗнтӗ шурӑ тӗслӗ тумтир те усӑсӑр пуласси 
палӑрат. Тилӗ те ҫывӑрмаст: вӑл тумтирне улӑштарма вӑхӑтра

2-1-мГ‘ш ӳкерт,ӗк. —(.урҫӗр йенри тилӗ.

ӗлкёрнӗ. Ҫур ҫывхарса пынӑ ҫеммӗн тиллӗн тирӗ те хуралнӑ. 
Вӑл шурӑран хӗрлӗрех пыл/ьӑк тӗслӗ пулса тӑнӑ. Шутласан 
ун ҫийӗнт,е каллех хӑйне таврари йапаласен тӗсӗ. Хӗл ҫыв- 
харнӑ вӑхӑта ку тӗслӗ ҫӑм каллех тӑкӑнат те, вырӑнне шурӑ 
шӑтат. Ҫапла ҫурҫӗр йент,и тилӗ ҫулталӑкра икӗ хут ҫӑмне 
тӑкат. Иус та ку тӗлӗшрен тилӗ майлах: ҫӑмне ҫулталӑкра 
иккӗ тӑкат. Вӑл та хӗлле шурӑ, ҫулла хӗрлӗрех хӑмӑр тӗслӗ 
пулат.

Телейлӗ—тӗнт^енӗн тӗлӗнмелле ирӗкӗпе ҫулталӑкра икӗ 
хут тумтирӗсен тӗсне улӑштарма пултаракан Т)ӗрӗ т,унсем. 
Ант,ах хӑйӗн ҫийӗнт,и тумтирӗн тӗсне кашни кирлӗ минуттӑрах 
улӑштарма пултарат тата телейлӗ. Тӗнт^ере йулашки пеккисем 
те пур. Акӑ сӑмахран, ытлашши пысӑк та мар „хамелеон11 
йатлӑ калтана илер. Ку пит тӗлӗнмелле йапала! Унӑн тирӗ 
пӗр минуттӑ хушшинт,е шурӑран сарӑ, сарӑран симӗс, йе 
хӑмӑр, йе тата урӑх тӗслӗ пулма пултарат. Кӗскереххӗн 
каласан: мӗн йапала ҫийӗнт,е, йе хушшин^е пурӑнма тытӑнат,
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унӑн тирӗ тӗсӗ те ҫав йапала тӗслӗ п-улат. Акӑ ӗнтӗ, пырсш 
калаҫ унпа! Кам: усӑсзр, йе йурӑхсӑр, теме пултарӗ нӑл ӗҫеК

25-мёш. укер^бк- -Вӑрманг пӑтӑрӗ ҫудяахи тёкӗпе.

26-лёш ӳкер^ёк.— ПГп/ ф  хёдлохн тумтирёпе.



Ант>ах—хура, унтах—сарӑ. Хӑш тёс уншӑн усӑллӑрах, вӑл унӑн 
ҫийӗнт,е! Ӑҫтан ӗнтӗ ӑсӑрхаса илтӗр уна тӑшман, вӑл симӗс 
курӑк ҫин^е ларнӑ т,ух! Курӑк симӗс, вӑл та симӗс. Вӑл 
хӑмӑр, йе сарӑрах Т)ул ҫине куҫнӑ, унӑн сийён^е те ҫав тӗслӗ 
пулма ӗлкӗрнӗ. Акӑ тата, вӑл хӑй те кӗтмен хушӑра шупка 
хӑмӑр хуйӑрлӑ йывӑҫ ҫине лекнӗ. Мӗн шутлаттӑр есӗр?

— Вӑл унта та ҫав йывӑҫ тӗслӗ пулса тӑрса тӑшман 
асӑрхайми пулнӑ.

Хамелеона йевӗр- 
лӗ т>ӗрӗ 5унсем тата 
шывра пур. Вӗсент,ен 
пӗри — к а м п а л а  
йатлӑ пулӑ, тепӗри — 
с п р у т  йатлӑ рак 
хуранё ӑшӗнт,е иурӑ-
НЗкан 5 ӗ р ӗ Йапала 27-мёш укер$ёк.- Хамелеон,
( с л и з н я к ) .  Вёсен
хушшинт,е уйрӑмӗ те нумай мар. Хамелеон хӑйӗн тӗсне тӑш- 
манран хӑтӑласшӑн улӑштарат, кампалапа спрут хӑйсен пар- 
нисем (ҫимелле йапаласем) вӗсем пынине ан систӗр тесе 
улӑштараҫҫӗ. Кампала ҫимелли йапалана хӑваласа тытма 
йуратмаст. Вӑл ӑна хӑйӑр ҫин^е кӗтсе выртса сыхласа илет. 
Ҫавӑн ^ух унӑн тӗсӗ тинӗс тёпӗн^и хӑйӑр тӗслӗ пулат. 
Спрут та ҫимӗҫе кампала пекех тытса илет. Вӑл тинӗс тӗпӗн- 
Т)И сулеей хушшине кӗрсе выргат те, ҫимӗҫ ҫывӑха пырасса 
Т)ӑтӑмлӑн кӗтет. Ҫывхарсанах, уткӑнса йарса илет.
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Ирӗксӗр улталакансемпе цӗрӗ тапӑсем.

Ҫут ҫанталӑкра ытлашши пысӑкках та мар п о х а ^ и  
йатлӑ нӑрӑ пур. Кайӑксент,ен нумайӗшӗ ҫав нӑрӑсене ҫиме 
пит йуратаҫҫӗ, ант,ах вӗсене асӑрхаса илме йӑвӑр, мӗншӗн 
тесен, вӗсем, йапаласем ҫин-^е ларнӑ тӳух, тӗрлӗ тӗслӗ пу- 
лаҫҫӗ. Акӑ вӗсен^ен пӗри ҫулҫӑ ҫине ларнӑ та, каснӑ-лартнӑ 
ҫулҫӑ ҫине ӳкнӗ кайӑк пӑхӗ тёслӗ пулнӑ. Тепӗрине нийепле 
те петрушкӑ, йе паҫтернак (карта ҫимӗҫӗсем) вӑррисен^ен 
уйӑрса илес ҫук, виҫҫӗмӗшӗ шӑлтах курӑк ҫин^и кӗмӗл тӗслӗ 
сывлӑм тумламӗ пек. Ҫаккӑн хыҫҫӑн кам тӗкӗнтӗр ӗнтӗ



вӗсене! Кайӑк пӑхӗ тӗ, петрушкӑ вӑрри те, тата ҫывлӑм тум- 
ламӗ те кайӑксене пат^ах кирлӗ мар. Ҫапла—кайӑксем ҫав 
нӑрӑсене ҫимелле мар йапаласем вырӑнне хунипе пит йӑнӑ- 
шаҫҫӗ. Ант^ах кайӑксем улталанни нӑрӑсемшӗн аван: вӗсем 
йӑнӑшнипе нӑрӑсене тӗкӗнмесӗр иртсе кайаҫҫӗ, нӑрӑсем тӗрӗс 
тӗкел йулаҫҫӗ. Куртӑри ӗнтӗ? Шӑлт тӗлӗнмелле ку ӗҫрен! 
Т)ӗрӗ йапаласем Т)ӗрӗ мар йапаланӑн курӑнма пултараҫҫӗ. Кун 
■ҫин^ен тӗплӗрех каланине епӗр малалла тага курӑпӑр, халӗ 
пире тӑшмана улталама кӑтартнӑ пек май пуррине пӗлнипе 
те ҫитӗ.

Шутласан, т,ӑнах та урӑхлӑ пулма та кирлӗ мар. Т)ӗрӗ 
т,унлӑ йапаласен—ҫӑмӗн, тӗкӗсен, хупписен, тата тирӗсен тӗ- 
сӗсем усӑсӑр мар пулсан, йапаланӑн формипе сӑнсӑпат>ӗ те 
пурӑнӑҫра усӑсӑр пулмалла мар. Калани тӗрӗссине кӑтартма 
ҫак тӗслӗхсене илӗпӗр. Акӑ вӗсент>ен пӗри: пӗрре, пӗр Уйер 
йатлӑ вӗреннӗ ҫын аллине ҫӗҫӗ илнӗ те, йывӑҫ пах^ине 
йывӑҫсем ҫинт,и хӑрӑк туратсене тасатма кӗнӗ. Пӗр ҫливӑ 
йывӑҫҫи кутне пырса тӑрсан, вӑл ун ҫин^е хӑрӑк турат пур
рине асӑрханӑ. Ант,ах ҫав турат, ҫӗҫӗпе тӗкӗнсенех, йӑшӑл- 
татма тапратнӑ та, ҫӗре ӳкнӗ; унтан вӑраххӑн шума тытӑннӑ 
Ҫакна курсан, Уйер шӑлт тӗлӗнсе хытнӑ. Т)ӑнах такам та 
тӗлӗнмелле. Ҫӗҫӗпе касас тесе тӗкӗннӗ йапала турат пулман, 
икӗ туйм тӑршшӗ хурт пулнӑ. Ҫав хурт хӑйӗн тирӗн тӗсӗпе. 
тата шӑмми-шаккипе, икӗ тумлам шыв пек, каснӑ-лартнӑ 
хӑрӑк турат пулнӑ. Тата унӑн пуҫӗ те турат ҫинт,и ҫурӑлман 
кӑ'5кӑ пек пулнӑ. Асӑрхӑр-ха ӗнтӗ! Уйер вӑтӑр ҫул хушши 
тӗрлӗрен хурт-кӑпшанкӑсемпе аппаланнӑ; ҫав хушӑра тем 
тӗслӗ хурт-кӑпшанкӑ та курнӑ; вёсен пурӑнӑҫне урлӑ та, 
пирлӗ те (тӗпӗ-йӗрӗпе) сӑнаса вӗреннӗ, ант,ах ҫапах та йӑнӑш- 
нӑ. Ҫаккӑн хыҫҫӑн кайӑксем йӑнӑшнин5ен мӗн тӗлӗнмелли 
пур ӗнтӗ! Халӗ иккӗленмесӗр, йӑнӑшмасӑр: ҫав хурт, ыттисем 
1 0 0 0 -шерӗн пӗтнӗ хушӑра, сайра-хугра ҫеҫ кайӑксен ирхи 
апаТ)ӗ пулма пултарат, тесе калама йурат.

Малта кӑтаргнӑ майпах тӑшмансен^ен тага тепӗр хурт 
хӑтӑлат. Вӑл хурт ансӑр ҫулҫӑллӑ, тата кӑвак '5е'5еклӗ ҫеҫ- 
кесемпе (курӑксемпе) тӑранса пурӑнат. Шӑлтах тӗлӗнмелле: 
ҫав хуртӑн кӗлетки тӗсӗ ҫулҫӑ пек ҫимӗс; пуҫӗ-тӗсӗпе те, 
формипе те каснӑ-лартнӑ кӑвак '5е-век. Ҫавӑнпа ӑна, хӑй 
йуратнӑ ҫеҫке ҫин'5е, симӗс ҫулҫӑсемпе кӑвак ^е^ексем хуш- 
шин^е, ларнӑ ^ух, асӑрхаса илме пит хӗн.
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Тата кунтан та йӑвӑртарах тепӗр шӑр^ӑка асӑрхаса 
илме, мӗншӗн тесен вӑл йывӑҫ ҫинт,ен ӳкнӗ пӗ^ӗкрех ҫул- 
ҫӑпа шӑпах пӗр тӗслӗ. Ӑна пӗрре ҫех мар кӑткӑ тӗми ҫумӗн- 
т^е, кайла-майла пёр май йӑшӑлтатакан кӑткӑсем хушшин^е,

28-мбш ткерт,бЕ.—Т ур ат  майлӑ хурт.

тӗл пулма пулат. Вӑл урисене хырӑмӗ айне пуҫтарат те, ним 
тапранмасӑр, кисренмесӗр кӑткӑсем хушшинт,е выртат. Темӗн 
т,ул кӑткӑ ун урлӑ каҫса ҫӳрет. ан^ах вӑл шӑр^ӑкне пӗл- 
мест. Ҫав тӗрлӗ ултавлӑ сӑн-сӑпат пулмасан, вӑл шӑрт>ӑка 
кӑткӑсем тахҫанах пайӑн салатса хӑйсен йӑвине илсе кӗмелле.

Ант^ах-асӑннӑ шӑр^ӑк йевӗрлӗ телейлӗ т>ёрё йапаласене 
лӗпӗсем хушшинт,е те тӗл пулма йурат. Кам пӗлмест сирӗн-



I
тен—кайӑксем, тата урӑх т,ӗрӗ "5унсем те лӗпӗсемпе тӑранса 
пурӑннине? Акӑ сирӗн умра каллимӑ йатлӑ лӗпӗ турат 
ҫинт>е ларат. Ӑна малтанах есӗр турат ҫинтра ҫулҫӑран ни- 
йепле те уйӑрса илейес ҫук.. Тишкеререх пӑхсассӑн тин унӑн- 
урисене, хырӑмне, тата саланса пуҫтарӑнма пултаракан тавӑ- 
рӑн^ӑк сӑмсаллӑ пуҫне курма пултаратӑр. Есӗр сарӑхнӑ ҫулҫӑ
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29-мӗш укср^ӗк.— Ка.мимӑ лбпб ҫулҫӑллӑ турат ('ииҫе.

вырӑнне хунӑ йапала, кӗтмен вӑхӑтра, лӗппӗн пуҫтарнӑ ҫу-- 
нат,ӗсем пулса тӑраҫҫӗ. Ҫапла каллимӑ лӗпӗ хӑйӗн ҫунатуӗ- 
сене пуҫтарса турат ҫин^е ларнӑ т,ух, ҫитменнине туратӑн 
ҫулҫисем те типсе сарӑхнӑ пулсан, ӑна кайӑк мар, етём те 
ҫулҫӑран аран уйӑрса илме пултарат. Каллимӑ хӑй пит ^ и -  
пер лӗпӗ: ҫунатӳӗсен пит йенӗ ҫутӑ, тӳнтер йенӗ типсе хӑрнӑ 
ҫулҫӑ тӗслӗ, тата ҫуна'5ӗн шӑнӑрӗсем те ҫулҫӑ шӑнӑрӗсем 
пекех. Каллимӑ вӗҫме пит йуратмаст, тата симӗс ҫулҫӑллӑ



йывӑҫ-курӑк ҫине те сайра ларат. Пуринт,ен ытла вӑл шанса 
шурӑхнӑ ҫулҫӑллӑ йывӑҫсемпе ҫапӑ куписем ҫинт,е пурӑнат- 
Уншӑн унтан ырӑ вырӑн ҫук та. Унта ӑна никам та т,ӑрман- 
тармаст; симӗс йывӑҫ-курӑк хушшинт,е, тата сывлӑшра (вӗҫ- 
нӗ "бух) вӑл ташман аллине ьас лекме пултарат.

