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Ш Е Л Е П И.
Ӗлӗкрех, пӗр 5 — 6 ҫул кайарах, Ш елепийе Уҫ 

т е ^ ӗ ҫ .  Унту^ен вӑл Полоруссӑв пулнӑ. Халӗ ӑна 
„Шелепи— У ҫ— Полоруссӑви-5 “ теме те май пур. 
Ш елепи—У ҫ — П олоруссӑви^ ҫырма пуҫлани 20 ҫул 
иртнӗ. Вӑл ^ӑваш ла ҫыракансен ватӑ квартийӗ 
пулат. П олоруссӑв ытти ҫыракансентуен пӗтӗмпех 
уйрӑмӑн тӑрат.

„Канаш “ сойусӗн пӳровӗ хушнипе Уҫӑн, вӑлах 
Шелепи, П олоруссӑв, 20 ҫуллӑ йупилейӗ кун манӑн 
сӑмах каламалла п ул^ӗ1). Ҫав сӑмахра епӗ ун 5 ух- 
не У ҫ хрестуен поетуӗ иккенне, вӑл йал шухӑшне 
ҫырул )хра пёлтерсе тӑщше кӑтартса парсаттӑм. Уҫ 
поет урӑхла пулма пултарайман та. Унӑн пуриӑҫ 
ҫулӗ ӑна урӑх сукм ак кӑтартман.

Шелепи 1881 ҫулта, ака уйӑхён 27-м ӗш ӗн5е 
ҫуралнӑ. Унӑн ҫӗрш ывӗ Тутар респуплӗкӗнтуи Ҫӗнӗ 
Ӳсел йалӗ пулнӑ. Ҫёнӗ Ӳсел Т>истай канттонӗн Кӑтӑш 
вулӑсне кӗрет. 1895 ҫ. Шелепи йал школне вӗренсе 
тухат. Ш кол хы ҫҫӑн вӑл пӗрмай хр ес^ен  ӗҫӗпе 
пурӑнат. „Ҫырма 1905-мӗш ҫулхи ревофутси хус- 
катнӑ хы ҫҫӑн пуҫларӑм,“— тет Шелепи.

*) Ь у  н у п ш ей а  „ К а н а ш “ сой усӑ йанварён 27-н ёш ӗнье 1Р26ҫуд 
'1рваш ресиунлбкӗн 1-мёш сй е сн е  кнднӗ телекахсем и е иёрде ту са  
»рт»рнО.
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„Хыпар“ пӗтсен ниҫта ҫырма ҫуккипе т>ёре пӑ- 
шӑлтатма пуҫларӗ,“— тет вӑлах.

„М алтӑнхи сӑвӑ ҫӗленпе кайӑк ҫапӑҫни ҫинт,ен 
пул|,ӗ. Ҫӗлен тесеулпут-ш ы ҫм аксене кӑтаргас терӗм, 
кайӑк тесе ӗҫҫыннине кӑтартас терӗм,“ 1) — тет ма- 
лалла Шелепи.

Шелепи 1906 - 7 ҫулсен^е тутарла та ҫырнӑ. 
Унӑн сӑввисем тутар хаҫа|,ӗсен^е паллӑ вырӑн йӑ- 
шӑнса тӑнӑ.

„Кив Тимушкел йалёнт^е 
Пӗр В аҫанкка пуйан пур.
Кирек ӑҫта пырсак та 
Ун ум ӗн^е пурте пур...
У  акнӑ та, вырнӑ та,
Пуҫтарнӑ та, ҫапнӑ та...
Взҫанккаш ӑн ҫын ҫех мар 
Ҫилпе ш ыв та ӗҫлеҫҫӗ...
Питӗ хы тӑ пулӑшат 
Аптӑранӑ ҫы нсене—
Сӗлӗх пекех сӑхат вӑл 
"5ухӑнсенӗн йу^сене...
Вӑл хӗрхенет ҫуксене—
Тем Т)ул парат укҫине,
Илме вӑхӑт ҫитсессӗн 
Тин пустарат вут ҫине.

(„В аҫан кка,“ 1915 ҫ. ҫырнӑ*).

х) ,,!Г е я е п и  ойввиеем“  1-мбш том, Ш -ы б щ  стр ан и тсӑ , „ Т а в “ , 
Ш уп аш вар , 'ЦГи аш К ён еки  Уйрӑмё, 1 9 2 6  ҫу л .

2) Ҫа* кёввкевнех 67-мёш о тр ааи тси не иЯх,



Шелепи йал кулакё ’5 ухӑна йепле майпа хӗсни- 
сене хӑйӗн урӑх сӑвви сен^е те кӑтартат.

Унӑн „Кёпер хы вни,111) „У тҫи ,“ а) тенӗ сӑввисен^е 
хрес^ен йепле ӗҫ туни ҫин^ен ҫырнӑ.

„Ах ӗнтӗ! пӑх ӗнтӗ!
Курка тӗлне кур ӗнтё 
Епӗ йепле. ес ҫапла 
В ӗлг ҫавӑрса хур ӗнтӗ...
Кӗрӗс! кӗрёс! тапари?
Урай кашти хуҫари?
Тӑпӑр-тӑпӑр тӑпӑр^ӑк,
.Урай хӑми сӑпӑрт,ӑк,
Йӑкӑш -йӑкӑш  шӑвари?
Пӳрт урайне ҫӑвари?

(„Е ҫкӗ ҫикӗсем“).
Ҫапла Ш елепи— хрест,ен сӑвӑҫи. Халӑх хуш- 

шин^и лекентӑсене те вӑл ^ылай сӑвӑласа ҫырнӑ. 
„Пӳлере илни,“ „Е ссеп е ,“ т. ыт. те.

П олоруссӑв—У ҫ — Шелепи поет писсаттӗл фот- 
токрафи йевӗрлӗ. Вӑл хӑйӗн сӑввисене, калавӗсене, 
трамисене куҫа курӑннӑ йапаласене йӗркипе ҫырса 
пынӑ пек ҫеҫ ӳкерсе, ҫырса пырат. Ененменсемшӗн 
епӗр вулакана „Ҫӗрпӳ пасарӗ,“ йе ,.Ш упаш кар“ 
тенӗ сӑввисене сӗнме пултаратпӑр.

Шелепи вуткӑварлӑ поет мар. Унӑн сӑввисем 
йӗрене кӑтӑклангарм аҫҫӗ. У ҫ поет йеррипен ҫеҫ 
йапалана ҫутатма тӑрӑш ат. Х рес^ен пурнӑҫӗ—унӑн 
сӑввисен йӑви.

! )  1-мбш томӗн 74-м ӗш  стр ан я то н . 

1-мӗш отрамяяоя,



6

У ҫ —Ш елепи— П олоруссӑв сӑвӑллӑ йапаласемсёр 
пуҫне калавсем те, хӑй курса ҫӳренисем ҫин-аен 
те1), трамӑ та 3), тата урӑхла йапаласем те ҫырат.

Пуринт,ен ы гла вӑл школ ат,исемшӗн кирлӗ, 
вӗсене килӗшӳллӗ йапаласем ҫырма тӑрӑшат.

Т)ӑваш  хушшинт,е Шелепи пек ватӑ поет сахал. 
Хӑй ватлӑхне пӑхмасӑрах вӑл сӑвӑсем ҫырма пит 
йуратат. „Сӑвӑсемпе ҫеҫ пурӑнатӑп“ тет пирӗн поет. 
„С ӑвӑсен^ен хакли, вӗсен^ен пахи маншӑн тӗн^ере 
урӑх йапала ҫук ,“— тет вӑл.

П олоруссӑв сӑввисене школ ат,исем йуратса 
вулаҫҫӗ, школ ат)исем ҫеҫ мар, унӑн сӑввисем 
хресвенш ӗн те пит паха. Ҫавӑнпа та Ш елепийа^ӗ 
Тэӑваш хуш ш ин^е сарӑлнӑҫем сарӑлса пырат. Унэн 
'5 И паха йапалисем: „Пӳлере илни,“ „Ессеп е,“ „Кӗҫ- 
тенттиноппӑ^ь хулине туни ҫин^ен ^ӑваш  ваттисем 
калаҫни.“ Шелепийе епӗр „Ватӑ стариксемпе вӗтӗр- 
шакӑрсеи поейӗ“ тесен йӑнӑшах пулас ҫук, мӗншӗн 
тесен, унӑн йапалисем ҫавсене килӗшӳллӗрех, вӗ- 
семшӗн ҫырнӑ. Шелепи йапалисене пурне те уйрӑм 
кӗнекесем туса ҫапса кӑларма хушсатувӗ унӑн йу- 
пилейне иртерме пынӑ ҫынсем.

Шелепийе вӑрӑм ӗмӗр сунар, унӑн ӗҫӗсем 
малашне те ӑнӑҫлӑ пул^т,ӑр!

Солӑттӑв М.
24/У Ш -27 ҫ.

9  й етбр не уйеобнт)» ҫу р еа# . 

-)  А м аҫурн.



Аслӑ
Аслӑ Октапӗр,
Аслӑ Ревофутсийӗ, 
Т>ӑнТ)ӑнах ^аплӑ, 

Хӑватлӑ вӑл... 
Империалисӑм 
Тӗп никӗсне 
Ҫӗмӗрсе пӑрахрӗ 

Ҫав тӑвӑл! 
Еҫхалӑхӗн 
Аслӑ Р ево^утси й ӗ, 
Октапӗр уйӑхӗ 

ПулТ)ӗ вӑл.
Йунлӑ, хӗнхурлӑ 
Пусмӑр тӗн^ине 
Аркатса йат>ӗ 

Вӑл тӑвӑл!