Каллимӑ ҫин^ен калани камшӑн тӗлӗнмелле мар ӗнтӗ! 
Ҫитменнине ӑна никам та: „^ӑн мар,“ тесе калама пултарай- 
маст. Ҫапла, тён^ере т,ӗрӗ йапалана та пурӑнма питех ҫӑмӑл 
мар иккен. Пурӑнас ӗмӗтпе тӑшманран хӑтӑласшӑн, нумай 
йӗрӗ йапаланӑн йаланхи тӗсне улӑштарса йе турат пек, йе 
ҫулҫӑ пек, йе тата кайӑкӑн пӑхӗ йевӗрлӗ пулас пулат.

Йепле пурӑнаҫҫӗ-ха тата хурт-кӑпшанкӑсемпе тӑранса 
пурӑнакан тискер лӗпӗшсем?—Кусемшӗн пытанса ларса апа- 
та (ҫимӗҫе) тытса илесси пушшех кирлӗ йапала. Ҫавӑнпа 
вӗсем те ку тӗлӗшрен малта асӑннӑ туӗрӗ т,унсент,ен кайах 
йулмаҫҫӗ.
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30-мӗш укер^ӗк — Похомол—цёрб турат.

Пӗрре, нӗр Форпус йатлӑ вӗреннӗ ҫын, ҫеткӑпа лӗпӗ- 
сене тытса ҫӳренӗ '5ух, пит т>ипер, кӑвак лӗпӗ кайӑк пӑхӗ 
ҫинт,е ларнине курнӑ. Лӗпӗ ҫав тери аван мар вырӑнта ларни 
ӑна пит тӗлӗнтернӗ. Вара Форпус, лӗпӗ мӗн тунине пӗлес- 
шӗн, алла ҫеткӑ илнӗ те, вӑл ларнӑ вырӑна йӑпшӑнса пынӑ. 
Лӗпӗ, хӑраса тарас вырӑнне, хӑйне алӑпа тытса илмех панӑ. 
Ан'5ах алӑпа сӗртӗнсенех, унӑн ӳт,ӗн пайӗ кайӑк пӑхӗ ҫумне, 
ҫыпӑҫнӑ пек, татӑлса йулнӑ. Кун хыҫҫӑн вӑл, кайӑк пӑхӗ ҫи- 
лӗмлине пӗлесшӗн, тищкеререх пӑхса, ӑна пӳрнипе сӗртӗн- 
нӗ. Мӗн шутлаттӑр есӗр?—Форпусӑн куҫӗсем йӑнӑшнӑ: кайӑк 
пӑхӗ вырӑн^е урисене хуҫса ҫурӑмӗ ҫин^е ерешмен выртнӑ. 
Кам ан тӗлӗнтӗр ӗнтӗ ҫакӑнтан! Ерешмен каснӑ лартйӑ йайӑк 
пӑхӗ пек! Шӑлг кулӑшта йапала! Ант^ах, ку йапала ҫав



ултавлӑ ерешмен аллине ним шухӑшсӑр вӗҫсе пырса лекекен 
лӗпӗшӗн кулӑшла мар.

Тепёр ерешмен хӑйӗн парнине (апатне) тата т,ейерех 
улталат. Вӑл каснӑ-лартнӑ апата сыхласа тытма хӑй ларнӑ 
йывӑҫ-курӑк ҫинТ)И -5ет,екӗн кӑт,ки пек. Вӑл йалан—йывӑҫ, йе 
курӑк турат>ӗ ҫине ларат те, хӑйӗн парни килессе тӑппӑн 
пӗр тапранмасӑр кӗтет. Ҫав хушӑра вара—ун ҫине, "ье^ек 
кӑт)ӑки ҫине ларатӑп, тесе ларнӑ ҫӑмӑл ӑслӑ пуҫлӑ щӑна 
кӗтмен хушӑра унӑн парни пулса тӑрат. Йун йуратакан ереш- 
мен ӑна йӑпӑр-йапӑр ҫулсаилетте, пӗтерсе те хурат.

Малта асӑннӑ хурт-кӑпшанкӑна ӑста тытакан похомол 
йатлӑ тпӑр^ӑка есӗр манман та пулӗ-ха. Вёсен хушшинТ)Э
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31-мбш ӳкерцгк.— П охомол— ҫӳрскен ҫулҫӑ.

тата пит паллӑ йӑх пур. Ҫав йӑхран тухнӑ щӑр^ӑкӑн тӑршшӗ 
пёр фута ҫитет, тат>кӑшӗ пӳрне пек. Куракан малтанах ӑна: 
■^ӗрӗ йапала, тесе калас та ҫук. Ҫав ниме киресӗр тӗслӗ 
йапала (пугало), ӑҫта та пулсан, тӗмӗшне, пытанса ларат те, 
айван хурт-кӑпшанкӑсене н у м а й ^ е н  Т)ӑтӑмлӑн кётет. Лешсем 
ӑна тӑшман тесе щутлама та пӗлмеҫҫӗ, мӗншӗн тесен вӑл 
-^ерё йапала пек мар. Унӑн кӗлетки каснӑ - лартнӑ ӳсекен 
йывӑҫ тура^ӗпек. Тирӗ шатрашка, гипӗ мӑк тӗслӗ, кӗсен-ҫӑпан 
йевӗрлӗ йапалапа витӗннӗ; урисем турат ҫин^и пӗр ҫулхи хулӑ- 
сем пек Йепле йӑнӑшас мар ӗнтӗ унта! ?>ӑнах та, вак-тӗвек хурт- 
кӑпшанкӑран хӑшӗ пӗри йӑнӑшса унӑн тути айнех пырса 
кӗрекенӗ те нумай. Ҫавсӑн пек т^ух шӑр^ӑк ҫывӑрмаст: пӳ
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ҫитмелле пулсанах, кӑпшанкӑна урисемпе йарса илет те,, 
ҫӑварне пӗрсе т,икет.

Асӑннӑ йышши шӑр'5ӑк йевӗрлӗ, Т)ӗрӗ турат пек, йапа- 
ласем пуринт^ен ытла кӑнтӑрла йент,и шӑрӑх ҫӗрсен^е тӗл 
пул^алаҫҫӗ. Ант^ах ҫавӑнтӑх тата урӑх ӑрзтӑ шӑрт^ӑксем пур. 
Вӗсене ылтарлӑ: ,,ҫӳрен ҫулҫӑсем (ходячие листы)“ теҫҫӗ. Ҫав 
шӑрт^ӑксене: „ҫӳрекен ҫулҫӑсем“ теме т,ӑнах та май пулнӑ. 
Вёсен ҫунат,ӗсем пысӑк. Хашни ҫунат,ӗ симӗс, йе ҫурмалла 
сарӑхнӑ ҫулҫӑ* йевӗрлӗ. Ҫуна^ӗсен шӑнӑрӗсем те йывӑҫ ҫулҫи 
шӑнӑрӗсем пекех. Мӑнтӑр, шампа хырӑмӗ пат^ах курӑнмаст» 
мӗншӗн тесен ӑна ҫунат>ӗсем хупласа пытараҫҫӗ; малти ури- 
сен шултӑра ҫулҫӑ (сумейте) кутӗн^е ӳсекен кӗҫӗн ҫулҫӑ 
пек. Кӗскенӗн каласан, тӗн^е ҫав шӑрт,ӑка— йурийех ытти 
хурт-кӑпшанкӑна улталанма ҫавӑн пек пултарнӑ, теме те 
йурат. Хурт-кӑпщанкӑ ^ӑнах та, ӑна ҫулҫӑ вырӑнне хурса, 
тӑтӑш унӑн апа^ӗ пулат.

Ҫапла: аван „Т)ӗрӗ турат,“ тенӗ шӑрт,ӑк; унран кайа 
мар „ҫӳрекен ҫулҫӑ“ тенӗ шӑрт,ӑк та. Ан^ах вӗсем иккӗшӗ 
те виҫҫӗмёш йышши похомола ҫитеймеҫҫӗ. Виҫҫӗмӗшӗ—хӑйӗн 
фо.рмипе те, тӗсӗпе те хӑй пурӑнакан вӑрманти пӗр т>аплӑ 
ҫеҫкенӗн т,акӑр хӗрлӗ ^е^еке  йевӗрлӗ. Акӑ ӗнтӗ пирӗн умра 
каллех хурт-кӑпшанкӑн т>ӗрӗ таппи. Тӗрлӗрен лӗпӗ, тата 
хурт-кӑпшанкӑран урӑхӗсем те, ҫав т,акӑр хӗрлӗ тӗслӗ похо
мола курсанах, ун ҫине сӗткен нумай илес ӗмӗтпе лараҫҫӗ. 
Т)ӑнах та, иртсе пыракантан никам та лармасӑр т,ӑтайас ҫук. 
Асӑрхӑр-ха: ака сирӗн умра курӑксем хушшин^и пит т,ипер, 
т^акӑр хӗрлӗ 'ве^ек. Ӑҫтан иртсе кайтӑр хурт-кӑпшанкӑ ун 
ҫине лармасӑр! Хурт-кӑпшанкӑ мар, етем те тытса пӑхмасӑр 
тфтас ҫук, мӗншӗн тесен илӗртӳ пит хӑватлӑ. Ҫавӑнпа айван 
лӗпӗш, йе ытти хурт-кӑпшанкӑ ӑна курсанах, ун ҫине ларат 
те, сӑмсине (тутине) т,ӑсса сӗткен илме шутлат. Ант>ах ӑна, 
кӗтмен хушӑран, вӑйлӑ урасем ним хӗрхенмесӗр сасартӑк 
йарса илеҫҫӗ те, тӑшманӑн тути патне илсе пыраҫҫӗ... Т)е$ек 
—тапӑ хӑйне мӗн кирлине турӗ. Вӑл тутӑ, лӗпӗш пӗтни ун- 
шӑн нимӗн те мар. Шутласан, урӑхла пулмалла та мар: по
хомол, .апат шыранӑ ^ух, хӑйне тӗнт>е панӑ хатӗрсене ан^ах 
ӗҫе кӳртет.

Кам тӗлӗнмӗ?—Т)ӑнах такам та тӗлӗнмелле—тӗрлӗ Т)ӗрӗ 
йапаласен хӳтлӗхпе апат шырамалли хатӗрӗсем ҫин^ен тӗп- 
лӗрех шутласан.
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Кам илтмен сирӗнтен: сурӑх тирне тӑхӑннӑ кашкӑр ҫин- 
^ен  йуптарса каланӑ йумаха? Тӗрӗссипе каласан ун пек каш- 
кӑрсем ҫук. Ант>ах ҫаккӑнта, малта шутласа тухнӑ тӗрлӗ 
тискер Т)ӗрӗ ^унсем, мӗнрен сурӑх тирне тӑхӑннӑ кашкӑрсем 
мар? Ҫипуҫӗнт>ен, тата тулашӗн^ен пӑхсан, вӗсем никама та 
усал тӑвас ҫук пек, ант>ах пырса лек-ха вёсен аллине!

Ат^а т,ух пире тӑтӑшах куҫ пӑвакан калпах ҫинт^ен 
каласа йуптарату^ӗҫ. Туӑннипе каласан, ун пек калпака никам 
та курман, мӗншен тесен—вӑл пулман. Ан^ах хурт-кӑпшан- 
кӑсемшӗн мӗншӗн курӑнми калпак мар— кайӑк пӑхӗ тӗслӗ 
^решмен, сывлӑм тумламӗ тӗслӗ нӑрӑ, тата урӑхӗсем те? 
Ҫитӗ... Мӗне кирлӗ пирӗншӗн йумахри хӑватсем?! Т)ӑн хӑват 
хамӑра ҫавӑрса таракан тӗнт^ере темӗн Т)ухлӗ! Тён^ене йу- 
ратӑр, ӑна сӑнаса вӗренӗр, вара сирӗншӗн йумахри пек хӑ- 
ватсем кулӑшлӑн ан^ах курӑнӗҫ.

Т)ӗрӗ "5унлӑ йапаласем хушшин^е йут тумтир тӑхӑнни- 
сем пур. Кам ӗнентӗр ӗнтӗ кӑна!?—Т)ӑн, 1>ёрё т>унлӑ йапала- 
■сем етем пек ҫветкӑ пулмаҫҫӗ, ан-^ах тепӗр т,ух вёсен те 
ирӗксӗрех йут тумтире ҫийе хумалла пулат. Ҫакна вӗсем 
кӳштесе, кулӑ вӑйӑшӑн гумаҫҫӗ, пурӑнӑҫра килекен тӗрлӗ 
инкек-синкек тутарат. Етем йут тумтире мыскара тунӑ вӑ- 
хӑт иргсенех хыват; т>ӗрӗ т,унлӑ йапаласем хушшинт,е ку ӗҫ 
^пла мар: камӑн йут тумтирпе ҫӳреме шӑпа тухнӑ, вал ҫав

XI.

Йут тумтир тӑхӑнакансем.



тумтирпех ҫуралса вилет; хайӗн ҫийӗнт,и тумтире, ҫер ҫин^е 
пурӑннӑ '5ух, пӑрахас тесен те, пӑрахаймаст.

Пӗр шӑна пур. Вӑл пирӗн патри шӑнасен^ен шултӑра- 
рах, тата унӑн кӑмӑлӗ те ӑраснах урӑх. Пурин^ен ытла вӑл 
пыл хурт,ӗсене сийен кӳрет, вӗсемшӗн унтан усал тӑшман 
ҫук та пулӗ. Ҫӑмарта тума вӑхӑт ҫигсессӗн, ҫавӑ шӑна вӗл- 
лене кӗрет те, йӑвари карас 
куҫӗсен ӑшне ҫӑмартисене 
хурса тухат. Вара ҫав шӑна 
хунӑ ҫӑмартас.ент,ен пулнӑ 
х у р т с е м  вӗллери пӗтӗм 
пыл хурт,ӗсен шур хуртне 
ҫисе йараҫҫӗ. Есӗр калӑр: 
апла пулсан, вӗллери пыл 
тӑвакан хуртсемпе алӑкри 
хуралҫӑ хуртсем мӗне кура 
ӑна хӑйсен 'ҫи усал тӑш- 
манне, вӗллене кӗртеҫҫӗ, 
тейӗр. Ант,ах кунта пыл 
хӳрТ)ӗсене айӑплама май 
ҫук,мӗншён тесен ҫав шӑна 
шӑлтах пыл хурт,ё тӗслӗ.
Вӗсем ӑна, хӑйсен йулта- 
шӗсент,ен уйӑрса илейме- 
сӗр, ирӗккён кӗртсе йа- 
раҫҫӗ.

Вӗллене кӗнӗ шӑна, пыл 
хурт,ӗсен хушшинт^е хӑйӗн 
ӗҫнетунипе, вёсен йӗркел-
лӗ пурӑнӑҫне ҫ ӗ м ӗ р е т .  „„ х „ „

' ' г  5 г  зо-мӗш  ӳкер.— Сапса маила иара.
Ҫавна майла йапалах тата
ерешмен пур: вӑл кӑткӑсен йӑвисене ҫӗмӗрет. Кунӑн сӑн- 
сӑпат,ӗ, тата пысӑккӑшӗ те каснӑ - лартнӑ кӑткӑн пек. Ӑна 
кӑткӑран нийепле те уйӑрма ҫук. Кӑткӑ:ен йӑвине лексен, 
•ерешмен кунӗпе вӗсем мӗн пурне - ҫукне тустарат. Пӑхсан, 
хӑй ӗҫленӗ пек ҫӳрет, ант^ах ӗҫлемест. Пӑртак майлӑ вӑхӑт 
тупӑнсанах, ҫамрӑк кӑткӑсене пӑват, йе ҫӑмартисене ҫиме 
тӑрӑшат. Ҫав ерешмен кӑткӑ тӗслӗ пулмасан, кӑткӑсем 
ӑна хӑйсен йӑвинт,е минуттӑ та пурйнма парас ҫук: ҫурка- 
ласа тӑкмалла, ан^ах вӗсене те тӑшман хӑйсем йевӗрли
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пӗтерет. Куртӑри ӗнтӗ, йут тумтир тӑшманшӑн йепле усӑллӑ! 
Тӗнт>е— вӑрҫӑ хатӗрӗ, йе хӳтлӗх паман -^ӗрӗ Тэуншӑн хӳтӗле- 
кен тӗспе йевӗр те темрен паха.

Епӗр пӗлетпӗр: кайӑксен^ен нумайӗшӗ сӑпсасемпе пыл 
хурт^ёсене сӑннисент,ен хӑранипе тивмеҫҫӗ. Тендере тата 
сӑпса йевӗрлӗ нӑрӑсем пур. Вӗсент,ен хӑшне-пӗрне сӑпсапа 
йунашар хурсан, уйӑрас та ҫук. Вёсен сӑнни мӗнӗ ҫук, ан^ах 
вӗсене хӑйсем сӑпсапа пыл хур^ӗ йевӗрлӗ пулни тӑшманран 
аван хӑтарат. Вӗҫен кайӑк вӗсене сӑнӑллӑ сӑпса вырӑнне 
хурат те, тӗкӗнмест. Нӑрӑсемшӗн ку каллех пит аван.

Малалла тата йут тумтирлӗ лӗпӗсене пӑхӑпӑр. Пёр лёпё 
пур. Вӑл хӑйӗн формипе, тёсёпе тата пысӑккӑшӗпе те сӑпса

34-мбш ӳкер^ӗк.— Сӑпса йевбрлӗ лёпё.

пек. Палламан ҫын ӑна: ку лёпё мар, сӑпса, темелле. Ҫакӑ 
лӗпӗшӗн сӑпса тёсё каллех пит усӑллӑ. Лёпёсене ним хӗр- 
хенмесӗр пӗтерекен кайӑксем вӗсене сӑпса вырӑнне хураҫҫӗ 
те, тӗкӗнмеҫҫӗ, мӗншӗн тесен никамӑн та хӑйне сӑхтарас 
килмест.

Ҫапла—тӑшмана сирмелли йапала пит нумай. Тытса 
ҫийес текенёсем те сӑнӑран ҫех мар, тата ытти хӳтлӗхсент,ен 
те хӑраҫҫӗ. Сӑмахран каллех малта асӑннӑ усал шӑршӑна 
илёпёр. Кама хӑтармаст тытса ҫийес йапаларан кӗрекен усал 
шӑршӑ, йе усал, ҫиме йурӑхсӑр ашӗ. Кун пек тӗслӗхсене 
епӗр малта та нумай курнӑту^ӗ, ант,ах татах тепӗр тӗслёх 
илсе пӑхӑпӑр; ку тӗслӗх пире тата ҫӗнӗ йапала ҫинт^ен ӑн- 
лантарӗ.

Кӑнтӑрлари Америкри шӑрӑх вырӑнсент,е ^акӑр тӗслӗ 
илемлӗ лӗпӗсем гшт нумай пурӑнаҫҫӗ. Вёсен хушшинт>е пу- 
ринт>ен те ытларах '5апли келикконитӑ йатлӑ. Келикконитӑ- 
сен тӗсӗ ула; хӑйсем ытла вӗтӗ мар; сывлӑшра йӑвӑррӑн 
тата вӑрахӑн ҫеҫ вӗҫеҫҫӗ. Вӗсене палласси те пурин^ен ытла



вӗҫнин^ен паллама ҫӑмӑл. Т)ӑн, вӗсен васкаса вӗҫме те кир- 
лех мар, мӗншӗн тесен кайӑксен^ен сайра кам вӗсене хӑва- 
лат; тата хӑваласан та, палламанни ант,ах хӑвалама пулта
рат. Ҫав лӗпӗсен ашӗ пат, ҫиме йурӑхсӑр, мӗншӗн тесен тутлӑ' 
мар, тата унтан усал шӑршӑ кӗрет. Куртӑри ӗнтӗ, келикко- 
нитӑсемшӗн вӗсем вӑрахӑн (васкамасӑр) вӗҫни, тата т^акӑр* 
тёс пит усаллӑ, мӗншӗн тесен кайӑксем вӗсене ҫав паллӑ- 
сен^ен пӗлеҫҫӗ те, тивмеҫҫӗ.
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35-мӗш ӳкер'5?к.— Келикконитӑ (ҫӳлте), ун манлӑ 
лепталис (айалта).

Келикконитӑсем пурӑнакан вырӑнтах тата тепӗр ӑратӑ 
лӗпӗсем пур. Вӗсене лепталиссем теҫҫӗ. Лепталиссене те 
келикконитӑсен хушшинт,е тӑтӑшах курма пулат. Вёсен ӳкер- 
т>ӗкӗсем ҫине пӑхас, йе хӑйсене куҫпа курас тӑвас пулсан, 
епӗр вӗсене нийепле те пӗрисент,ен тепӗрисене уйӑрайас 
ҫук. Пурин^ен ытла вӗҫнӗ Т)ух уйӑрма хӗн. Ан^ах вӗсене 
уйӑрса паллайманни—упаран пуйвӑла, йе сыснаран ҫурӑха 
уйӑрайманнипе тан. Каллех ним тума та ҫук, ирӗксӗрех йӑ~ 
нӑшмалла пулат, мӗншӗн тесен лепталис пысӑккӑшӗпе,

г|]Ррб 'дунлӑ йапаласомпе. I
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формипе, ҫунат>ӗсене сӑрланӑ тӗсӗпе тата кӑмӑлӗпе те келик- 
конитӑ пекех. Мӗн тума кирлӗ пулнӑ-ха ӗнтӗ ку лӗппе йут 
тумтир -те п ӗ р  лӗпӗн тӗсӗ, йе уйӑрма та хӗн йевӗрӗ?—Акӑ 
мӗн тума. Лепталисӑн ашӗ ҫиме йурӑхлӑ. Кунта пӗтӗм дек
рет та ҫавӑнта ант>ах. Кайӑксем лепталиссене келикконитӑсем 
вырӑнне хураҫҫӗ те, чтӗкӗнмеҫҫӗ. Ку лӗпӗсемшӗн каллех аван.

Хурт-кӑпшанкӑран пуҫне йут тумтирпе пурӑнакансем 
(ряженые) ытти ^ӗрӗ йапаласем хушшинт)е те пур. Акӑ, сӑ- 
махран, ҫӗленсенех илер. Вӗсем хушшин^е—сӑхсан вӗлереке- 
нӗсем те, вӗлерменнисем те пур. Ан^ах есӗр тепӗр, сӑхсан

курнӑ ҫын унӑн тӗсне-пуҫне аван пӗлет. Ант,ах вӗсем те пур 
вырӑнтӑ та пӗр тӗслӗ мар. Тӗнт>ери тепӗр вырӑнта уйӑпсем 
пат,ах ^ипер мар, ан^ах ҫав ^ипер мар тӗс тӑтӑшах вӗсене 
•тӑшманран сыхлат. Тата ҫавӑнтах, ^ипер мар уйӑпсем пурӑ- 
лакан вырӑнта, метосос йатлӑ) кайӑксем пурӑнаҫҫӗ. Вӗ- 
>сем пит хӑйуллӑ тата вӑйлӑ кайӑксем. Хӑйсен тӑшманне кур- 
сан, вӗсем ун ҫине парттипе (ушкӑнпа) кӑҫкӑрса Псӑрахӑнэҫҫӗ, 
тата кирлӗ пулсан хӑйсен кукӑр вӗҫлӗ сӑмсисемпе урисен^и 
вӑйлӑ ъёрнисене те ӗҫе кӳртеҫҫӗ. Вара тӑшманӑн, ҫав тери 
т,ӑрсӑр кайӑксен патӗнт,ен, нимӗнсӗрех те пӑрӑнмалла пулат. 
Уйӑпсем—кӑмӑлпа метосос текен кайӑксем патне те пы- 
лухаҫҫӗ, ан^ах тӗсрен вӗсене лешсен^ен уйӑрса илме хӗн.

*) Уйӑп— иволга.

вӗлерекен, ҫӗлене вӗлермен- 
нинт^ен нийепле те уйӑрса иле- 
йес ҫук, мӗншӗн тесен унӑн 
тирӗн ҫийӗнТ)И хупписем, тата 
ытти паллисемпе те сӑхсан 
вӗлермен ҫӗленӗн пекех. Мӗн 
каламалли пур: ҫав ҫӗленсен 
пурӑнӑҫӗ тепӗрисент,ен аван- 
рах,мӗншӗн тесен, вӗлерекенсен 
вырӑнне хуни, вӗсене тепӗр т>ух 
тӑшманран хӑтарат.

36-мГш ӳкер.— Офта.ргис (ҫӳлте)— ашӗ 
•ҫиме йурӑхеӑр лбпР, артакса (айалта)—  

ашӗ ҫиме иурӑхлӑ лӗпӗ.

Вӗҫен кайӑксем хушшин^е 
йут тумтирлисем йышлах мар, 
ант,ах йут тёс кунта та пур_ 
Вӑл хӑравҫӑ, хӳтлӗхсӗр тата 
вӑйсӑр к а й ӑ к с е н е  тӑтӑшах 
тӑшманран сыхлат. Уйӑпа*;



Тепӗр т>ух вӗсене кайӑксене ӑста пӗлекенсем те уйӑраймаҫҫӗ. 
Каланинт^ен акӑ мӗн курӑнат ӗнтӗ: уйӑпа метососсем хуш- 
шинт,е тепӗр '5ух хур^ка, йе хӑлат пулаҫҫӗ те пулӗ, ант^ах 
паллаймасӑр тытаймаҫҫӗ.

Вӑхӑтлӑха '§ёрё т,унлӑ йапаласем ҫинт,ен йумахлама ^а- 
рӑнӑпӑр. Малалла ӳсекен ҫе.ҫкесем ҫине куҫҫа вёсен йӑвӑр 
пурӑнӑҫ тавлашӑвӗ ҫине пӑхӑпӑр.

XII.

Ҫеҫкесен (усен-пулансен) пурӑнӑҫ майлашӑвӗ.

Ҫеҫке тымарӗсемпе тӑпра ӑшӗнт,е ларат. Тымар ҫеҫке вал- 
л и  тӑпра ӑшӗнт,ен тӗрлӗ апат-ҫимӗҫ туртакан йапала. Йӑвӑҫ- 
курӑк пурӑнӑҫӗ ҫине пӑхсан, вӗсем тӗнт,ере ним тавлашусӑр 
пурӑнаҫҫӗ пулӗ, теме те май пур пек туйӑнат. Ант,ах ӗҫ 
урӑхла кӑтартат: ҫеҫкесем хушшинт,е те пурӑнӑҫ тавлашӑвӗ 
тӑпра ӑшӗн^ех тапранат. Кашни ҫеҫкешӗн тымарӗсем апат 
ытларах туртни усӑллӑ. Ҫавӑнпа вӗсем тымарӗсене тӗрлӗ 
майпа апат ытларах турттарттарма тӑрӑшаҫҫӗ, тепӗр тӗслӗ 
каласан— чӗр май апатшӑн тавлашаҫҫӗ.

Тӗрлӗ ҫеҫкесен тымарӗсене курсан, епӗр хамӑртан ха. 
мӑр пӗрре мар ыйтнӑ пулӗ: мӗншӗн-ха кусен тымарӗсем пӗри 
вӑрӑм, тепӗри кӗске, тесе. Сӑмахран: тулӑн тымарӗсем хӗрлӗ 
кӑшманӗнт,ен ӑраснах уйрӑм; ӗҫӗм ҫырли йывӑҫӗн ун пек те, 
кун пек те мар. Малта калани—пёр тёслё тымар пур вырӑнта 
та, тата пур ҫеҫкешӗн те пёр пек усӑллӑ маррине пит аван 
кӑтартат. Ҫемҫе, кӑпкалатнӑ ҫӗр ҫинт,е ӳсекен ҫеҫкенӗн ты- 
марёсем нийепле те хытса ларнӑ, йе '5уллӑ ҫӗр ҫинт,и ҫеҫке- 
сен тымарёсем пек пулма пултараймаҫҫӗ.

Сӑмахран илӗпӗр. Акӑ пирӗн умра навуспа кӑпкалатнӑ 
ҫаран тӑпри ӑшӗнт,ен ҫимӗҫ илекен тӗрлӗрен ҫеҫкесен купи. 
Ант^ах вёсен те кашнийӗн ӑрасна майлӑ тымар. Ку акӑ мӗншӗн 
апла пулмалла: ҫеҫкесен^ен хӑшӗ пӗри тамарӗсене тӑпра ӑшне 
тарӑн йамасан, ҫав вырӑнта пурин валли те ҫимӗҫ ҫитеймесси 
курӑнсах тӑрат; вара вёсен хушшинт,е те тавлашу тапранма 
пултарат. Ант,ах ҫеҫкесем вӑл тӗлёшрен ытти йапаласем пек 
мар, тавлашусӑрах ҫураҫаҫҫӗ: вӗсент,ен пӗрисем хӑйсене кирлӗ 
ҫимӗҫе тӑпранӑн ҫийелти сийӗн^ен, тепӗрисем тарӑнарах, 
малтанхисем ҫитмелле мар, вырӑна кайса илеҫҫӗ. Кӗскенӗн
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каласан, кашни ҫеҫке хӑйӗн тымарӗсене йепле те пулса тӑп- 
рари ҫимӗҫе ытларах илме майлат. Ҫавӑнпа пӗр тӗслӗ курӑкӑю 
тымарӗсем кӗске, тепӗр тӗслисен вӑрӑм пулаҫҫӗ.