Аслӑ Октапӗр 
Хӗрӳ вувӗпе 
Совет влаҫӗ

Ҫуралса тухрӗ! 
Пӗтӗм тӗн^ери 
Ӗҫҫынни ҫине

Ок?апёр
Ҫӗнӗ хӗвел

Ҫутӑлса пӑхрӗ!.. 
Пусмӑрти мӗн пур 
Вак халӑхсене 
Хӗрлӗ йалав

Айне пухрӗ!.. 
Вӗсен хаклӑ йунӗ 
Нумай йухрӗ!
Йунлӑ Раҫҫейе

Иунпа ухрӗ!
* **

Совет патшалӑхне 
Вутпа турӗҫ...
Пусмӑр тӗн^ине 
Йунпа ҫурӗҫ!

Кӗрешме мӗн пур 
"5ухӑна 'вӗн’5 ӗҫ... 
Пуршуаҫине 
Ҫапла ҫӗн^ӗҫ! 

Раҫҫей пуршуйсен 
Пусмӑр тӗнҫине,
Вутпа персе 
Ҫунтарса йат>ӗҫ...
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Ҫавӑ хӑрушӑ 
Кӗрешӳпе ҫех, 
Ӗҫҫыннисене
Ирӗклӗх паТ)ӗҫ.

# * *

Аслӑ Октапӗр 
Хӗрӳ в у в ӗ  ҫех, 
Кӑпиталисма 
Аркатса йат^ӗ.
Пӗр вӑл ант,ах 
Вута хирӗҫ вут пат)ӗ... 
Ирӗклӗх ҫулӗ 
Тупса пат,ӗ!

Пӗтӗм пусмӑрти, 
Хӗнхурти халӑх 
Октапӗр сассипе 
Савӑнса тӑрат.

Ӑна вӑл хӑйӗн 
'5 у н ӗ  пек курат...
Вӑл Т)ӗннӗ ҫӗре 
Ы ткӑнса пырат!

Уншӑн вӑл мӗн пур 
Вӑйхалне хурат... 
Хӑй куҫӗ пек 
Сыхласа тӑраВ

Сотсиалисӑмла 
С овет патшалӑхӗ,

Пӗтӗм тӗнт>е 
Ӗҫҫыннин,
Пӗртен пӗр Т)аплӑ, 
Вутлӑ... хӑватлӑ... 
Ирӗклӗ 
Патшалӑхӗ...

Вӗсем ӑна
Пӗтме ирӗк памӗҫ.
Пуршуаҫине
Ун ҫине йамӗҫ!

*  *
*

Аслӑ Октапӗр 
Ҫулӑмӗ ан^ах 
Пусмӑр ылханне 
Ҫунтарса йарӗ...

Ӗмӗрхи тискер 
Хӗнхур тӗн-вине 
Пӗр вӑл ан^ах 
Канӑҫлӑх парӗ. 

Октапӗр ант,ах 
Пӗтӗм ҫӗр ҫине 
Сотсиалисӑм
Ҫуттине сарӗ.

& *
*

Аслӑ Рево^,утсионер 
Влатимӗр Илйи^ 

Ленин! 
Кӗрешӳ ҫулӗ
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Кӑтартса панипе, 
Комуниссен партти
Йертсе пынипе, 
Пӗтӗм ӗҫҫынни, ' 
Пӗтӗм хрес|,ен, 
Харӑссӑн тӑрса,

Малалла утрӗ... 
Йунлӑ пуршуаҫи 
Йун ӑшне путрӗ. 
Йунлӑ кӑпитала
Сӳнми вут хыпрӗ!

1027-м ёш  ҫул, 
Ш упаш кар.

Аслӑ Октапӗр рево%утсиЙӗ ^ӑваш  
халӑхне мӗн па^ӗ.

Аслӑ Октапӗрӗн ҫулӑмӗпе ҫунса,.
Акӑ ӗнтӗ епӗр ирӗклӗх илтӗмӗр!
Хаҫат та пур пирӗн, шурнал та хамӑрӑн. 
'5ӑваш  пое^ӗсем, писсаттӗлсем те пур... 
Комппоҫиттӑрсем те, арттиссем те пур. 
Т)ӑваш  мусӑкӗ те, ^ӑваш  хорӗ те пур. 
Киносем ҫин^е те "йӑвашсем выл^аҫҫӗ, 
Крамофонсем те ^ӑваш ла йурлаҫҫӗ. 
Т)ӑваш театтӑрӗ те, кӑлупӗсем те пур. 
М ускав та пирӗнпе зӑваш ла калаҫат, 
Ленин хулин^е те Т)ӑваш сасси йанрат. 
Тутарсемпе пушкӑрт пуҫ хулисен^е те 
Тата ытти хӑш -хӑш  пысӑк хуласенйе те 
Т)ӑваш сен сасси хытӑ кӗрлесе тӑрат. 
Промышлённӑҫ та пирӗн ӳссе пырат.
Ӑна пӗтӗм тӗн^е, пӗтӗм ӗҫҫынни курат. 
Т)ӑваш  шкулӗсем те, ӑслӑлӑх вӗреннӗ 
Аслӑ ҫыннисем те хӑвӑрт нумайланат.
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Уншӑн пӗтӗм ^ӑваш , пӗтӗм ёҫҫынни раг. 
'фӑваш поет,ӗ те ӑна савӑнсах ҫыраТ 
Пуринт,ен ытла 'Бӑваш респуплӗкӗ, 
Хамӑрӑн ирӗклӗ -йӑваш ҫӗрш ывӗ,
Т>ӑваш хулисем, аслӑ тытӑмӗсем,
'5ӑваш  халӑх ӗҫне йертсе пыракансем, 
Т)ӑваш сен хастарлӑ, паллӑ ҫыннисем пур. 
АнТ)Зх вӗсем пурте питӗ ҫамрӑк халӗ?
Ун пирки поет та, такам та ҫаплах калё! 
Хӑҫан ҫутӑ курӗ пирӗн т>ӑваш йалӗ!
Хӑҫан нӳхреп куҫ ҫӗр ҫинт>ен ҫухалӗ! 
Ҫавӑн ^ухн е тин туӑваш йалӗ ҫуталӗ. 
Тӗттӗмлӗх, ^ухӑнлӑх нумайту^ен муталё. 
Аслӑ Октапӗрпе -йӑваш кӗнеки 
Аслӑ оккеан урлӑ вӗҫсе ӳкрӗ...
Т)ӑваш сассине пӗтӗм тӗн5 е илтрӗ,
'5ӑваш  ӗҫҫыннин, 'йӑваш халӑхӗн 
Илемлӗ кунҫулӗ, тӳлек лӑнкӑ кунӗ, 
Телейлӗ пурӑнӑҫӗ тинех килсе ҫитрӗ. 
Уншӑн хӗсепӗ ҫук хаклӑ йулташ пӗтрӗ, 
Вӑл ирӗклӗх пире питӗ хакла ӳкрӗ.

1927-м ӗш  ҫул, Ш уааш кар.



■^ӑааш хёрарӑмӗ.

Турйи 1ы 1а, турЯм т а х л -  
Мӑйамраи хӑмйт тухиарЛ. 
ТурЯм ат;а, турӑм а^а 
Лллӑмран Ц  кай аарё.

"5ун ыратнӑ йенне тухат вӗсен ун пек сӑмахсем, 
Т)ӗри вутпа ҫуннӑ т,ухне калаҫакан йумахсем.
Вӑл ӗҫпеле ҫуралса, ёҫпех ӳссе ҫитӗнет,
Ӗҫле-ӗҫлех кайса ӳксе, тӑпра айне витӗнет.
Ури а^а сиктерет ун, алли арлат кӗн^еле,
Ларса канма пӗлмесӗрех ирттерет вӑл кунсене. 
Хирти-килти мӗнӗпех вӑл пур ӗҫе те ӗлкӗрет. 
Пурӑнӑҫне йусас тесе куҫҫулпелех вӑл йӗрет. 
Хӗлӗн-ҫӑвӗн, ҫӗрӗн-кунӗн уйрӑлаймаст ӗҫӗн^ен. 
Нумайӗшӗн вилит,-5 енех к у ҫҫу ^  типмест куҫӗн^ен. 
Мӗн пур ҫемйи ҫийӗ-пуҫӗ ун хӑй алли тӑвӗҫӗ. 
Хура ҫӗрпе хупланит,т,ен нихҫан пӗтмесг ун ӗҫӗ. 
Сухине те сухалат вӑл, ҫи-пуҫа та питӗрет.
Утине те хӑйех ҫулат, тыррине те хӑй вырат. 
А-йа-пӑ^а ӳстересш ӗн пӗтӗм т,унган хуйхӑрат. 
Ҫапла т,ӑваш хӗрарӑмӗ, ӗмӗр-ӗмӗр хӗи курат,
Ӗлӗк патша вӑхӑтӗнт>е ӑна пушшах хӗсӗкт,ӗ: 
Вӑрҫсассӑн та, ҫапсассӑн та й ӗ р е ^ ӗ  те тӳсер^ӗ, 
Ҫӳҫ вӑрӑм та, ӑсӗ кӗске, т е зд ӗ ҫ  ӑна ун ^ухне, 
Выл,ӑх пекех ш утла^^ӗҫ вӑл вӑхӑтра ҫын йӑхне. 
Хӑйне тивӗҫ йат ҫӗрне те паман ӑна патшасем. 
Т)ура туса ҫы хса тӑнӑ пуршуйсемпе па^шкасем, 
Халӗ ӗнтӗ хӗрарӑм та арҫынсемпе тан тӑрат.