Тӑпраран илнӗ апатран пуҫне ҫеҫкесене тата ҫутӑ кирлӗ^ 
Ҫутӑна ҫеҫкесен ҫулҫисем туртаҫҫӗ*). Акӑ малалла ҫеҫкесент>ен 
хӑшне пӗрне илсе тӗплӗрех пӑхар-ха! Йепле лараҫҫӗ вёсен 
ҫинтзи ҫулҫӑсем?—Вӗсем тунапа туратсем ҫинт>е, йури тунӑ 
пек, пӗрне пӗри тӗттӗмлемелле мар лараҫҫӗ. Ҫапла ларни 
вӗсемшӗн пит усӑллӑ, мӗншӗн тесен апла ларнипе ҫеҫ вӗсем 
хӗвел ҫуттине ытларах туртма пултараҫҫӗ. Каланин^ен ӗнтӗ— 
ҫеҫкесем кунта та пурӑнма майлашни курӑнат. Ант^ах ҫутӑпа 
та вӗсем пёр пек усӑ кураймаҫҫӗ. Пӗрисем вӑл тӗлӗшрен 
аванрах вырӑн йышӑннӑ, ҫавӑнпа вӗсен пурӑнӑҫӗ те тепри-

сен^ен лайӑхрах.
Ҫулҫӑсем ҫеҫкенӗн пурӑ- 

нӑҫӗнт^е ӑна пит пысӑк усӑ 
кӳреҫҫӗ. Ҫеҫке ҫулҫӑсемпе 
сывлат; ҫулҫӑсемех — ҫеҫке 
тӑпраран тымарӗсемпе турт- 
нӑ §ёрӗ апата ӗҫлесе ҫеҫкене 
йурӑхлӑ ҫимӗҫ тӑваҫҫӗ; вӗсе- 
мех йулашкинт,ен ҫеҫкери 
ытлашши пухӑннӑ нӳрӗке 

Зб-м|“ш ӳкйрТ)?к. И е п е н т с с  ҫулҫп. (шыва) сывлӑша кӑлзраҫҫӗ^
Кашни ҫулҫӑн пит йенӗнт,е, 

аха^ь куҫа курӑнми, пӗ^ӗкҫеҫҫӗ шӑтӑк нумай. Вӗсене вырӑсла 
устйитсы теҫҫӗ. Ҫав шӑтӑксем кирлӗ вӑхӑтра уҫӑлма та, 
хупӑнма та пултараҫҫӗ. Вӗсем уҫӑлса хупӑнни мӗне кирлӗ 
тейёр есӗр?—Акӑ мӗне кирлӗ. Уйар т,ух тӑпрара та, ҫеҫкере 
те нӳрёк сахаллансан, ҫулҫӑ ҫинт^и устйитсӑ текен шӑтӑксем! 
ҫирӗппӗн хупӑнаҫҫӗ. Ҫапла тунипе вӗсем ҫулҫӑсент^и нӳрӗке- 
кӑлэрмаҫҫӗ. Тӑпрара нӳрӗк нумай ^ух, ҫеҫкесем ӑна ытлашши 
сыхласа усрамаҫҫӗ: шӳсе аслӑланнӑ шӑтӑксент,ен ытлашши 
шыва пӑспа кӑлараҫҫӗ. Ҫак йапала, ун ҫине ҫийелтен ант>ах 
пӑхсан, нимӗн те мар пек туйӑнат, ант^ах, тӗплӗрех шутласан, 
вӑл пит хаклӑ, кирлӗ йапала. Ҫеҫкесен ҫулҫисем малта асӑннӑ 
шӑтӑксемсӗр пулнӑ пулсан, вӗсене пурӑнма, пурин^ен ытла 
уйар вӑхӑтра, пит хӗн пулнӑ пулӗтувӗ.

*) Лумкевит) уырна „Йывӑҫ-курӑк (Сюгёс патшалЛх)“- йатлй кӗнексре куш  
снижен тӗплбрех каланӑ.



Ҫапла, ҫулҫӑсен ӗҫ нумай. Вӗсем те хӑйсем ҫине хунӑ 
■«ҫе вӑй ҫитнӗ таран тӑваҫҫӗ: Ант^ах ӗмӗр пурӑнасси уй урлӑ 
каҫасси мар. Тӗн^е хӑш йышши ҫеҫкесен пурӑнӑҫне ытлаш- 
шипех йӑвӑрлатнӑ: вёсен ҫине малта кӑтаргнин^ен пуҫне тата 
урӑх сунман ӗҫ хунӑ.

Шурлӑ, тылла - пуҫҫиллё тӑпра ҫинт^е, йе ла^акасен^е 
зсурт-кӑпшанкӑна тытакан ҫулҫӑллӑ ҫеҫкесене тӗл пулма йурат. 
Вӑл ҫеҫкене вырӑсла „мухоловка" теҫҫӗ; 
т>ӑвашла шӑнатытан теме йурат. Шӑна- 
тытанӑн ҫулҫисем т^ӑнах та хӑй ҫине ларнӑ 
хурт-кӑпшанкӑна тытма пултараҫҫӗ. Ты- 
тас ӗҫ ҫапла пулат: икӗ ҫурмалла пайран 
тӑракан ҫулҫӑсем, хӑйсем ҫине шӑна- 
пӑван, йе тата урӑх хурт-кӑпшанкӑ ларса- 
нах, пӗр ҫӗре ҫыпӑҫса лараҫҫӗ.

Тата тепӗр непентес йатлӑ курӑ- 
<кӑн ҫулҫисем :хупӑлт,аллӑ. Хурт-кӑпшан- 
•кӑ пырса ларсанах, вӗсем хупӑнса лараҫҫӗ.
Виҫҫӗмӗш — роҫҫанккӑ йатлӑ курӑк п«- 
тӗмпех ҫӳҫсемпе витӗннӗ. Ун ҫине хурт- 
кӑпшанкӑ ларсанах, вӑл вӗсе- 
ше, танатана карнӑ пек, ҫӳҫӗ- 
«семпе карса илет. Ҫав курӑксем 
пур те хӑйсем ҫине лекнӗ т,ӗрӗ 
■йапалана малтан вӗлереҫҫӗ, ун- 
тан вӗсен^ен ҫимӗҫ туса ҫемҫе, 
ҫиме йурӑхлӑ, пайӗсене сӑхса 
илеҫҫӗ.

Типӗ вырӑнти курӑк ҫул- 
ҫисем ку ӗҫе тума пӗлмелле 
пек те мар, ант,ах ла^акари 
(шурти) курӑксемшён вӑл ӗҫ 
ытлашши йӑвӑр мар. Акӑ ӗнтӗ мыскара! Пурӑнсан мӗн курса 
илтмӗн!— Курӑксем хӑйсен пурӑнӑҫ формине улӑштарса '5ӗрӗ 
ЪУнлӑ йапаласем пек хырӑмлӑ пулса тӑнӑ. Ант>ах кунран та 
ытла тӗлӗнме кирлӗ мар: ҫав курӑксен пурӑнӑҫ йӗркине 
■нуша улӑштарнӑ, мӗншӗн тесен лат,акара вӗсем валли тутӑ 
тытакан апат урӑх ҫук, выҫӑ пурӑнмалла мар*).

*) Кун ҫинден тбплёрех пблес текенсене ,,Харам пырдЯ. тата тискер  
щурӑн.чҫлӑ ҫ<п‘кесем“ ҫнн$ен Луикевит, ҫирнӑ кӗыекене вулама канашлатпДр.
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Ку тарант>т,ен ҫеҫкесем ҫинт,ен халаплантӑмӑр, малалла1 
тата ҫеҫкесен уйрӑм пайӗсем ҫине пӑхса вӗсем мӗн туни 
ҫинт,ен виҫӗ сӑмах калар. Епӗр йывӑҫ-курӑк ^е^екпе йыш- 
лӑланнине (ӗрт,енине) пур те аван пӗлетпӗр. Туетзекрен вӑр- 
лӑхлӑ ҫимӗҫ пулат, вӑрлӑхран ҫӗнӗ йывӑҫ-курӑк (ҫеҫке) 
ҫитӗнет. Ҫимӗҫ — ^е^екӗн пеҫтик тейекен пайёнт)ен пулатд 
Ант^ах пеҫтик хӑй ӗссӗнех, тепӗр тӗслӗ каласан п ӗ ^ е н  
вӑрӑллӑ ҫимӗҫ тӑваймаст. Вӑл ӗҫре ӑна ^е^екен тепӗр паха 
тытур>инккӑ тейекен п а й ӗ пулӑшат. Ҫав тыту5инккӑ тенӗ 
йапаланӑн тӑррин^е пӗт>ӗкҫӗ хутаҫсем пур, хутаҫсент>е вӗтӗ 
тусан (цветочная пыль). Ҫав тыт,инккӑ ҫинтуи тусанӑн темиҫе 
пёрт,и пеҫтикӑн тути ҫине савӗҫ тейекен вырӑна, ӳксен

тин; тепӗр тӗслӗ каласан 
—икӗ йапала, тыт>т>инккӑ- 
па пеҫтик ҫыхӑнсан тин, 
йывӑҫ-курӑк ҫинт^е ҫимӗҫ 
( п л о д )  пулат. {де^екӗн 
асӑннӑ йапаласем ҫыхӑ- 
ҫӑнман пулсан, вӑл т,ет>ек 
ҫимӗҫ кӳреймест, ҫавӑнпа 
ун пек т ^ е к е :  пушӑ ^е- 
^ек т. т. каласан пуса, 
теҫҫӗ.

Нумай йывӑҫ-курӑкӑн 
"5ет,екӗсем ҫин^е, сӑмах- 
ран: пухранӑн, мӑкӑнӗн, 
квоҫтиккӑн, лилийӗн, лан- 
тӑшӑн, пиҫенӗн, утмӑл 

туратан тата сайра урахесен те вӑрӑ тӑвакан пеҫтикпе 
тытуйинккӑ харпӑр хӑйӗннех пулаҫҫё. Шутласан, ҫав курӑксен 
'йе'векёсем ҫыхӑҫса вӑрӑ тӑвас ӗҫшӗн айакка каймалла мар 
пек туйӑнат, мӗншӗн тесен кашни т^е^екӗнех пеҫтик те, 
тытувинккӑ та пур. Ан^ах пурӑнӑҫ ку ӗҫре те хӑй йӗркине 
хунӑ. Вӑл йӗркеленипе пӗр ^е^ек  ҫинт>и оркӑнсен, пеҫтикпе 
тыт^инккӑн, пӗрлешме йурамаст; урӑх хӑйсемпе пӗр йатлӑ,. 
'5еТ)ек ҫинт>и йапаласемпе ант,ах пӗрлешме йурат. Т)ӑнах таг. 
т,е"5ексем ҫав йёркерен тухмаҫҫӗ. Мӑкӑн,, квоҫтиккӑ, утмӑл- 
турат, лили тата урӑхӗсем те вӑй-хӑват ҫитнӗ таран хӑйсемпе 
кӳршӗллӗ тӑван тӳе^ек ҫин^и тусанпа пӗрлешме тӑрӑшаҫҫӗ. 
Мӗн усси пурха ӗнтӗ ку ӗҫ апла пулнинт,ен? Мӗншӗн вӗсеш.
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38-мёш укер.— '1)е'!,екӗ!1 пайӗсем— 1) пӗ- 
тбм т̂ ещек; I!)  тыздинкӑсемпе пестик- 
сем (])ет,екӗн ҫунат,6сене татнӑ); я — 
тыщинккй, д, п— пеетпк. Ш -1V) 11кё 
ты дрнккӑ: {— тунпсем , а— тусанёсем.
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хӑйсенне тиркесе килте пур йапалашӑн ирӗке тухаҫҫӗ? тейӗр 
■есӗр.— Пӗтӗм ӗҫ акӑ мӗнре тӑрат: пеҫтик, хӑйпе пӗр тӑван 
килти тьпуйииккӑ ҫинви тусана йышӑнмасӑр, ҫав йапалана 
айӑкри хӑйпе пӗр ӑратӑ "вет^ек ҫинт,ен илсен, унӑн ҫимӗҫӗ 
шултӑра тата лайӑх вӑрлӑхлӑ иулат; килтипе, хӑйне пӗр 
туевек ҫинве йунашар лараканӗпе, ҫыхӑҫсан, ҫимӗҫ пат>ах 
пулмаст, йе пулсан та пит нат,ар, пушӑ вӑрӑллӑ ант,ах пулма 
пултарат. Ҫапла, пӗр вет,екӗн тусанӗ тепӗр "ветӳек ҫине куҫни 
— вӗсемшӗн пит усӑллӑ йапала.

39-мёш ӳкерг!,6к.— Хурт-кӑпгаанкӑ ^е^оксем ҫпндан тусан пуҫтарат.

Камха ҫав тусансене Т)е!)ек ҫинт>ен в еЪек ?ине куҫара- 
канӗ?—Акӑ кам: тэетуексем ҫурӑлнӑ вӑхӑтра ҫаран ҫинт,е йе 
йывӑҫ пахвинве шувӗ те ҫук—тӗрлӗрен лӗпӗ, ҫӑмлӑ ураллӑ 
тӗклӗ турасемпе пыл хурвӗсем, нӑрӑсем, вӑрӑмтунасем, 
тӗрлӗрен шӑна тата тӗрлӗ хурт-кӑпшанкӑ ҫинвен вевек
ҫине вӗҫнине (куҫнине) пур те курнӑ. Ҫавӑ шута илме май 
ҫук ҫар, хӑй мӗн тунине пӗлмесӗр, в е1>ексен тусанне пӗр 
т^евек ҫинт,ен тепӗр ҫине куҫарат. Вӑл ӗҫ ҫапла пулат:
хурт-кӑпшанкӑ пӗр ҫинвен пылпа тусан (перга) илнӗ
т>ух, хӑй те сисмест, унӑн тусанне—пуҫӗпе, урисемпе, ҫуна- 
Вӗсемпе пуҫтарса тухат; тепӗр в еЪек ҫине ларсан, ҫав тусан,



сисмен хушӑра, ун ҫине тӑкӑнса йулат, тепӗрин каллех малалла 
куҫат. Ҫак ӗҫе хурт-кӑпшанкӑ никам хупӑрламасӑр тӑват, 
ан^ах унпа вӑл хӑй илнӗ пылпа тусаншӑн ^е^ексене пит 
пысӑк усӑ кӳрет. Куртӑри ӗнтӗ, никам хупӑрламасӑр тумасӑр 
тӗнъере пысӑк ӗҫ пулса тӑрат! Хурт-кӑпшанкӑ хӑй илнӗ 
пылшӑн '§еТ)ексене, хӑй те сисмест, тусан куҫарса ырӑлӑх 
тӑват!

Малалла каллех тепӗр ыйгу тухат. Мӗнрен пӗлеҫҫӗ-ха 
хурт-кӑпшанкӑсем йӑвӑҫ-курӑк ҫинт>е вӗсем валли апат пур- 
рине?—Акӑ мӗнрен. Кашни ҫеҫке вӗсене хӑй ҫине хӑйӗн
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40-мӗш ^кер.— Хурт-кӑпшанкӑсем ще^ексем ҫинт}ен тусан илеҫҫё.

илемлӗ, т>ипер тӗслӗ ҫунатлӑ -йе^екӗсемпе, тата тутлӑ шӑршипе 
•^ӗнет. Кӗскекӗн каласассӑн: т>ет)ек ҫинТ)И тутлӑ пыл, т,акӑр 
хӗрлӗ, йе тата урӑх тӗслӗ -^е^ек пуҫӗсем—хурт-кӑпшанкӑна 
астаракан йапаласем. Ҫавӑ ҫеҫкесем: тӗлӗнмелле ырӑ тата 
тутлӑ шӑршӑллӑ лантӑшпа фиалккӑ, кӑвак тӗслӗ утмӑл-турат, 
сарӑ Л)уттик, хӗрлӗ тӗслӗ хир пӑрҫи, тутлӑ пыл паракан ^авка- 
пуҫӗ, хура тул, шаҫмин тата квоҫтиккӑ—пурӗ те, етем кӑмӑ- 
лӗшӗн, вӑл вёсен илемӗ ҫине пӑхса савӑнасшӑн тӗнт^ене 
ҫуралса пулман. Кам ҫапла шутлат, вӑл йӑнӑшат. Тӳе^екӗн 
ҫынпа мён ӗҫ пур? Т)ет,ексен хӑйсен инттересӗ, хӑйсен ёмё^ё.
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Вӗсем хурт-кӑпшанкӑна астарса хӑйсем 'ҫине лартасшӗн ант,ах 
т>ипер те илемлӗ, тата шултӑра пулнӑ. Тендере хурт-кӑншанкӑ 
пулман пулсан, ҫуркунне— уйсент,е, йывӑҫ пахрисенре, сӑрт 
хӗррисент,е, вар хушшисен^е тата вӑрмансен^е ҫав тери 
илемлӗ т,ет,ексем пулас та ҫук.

Ан^ах тӗн'5ери пур йӑвӑҫ-курӑкӑн тусанне те хурт- 
кӑпшанкӑ куҫармаст. Нумай йӑ.вӑҫ-курӑкӑн тусанӗ ҫилпе 
куҫат. Ун пеккисем: 
йуман, ҫирӗк, вӗтрен, 
кантӑр, хыр, т,ӑрӑш 
тата урӑхӗсем те. Ҫи- 
л е  астаракан кирлӗ 
мар, ҫавӑнпа в ӑ л  
куҫаракан йывӑҫ-ку- 
рӑкӑн ^етзекӗсем те 
т > и п е р  м а р .  Ҫил 
нихӑшне те, тирке- 
мест. Уншӑн-т,ипер- 
ри те, усалли те; тут- 
лӑ Шсӑршӑлли те, усал 
шӑршӑлли те; пыл- 
ли  те пылсӑрри те 
пӗрех. Ӑна йапала 
(парне) парса хӑна 
майлӑ ҫавӑрма ҫук: 
вӑл асӑрхаман ху- 
шӑра килсе, ҫурӑл- 
нӑ ^е^еклё йывӑҫсем 
■ҫийӗпе кашласа кайнӑ т,ух, ты ^ и н к к ӑ с ем  ҫийӗн^ен хӑпса 
(уйӑрӑлса) ҫӑмӑл пӗлӗт майлӑ хӑпарнӑ тусана айакка илсе 
кайса ӑҫта ӳкнӗ унта салатат. Ҫав тусансенрен хӑшӗ пӗри 
хӑйне пӗр ӑратӑллӑ йывӑҫ-курӑк рет^екӗ ҫине ӳксен, вара гшт 
телейлӗ: вӗсем ҫыхӑҫса вӑрӑллӑ ҫимӗҫ кӳме пултараҫҫӗ. Т>е- 
т,ексен тусанӗсене ҫил мӗн т>ул нумайрах (йышлӑ) вӗҫтерсе 
кайат, ре^ексем ҫавӑн -§ул ытларах пӗтӗҫессе ӗмӗтленме 
йурат. Ҫавӑнпа илемсӗр, хурт-кӑпшанкӑ ларман, Т)ет,ек ҫинт^е 
т,иперри ҫинтзинтзен тусан кирек хӑҫан та ытларах, мӗншӗн 
тесен унӑн тусӑнӗ ҫилпе ҫеҫ вӗҫнӗ т,ух пит нумай усӑсӑр 
пӗтме пултарат.

41-мбш ӳкер — Каврӑҫ туратуӗ. Ун ҫинт,о вӗтӗ 
т,ипер мар т^ ок сем .



XIII.

Татах йывӑҫ-курӑк хушшинт,и пурӑнӑҫ тавлашӑвӗ 
ҫин^ен.

^ е ^ е к р е н  ҫимӗҫ пулсан, ҫеҫкесен каллех урӑх ӗҫ шухӑшӗ 
тапранат. Вёсен хӑйсем ҫинтрг ҫимӗҫе—ҫимӗҫпе унӑн вӑррисене 
ҫийекен кайӑксен^ен, тата ытти Т)ӗрӗ йапаларан та сыхламалла 
пулса тӑрат. Сыхлас ӗҫ ҫӑмӑл мар, мӗншӗн тесен ҫимӗҫпе 
унӑн вӑррине ҫийекен ^ӗрӗ  т^унла йапаласем хушшин'йе пит 
йышлӑ. Ант,ах тӗн^е ҫак ӗҫре те ҫеҫкесене хӑй нумай пулӑ- 
шат. Сӑмахран— ҫимӗҫсен^ен нумайӑшӗ пиҫсе ҫитсен те 
симӗссипех йулаҫҫӗ. Симӗсӗн йулни вӗсемшӗн пит паха, 
мӗншӗн тесен ҫулҫӑсен симӗс тӗсӗ вӗсене тӑшманшӑн палӑрми 
тӑват.

Нумай ҫимӗҫӗн, хӑйне Т)ёрё йапаласен^ен сыхлас тӗлӗшпе, 
урӑх йышши хӳтлӗхсем те пур. Тӗслӗх—мӑн мӑйӑрпа (гре
ческий орех), каштан тейекен ҫимӗҫсене илер. Вӗсен^ен 
пӗри ҫийелтен хытӑ хупӑпа витӗннӗ, хупӑ ҫин^е каллех симӗс 
тӗслӗ, усал шӑршӑллӑ куршанкӑ пур; тепӗрин, каштаны 
тенин, ҫав куршанкӑ вӗтӗ йӗплӗ. Ҫавӑнпа—мӑн мӑйӑр хуппин 
(куршанкӑн^ усал шӑрши, тата каштанӑн ҫивӗт>ӗ йӗпписем 
вӗсене май килнӗ таран т»ӗрӗ т>унлӑ йапаласент>ен сыхлаҫҫӗ. 
Тата ҫак асӑннӑ ҫимӗҫсеннех, пиҫсе ҫитсе ҫӗре ӳкес вӑхӑта> 
тӗсӗсем хӑмӑрланса ҫӗре тӑкӑннӑ ҫулҫӑ йевӗрлӗ пулаҫҫӗ. 
Вара вӗсене ҫӗр ҫин^е те асӑрхаса илме ҫӑмӑл мар.

Ҫапла сыхлат хӑйне тӑшманран пӗр тӗслӗ йывӑҫ-курӑк, 
тепӗрисем хӑйсем ҫине ^ӗрӗ йапаласем йуратмалла мар формӑ 
илеҫҫӗ. Сирӗнтен кӑпт^ан йывӑҫа курман ҫын ҫук та пулӗ. 
Унӑн ҫимӗҫӗ пиҫсе ҫитсен та^ах ус (клещ) тӗслӗ пулат. Ка- 
йӑксем вӗсене ус вырӑнне хунипе тӗкӗнмеҫҫӗ.

Ҫавнашкал хӳтлӗхех Интира ҫитӗнекен хыр йӗкелӗн 
пур. Вӑл каснӑ-лартнӑ нӑрӑ тӗслӗ; ҫавӑппа ӑна пит тӗкӗне- 
кенех ҫук, мӗншӗн тесен вӑрӑпа тӑранакансемшӗн нӑрӑ питех 
те кирлӗ мар.

Тата йывӑҫ-курӑк вӑррисен^ен хӑшӗ-пӗри т>ӗрӗ йапала 
тӗслӗ пулнӑ. Вӗсене, скорппионсем майлӑран скорппионник, 
тенӗ. Т>ӑнах та, хӑш скорппионник каснӑ-лартнӑ скорппион 
хӳри пек; тепӗри—нумай ураллӑ, йе шӑртлӑ хурт пек. Ҫавӑн 
тӗслӗ вӑрӑна тепӗр т^ух хурт-кӑпшанкӑпа тӑранса пурӑнакан
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кайӑксем сӑхса илеҫҫӗ, ан'5ах йӑнӑшнине сиссенех, ҫӑвартан 
кайалла кӑларса пӑрахаҫҫӗ.

Каланинт>ен акӑ мӗн курӑннӑ пек ӗнтӗ: йывӑҫ-курӑк 
вӑрришӗн т>ӗрӗ т^ун вӗсене асӑрхамалла мар пулни, тата 
асӑрхасан та тивменни аван. Ант,ах йалан пёр пек пулмаст, 
ҫавӑнпа: курӑннӑ пек, тетӗп. Тӗслӗх: аса илӗрха тендере мӗн 
т,ухлӗ ашлӑ, сӗтеклӗ, тутлӑ тата ытармалла та мар триггер 
тӗслӗ ҫимӗҫ ӳсет. Вӗсене курмасӑр иртсе кайма та май ҫук. 
Акӑ вӗсент,ен хӑшне пӗрне ан'5ах илӗпӗр: хиртийӗҫӗм  ҫырли 
йывӑҫҫин ҫырли, ҫливӑ, хӑмла ҫырли, мӑк ҫырли, хурӑн ҫырли,. 
хурлӑхан, пойарӑшнӗк тата урӑхӗсем 
те; вӗсем пур те ҫимелле йапаласем, 
вӗсене пурне те шутласа кӑларми 
таран вӗҫен-кайӑксемпе ытти т,ӗрӗ 
(сӗтпе ҫитӗнекен) йапаласем ҫисе 
пӗтереҫҫӗ. Ант^ах вӗсем ҫисе пӗтер- 
нинт,ен ҫимӗҫсене пёр сийен те ҫук.
Ҫимӗҫ кӳрекен ҫеҫкесем вёсен ҫимӗ- 
ҫӗсем т>ӗрӗ '§унлӑ йапаласен хырӑм- 
не кӗнӗшӗн хӗпӗртеҫҫӗ ҫеҫ. Вӑл 
мӗншӗн аплине епӗр халех малалла 
каланинт,ен пӗлӗпӗр. Сирӗнтен ҫли- 
вӑпа йӗҫӗм ҫирлийӗн вӑррисене кам 
курман?—Пур те курнӑ. Вӗсем пит 42-мёш укер.—Скорппион- 

хытӑ хупӑллӑ. Хытӑ типсе хытсан, никӑн ҫиибҫбсем.

шӑмӑпа пӗрех пулаҫҫӗ: вара шӑл та витеймест. Ҫавӑн пек 
вӑрӑсене вьыьӑх, йе ытти Т)ӗрӗ -вун хырӑмӗн^е пӑртаклӑхаг 
хӑнара пулни пит те усӑллӑ: вӗсем хырӑмра шӳсе ҫемҫелеҫҫӗ- 
те, ҫӗр ҫине кайашӗпе тухса ӳксен, ҫурӑлса тымар йараҫҫӗ.. 
Кураттӑри? Кӗтмен хушӑра йепле кирлӗ ӗҫ пулса тӑрат?! 
Кам шутланӑ ҫавӑнтан усӑ пулассине! Хырӑмра— шултӑра 
ҫливӑ, йӗҫӗм ҫырли (кизиль) вӑррисем ҫех мар, хӑмла ҫыр- 
лийӗн, хурлӑханӑн, ҫӗр ҫырлийӗн тата урӑх ҫимӗҫсен вӑррисем 
те пӑсӑлмаҫҫӗ. Ҫапла—пёр йышши йывӑҫ-курӑк хӑйне усӑшӑн 
хӑйӗн ҫимӗҫӗсем патне '5ӗрӗ ^унсене йавӑҫтарма тӑрӑшат,. 
тепӗрисем ҫав хушӑрах йури ҫиме йурами, йе куҫа палӑр- 
мирех ҫимӗҫсем кӳреҫҫӗ.

Тепӗр "5ух епӗр—хӑмла ҫырлипе хурлӑхан йывӑҫҫисем, 
йе тата урӑхӗсем те ҫав тери тутлӑ ҫырласене ӳстернине 
кӳрсан: тӗн^е етемшӗн ҫех тӑрӑшат, тесе шухӑшлама хатӗр^
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Ҫук, апла шухӑшлама кирлӗ мар, апла шухӑшлакансем 
йӑнӑшаҫҫӗ. Кунта етем вырӑн^е вӗҫен кайӑксемпе тӑватӑ 
ураллӑ т>ӗрӗ -^унсем тӑраҫҫӗ. Тӗрӗссипе каласан, пӗтӗм йывӑҫ- 
курӑк ҫийӗнТ)И ҫимӗҫ етем валли те, выфӑх валли те мар, 
хӑйсем валли ҫех пулса тӑрат. Ҫапла вӗсем Т)ӗрӗ ^ун хырӑ- 
мӗн^е те хӑйсене усӑшӑн ан^ах пулаҫҫӗ. Мӗн тӑвас тетӗн? 
Тепӗр Т)ух пуҫа тем шухӑш та кӗрсе тухат! Ку вӑхӑталла 
тин ӗнтӗ пирӗн хушӑмӑрти ҫавнашкал тӗрӗс мар шухӑшсем 
ӑслӑлӑх пулӑшнипе пӗг5ӗккӗнех ирӗлсе пӗтеҫҫӗ.

Акӑ, сӑмахран калӑпӑр: пӗр йывӑҫ ҫинт,е ҫимӗҫсем 
пиҫсе ҫитнӗ. Ҫав пиҫнӗ ҫимӗҫсем йывӑҫ ҫинт,ен ӳксе унӑн 
кутӗнт,ех (таврашён^ех) йулсан аван пулӗ-и?

—Аванни ҫук, пулас та ҫук. Акӑ, йуман ҫин'5е темиҫе 
пин йӗкел пулат. Вӗсем пур те ҫав йуман кутне ӳксе унтах 
йулсан, вӗсен^ен шӑгса тухнӑ йывӑҫ сарӑлса ӳссе ҫӗнӗ 
йывӑҫ пулӗ-и?— Пулас ҫук. Тата йуман кутӗнт,и пӗр пӗт,ӗк 
татӑк ҫӗр темиҫе пин ҫӗнӗрен шӑтнӑ йывӑҫсене апат пама 
пултарӗ-и?— Пултарас ҫук. Ҫӗре ӳкнӗ йӗкелсем пӗрин^ен 
тепӗри айӑккарахра пулсан, вӗсене нумай аван пулӗ: ун пек 
вӗсем пӗр пӗрне сахалтарах кансӗрлӗҫ. Ытти ҫимӗҫсемшӗн

43-мӗш ӲкерТ)ёк.—Тёпеклё ҫимӗдссмпе вӑрӑсем.