VI

С овет влаҫе пулнӑранпа ун сасси хыт йанӑрат. 
Пӗтӗм Совет Сойусӗпех ха.т, хӗрарӑм ирӗклё, 
Ӑҫта тухса ҫӳресен те ун сӑмахӗ ҫирӗплӗ. 
Т>асах т,ӑваш хӗрарӑм те ҫутӑлтарӗ хӑй Йатне. 
Хулара та, йалсен^е те кӑтартӗ вӑл хӑватне.

1927- лйго ҫу.т, Ш упяш пяр.

Ҫмрӗмӗш ӗмӗр.
Епӗ ҫирӗмӗш ӗмӗрте 
'5ап лӑ вӑхӑтра пурӑнтӑм.
Ҫавӑнпа сахал вӗренсе 
Т)аплӑ ӗҫ тума тытӑнтӑм.
Халӑх, ӗмӗрех манас ҫук,
Ҫирӗмӗш ёмӗр ӗҫсене...
Патшасем, вӑрҫӑ хускатса 
П ӗтер^ӗҫ хӑйсен пуҫсене.
Пӗтӗм тӗн-р,ери пуршуйсем 
Т)ысти урнӑ пек тулашрӗҫ.
Вӗри ҫӗлен пек пӗрпӗрне 
Хыпса ҫӑтмашкӑн тӑрӑшрӗҫ.
Хӑрушӑ вутлӑ тӑвӑлсем,
Пӗтӗм тӗн^ипе ҫӳрерӗҫ...
Сывлӑш ҫинт,е те, шывра та,
Тӗн'5 е пӗтнӗ пек кӗрлерӗҫ.
Йӑт ҫӳппи вырӑнне хумасӑр, 
Ҫунтареа пӗтерт,ӗҫ пурлӑха, 
Пинӗ-пинӗпе ватта-вӗтте,
Хӑварт,ӗҫ тӑлӑха-хурлӑха.



купи-купипе ҫын вилли, 
Вӑхӑтсӑр ҫӗр айне кӗ^ӗҫӗ.
Ку пуршуйсен тискер ӗҫӗсем 
Хӑҫан ҫӗр ҫийӗнт,е пӗтӗҫӗ. 
Ҫӗре пӑр салатса йарас пек 
Кӗрёслетсе тӑт^ӗ туп сасси... 
Ахӑрса, йӑнӑшса, макӑрса, 
Уласа тӑт)ӗ йун сасси.
Вутпа, туппа пе^ӗҫӗ,
Вилӗм кассем йат>ӗҫӗ.
Хӗвеле тӗтём хупларӗ... 
Тискерлент,ӗ ҫут тӗн^е...
Пур ӗҫҫынне вут ӑшне 
Хӑваласа кӳртрӗҫӗ... 
Вӗҫсӗр-хӗрсӗр ҫын вилли 
Йун ӑшӗнт,е выртрӗҫӗ. 
Оккеансем... тинӗссем 
Пӑхма хӑруш пулт,ӗҫӗ. 
Пул>нитсасем... параксем... 
Пурте йунпа тулт,ӗҫӗ. 
Нумайӗшё алӑсӑр...
Йе урасӑр йул^ӗҫӗ.
Пур ҫӗрте те хайаррӑн 
Тискер сасӑ ҫухӑр^ӗ...
Нумай йалсен, хуласен,
Илем кунҫул ҫухал-^ӗ. 
Куҫҫуф ҫурӗ ҫӑмӑр пек, 
Ҫырма пек, йун йухтар^ӗҫ... 
Хӑруш тискер ӗҫсемпе
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Ё ҫхал ӑхн ей ӑл ӑхтар ^ӗҫ. 
Вутлӑ хӑруш  тӑвӑлпа... 
Тӑвӑллантэӗ пур ҫын та... 
Ты трӗҫ алла хӗҫпӑшал... 
Усалли те, ыр ҫын та.

Акӑ ҫавӑ вӑхӑтра 
Сиксе тухрӗҫ комунсем... 
Пёттӗр терӗҫ ҫӗр ҫинт,е 
Ку хӑруш ӑ... ку йунсем... 
Пуршуаҫине вилӗм!..
Вута хирӗҫ вут терӗҫ... 
Пӗтӗм тӗн-^е ӗҫҫынни 
Харӑс тӑрса ут... терӗҫ. 
Хӗрлӗ йалав айӗн^е 
Рево-ъутси хускал^ӗ. 
М айне-шывне тупас ҫук, 
Пӗтӗм тӗнт,е пӑлхан^ӗ... 
Пӗрне-пӗри ы лхан^ӗ... 
Пӗтӗм Раҫҫей йунлан^ӗ. 
Пӗтӗм тӗн ^е халӑхӗ 
Икӗ пайа уйрӑлт»ӗҫ. 
Пусмӑртисем сулахай... 
Пуршуйӗсем сылтӑма. 
Пӗр тӑванӗ ^ухӑнё 
Ӗҫҫыннипе пӗрлешрӗ...
Ун тӑванӗ пуйанӗ 
Пуршуйсемпе пӗрлешрӗ. 
Тӑванпала тӑванах 
Пӗрне-пӗри вӗлер-ьӗҫ,



Пӗтӗм Раҫҫей пуршуйне
Вутпа персе пӗтерт,ӗҫ.
Каласа та пӗтес ҫук
Ун ‘Бухнехи ӗҫсене...
Ашамӑшне ат,исем
Тӑшман пулБӗҫ куҫсене...
Пере-пере пӑрахрӗҫ
Хӑйсен савнӑ туссене...
^ур ал ӑхр и , тыткӑнти,
Пур хӗнхурти халӑхсем,
Ӗҫҫыннипе пӗрлешрӗҫ...
Харӑс тӑрса кӗреш рӗҫ.
Кӑпиталӑн хӑватне
Вугпа персе ҫунтарБӗҫ,
Хӗрлӗ йалав вут,ӗпе
Пуршуйсене ҫӗнтерт,ӗҫ.

Ҫапла анБах кӑпитал
Ӗҫҫыннине парӑнйӗ,
Ҫапла ан^ах Раҫҫейре
Йун тӑкасси 'БарӑнБӗ.

1927-ибш  ҫуя . Ш у п аш к ар .

Ҫул куркм.
Иртет нккен ӗмӗр... П ӗтет кунҫул... 
"^асах  курми пулӗҫ куҫӑмсем...
Сирӗн умран епӗ ҫухалатӑп...
С ы вӑ пулӑр ӗнтӗ, тусӑмсем...
Е х , сӑввӑм сем .. савнӑ йулташӑмсем... 
Йепле епӗ сире йуратрӑм...



Сирӗн хӑватӑра шыра-шыра,
Нумай шурӑ хута хуратрӑм...
Ак хӑвӑр тах вилӗм килсе ҫитӗ...
"^асах т,ӗнми пулӗ ^ӗлхеҫӗм ...
Х ут ҫийӗнт^е ан ^ах  тӑрса йулӗ...
Хура тӗсҫӗм ... салху мӗлкеҫӗм... 
Пурӑнӑҫӑм йӑвӑр пулсассӑн та... 
Йуррӑмсемпе хы тӑ савӑнтӑм...
Хуйхӑ ҫине хуйхӑ килех тӑт,ӗ, 
Ш ухӑш ла-ш ухӑш ла ывӑнтӑм...
Выртнӑ вырӑн ҫинт,ен тӑра-тӑра 
Ҫыру ҫин-^е лартӑм ҫӗрӗпе,
Тем пек йӑвӑр хӗнхур курсан та, 
Пурӑнма тӑрӑшрӑм тӳрёле,
Хӑш -хӑш  ^ухн е ӑшӑм ҫуннипе,
Хӑш Т)ух савӑннипе йурларӑм...
Е х, йуррӑмсем... савнӑ йулташӑмсем... 
Сире пӗтём т,унтан йуратрӑм...
Хӑш 'ьух ш ӑнкӑр^ йурри пек шӑран-

тартӑм
Хӑш хӑш т,ухне. йури йуптартӑм... 
Тэӑн-^ӑнласа ҫырма тытӑннӑ т^ух 
Т)ысти йухӑм ш ыв пек йухтартӑм.
Т ӑзан т,ӗлхен, тӑван ҫырулӑхш ӗн,
Мӗн пур вӑйма хурса ӗҫлерӗм... 
Кӗнекесем ҫинт,и ӑслӑлӑхсем,
Мӗн хуш нине хы тӑ итлерӗм.
Хамӑр ^ӗлхен... Хамӑр ҫырулӑхӑн... 
Вӑйхӑватне кураст,ӗ терӗм...
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Тӑван халӑх питӗ т>ухӑннипе 
Ш ухӑш ла шухӑшла йӗтерӗм. *) 
В ӑхӑт-вӑхӑт умрд шур хут ҫине 
Куҫран куҫҫул) пӑт-пӑт тумларӗ... 
Ӗҫленӗ ӗҫ ахал) ҫухалмарӗ...
Куҫҫу^ь тӑкни сайа каймарӗ ..
Ӳтӗм ҫӗрте ҫӗрсе пӗтсессӗн те,
Йатӑм ҫӗрмӗ тесе шанатӑп.
Пусмӑртан хӑтӑлнӑ ӗҫхалӑхӗ 
Ҫ утӑ курӗ тесе савӑнатӑп.
Ӗҫҫыннисен "ьаплӑ ӗҫне тума 
Мӗн вӑй ҫитнӗ таран пулӑшрӑм. 
Т)ӑваш  халӑх ҫамрӑк ҫырулӑхне 
Х ӑват  пама хы тӑ тӑрӑшрӑм.
М ӗскер тӑвас тенн Т)ӑнах пул-ьё...
Мӗн шыранӑ, ҫавӑ тупӑнт,ӗ... 
Ӗмӗтленнӗ ӗмӗт пулса тӑ§ӗ  
Ӗ ҫхалӑхӗ ӗҫе йышӑнТ)ӗ.
Саманисем йӑвӑр пулнипеле 
Пурӑнӑҫӑм хы тӑ йухӑн^ӗ.
Саркайӑк йурри пек сӑввӑм сене, 
Йурла йурлах куҫӑм хупӑн-ьӗ.
Мана тӑпра айне хунӑ т>ухне,
Куҫҫу-Ъ ан йухтарӑр хуйхӑрса, 
С авӑнса калаҫса йурла-йурла 
Ҫӗрпе витсе хурӑр йуп курса.