. 44-мӗш укер'цбк.— Ҫунатлӑ ҫимӗҫссм.



те ҫакӑ йӗркех (айӑккарах ҫаланни) аван. Пӗр вырӑнта йул- 
нинт^ен вӗсене усӑ сахал.

Т)ӗрӗ т,унлӑ йапала йалан хӑйне усӑ ытларах кӳрекен 
йапала ҫумне ҫыпӑҫма тӑрӑшат. Пӗрре йышӑнсан, вӑл 
ырӑлӑха алӑран вӗҫертмест. Асӑрхасан, йывӑҫ-курӑк хуш- 
шинт,е те ҫавнах курма йурат. Пиҫсе (пулса) ҫитнё ҫимӗҫсене 
пӗр вырӑнта тӑвӑрланса тӑнинт,ен усӑ ҫук. Ҫавӑнпа вӗсен^ен 
нумайӑшӗ—йе хӑйсем, йе вёсен вӑррисем хӑйсене пултарнӑ
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45-мӗш ӳкер!;ёк.— 'Ҫёрӗ щун ҫумне ҫыпӑҫма— сырӑнма 
пултаракан ҫимёҫсем.

амӑшӗсент,ен, ҫӑмӑллӑн айӑкка вӗҫсе ӳксе, тӗрлӗ ҫӗре сала- 
наҫҫӗ. Тата ҫак ӗҫе тума (саланма) вӗсене тӗнт,е хӑйех те 
пулӑшат. Вӑл акӑ мӗнрен курӑнат: пӗр йывӑҫӑн, йе курӑкӑн 
вӑрри мамӑклӑ (сар-т^е^ек—отуванту^ик). Мӗн тӑрат ҫилшӗн 
мамӑклӑ вӑрӑна айакка илсе кайса пӑрахма! Тепӗрисен: 
ҫӑканӑн, вӗрененӗн тата урӑхӗсен те—ҫунатлӑ. Кун пеккисене 
айакка илсе кайма пушшех ҫӑмӑл. Акӑ тата виҫҫӗмӗшсене 
илер: кусен ҫунат, йе мамӑк вырӑн^е йӗп, йе сырӑнакан 
йапала (куршанак). Ҫавӑнпа вёсен пӗтӗм саланас ӗмӗт т^ерё 
^ун ҫин^е. Т)ӑнах та ун пеккисем асӑрхаман хушӑра тӑватӑ 
ураллӑ ъӗрӗ т,ун ҫӑмӗ йе кайӑкӑн тӗкӗ ҫумне ҫыпӑҫаҫҫӗ те, 
унпа пӗрле таҫта витрех саланаҫҫӗ. Тӑваттӑмӗшсен тата 
тӗлӗнмеллерех. Кусен вӑррисене ни ҫил, ни вы.Т)ӑх-т,ӗрлӗх



ни вӗҫен-кайӑк салатаймаст. Ант>ах пиҫсе, йе пулса ҫитсенех 
вёсен ҫимӗҫӗсем сасартӑк шартлатса ҫурӑлса кайса вӑрри- 
сене айӑккалла, тӗрлӗ вырӑнсене, кӑларса ывӑгаҫҫӗ. Ҫапла 
хӑтланаҫҫӗ: урнӑ хӑйар тейекен ҫимӗҫ, тӑрна пӑрҫи, аккатси, 
керан, йатлӑ т>еЪек> тата урӑхӗсем те.

Акӑ тӗрлӗ ҫӗре тӗрлӗ майпа саланнӑ вӑрӑсем вырӑн 
тупса шӑтса тухрӗҫ, ӳсме те тытӑнт,ӗҫ. Ант,ах шӑтса тухнипех
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-16-мёш укерҫёк-—Ҫеҫкесен хӳтлӗх хатёрбгем—т,икскен туратслм.

ёҫ  пӗтмест, пӗтме май та ҫук. Ӳсекен йывӑҫ-курӑкӑн тӑшма- 
нӗсене шутласа та кӑларайас ҫук. Иепле хӑтӑлас пулат-ха 
ӗнтӗ вёсен^ен?. Йепле майпа сивӗтес вӗсене? Ку ӗҫе тума 
питех те ҫӑмӑл пулас ҫук!—Т)ӑнах та ҫӑмӑл мар. Ан^ах, апла 
пулсан та, ҫеҫкееем те хӑйсене тӑшмана: „на“, тесех памаҫҫӗ, 
вӑй ҫитнӗ таран сыхланаҫҫӗ. Вӗсен^ен нумайӑшӗн хӳтлӗх 
хатӗрӗсем те пур. Илерха сӑмахран йӗплӗ туналлӑ (шӑлан, 
аккатси тата урӑхӗсем те), йе йӗплӗ ҫулҫӑллӑ йывӑҫсемпе 
лӗҫертекен ҫулҫӑллӑ (вӗтрен) курӑксене. Вӗсемшӗн ҫав —



Т)Икекен, пӗҫертекен йапаласем мӗншен хӳтлӗх мар? Тата хӑш 
ҫеҫкерен кӗрекен усал шӑршӑ, ҫимӗҫӗсен ҫиме йуратмалла мар 
тути, тепӗрне ҫисен вӑл вӗлерме пултарни— каллех мӗншӗн хӳт- 
лӗх хатӗрӗ мар ҫеҫкешӗн? Тӗрӗссипе каласан, ҫеҫкесен хӳтлӗх, 
сыхлӑх хатӗрӗ т,ӗрӗ т,унлӑ йапаласент,ен ытлашши мар 
пулсан та, кайа мар. Малта каланинт>ен астуса илёрха! Унта 
лёпё, хӑйӗн тӑшманӗсене улталасшӑн, сӑпса ҫийӗнт>и тумтир 
тӗсне; сӑхман вӗтрен, выЛ)ӑх ҫӑварне кӗресшӗн мар, сӑхакан 
вӗтрен тӗсне и л е ^ ӗ ҫ .  Татах астумастӑр-и. Нӑрӑ кайӑк ҫӑварне 
кӗрес мар тесе ҫулҫӑ ҫинтзи кайӑк пӑхӗ тӗслӗ пулнине!? 
Африккӑра сых ӗҫӗ тата тӗлӗнмеллерех. Унта хӑш ҫеҫкесем 
хӑйсем ӳсекен вырӑнти т,ул тӗслӗ пулса тӑни те сайра мар.
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XIV.

Йантӑпа пурӑнакансем *).

Ҫӗр ҫинТ)И '5ӗрӗ т>унлӑ йапаласемпе ҫеҫкесем хушшинт>е, 
тӗрлӗ инкек-синкек пуснипе, пурӑнӑҫ хунӑ йӗркерен тухнӑ 
йышсем те пур. Ырӑллӗ-усаллӗ, ант>ах ҫав туӗрӗ т,унсем те 
авалтарах харпӑр хӑй алтӑвӑҫӗпе тӑранса пурӑннӑ. Пурӑннӑ 
ҫемӗн ҫимӗҫ тупас ӗҫ пит йявӑрланнӑ; вӗсен пурӑнӑҫ асапӗпе 
кирлӗ таран кӗрешме вӑй-хават ҫитми пулнӑ. Тӗрлӗрен нуша, 
выҫлӑх тата тӑшмансем вӗсене йулашкинт,ен парӑнтармал- 
липех парӑнтарнӑ. Ирӗксӗрех кивӗ пурӑнӑҫ йӗркинт,ен тухса 
ҫӗнӗ майпа ҫимӗҫ шырамалла пулса тӑнӑ. Нумайӑшӗ ҫӗнӗ 
пурӑнӑҫ кӳнӗ вӑрҫӑра пӗтнё, сахалӑшӗ ҫӗнтерсе ун ҫине 
тухнӑ. Ҫаккӑн хыҫҫӑн ӗнтӗ ирӗксёрех ыйтас килет: йул- 
нисене пӗтесрен мӗн ҫӑлнӑши? Мӗн май тупса ӗҫе кӗртнӗ-ши?— 
Акӑ мӗн: хӑйсен алтӑвӑҫӗпе тӑранса пурӑнас йӑлана пӑрахса 
йантӑпа тӑранма пуҫланӑ; тепӗр тӗслӗ каласан, тӳрӗлӗхе 
(честность) пӑрахса намӑслӑ майпа тӑранма пуҫланӑ. Ҫаплайӑн 
туйӑнат ку ӗҫ етемшӗн, ант,ах намӑса пӗлеҫҫёи-ха—йыттӑн 
ӳт>ӗ ӑшне кӗрсе ларса унӑн йунне ӗҫекен ус, йе ҫын ӑшне 
лекнё хӑйу пек лаптак ҫӳрлҫен?—Пӗлмеҫҫӗ, пӗлес те ҫук.

*) К уи ҫипт,ен тбплӗрсх пблес текенссне: Й ун ёҫекенпе бҫлемссёр ҫийекен 
т,ёрё т,унлӑ йапаласем (;ин’0ен, тата ҫынӑнпе нантӑран тӑранса пурӑнакан  
ҫеҫкесек  ҫин^ен калапӑ кёнскесене вулама канашлатпӑр.



Кун пек ыйту кулӑшлӑн туйӑнӗ, мӗншӗн тесен вӗсене етем- 
рен никам та йантӑпа тӑранса пурӑннӑшӑн намӑслама пул- 
тарайас ҫук, тата намӑсласан та лешсем ӑна йышӑнма пӗлес 
ҫук, т. т. каласан, туйас ҫук.

Куртӑри ӗнтӗ?— Пурӑнас ӗмӗт ҫинт^е тухакан тавлашу 
йантӑпа пурӑнакансене йепле майпа тӗнт,ене кӑларнӑ! Ҫав,

йантӑпа пурӑнакансем, т>ӗрӗ т,унлӑ 
йапаласем хушшин^е нумай, ан^ах 
сахал мар ҫеҫкесем хушшинт^е те. 
Татах акӑ мӗнрен- тӗлӗнмелле: каш
ни йантӑпа пурӑнаканӑн: ӑна тӑран- 
таракан хуҫа пур. Вӗсене, йантӑпа 
пурӑнакансене, ӑслӑлӑх пара ҫитсем 
тет; епӗр те малалла ҫав йатпах ^ӗ- 
нӗпӗр.

Танлаштарса пӑхсан, параҫит 
хуҫин^ен нат,ар, вӑйсӑр йапала, ан- 
•^ах нат>ар пулсан: та вӑл хуҫине 
сийен кӳрет. Тепӗр параҫитсем ху- 
ҫанӑн апатне туртса ӗмсе пурӑннипе 
ӑна пит пысӑк сийен кӳреҫҫӗ. Сӑ- 
махран, ҫӳрлҫенех илӗпӗр. Вӑл ете- 
мӗн пырши ӑшне лекет те, етем ӑша 

47-мӗш ӳкер. Лаптаи илнӗ апатӑн пайӗпе усӑ курат. Пӗр 
1*'Рл-'ен- ҫӳрлҫен ытла пысӑк сийенех тӑвай-

маст, ант,ах пыршӑра ун пекки темиҫе теҫеткӗ пулсан, ун пек 
сайра пулат, вӗсем етеме пит пысӑк сийен кӳме пултараҫҫё, 
мӗншӗн тесен, вӗсем ҫын ӑшӗнт,и апатӑн пӗтӗм ырӑ-тутлӑ 
сӗткенне ӗмсе тӑрса унӑн сывлӑхне тытса тӑмаллӑх апат 
хӑвармаҫҫӗ.

Йывӑҫ-курӑк ҫинт,и параҫитсем ҫинт^ен те ҫакнах калама 
йурат. Акӑ есӗр омелӑ йатлӑ ҫеҫкене пур те пӗлеттӗр. 
Ант,ах асӑрханӑ-и—вӑл ытти ҫеҫкесем пек пурӑнманнине?
Вӑл хӑйне кирлӗ апата тӑпраран туртас вырӑнне тепёр 
йывӑҫ ӑшӗн^ен туртат. Ку ӗҫ акӑ йепле пулат: омелӑ вӑрман 
улмуҫҫи йе крушшӑ йе тата урӑх йывӑҫ ҫине улӑхса вырнаҫат 
те (сырӑнат те) ҫав йывӑҫӑн хуппи айне хӑйӗн тымарӗсене 
йарса унӑн т>ӗрӗ сӗткенне туртат. Пӗр тӗмё омелӑ йывӑҫа 
нимех -1е тӑваймаст, ан-^ах йывӑҫ ҫийӗнт,е ун пек тӗмё
темиҫе теҫеткӗ пулсан, ӑна хӑртма та пултараҫҫӗ. Ҫакна майлӑ 
йапалах йӗтӗн динаре пулат.
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Ҫӳрӗлҫенпе омелӑ йӗркери параҫитсем; вӗсене тӑтӑшах 
курма йурат; ан^ах параҫитсем вӗсемсӗр те пит нумай. 
Харпӑр хӑй хуҫанӑн (йапаланӑн) хӑйне йатлӑ (тивӗҫлӗ) пара- 
ҫит пур. Кашни Т)ӗрӗ т,ун, йе ҫеҫке хӑй ҫине пӗр параҫит, 
йе ытларах та тӑрантарса пурӑнма йышӑнат. Параҫитсем, 
тӑранса пурӑнма ҫимӗҫ пулсан, вырӑн тиркемеҫҫӗ: пӗрисем— 
хуҫийӗн тирӗ ӑшне вӑхӑтлӑха, тепӗрисем ӗмӗрлӗхе те кӗрсе 
лараҫҫӗ. Вӗсен^енех—хуҫанӑн ӑшне кӗрсе вырнаҫса йантӑ

48-мёш ӳкерт,ёк.— ( (ме.чӑ хбллс йывӑҫ ҫинще.

апатпа хватттерте пурӑнаканӗ те нумай. Параҫитсем— 
пыршӑра, пӗверте, ӳпкесент,е, ашра, шӑмӑсен^е, т,ёрере, 
нимере—пӗр сӑмахпа каласан, пур ҫӗрте те хӑйсене валли 
вырӑн тупса тӑранса пурӑнаҫҫӗ; пурӑннӑ хушӑра хуҫине 
темӗн -5ухлӗ асап, инкек кӳреҫҫӗ. Тепӗр т,ух вӗсент,енех 
вилӗм те килет. Йывӑҫ-курӑк (ҫеҫке) ҫийӗн^и параҫитсем те 
малта асӑннисент^ен кайах йулмаҫҫӗ. Вӗсем йывӑҫӑн тура^ӗ- 
сем, тымарӗсем, ҫулҫисем, т,ет,екӗсем тата ҫимӗҫӗсем ҫинт,е 
вырӑн тупса пурӑнма тӑрӑшаҫҫӗ. Тата тепӗр ^ух-^ӗрӗ "5ун 
ҫийӗн^и параҫита ҫеҫке ҫинт>е, йе ҫеҫке ҫинт,ине Тэӗрӗ т,ун 
ҫинт>е курма пулат. Тӗслӗх филокҫерӑ йатлӑ вӗтӗ пыйтг! 
пек кӗвене илӗпӗр. Вӑл йӗҫӗм ҫырли йывӑҫӗн тымарӗ ҫин^е 
пурӑнса ӑна пӑсат. Каланине майлах, ан-^ах ахал) куҫа 
курӑнман, пит вӗтӗ кӑмпа йатлӑ т>ӗрӗ йапаласем тӑтӑшах
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етемӗн, йе вымахан ӳт^ӗ ҫинт>е пулма пултараҫҫӗ. Тепӗр т>ух 
ӳт хушшине те кӗрее пурӑнаҫҫӗ. Тата хӑш ^ух пёр йышши 
параҫит тепӗр йышши параҫит ҫин'5е пурӑннине те курма 
пулат. Пӗр сӑмахпа каласан, параҫитсем ӑҫта май килнӗ 
унта вырӑн тупса йантӑпа пурӑнма тӑрӑшаҫҫӗ.

Тӗнт,е малтан кӑтартса панӑ пурӑнӑҫ ҫулӗ ҫинт,ен тухса 
йантӑпа пурӑнма вӗреннӗ параҫитсем ҫинт,ен каланипе епӗ 
сире вёсен пурӑнӑҫӗпе паллаштарасшӑн пулмарӑм, тата 
тепӗр хут т>ӗрӗ т^унсемпе ҫеҫкесем хӑйсен пурӑнӑҫне упрас 
ӗмӗтпе вӑрҫӑна кӗртекен тӗрлӗ хатӗрсене ҫеҫ кӑтартрӑм.

XV.

Т)ӗннисем нумай та , суйласа илнисем сахал...

Т)ӗрӗ т>унсемпе ҫеҫкесене пурӑнӑҫ вӑрҫине тухма тӗрлӗ- 
рен вӑрҫӑ хатӗрӗ кам панӑ-ши? Т)ӗрӗ /§унсем пӑрахӑнмалли, 
йе хӳтӗленмелли тӗрлӗ хатӗрсене ӑҫтан илнӗ-ши? Сыхлакан 
тёс йепле пулса тӑнӑши? Т)етзексен -^акӑр хӗрлӗ, йе тата 
урӑх тӗслӗ пуҫӗсем йепле пулма пӗлнӗ-ши? Тата йепле 
пулнӑ-ши—йӗплӗ (т,икекен) ҫулҫӑллӑ, туналлӑ ҫеҫкесем, 
ҫисен вӗлерекен курӑксем, сырӑнакан ҫимӗҫсем? Шутласа 
тухнӑ ыйтусене хирӗҫ тӗрлӗ ҫын тӗрлӗ ответ панӑ, ант>ах 
пурин^ен те тӗрӗссине нумай вӗреннӗ, пит ӑслӑ Тарвин 
йатлӑ ҫын панӑ. Малалла ӗнтӗ епӗр ҫав вӗреннӗ ҫын мӗн 
каланине итлесе пӑхӑпӑр. Пуҫласса ҫӑмӑлтараххин^ен пуҫ- 
лӑпӑр: ун пек ӑнланмалларах пулӗ. Акӑ сӑмахран калӑпӑр: 
пӗр вырӑнта а^и-пӑ^исене (ҫурисене) сӗтпе (тӑрантарса) 
ӳстерекен т>ӗрӗ йапаласем пит ӗрт,есе кайнӑ та, вӗсене апат 
ҫитми пулнӑ. Никамӑн та выҫӑ вилес килмен, пур те вӑй 
ҫитнӗ таран апат шырама тӑрӑшнӑ. Вӗсент,ен нумайӑшӗ, 
тахҫанранпа тапранмасӑр пурӑннӑ вырэнсене пӑрахса, ҫур- 
ҫӗр йеннелле сулӑннӑ. Ант^ах кунта вӗсене ҫӗнӗ инкек-синкек 
кӗтнӗ. Ҫурҫӗр йенӗ сивӗ вырӑн; тепӗр т^ух унта вӑйлӑ 
шатлама сивӗсем вӑрӑммӑн тӑраҫҫӗ. Ҫакӑ сивӗ ӑшша вӗреннӗ 
•^ӗрӗ йапаласемшӗн пит те ырӑ йапалах пулман. Ҫӗнӗ вырӑна 
куҫнӑ Т)ӗрӗ 'бунсен ӗрет,ёсем (шут,ӗ) сайралнӑҫем сайралнӑ. 
Вӗренменскерсем сивве т^ӑтаймасӑр вилнӗ. Ант^ах пур те 
вилмен пулас, мӗншӗн тесен ҫурҫӗр йент,е пурӑнакан ^ёре 
т,ун халё те нумай. Апла кам хӑтӑлса йулнӑ вилӗмрен?—
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Кам куҫат,т,ен курман, хӑнӑхман сивве ^ӑтнӑ, ҫавӑ йулнӑ. 
Тепӗр тӗслӗ каласан—камӑн ҫийӗнт>е ҫӑм сахалтарах пулнӑ, 
вӑл т,ӑтайман—вилнӗ. Ҫӑра ҫӑмлисен ат>исем те хӑйсем 
пекех ҫуралнӑ, ант,ах сайра вӗсем хушшинт>е сайрарах тата 
кӗскерех ҫӑмлисем те пулнӑ. Ун пеккисем каллех сивве т,ӑ- 
тайман, вилнӗ. Ҫапла вара ӑшӑ кӗрӗклисен (ҫӑмлисен) шут^ё- 
ҫултан ҫул йышлӑланса пынӑ; йакисен, йе сайра ҫӑмлисен, 
шут,ӗ ҫултан ҫул сахалланнӑ. Темиҫе ӗмӗр (ҫӗр ҫул) иртнӗ, 
ҫуралса вилнӗ сыпӑксем те ҫӗршерӗн шутланнӑ; ҫурҫӗр йент,и 
ҫӗр ҫинт>е ӑшӑ ҫӑмлӑ Т)ёрё ^унсем ант,ах йулнӑ. Вӗсем халӗ 
те пурӑнаҫҫӗ; вӗсене вырӑсла: „пушные звери,“ теҫҫӗ. Вӑл 
■^ӑвашла: ӑшӑ, ҫемҫе ҫӑмлӑ тискер кайӑксем тени пулат. 
Каланинт,ен акӑ мӗн курӑнат ӗнтӗ: ҫурҫӗр йен^е пурӑнакан 
тискер кайӑксем ҫӗр ҫине тухсанах (ҫуралсанах) ӑшӑ ҫӑмлӑ 
пулман; вӗсем малтан хӑйсемпе пӗр тӑван ӑшӑ вырӑнсент,е 
пурӑнакан т>ӗрё т,унсент)ен нимӗнпе те уйрӑм пулман, ҫур 
ҫӗр йенне куҫсан тин улӑшӑннӑ. Тата унта та улӑшас ӗҫ 
(ӑшӑ ҫӑмлӑ кӗрӗк тӑхӑнас ӗҫ) т>ас пулман: улӑшат,^ен темиҫе 
ӗмӗр иртнӗ.

Тата тепӗр тӗслӗх илӗпӗр. Епӗр малта сапаланса выр- 
такан т>улпа витӗннӗ хӑйӑрлӑ тӳрем вырӑнсент,е те ҫавӑнти 
тӑпрапа (хӑйӑрпа) т,улсем тӗслӗ кайӑксемпе калтасене кур- 
саттӑмӑр. Вӗсемшӗн усӑллӑ тӗслӗ тумтир кам тӑхӑнтар гнӑ-ши 
вёсен ҫине? Вӗсем вӑл тӗсе хӑйсем тума пулгарайман вӗт! 
Тата сирӗнтен кам илтнӗ: кайӑк хӑй ҫийӗнт,и тумтирӗн тӗсне 
кирлӗ пулсанах улӑштарма пултарат? тенине. Ун пек пулмалла 
мар ӗҫ ҫинт,ен есӗр кама каласа ӗнентерӗр!—Ирӗккӗн, тата 
кӑмӑллӑн ҫири тумтире улӑштарма, т. т. каласан, пӗр тӗслине 
хывса пӑрахса тепӗр тӗслине тӑхӑнма—кайӑк та, калта та, 
йе тата урӑх т>ӗрӗ -§ун та путтараймаст. Ку ӗҫе тӗнт,е хӑй 
ант,ах тума пултарат. Вӑл ант,ах хӑйӗн ат,и-пӑ^ине .тӗрлӗ 
вырӑнта, тата тӗрлӗ вӑхӑтра мӗн тӗс кирлине пӗлсе пама 
пултарат. Тӗн^е ку ӗҫе йепле тунине малалла тӗплӗрех 
пӗлӗпӗр.

Хӑйӑрлӑ, тата т>уллӑ тӳрем вырӑнсен^е те такҫан тӗрлӗ 
кайӑксемпе калтасем пурӑннӑ пулас пулат. Ҫав вӑхӑтра вӗсен 
ҫийӗн^и тумтирсем те пит тӗрлӗ пулнӑ: пӗрисене айӑкранах 
курса палламалла пулнӑ^ тепӗрисене ҫывӑхран курсан та пал- 
лама хӗн пулнӑ. Ант^ах ҫунатлӑ (вӗҫен кайӑк), йе тӑватӑ 
ураллӑ тискер кайӑксен аллине пур те леккеленӗ. Пуринт,ен
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ытла тӑшман аллине тӑшмана асӑрхайман ҫамрӑк ^ӗпӗсемпе 
ҫурӑсем лекнӗ. Ҫаккӑн хыҫҫӑн ирӗксӗрех ыйтас килет: тӑш- 
ман аллине мӗн тӗслисем ытларах лекнӗши? тесе.—Кам хӑйӗн 
ҫийӗнт^и тӗкӗн, йе хуппин тӗсӗпе паллӑрах пулнӑ, вӑл ытла
рах лекнӗ.

Ерт,ес ӗҫ—йӗрке пурин хушшин^е те пулнӑ, ант,ах тум- 
тирӗсемпе паллӑраххисен шу^ӗ ҫултан ҫул сахалланса пынӑ 
хӑйӑрпа т,ул тӗслисен йышлӑланнӑ. Ҫапла пӗрисемшӗн—пу- 
рӑнасси ҫӑмӑлтарах, теприсемшӗн— йӑвӑртарах пулнӑ. Ҫа- 
вӑнпа пӗрисем сахалтарах пурӑннӑ, тепӗрисем ытларах пу. 
рӑнса ат)а-пӑт,а (ҫурӑ-^ӗпӗ) йышлӑрах хӑварнӑ. Асӑрхарӑр-и 
ӗнтӗ: ҫакӑнта та ҫурҫӗр йенне куҫса пӗтуёккӗн нумай ӗмӗр 
тӑршшӗнт>е суйланса йулнӑ тӑватӑ ураллӑ Т)ӗрӗ т>унсем хуш- 
шин^е пулнӑ ӗҫех куратпӑр. Т)ӑтса пурӑнма май тупайман- 
нисем вилсе пӗтнӗ, пушӑ хирти ^улпа хӑйӑр тӗслӗ пулма 
пултарнисем халё те пурӑнаҫҫӗ. Ҫапах та ҫурҫӗр йен^ипе 
кӑнтӑр йент,и, хӑйӑрпа ^уллӑ вырӑнсен^и, суйланусем хуш- 
шинт,е уйрӑмми пур. Ҫурҫӗр йен^и т>ӗрӗ -^унсем сивве ^ӑ- 
таймасӑр хӑйсем пӗтсе пынӑ, кунта (пушӑ хирте) аван палӑ- 
раканёсене тискер кайӑксем суйласа пӗтерсе пынӑ. Кам та 
пулсан тен: пушӑ хирти ҫунатлӑ, йе тӑватӑ ураллӑ тискер 
кайӑксем пит палӑрман т,ӗрӗ т,унсене ытларах йуратнипе 
тӗкӗнмен пулӗ, тейӗ. Ҫук, апла шухӑшлакан йӑнӑшат. Кунта 
йуратасси тӑвасси пулман: асӑрхайман пирки ҫеҫ йулнӑ. Тата 
суйлас ӗҫ те пӗр-икӗ ҫул^хушши мар, йӗркерен пит нумай 
ҫул хушши пулса пынӑ. Йулашкин^ен вара пушӑ хирсент,е 
те унти хӑйӑрпа ^ул тӗслӗ вӗҫен кайӑксемпе калтасем ҫеҫ 
тӑрса йулнӑ. Ҫаплах пулса тӑнӑ ҫурҫӗр йен^и тискер ка- 
йӑксен шурӑ тӗсӗ, ҫаплах пулнӑ ӗмӗр симӗс тӑракан вӑрман- 
сент,е пурӑнакан т>ӗрӗ т,унсен тӗсӗ, ҫаплах пулнӑ тӗттӗм пулнӑ 
вӑхӑтра, тата ҫӗрле ӗҫе тухакан ^ӗрӗ  ^унсен тата урӑхӗсен 
тӗсӗсем те. Ҫаплах пулса тӑнӑ пурӑнӑҫӑн тӗрлӗ вӑрҫӑ хатӗ- 
рӗсем те.

Малалла епӗр тёрлӗ тӗслӗ -§акӑр ^е^ексен ҫулҫисем 
йепле пулнине ҫийӗнт,ен те пулин пӑхса тухӑпӑр. Малтанах 
ку ӗҫ куҫа ҫӑмӑллӑн пулнӑ пек курӑнат, ан^ах, тӗплӗрех 
шухӑшласан, Т)ас тата ҫӑмӑллан пулманни аван палӑрат. 
Ҫапах та епӗр ку кӗнекере -ун ҫин^ен ытлашши нумай ҫыр- 
мастпӑр; тӗплӗрех пӗлес текенсене ЛункевиТ) ун ҫин-^ен 
ӑрасна ҫырнӑ кӗнекесене вулама канашлатпӑр.
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Сӑмахран калӑпӑр: акӑ епӗр сирӗнпе ҫаран ҫин-^е тӑ- 
ратпӑр. Пӗтӗм ҫаран т>ет,ексемпе тулли. Т)ет)ексем хушшин- 
"5е—'вакӑр т>ипер тӗсӗпе астараканӗ ытлашши нумай мар> 
ан'вах сайра курӑнкалат. Ҫаран ҫин^е вӗҫекен лӗпӗсем, нӑ- 
рӑсем, пыл хур^ӗсемпе тӗклӗ-турасем пыл (куланай) пуҫ- 
тарнӑ т^ух ытларах ^акӑртарах тӗслӗ 'йе^ексем ҫине ларма 
туртӑнни палӑрат. Каланин^ен ӗнтӗ—хурт-кӑпшанкӑ -§акӑр- 
т,ипер тӗслӗ т,ет,ексене ытларах йуратни аван курӑнат. Акӑ) 
ҫу иртсе кайат. Ҫарансем ҫинт^е ^е^ексене вӑрӑллӑ ҫимӗҫсем 
улӑштараҫҫӗ. Ан^ах хӑшӗсем ҫинт^е ҫимӗҫ авантарах, теттӗр 
есӗр?—Акӑ хӑшӗсем ҫин^е: хӑшӗ ҫурӑлнӑ т>ух ^ипертерех, 
^акӑртарах пулнӑ, вӗсем ҫин^е ҫимӗҫӗсем те авантарах тата 
шултӑрарах пулнӑ. Мӗншӗн-ха ку каллех капла?—Вӗсем ҫине 
хурт-кӑпшанкӑ ҫӑрарах ҫӳренӗ.