1927-м бш  ҫу я  Ш упаш кар .

• ) Йӗтерӗм— тарХхрӑм.

Ш елеп н ҫы р н н сэн  пуяхи.
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Ш у п а ш к а р .

(Ы лттӑн Микули кӑмӑлне еума суса)'

" ^ Т у ӑ в а ц ^ с ^
Ту хуш ш ин^и шывлӑ вар... 
Револ^утси ву^аххи ; 
П ӑлхӑр-Т)ӑваш  пуҫ хули.
Л арат Атӑл хӗррин^е,
Ту т,акӑл л ӑ 'ҫӗр  ҫин^е, 
Ҫырма-ҫатра ҫийӗн^е,
Кӑкшӑм ҫырми пырӗнт,е,
Пӗр, сарлака варӗнт>е,
Сӑра хуран пек вы р ӗн ^е. 
Атӑлпала иртнӗ т>ух,
Тӑрса йулат ҫутӑлса;
Темле •§аплӑ хула пек 
Й ӑлтӑртатса курӑнса.

Револ)утси ырлӑхпе,
Ҫӗнелнӗҫем ҫӗнелет,
Пусмӑр ылхан тӗн^ине, 
Ҫӗнтернӗҫе.м ҫӗнтерет.

Комунисӑм ҫуттипе,
Ҫутӑлнӑҫем ҫутӑлат; 
П ӑл хӑр -^ӑваш  халӑхӗ,—
Ҫутта тухма ҫул тӑват.

Ӳ сет пӗлӗт ӳснӗ пек 
Хал) унта вӑйхӑват:
Ирӗклӗхпе савӑнса,
Вӑл пурне те хӑй тӑват.



Ш авлат-кӗрлет Ш упашкар! 
П аттӑрланса, ирӗкпе;
Вӑй илнӗҫем вӑй илет 
С овет влаҫ тӗрекпе.
Хал) ӗнтӗ вӑл хастарлӑ!.. 
Сойуспала пӗр варлӑ.

Ӑҫта тухнӑ вӑл тӗлте,
Ҫӗнӗ ҫуртсем ш ӑтаҫҫӗ; 
Й ӑвӑҫне те, 'йулне те,
Ҫӳлтен ҫӳле йӑтаҫҫӗ.

Микул патша п ы ^ ӑ к с е м , 
Ш ур ъул айне пулаҫҫӗ; 
Урамсене тӑрӑшпех, 
Пӗренесем тулаҫҫӗ.

Тӗрлӗ майпа васкаса 
Ш упаш кара й усаҫҫӗ:— 
Атӑлпала йӑвӑҫсем 
Аҫтӑрхана йухаҫҫӗ.

Решмен карти карнӑ пек 
Пӑралуксем караҫҫӗ, 
Панулмисен пахт,ине, 

Ш кулсем кӗрсе лараҫҫӗ.
Ӗҫҫыннисем ӗҫ пан^е 

Йӑпӑр-йапӑр ҫӳреҫҫӗ,
Пусма тавӑрӗсене,
Кӑрт-карт туртса ■§ӗреҫҫӗ.

Купа-купа куп туса, 
Т ур ттар аҫҫӗ т,улсене,
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Урамсене урлӑш пех,
'5 у л  сараҫҫӗ ҫулсене.

Уш кӑн-уш кӑн хӗрарӑм,. 
Пӗрмай тӑпра йӑтаҫҫё, 
Хӑш ӗ портфёл ты таҫҫӗ, 
Й ӑлт-йӑлт пусса утаҫҫё..

Хӑш ӗ тутӑ пуласшӑн, 
Еҫле-ӗҫле ҫунаҫҫӗ,—  
Хӑш ӗ-хӑш ӗ укҫаш ӑн 
Ш ы в сӑрласа сутаҫҫӗ, 
Ереххипе сӑрине, 
Ҫӗклемӗпе йӑтаҫҫӗ.

С овет уйавӗсен^е, 
Хӗрлӗ хапха патӗн^е, 
В ӑхӑт-вӑхӑт халӑхӗ,
Ҫар халӑх пек вӗркӗш ет, 
Ш урӑ ҫуртсен тӑррин^е, 
Хӗрлӗ йалав вӗлкӗш ет, 
Хӑш  •вух ҫӳлте йараплан; 
Кӗрлет йавнат, вӑл вӗҫет.

'5 ӑ ва ш  хули Ш упашкар 
Сехет,ӗпе ҫитӗнет:
М ускав хули калаҫни, 
Умра пекех илтӗнет.

Опкомӗ те тӑрӑш ат, 
Ӗҫтӑвком  та хы т ӗҫлет; 
Ҫ у т я а й ӗ т е  ҫутатат: 
Тӗттӗмлӗхе ҫухатат.



Х алӑх комиссарӗсем, 
Т )ас5ас пуху тӑваҫҫӗ: 
Ёҫхалӑхне сыхлама,
Хурҫӑ никӗс хы ваҫҫӗ.

Аслӑ су 5 ӗ сут тӑват: 
Кив-кирӗке вӑл ҫӑват:
Хӑш йеннелле пӑхсан та, 
Ӳ ссе пырат вӑйхӑват.

Нарккомфинӗ пӗрмайах, 
У кҫа тенкӗ сутарат, 
Ш упашкара укҫине,
Ҫӑмӑр пекех ҫутарат.

Т)ӑваш  Кнеки Уйрӑмӗ, 
Кнеке-хаҫат ҫаптарат;
Укҫа 5 ул та ваттарат, 
Тимӗре те таттарат,
Хӑш не ырлӑх кӑтартат, 
Хӑш не йӑлтах пӗтерет, 
Пӗтӗм тӗнт,е халӑхне, 
Хирёҫтерсе ҫитерет.

Рапф акӗ те пур унта, 
П артш кулӗ те пур унӑн:
Е с те, Универҫҫиттет’ 
Туасах унта курӑнӑн.

Ун т,ух сана, Ш упашкар, 
Тӗн^ипеле пӗлӗҫӗ:—  
Оккеансен леш йент^ен 
Сана курма килӗҫӗ.
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Трамвайсем тӑр тӑр-тӑр! 
Тӑрӑлтатса т>упӗҫӗ,
Т)ӑваш  т^аплӑ поетсем, 
Ҫыракансем тухӗҫӗ.

Тӗрлӗ хапрӑк-савӑтсем  
Ҫӗрӗн-кунӗн ҫухӑрӗҫ,
Таҫти патшалӑхӗнт,ен 
Й ихравҫӑсем йӑхӑрӗҫ.

Хӗрлӗ плош ^ӑт тавраш сем, 
Т)емӑнт айне йулӗҫӗ,
Ҫӗр айсент,е ҫуртсент,е,
Ш ы в ҫулёсем пулӗҫӗ.

Хал, унта пит хӑвӑрт,
Ӳ ссе пырат ӑслӑлӑх:
Т ата унпа пӗрлешсе,
Х ӑват илет ӑсталӑх,

Тӗрлӗ-тӗрлӗ шкулӗсем, 
Нумайлансах пыраҫҫӗ,
Сутуилӳ ӗҫпе те 
П ӑртак усӑ параҫҫӗ.

Т)ӑвашпайӗн суттин^е,
Виҫсе ёлкӗреймеҫҫӗ,
Пасар кунӗ ерехйе,
Парса ҫитереймеҫҫӗ.

П роисвотсойус та,
Хӑй хӑватне пӗлтерет. 
Лонтӑнпала Парише 
Ҫӑмартине ҫитерет.
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Коркопӑн та лапкисем, 
Ӗр-§енӗҫем ӗрт,еҫҫё, 
Виноккурсем пуллине, 
Аллӑшар пӑт ҫӗртеҫҫӗ.

Т^асран-^асах киносем, 
Ками^ӗсем выл^аҫҫӗ, 
Вет>Т)ёрсем те пулаҫҫӗ, 
Лексисем те вулаҫҫӗ.

Тухтӑрсем ҫулленех, 
Нумайланса пыраҫҫӗ,
Т)ӑваш  халӑх сывлӑхне, 
Сыхлама май шыраҫҫӗ.

М уҫейӗн^е тем т,ухлӗ, 
Т)ӑваш аваллӑхӗсем: 
Ӳттумӗсем, шӑмӑсем,
Тӗрлӗ кайӑк йӑхӗсем.

Типпокрафи ҫуртӗн^е 
Тем т,ул тимӗр машшинӑ, 
Ҫӗрӗн-кунӗн пӗрмайах 
В ӗлтӗр тегсе ҫавӑрнат.