Тепӗр ҫур килсен, пирӗн ҫарансем каллех зе^ексемпе 
витӗнеҫҫӗ, ант,ах вӑл ҫул ҫарансем ҫин^е ^акӑр ^ипер "ье^ек- 
сем иртнӗ ҫулхинт,ен ытларах курӑнаҫҫӗ. Мӗншӗн-ха ку кап
ла?—Акӑ мӗншӗн: иртнӗ ҫура вёсен амӑшӗсем ҫине хурт- 
кӑпшӑнкӑсем ытларах ҫӳренӗ те, вӗсем вӑрӑ ытларах тунӑ. 
Кӑҫал кашни вӑрӑ каллех хӑй ^е^ек  кӳрет. Т)ет,ексем хуш- 
шин^и т,акӑртарах тӗслӗ -^е^ексем хӑйсен илемӗпе каллех 
хурт-кӑпшанкӑна ытларах йавӑҫтараҫҫӗ. Ҫакӑ ӗҫ ҫултан ҫул 
улӑшӑнмасӑр каланӑ пек пулса пырат. Йулашкинт,ен, ҫаран 
ҫин^е пӗр т^акӑр тӗслӗ ^ипер ҫурӑлакан ҫеҫкесем ан^ах 
йулаҫҫӗ; йапӑхрах тӗслисем ҫултан ҫул нат,арланса пырса 
йулашкин^ен па^ пӗтсе лараҫҫӗ. Куртӑри ӗнтӗ?—Т)ет)ексем 
хутш ин^е  те ытти йапаласем хушшинт,и пекех суйлану пур. 
Пӗтӗм каланин^ен акӑ мӗн курӑнат: ҫӗр ҫинт,е малтанах 
т,акӑр ^ипер тӗслӗ ^е^ексем пит сайра пулнӑ. Вӗсем ҫултан 
ҫул йапӑхрах тӗслисен^ен ытларах хунаса пынипе ҫеҫ хал>хи 
шута ҫитнӗ. Ҫакӑ ӗҫре -йе^ексене хурт-кӑпшанкӑ пит нумай 
пулӑшнӑ.

XVI.

Йулашкинъен калани.

Акӑ ӗнтӗ йепле тӑрат пурӑнӑҫ ҫут ҫанталӑкра! Пурин 
ӑшӗнт>е те пурӑнас ӗмӗт ант>ах; пур т,ӗрӗ т^ун та ҫав ӗмӗт 
аллин-§е. Пит хаклӑ тӑрат тавлашса илнӗ пурӑнаҫ ирӗкӗ,
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мӗншӗн тесен—пурӑнас тейекенсем пит нумай, вӗсене шут
ласа та кӑларма ҫук, ан^ах тӗн^е пурин валли те ҫимӗҫ 
ҫитереймест. Акӑ мӗншӗн тӗнт,ере вӑрҫӑ тӑрат! Акӑ мӗншӗн— 
вӑйлисем вӑйсӑртараххисемпе, йе вӑйран хӑйсемпе танни- 
семпе; тискер кайӑксем хӑйсем асӑрханӑ парнисемпе; пӗр 
йӑх т,ӗрӗ т>ун тепӗр йӑхпа, йе хӑйпе тӑван йӑхпах вӑрҫаҫҫӗ. 
Ҫакӑ вӑрҫӑ йывӑҫ-курӑк хушшинт^е те пур. Йывӑҫ-курӑксем 
хӑйсене пётерекен, сӑтӑр тӑвакан т^ёрё т,унсемпе, йе пӗр пӗ- 
ринпе—апатшӑн, сывлӑшшӑн, ҫутӑпа ӑшӑшӑн пёр май тавла-' 
шаҫҫӗ. Йулашкинт,ен—ҫӗр ҫинт,и мӗн пур ]}ӗрӗ т,унпа ҫеҫке- 
сем тӗн^енӗн хытӑ т,ӗреллӗ, ниме те хӗрхенмен вӑйхӑват,ӗ- 
семпе— шатлама сивӗсемпе, ^ӑтайми вӗри шӑрӑхсемпе, асла- 
тиллӗ ҫӑмӑрсемпе, йе тата ҫил-тӑвӑлсемпе вӑрҫаҫҫӗ. Ҫӗр ҫин- 
'5е пӗр минуттӑ хушшинт^е ҫавнашкал вӑрҫӑ темиҫе миллион 
пулат. Вӑл вӑрҫӑсене тума никама та т^ёнсе пуҫтармаҫҫӗ. 
Унта ни тупӑ, ни параплан сассисем ҫук, трупапа кӑҫкӑртнӑ 
сасӑсем те илтӗнмеҫҫӗ. Мӗн пурӗ те: сайра-хутра вӑрман 
варринт,е, йе хирте тискер кайӑкӑн, сӑнсӑрӑн кӑҫкӑрнӑ йе 
унӑн аллине лекнӗ Т)ӗрӗ т,унӑн хурлӑхлӑ сассисем ҫеҫ илтӗн- 
ме пултараҫҫӗ. Тӑтӑшрах, асӑннӑ ҫӗнтерӳсемпе парӑнусем 
пӗр сасӑсӑр, тӑппӑн тата асӑрхамалла та мар пулаҫҫӗ. Тӗп- 
лӗрех шутласан, вӗсем пур те— пурӑнӑҫ йӗркинт^и кашни кун 
пӗр улӑшӑнмасӑр пулса пыракан ӗҫсемпе ант^ах танашма 
пултараҫҫӗ.

Хупа пӗр пеккисемпе, йутсемпе вӑрҫ; тӗнт,е йанӑ асаппа 
(йывӑр пурӑнӑҫпа) тавлаш. Вӑл—т,ӗрӗ ^унсемпе ҫеҫкесем 
хушшинтзи пурӑнӑҫ йӗрки. Мӗн пур вӑйна-хӑватна пурӑнӑҫ 
вӑрҫине кӳрт; йепле май килет, ҫапла сыхлан. Унсӑран сан 
пурӑнма май та ҫук. Тӗнт^е кашни т»ӗрӗ "йуна, ҫеҫкене хӑй 
ҫапла пурӑнма хушат. Ҫакӑ йӗрке (саккун) ыйтнипе (хушнипе), 
пиншерӗн ҫех шутлама май пур, пӑрахӑнмалли, йе хӳтӗлен- 
мелли вӑрҫӑ хатӗрӗсем пулса тӑнӑ. Ҫав тери кансӗр тата 
йӑвӑр, ӗмӗр тӑрӑшшӗпе кашни пусмаллӑх вырӑнта—кӗретӗн, 
пӗлсе, йе пӗлмесӗр тата вӑрттӑн пулакан пурӑнӑҫ варҫи 
ыйтнипе пулнӑ вилӗмрен хӳтӗлесе хӑтаракан майсене те пин- 
шерӗн ҫех шутлама май пур. Кам пурӑнӑҫ вӑрҫине тухма 
ҫирӗпрех тумланнӑ, тепӗр тӗслӗ каласан, кам ҫийӗнт,е вӑрҫӑ 
хатӗрӗ ҫирӗп, маттур, вӑл пурӑнма йулат. Кам ҫийӗнт,е вӑл 
хатӗр нат,ар, тата хӑй пурӑнакан вырӑнти йапаласем тӗслӗ 
те пулайман, вӑл вӑрҫӑ уйӗнт,ен тухат: унӑн вырӑнне телей-
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лӗреххисем, йе вӑйлӑраххисем йышӑнаҫҫӗ. Ҫапла, ҫӗр ҫинт,е 
пӗр минуттӑ вӑхӑт та суйланусӑр иртмест. Пӗри пурӑнма 
йулат, тепӗри вилет, пӗтет.

Т)ӗрӗ "йунсемпе ҫеҫкесем кӑтартнӑ пурӑнӑҫ йӗркинт,ен 
нихӑшӗ те тухма пултараймаҫҫӗ, вӑл вӗсемшӗн улӑшӑнми 
йӗрке. Хӑйне—вӗри шӑрӑхран, уйартан хӑтарайман ҫеҫке ша- 
нат; шатлама сивве ^ӑтайман, йе унран сыхланма пулта- 
райман Т)ӗрӗ ^ун та вилет. Кама айӑплас ӗнтӗ ҫав ҫеҫкесем, 
йе т,ӗрӗ т>унсем пӗтнӗшӗн?—Никама та айӑплама май ҫук. 
Ҫапла майпа тӗн^е тӑрат. Тӗн^е вӑл ӗҫлеме йанӑ машшинӑ 
йевӗрлӗ йапала: хӑйӗн пӗрре хунӑ йӗркин^ен тухмаст. Тӗн- 
т,енӗн хытӑ т>ӗри ҫине кама йӑлӑнас ӗнтӗ?—Каллех никама 
та йӑлӑнма ҫук. Тӗплӗрех шутласан, йӑлӑнма та кирлӗ мар: 
пурӑнӑҫ хӑй кӑтартса пыракан майсемпе-ҫех усӑ курма пӗл- 
мелле. Акӑ епӗр малалла вӗсен^ен пӗрне илсе тӗплӗрех пӑ- 
хӑпӑр. Ӑна хӑш йӑх Т)ёрё т,унсем тахҫанах пурӑнӑҫа йышӑн- 
нӑ. Вӑл—пӗр йӑхран (ӑратӑран) тухнӑ ^ӗрӗ т,унсем пур те 
пӗрле килӗштерсе пурӑнни. Пёту^ен пурӑннӑ ^ух ху пек тӑш- 
манпа та тавлашма йӑвӑр. Ерттелре вйлТ'авлашу сисӗнмест. 
Ерттел (опТ)ӗствӑ) вӑл— шант>ӑклӑ вӑй, аван шкулӑ. Оп^ӑра 
т,унупа та ҫирӗпленме йурат, ӑс пуҫтарма та май пур. Ҫакна 
хӑш Т)ӗрӗ т>унсем тахҫанах сиснӗ те, пӗт>т,ен пурӑнма пӑрӑх- 
нӑ. Халӗ нумайӑшӗ йышпа та мар, ушкӑнпа (тапунпа) пу- 
рӑнаҫҫӗ*)- Ушкӑнӑн ^ленӗсем пӗрле ӗҫлеҫҫӗ, пӗрле савӑнаҫҫӗ, 
пӗрле хуйхӑраҫҫӗ. Кӗскенӗн каласан, пур ӗҫре те йулташ. 
Вӗсем пӗрле ҫурт-йӗр ҫавӑраҫҫӗ, апат шыраҫҫӗ, тӑшмансемпе 
вӑрҫаҫҫӗ; пӗрлех хуйхӑ - суйхӑ тытаҫҫӗ, вӑйсӑртараххисене, 
тӑшман курайманнисене инкек-синкекрен сыхласа хӑтарма 
тӑрӑшаҫҫӗ. Ирӗксӗртен (усӑшӑн) пӗрлешсе пурӑнакансем 
пӗрне пёри хӑнӑхса пёр пӗрне йуратма, хак тума вӗренеҫҫӗ. 
Йулашкинт>ен, пӗр пӗринпе туслашса, йуратса пурӑнакансем 
тӑтӑш йулташшӑн вилме те хатӗр пулаҫҫӗ.

£^щла—тӗнт,ере пёр май т,арӑнмасӑр тӑракан пурӑнӑҫ 
вӑрҫи "йӗрӗ -^унсене ирӗксӗрех пӗрлештерсе пёр пӗрне йу
ратма вӗрентет. Ҫакӑ йапала, пӗрне пӗри йуратса пӗри те- 
пӗриншӗн т,ун парас йӗрке, йывӑҫ - курӑк хушшин-§е ҫук; 
т>ӗрӗ ^унсем хушшинт^е, сайра пулсан та, пур.

*) Кун ҫин$ен тёплёрех пёлес текенсене Лупкевицӑн— <Т)ӗрё ҫун сен  ерт- 
теллё пурёнӑҫё» йатлӑ кёнекепе вулама канашлатйп.
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Пурӑнӑҫ вӑрҫи етемсем хушшинт>е те пур, ант^ах ун- 
шӑн, ӑслӑ пуҫлӑ йапалашӑн, т,ӗрӗ т)унсем пурӑнӑҫ вӑрҫине 
кӳртекен хатӗрсене кӗртме намӑсрах пулас пулат. Пурин^еи 
ытла акӑ мӗн 'ьуна кӳрентерет: етемсен^ен нумайӑшӗ пурӑ- 
нӑҫ вӑрҫине—пӗрне те пӗри курайман пирки тухнӑ инкек вы- 
рӑнне хурса хӑйсем тискерленсе кашкӑрсем пек пулса ка- 
йаҫҫӗ. Тӗрӗссипе шутласан, етемӗн пӗр пӗринпе кашкӑрланса 
вӑрҫасси патлах кирлӗ мар. Ун вырӑнне акӑ мӗн тумалла: 
пӗрлешсе тӗнт^енӗн ишӗлтерсе ҫӗмӗрекен вӑй хӑват,ӗпе тав- 
лашмалла; тӗрӗс мар хушӑнса пулнӑ пурӑнӑҫ йӗркине пӑсса 
йусама тӑрӑшмалла, етем хушшинт,и т,ухӑнлӑха, пулакан 
усал-киресӗр ӗҫсене тата тӗттӗмлӗхе пӗтерме кирлине ман- 
малла мар. Ҫакӑ вӑрҫӑна пурин те йермелле. Ӑна тума ха ' 
васланса тытӑнса, шутласа хунӑ йӗркепе тумалла. Кӗскенӗн 
каласан: пур те пӗриншӗн, пӗри пуриншӗн те пулмалла. Кӑ- 
тартнӑ майпа ӗҫлесен тин, тӗнт^ере пурӑнма ҫӑмӑл пулӗ.
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