Ш урӑ хутсем вӗлт-вӗлт-вӗлт! 
Ы ткӑнса ҫех тӑраҫҫӗ, 
Кӗнекесем шашан пек 
Купаланса пыраҫҫё.

Комун пайӗ васкаса 
Ҫуртсем, ҫулсем тутарат, 
Вӑрман тресё йӑвӑҫне 
Тӗрлӗ йенне ш утарат.



Милитсисем ^аст^асах 
Т)упкаласа ҫӳреҫҫӗ, 
ӳ сӗр сен е  хӑш т,ухне, 
И ккӗн-виҫҫӗн сӗтреҫҫӗ, 
Тӗттӗм  ҫӗре хӑнана, 
Ты та-ты та кӗреҫҫӗ. 
Еҫҫыннисем ӗҫлесе,
Хула илем кӳреҫҫӗ-

Ҫӗрӗҫ Комиссариат> 
Пӗрмайах ҫӗр виҫтерет, 
Ҫуртйӗрсене ҫулленех 
Ҫӳлелле май ӳстерет.

Пионерсем тӑр-тӑр-тӑр! 
Параппансем ҫапаҫҫӗ, 
М ӑйӗсене уйӑп пек 
Хӗрлӗ калстук ҫакаҫҫӗ. 
Кайӑкхур пек картипе, 
Ум лӑ-хы ҫлӑ тӑраҫҫӗ, 
Х арӑс утса йурласа 
К ассӑн-кассӑн пыраҫҫӗ.

Тӗп П еттехниккӑмӗ те, 
Вӑй илнӗҫем вӑй илет, 
Комун шкул ӗҫӗ те, 
Йусаннӑҫем йусанат.
И к сыпӑклӑ шкулӗ те, 
И кӗ шкул пур унта: 
А ^асене вӗренме 
Вырӑн ҫитмест хал> унта. 
П урин^ен те ытларах
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Ҫурт ҫитменни пӗтерет, 
Улмӑштарнӑ вӑхӑтра 
Пӗрне-пӗри перӗнет.

Ун пек ҫитменлӗхсем те 
"5асах пӗтсе ларӗҫӗ,
Ҫутта тухм а ҫул тунӑ, 
Т)асах ҫутӑ парӗҫӗ.

Пӗр тытӑннӑ ӗҫӗнне 
М айне-ш ывне тупӗҫӗ, 
М ӗскер тӑвас тенине 
Тума пулнӑ— тӑвӗҫӗ.

Х ӗлӗн-ҫӑвӗн хал> унта 
У ҫӑлаҫҫӗ курссӑсем, 
Уш кӑн-уш кӑн ҫӳреҫҫӗ 
Йурла-йурла курссантсем.

Ёҫҫыннине кирлине, 
Тӗрлӗ майпа ш ыраҫҫӗ, 
Ё ҫ^ен  -^ӑваш халӑхне,
Мӗн кирлине кураҫҫӗ.

Пупсем Т)Иркӳ пӑрахса 
С овет ӗҫне тараҫҫӗ, 
Т)иркӗвӗсем т^ирлесе 
Кӑлуп пулса тӑраҫҫӗ...

Електритсӑ каҫхине 
Й ӑлтлатса ҫех ҫутӑлат:
Пӗр куҫ уҫса  хупнтуйен 
Ш упашкара ҫутатат.

Йепле тӗттӗм пулсан та, 
Хӑш тӗлте йӗп тупмалла,
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Хӑш урамӗсемпеле, 
Хӑра-хӑра утмалла.

М усӑк, купӑс, кромохвон 
Т>ӑзаш йурри йурлаҫҫӗ, 
Ораттӑрсем т^ас^асах 
Пуршуйсене хурлаҫҫӗ.

Шур кӗпеллӗ т,ӑвашсем 
Кино ҫин-^е выл>аҫҫӗ,
Хӑшӗ т,ӗлӗм туртаҫҫӗ,
Хӑш ӗ йӑл-йӑл кулаҫҫӗ. 
Тутисемпе мӗлт-мӗлт-мӗлт! 
Тем сӑмахсем калаҫҫӗ, 
Пӑлхав ӗҫсем кӑларса, 
Политсине хӑвалаҫҫӗ.

Тата унта пупӗсем 
Питӗ камит пулаҫҫӗ;
Темӗн те пӗр суйаҫҫӗ; 
Суйа-суйах пуйаҫҫӗ; 
Т)ӗрринт,ен те илеҫҫӗ, 
Виллинт,ен Те илеҫҫӗ, 
Т)ийат,укӗсемпеле, 
Вӑрҫа-вӑрҫа пӳлеҫҫӗ. 
Ҫӑварсене ҫанӑ пек,
Тем пысӑккӗш караҫҫӗ, 
Аслати пек ^иркӗве, 
Йанраттарса йараҫҫӗ. 
Аллисене тӑратсах 
Алттарсене кӗреҫҫӗ, 
Ҫиттунисем ҫӗлен пек,
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Авкаланса ҫӳреҫҫӗ.
Хулӑн, пысӑк сасӑпа 
Упа пекех улаҫҫӗ,
Т>ухӑн ^ӑваш  халӑхне 
Т)ухламасӑр тӑллаҫҫӗ. 
Пӳрнисемпе ҫамкине 
Тӑкки-такки т^ышаҫҫӗ, 
Ҫынна „типӗ ты т“ теҫҫӗ; 
Хӑйсем тем те т>ыхаҫҫӗ.

Вӗсен^ен те ӑслисем 
Сике-сике тухаҫҫӗ,
Пӑсӑк ӗҫе пӑрахса 
Усӑллӑ ӗҫ тӑваҫҫӗ.

Пуп кунҫулӗ пӗтнине 
Вӗсем лайӑх сисеҫҫӗ, 
Тиаккӑнсем пӗтесшӗн,
Атӑл шывне сикеҫҫӗ.

Ӳт ^ӗлхенӗн шӑмми ҫук, 
Тем те калӗ 'ьармасан,
Хам мӗн курни-илтнине 
Т)ӗрем тӳсм ест ҫырмасан.

Тӑват пилӗк ҫултанпа 
Ш упашкарта ҫӳретӗп: 
У ’5 рештенисене те,
Урӑхне те кӗретӗп.
Вӑй выл^анисене те,
Йӗнине те куратӑп.
Тӑван хула пулнӑран, 
Ш упашкарта тӑратӑп.
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Ҫырам тесен тем те пур; 
Ш упашкарта хал> унта: 
Куҫкӗҫки пек курӑнат 
Пӗтӗм ^ӑваш  йал^ унта.

П асар кунсем пулсассӑн, 
П уш ш ех нумай ҫырмаллн: 
Шӑри-шари ҫухӑрни, 
Т)ӗресене ҫурмалли.

Хӑш ӗ вилнӗ шапа пек 
ПылТ)ӑк ҫин$е выртаҫҫӗ, 
Хӑшин-хӑшин кӑсйин^ен 
У кҫисене вӑрлаҫҫӗ...

Халӗ ӗнтӗ малалла 
Атӑл хӗрне пырӑпӑр,
Т ата  унта курнине,
Хӑш не пӗрне ҫырӑпӑр.

Ҫулла ҫӳлте тӳпере 
Х ӗвел вут пек йӑлкӑшса, 
Йӑл-йӑл кулса выл>аса, 
Й ӑлтӑртатса тӑнӑ Т)ух:—
Ак Ш упашкар халӑхӗ, 
Т ухат каҫпа пул^вара, 
Каллӗ-маллӗ утмашкӑн,
У ҫӑ сывлӑш  ҫӑтмашкӑн.

Пӑраҫниксем пулсассӑн 
Т)исгн хур пек вӗреҫҫӗ, 
Йӗкӗр-йӗкӗр йереҫҫӗ, 
Ҫӗрӗпеле ҫӳреҫҫӗ.
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Уш кан-уш кӑн хӗрарӑм, 
Темсем пӑш ӑлтатаҫҫӗ, 
Вӑхӑт-вӑхӑт хускалса, 
Х ы тах йӑхӑлтатаҫҫӗ.

Алла-аллӑ тытӑнса, 
Кӗлт-кӗлт пусса утаҫҫӗ, 
Хулӗсемпе лектерсе, 
Т)ӑмӑртаса тытаҫҫӗ.

Пӗрне пӗри куҫсен^ен 
Т)ӑр-Т)ӑр! пӑхса илеҫҫӗ, 
Ҫамрӑк пуҫри шухӑша 
Куҫран пӑхсах пӗлеҫҫӗ.

Ват ҫӑкасен айсене 
Пыра-пыра лараҫҫӗ, 
Тӗтӗм сене ҫӳлелле 
Вӗре-вӗре йараҫҫӗ.

Атӑл ҫыран хӗрне те 
Пырса пӑхса тӑраҫҫӗ, 
Атӑлпала пӑрахут 
Килнисене кураҫҫӗ.

Ҫамрӑккисем ан^ах мар, 
Ваттисем те тухаҫҫӗ,
Хӑш ӗ ытараймасӑр 
Тӗкӗрпелех пӑхаҫҫӗ.

Унтан кино курмашкӑн 
Кӗпӗрленсе кӗреҫҫӗ, 
Арттнсӗсем выл^аса,
Кино илем кӳреҫҫӗ,
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Хӑшӗ сӑра лапкин^е 
Пӑртак ӗҫсе хӗреҫҫӗ,
Ытти урӑ ҫынсензен 
П аттӑртарах ҫӳреҫҫӗ.

Е х пул)варӗ-пул)варӗг 
Тем те тума пултарӗ, 
Астумасӑр ҫӳресен,
Такама та култарӗ.

Сыхланарах ӗҫмесен 
Ӗҫкӗ Т)асах улталӗ,
Темле ӑслӑ ҫынна та
Ӗҫне тума муталӗ.

* *
*

Ш упашкарӑн ҫумӗн^е 
Атӑл выртат ҫутӑлса, 
Таҫти-таҫти халӑхпа 
Паллашмашкӑн ҫул пулса, 

Ех Атӑлӗ, Атӑлӗ!
Мӗн 'вухлӗ шыв йухатши? 
Ҫавӑн Т)ухлӗ шыв унӑн 
Ӑҫтан кӑна тухатши?

Ёҫҫыннисен йунне вӑл 
Хӑшин Т)ухлӗ ӗҫнӗши?
Ех, Ш упашкар, Ш упашкар!., 
Есӗ мӗн-мӗн тӳсменши?

Ак Атӑлпа анатран 
Шур пӑрахут хӑпарат, 
Тӑрупин^ен хӑрӑм пек 
Хура тӗтӗм кӑларат,
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Ш упашкара сассипе 
Йанраттарса ҫех йарат, 
Т>ӑш-т,аш!'5 ӑш-'5 аш! пашкӑрат, 
Тут-тут-тут-тут!.. ҫухӑрат, 
Ш упашкарӑн халӑхне,
Атӑл хӗрне йӑхӑрат.

Вӑйлӑ тӑвӑл тухнӑ пек, 
Атӑлта хум хускалат, 
Пристӑнре халӑхӗ 
Урлӑ-пирлӗ ^упкалат.

Кӗмӗл тӗслӗ хумӗсем 
Ик йенелле т,упаҫҫӗ,
Ҫыр хӗррине ҫиленсе 
Т^ӑт-^ат! пырса ҫапаҫҫӗ.

Хӗрарӑмсем васкаса 
Апат-ҫимӗҫ йӑтаҫҫӗ:
Ак, манне ил!.. Манне ил!.. 
Тийе тийех сутаҫҫӗ.

Тата Атӑл ҫийӗн^е,
Вӗт-ш ак кимӗсемпеле, 
Ватти-вӗтти мӗнӗпех,
Ир тытӑнса кунӗпех, 
Каллӗ-маллӗ ишеҫҫӗ,
Уҫӑ сывлӑш ӗҫеҫҫӗ,

Йуррине те йурлаҫҫӗ, 
Купӑсне те калаҫҫӗ, 
Пӗрпӗрин^ен ӑмӑртса, 
Каҫа-каҫа кайаҫҫӗ.
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Киммисене уш кӑнпе 
Харӑс-харӑс туртаҫҫӗ, 
Хӗвелпепе хӗртӗнсе 
Хӑйӑр ҫинт,е выртаҫҫӗ.

Аккулӑ пек Атӑла 
Ҫ урса ҫӳрет маттурки: 
П ӗ^ӗк кимсен хуш ш ин^е 
Пурин^ен те маттурри.

Хӑй пӗт,ӗкҫӗ пулин те 
Темӗн т,ухлӗ сӗтӗрет, 
Й ӑрӑлтатса ҫӳресе 
Атӑл илемне кӳрет.

Етем тени пит -§аплӑ 
Тем те тума пултарат, 
Хӑйӗн т,апне-хӑватне 
Пӗтӗм ҫӗре тултарат.

Йерипелен пурне те, 
Ҫӗнтернӗҫем ҫӗнтерет, 
Вутне, ш ывне, сывлӑш не, 
П арӑнтарса ҫитерет, 
Усал-тискер йӗркепе, 
Пӗрне пӗри пӗтерет.

Атӑл тепӗр йенӗпе, 
Вӗҫсӗр-хӗрсӗр вӑрманӗ, 
Ш упашкара хӑвӑртах 
Ш ӑнса вилме вӑл памӗ.

Тата симӗс пустав пек 
Атӑл тӑрӑх улӑхӗ,



Тинӗс пекех сарӑлат 
Ҫуркунне ш ыв тулӑхӗ.

Кунӗн-ҫӗрӗн ■5 ӑр-'5 ӑр-'§ӑр! 
Т^ӑвӑл-^ӑвӑл! улӑхра,
Ҫёлен ан ^ах шӑтӑкра 
Тӗттӗм ҫӗрте хурлӑхра.

Ҫутӑ ҫӗре тухсассӑн 
Пуҫне ҫапса ватаҫҫӗ, 
Патаксемпе пат та пат: 
И кке-виҫҫе татаҫҫӗ.

Унта тата урӑх та 
Питӗ нумай улӑхра: 
Йӑлтӑр-йалтӑр кӳллисем, 
Шӑмпӑр-шампӑр пуллисем. 
Кӑркка пекех карӑкӗ, 
Кӑвапаран курӑкӗ,
Ш утне пӗлми пуйанлӑх, 
Ҫӗрте ҫӗрет торӑфӗ, 
Й ӑвӑҫ-курӑк ватӑлса,
Ҫӗрсе пулнӑ турӑхӗ.
Унпа Т)ӑваш халӑхӗ 
У сӑ курма тӑрӑш ӗ, 
Хапрӑк-савӑт тума та 
Вӑл пит хы тӑ пулӑшё.

Е х, пурлӑхӗ-пурлӑхӗ! 
Кӑпиталӑн хурлӑхӗ...
Хӑҫан пулса пӗтӗнши... 
Еҫҫыннисен ырлӑхӗ? 
Тӗрлӗ-тӗрлӗ ӳнерсем!

Ш олеив ҫы р а и сев  п у х хв .
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ф а са х  хӑват илӗҫӗ, 
Тӗрлӗ-мӗрлӗ майсемпе, 
П урлӑх тума пӗлӗҫӗ.

Китайӗ те, йаппу^ те, 
Ш упаш кара килӗҫӗ,
Матйарӗ те, нимӗҫ те,
В ӗҫсе килсе ӳкӗҫӗ. 
Акӑл^анпа хрантсусӗ 
Ун хӑватне сисӗҫӗ, 
Тӗрӗксемпе малашне 
П ӗлӗт пекех ӳсеҫҫӗ.
Авалхи пек тулаш мӗҫ!.. 
Хӑйсем камне пӗлеҫҫӗ,
Пӗтӗм тӗн ^е ӗҫҫынни,
Пӗр тӑван пек пулӗҫӗ.

Кӑпитала ҫӗмӗрме 
Харӑслатса хускалӗҫ, 
Сывлӑш ра та, ш ывра та 
Урлӑ-пирлӗ кускалӗҫ.

Ӗ ҫхалӑхӗн ирӗкне 
Ҫирӗп ты тса тӑрӗҫӗ,
Ҫавӑн -ьухне тин вара 
Хӑйсем камне курӗҫӗ.

* **

Ш авла^, кӗрлет Ш упашкар!.. 
Ҫӗн пурӑнӑҫ тӑвасш ӑн, 
Ӗ ҫхалӑхӗн ирӗкпе,
Ӗҫлет ӗҫне хавассӑн.
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^ у х ӑ н  т,ӑваш халӑхӗн 
Пурӑнӑҫне йусасшӑн, 
Пуҫлӑхӗсем ҫӳреҫҫӗ,
Аха^ь ҫын пек йӑвашшӑн. 
Кайа йулнӑ т,ӑвашшӑн,
Ҫут пурӑнӑҫ тӑвасш ӑн. 
Савӑн, савӑн, Ш упашкар!.. 
Атӑл ҫин|)И Т)ӑваш  Пӑлхар! 
Пӗтӗм тӗнт,е ӗҫҫынни 
Сана пӗле пуҫларӗ:
Савӑн, -йӑваш халӑхӗ!..
Атӑл т>аплӑ Пӑлхарӗ, 
Тахҫан авал хунаяӑ 
Тӗрӗксемпе хун йӑхӗ,
Ҫӗр ҫийӗн^и малтанхи 
Т)аплӑ Ш умер халӑхӗ.
Ҫит,ӗ пин ҫул звалах, 
Пулнӑ санӑн ҫырӑву,
Пӗтӗм тӗн ^е халӑхне, 
Паллӑ пулнӑ ӑрӑву.

Ш б -м й ш  ҫул, Ш упаш кар
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Ҫармӑсанпа Хӑнтӑрҫа.
I. Ҫарӑмсан.

Ҫарӑмсана кам ӑмсанмӗ,
Унӑн т,аплӑ улӑхне!
Тем "5 ул парат ырлӑхне,
Ҫарӑмсан ҫин^и халӑхне.

Улӑхӗнт,ен килес килмест, 
Ҫӗршывӗсем типсессӗн; 
Ы рлӑхӗсем пӗлӗнеҫҫӗ*).
Ҫимӗк кунсем ҫитсессӗн. 

Симӗс пустав халат пек,
Йешӗл тумтир тӑхӑнат.
Ы рлӑхӗсем тӗрлӗрен 
Ҫарӑмсан тӑрӑх пухӑнат. 

Т)еТ)ексемпе илемленет,
Пур т»ӗрӗ 'йун киленет,
Пӗтӗм ҫӗрш ыв илемӗ 
Ҫимӗк ҫитсен пӗлӗнет. 

Хӗвелпеле вӑй вьыьаҫҫӗ 
Ҫарӑмсанра пуллисем,
Т^е^ексемпе савӑнаҫҫӗ 
Улӑхсент,е кӳллисем.

Кайӑксем те савӑнаҫҫӗ, 
Пӗрпӗринпе пӗрлешсе 
Ҫарӑмсан ҫинт,е ыр кураҫҫӗ, 
Тӗрлӗ халӑх мирлешсе.

*) Пёдёпеҫҫӗ— сисӗнеҫҫё, ҫчн  вбсепе пйдекен нулат.
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Хур-кӑвакалсем савӑнаҫҫӗ 
^ӗпписемпеле,
Иш се-§ӑмса ҫӑвӑнаҫҫӗ 
Ҫарӑмсан шывпе.

Ы вӑл-хӗрсем ыталанса 
Вӑйӑсем вьыьаҫҫӗ,
Ҫемҫе сассисемпеле 
Йӑвашшӑн кулаҫҫӗ. 

Ш ӑрантараҫҫӗ йуррисене 
Улӑхӗсен§е,
Йӑпатаҫҫӗ пӗрне-пӗри 
Ҫамрӑклӑхӗнт,е.

Т>е-5 ек пӑхса тӗр тӑваҫҫӗ 
Сарӑ хӗрӗсем,
Хӗвелпеле йалтӑраҫҫӗ 
Кӗмӗл ҫӗррисем. 

Ҫӑвӑнаҫҫӗ, тасалаҫҫӗ 
Ҫарӑмсанпа шывӗпе, 
Анса-хӑпарса киленеҫҫӗ 
Ҫӳлӗ тӑвӗпе.

Ҫарӑмсанӑн тӑрӑш ӗпех 
Т )е§ек  ӳсет тӗрлӗрен, 
Пурте вӗсем пулаҫҫӗ, 
Тӗнт,е илем кирлӗрен. 

Ӑҫтан кил"§ӗ ку ырлӑх 
Пӗтӗм Ҫарӑмсан тӑрӑшне,
Ҫил хум хатат тинӗс пек 
Пӗкӗ ҫӳллӗш ырашне.
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Курӑк ҫинье сывлӑмӗсем 
Ҫӗмӗрт сапакисем пек, 
Х ӗртсе хӗвел пӑхнӑ кун та. 
Кӑнтӑрласӑр типмеҫҫӗ.

Л ӑс пек ҫӑват ҫӑмрисем 
Тырра-пулма ӳстерме...
Пур т,ӗр-5 уна ӗҫтерме.

Лӑпкӑ ӑшӑ ҫилӗсем, 
Л екет пите ҫу пекех, 
Ҫарӑмсан ырлӑхӗ 
Пуриншӗн те ту пекех.

Тӗтре ҫӳрет -йасьасах, 
Кӑмписене кӑларат,
Ҫимӗк кунсем ҫитсессӗн,
Пур ырлӑхсем палӑрат.

Ҫамрӑкӗсем улӑха 
Уйав тума тухаҫҫӗ, 
Савӑннипе пӗрпӗрне 
Ӑшӑ куҫпа ■пӑхаҫҫӗ.

Алла-аллӑн тытӑнса,
Сике-сике йурлаҫҫӗ,
Тӗрлӗрен вӑй выф аса 
Кӑмӑлсене ырлаҫҫӗ.

Пӗрне пӗри ыталаса 
Пыл ӗҫмелле выл>аҫҫӗ. 
Вӑйӑпалах ҫимӗк кунсем 
Хыҫалалла йулаҫҫӗ.
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Шур кӗписем ҫийӗн^е 
Патпа^ӗсем т,ет)ек£пек. 
Ҫамрӑк^сассисемпеле 
Т)ӑвӑлтатаҫҫӗ "ьӗкеҫ шек. 

Кӑкрисене ӑваҫҫӗ, 
П уҫӗсен е 'ухаҫҫӗ . 
Вӑййисене курасшӑн 
Ваттисем те тухаҫҫӗ. 

Тухйа-хуш пу айӗнт,е 
Хӗрарӑмсен пуҫӗсем,
Вӗсен ҫинт,ен каймаҫҫӗ 
Кату^исенӗн куҫӗсем.

Ӑҫтан тупса ҫитереҫҫӗ 
Йурӑсемпе сӑвӑсем! 
П ӗлӗт пекех курӑнаҫҫӗ 
Ҫарӑмсанӑн тӑвӗсем. 

Кату^исенӗн кӗписем те 
Арки вӗҫсем -вӗнтӗрлӗ.
Е х, ҫимӗкӗн илемӗсем 
Курӑнаҫҫӗ пин тӗрлӗ!

Пӗрне пӗри тууптӑваҫҫё 
Ҫемҫе тутисемпеле, 
Темӗн тӗрлех савӑнаҫҫӗ 
Ҫимӗк кунӗсемпеле! 

Ӑ сатаҫҫӗ уйавне 
Ватти-вӗтти мӗнӗпех, 
Ӑсанӗҫӗ хӗрхенсе 
Килес ҫулхи кунӗпех.
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Йалсем тавра ҫаврӑнаҫҫё 
Х арӑс утса  йурласа, 
Уйава тухман хӗрсене 
Тӑрӑхласа хурласа. 

Ш ӑнкӑрав пек сассисем 
Йанра йулат йал ҫине, 
Пуш мак-атӑ йӗрӗсем 
Тӑрса йулат ҫул ҫине.

Иртрӗ уйав ӗмӗрӗ,
Т>ас ҫаврӑнмӗ кайалла, 
Улӑхсен|)ен ҫамрӑксем 
С алан^ӗҫӗ йалалла.

Ах мӑнтарӑн уйавӗ 
Ҫулталӑксӑр таврӑнмӗ,
Нумай халсем иртмесӗр 
Ҫӗрӗн тавра ҫаврӑнмӗ!

Вы^антарт^ӗ вӑййипе, 
Илештер-ьӗ пӗрпӗрне, 
Халӗ ӗнтӗ астӑвӗҫ 
Пурте савса  хӑй хирне. 

П уҫтарӑнса кайӗҫӗ 
Пуртӑ йӑтса вӑрмана, 
Йеррипеле утӗҫӗ 
Ҫавасемпе ҫырмана.

Уш кӑн-уш кӑн кайӗҫӗ 
Ҫырла-ҫӗмӗрт татмашкӑн. 
С авӑнӑҫлӑ кунсент,е 
Пулӗҫ ҫуртсен ум сен^е.



41

Ҫӗнӗ милкӗ ҫы хӗҫӗ 
Ҫанҫурӑмне ҫумашкӑн,
Пурте хёрсе тытӑнӗҫ 
Хӑйсен ӗҫне тумашкӑн.

Ҫуртыррисем ҫийӗнт^ен 
П укрисене суйлӗҫӗ,
Пурте хӑй тырпуллине 
Тасатмаш кӑн уйлёҫӗ. 

Улӑхсент>е, варсен^е 
Утӑсене ҫулӗҫӗ,
Пӑри-тулӑ ҫийӗнт,ен 
Пиҫенсене ҫӑлӗҫӗ.

Йеррипе ӗҫле-ӗҫлех 
Тӑ тӑнланӗҫ аллисем. 
Темӗн тума ватгисем 
Тӗреклӗ пулнӑ авалхисем. 

Х ӑва хушшийӗсент>е 
Хурлӑхансем хуралӗ,
Йатне пӗлсе пӗтерес ҫук 
Хурт-кӑпш анкӑ ҫуралӗ.

Ҫерҫи пуҫ пек ҫырлисем 
Курӑкпала йавӑнӗҫ, 
Савӑт>ӗсем ҫине пӑхса 
А-йисем те савӑнӗҫ. 

Ҫӗмӗрт сапакисем пулӗҫ 
Тухйа йарапийӗ пек, 
Палансемпе 'быйасем 
М ер$ен сапакийӗ пек. 

Ш ӑналӑксем карӗҫӗ 
Ш ӑна-пӑван кӗресрен,
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Пурте савӑнса ӗҫлӗҫӗ 
Пӗрне-пӗри тименрен. 

Пах'§исен-5 е ӳсӗҫӗ 
Ҫимӗҫӗсем тӗрлӗрен,
Пурте вӗсем пулнӑ-мӗн 
Пурӑнӑҫа кирлӗрен.

Сысна ҫурисем пекех 
Хӑйарӗсем ӳсӗҫӗ,
Сарӑ ҫу пек саралса 
Тынӗсем те пиҫӗҫӗ.

Тӑрна куҫ пек шывӗсем 
Куҫа шартса йарӗҫӗ, 
Ҫарӑмсанӑн улӑхсем 
Хисепсӗр ырлӑх парӗҫӗ.' 

Тыррисемпе пуллисем 
Тулса тӑрат тусана, 
Ӗнисем те сӗтпе пӗрле 
Тумлатаҫҫӗ ҫ у ^ а н а . 

Иалӗсем те хула пек: 
Ҫӳре-ҫӳре ывӑнӑн,
Йепле кӑмӑл ан савӑнтӑр. 
Ҫарӑмсан ҫинт,и ывӑлӑн?

Йармӑрккипе пасарсент,е 
Пӑтӑ пекех ҫын вӗрет 
Вырӑс-тутар, Т)ӑваш-мӑкшӑ 
Пӗр тӑван пекех ҫӳрет. 

Вуншар зул л ӑ арманӗсем 
Аслати пек кӗрлеҫҫӗ, 
Ҫарӑмсанӑн ырлӑхпе 
Хуйхисем те сирӗлеҫҫӗ.
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Х ӑ н т ӑ р ҫ а .
Ҫарӑмсанпа йунашар 
Ҫавӑн пекех илемлӗ, 
Кукӑр-макӑр кукрӑлса,
Нумай йалсен хушшипе 

Й ухат тата Хӑнтӑрҫа 
Кӗлент,е пек ҫутӑлса, 
Нӳхрепсене тулаҫҫӗ 
Курӑкӗсем ҫу пулса. 

Пахт^исен^е улмапа 
Арпуссем те пиҫеҫҫӗ, 
Ӗҫкисент^е сӑрисем 
Кӑпӑкланса йӳҫеҫҫӗ,

Й ухат Самар йенелле, 
Аннӑҫемӗн сарӑлат. 
Хӑвалӑхра хӑмлисем 
Ӗне Т)ӗТ)Т)И пек сарӑлат. 

Кунта н и м ӗ^и сем  те 
Киленеҫҫӗ ҫӗрсемпе,

Савӑнаҫҫӗ килсемпе. 
Ы вӑнмасӑр ӗҫлеҫҫӗ 
Хирӗсен^е, килсен^е, 
Пӑхма хал ҫук ут-тумсем, 
Ырлӑхпа иртет кунсем. 

Ҫак икӗ ш ыв тӑрӑшшӗн^е 
Нумай йалсен хушшин^е, 
Т)ийе ӗшни тӗлӗн^е 
Т^ийешне те савӑнат.



Т)иркӳ тӑрри таҫтанак 
Й ӑлтӑртатса курӑнат; 
Т)ӑваш семпе вырӑссем 
Т)ийешнерте пурӑнат. 

Ҫарӑм сана урлӑ каҫат 
Т)ийешненӗн хӗрӗсем, 
Хӑнтӑрҫи хӗрне те ҫитет 
Ҫ авӑ йалӑн ҫӗрӗсем.

У ср ав вӑрман ту ҫинт>е 
Тӗрлӗ курӑк ӳстерет, 
С ы влӑх паракан ш ывне 
Ҫарӑмсанӗ ӗҫтерег. 

У лӑхӗсен утипе 
Выл)ӑхӗсем выл^аҫҫӗ.
Тӗрлӗ тырӑ пулӑпа 
И рӗк хирсем тулаҫҫӗ.

Т)ийешненӗн ырлӑхне 
Ат^исем те вы ф аҫҫӗ, 
Аслӑ урам варрин^е 
С авӑнаҫҫӗ, кулаҫҫӗ. 

Вы рӑс, •йӑваш а^исем 
П ӗрлеш еҫҫӗ йериае 
Ы рлӑхӗсем нумайран 
Т)ийешненӗн хӗррипе,

Ҫарӑмсанӑн ш ывӗ пек 
Й ухса иртет пурӑнӑҫ. 
Хӑнтӑрҫанӑн кукри пек 
Темиҫене пӑрӑнӑҫ.
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Иртет ырӑ кунӗсем 
Т )ас ҫухалан тӗттӗм пек. 
Ырлӑхӗсем пулсассӑн 
Т)ӑваш сем те етем пек.

Ҫӗре лекнё Ҫарӑмсанӑн 
Сурӑхӗсен хӳрисем, 
Хуран хӑрӑм пек хура 
Ҫӗрӗсемпе хирӗсем.

Ыр ут)ӗсем кӗҫенеҫҫӗ 
У тӑ-сӗлӗ ҫинӗрен,
Йуррисене кӑлараҫҫӗ 
Праҫниксерен ҫӗнӗрен.

Хӗлӗпеле тур ттар аҫҫӗ 
У лӑхсенъен утӑсем, 
А ^исене тӗрек парат 
Аш лӑ-ҫулӑ пӑтӑсем. 

Хунӗ-хунемӗш сем те 
С авӑнаҫҫӗ кӗрӳшсемпе, 
Хулӑнсене илеҫҫӗ 
Хӗрӗсемш ӗн ҫӗрёшсемпе.

Й ӑвӑҫ пӳртсен вырӑнне 
Кирпӗт,ӗрен лартаҫҫӗ, 
П ӳрт-ҫурт ҪИН-5 И улӑмне 
Тимӗрпелен тартаҫҫӗ. 

Тӗрлӗ ты рӑ капансемпе 
Анкартисем тулаҫҫӗ, 
Ҫарӑмсанӑн ырлӑхпе 
Пурте тутӑ пулаҫҫӗ.



46

Ҫарӑмсанпа Хӑнтӑрҫа 
Пӗтермеҫҫӗ ҫунтарса, 
Ш ӑвараҫҫӗ халӑхсене 
Ы рлӑхпе савӑнтарса. 

Кӑнтӑрлана пӑхаҫҫӗ,
Атӑла тухаҫҫӗ,
"5ул хуласен патӗн-^ен 
Хвалын тинӗсе йухаҫҫӗ.

Х у с а н , 1915-м ӗш  ҫул.

Ӗ ҫ ҫ и й ӗ.
I.

Х ӗвел хы тӑ хӗртнипе, 
Т)ас-Т)ас ҫӑмӑр ҫунипе, 
Ирлӗ каҫлӑ йӗпйӗпе, 
Сывлӑм вӑйлӑ ӳкнипе. 
Вӑрманта та, уйра та, 
Пурте пулса ҫитнипе:
Ак Ҫарӑмсан тӑршшӗн^е 
Пулса ҫитрӗҫ тырӑсем: 
Сарӑ ҫу  пек саралт,ӗҫ 
Ырашӗсем, туллисем, 
Ш урӑ мерт,ен шӑрҫа пек 
Ш уралт,ӗҫӗ пӑрисем, 
Кӗҫҫеленсе ӳкрӗҫӗ 
Мелке пуҫлӑ сӗллисем, 
Тинӗс хум пек хум хатат  
Тырра-пулла ҫилӗсем.
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Т)ӑпарланса ҫитеҫҫӗ 
Хуратулсем, вирӗсем: 
Пуйса ҫитет ун "йухне 
Пирӗн йалсен хирӗсем 
Акӑ ун "5 ух васкаса 
Питӗ хытӑ савӑнса 
Иалти ҫынсем пӗтӗмпех 
Саланаҫҫӗ хирсене. 
Тӗкӗр-текӗр ватсем ҫеҫ 
Тӑрса йулат килсене, 
Ат^асем те ун т,ухне 
Киле тӑрса йулмаҫҫӗ, 
Уйав тума, выл,ама 
Вӑхӑ^ӗсем  пулмаҫҫӗ, 
Ӗҫсӗр т^упса ҫӳресе 
Ашкӑнмаҫҫӗ, кулмаҫҫӗ. 
Хӑйсен килйышсемпеле 
Пурте хире кайаҫҫе. 
Тырӑ-пулӑ умӗн^е 
Пуҫӗсене тайаҫҫӗ.
Хӗртсе хӗвел пӑхнӑ ^у х  
Хӗрсе тырӑ выраҫҫӗ, 
Ы вӑҫсене вӗлт те вӗлт! 
Ҫ авра-ҫавра хураҫҫӗ, 
Ӳпне ӳксе васкаса 
Кӗлтисене ҫыхаҫҫӗ. 
Тусанпала тарӗсем 
П ыл^ӑкланса йухаҫҫӗ, 
Пӗрпӗринпе тавлаш са



Лмӑртланса ӗҫлеҫҫӗ, 
Ашамӑшсен сӑмахне 
Мӗн хушнине итлеҫҫӗ. 
Йепле йӑвӑр пулсан та 
Пурӗпӗрех тӳсеҫҫӗ, 
Ҫамрӑк т^ухнех тырпулӑ 
Ӗҫпе пиҫҫе ӳсеҫҫӗ.
А-ваш питҫӑмартисем 
Хӗвелпеле пиҫеҫҫӗ, 
Ҫурхахланса ҫӳпҫӳхе 
Хӑпа-хӑпа ӳкеҫҫӗ. 
Ӑшӗсем пит ҫуннипе 
Т^ас^асах шыв ӗҫеҫҫӗ, 
Тӑр кӑнтӑрла тӗлӗн^е 
Апат ҫиме вӗҫеҫҫӗ. 
Ӗҫсе-ҫисе тӑрансан 
Пӑртак выртса канаҫҫӗ,. 
Алурисем канаҫҫӗ, 
Хӑйсем тӑна кайаҫҫӗ. 
Унтан татах йерипен 
Тырӑ вырма утаҫҫӗ; 
Карталанса тӑраҫҫӗ, 
Каллех ҫурла ты таҫҫӗ. 
—  Умӗсент)е ҫурлисем 
Вӗлтӗр-вӗлтӗр в ы ^ а ҫҫӗ . 
Х ы ҫӗсен^е кӗлтисем, 
Тӗм ҫине тӗм пулаҫҫӗ. 
Пӗрер ывӑҫ каснипех 
Ҫаратаҫҫӗ хирсене;



Ун -ьух уйав шухӑш ҫук 
К а ^ ӑ с е н е , хӗрсене. 
Шурӑмпуҫпех тӑраҫҫӗ, 
Ҫӗрӗн-кунӗн* выраҫҫӗ.
Пӗр ӗҫ хыҫҫӑн тепӗр ӗҫ 
Сиксе тухсах пыраҫҫӗ. 
Ҫӑмӑр киле пуҫласан 
Урлӑ-пирлӗ пӑхаҫҫӗ, 
Ҫурлисене пӑрахса 
Т)упса кӗлте пухаҫҫӗ.

Тырӑ вырса пӗтер^ӗҫ, 
Ҫурлисене хут^ӗҫӗ,
Ант^ах питӗ хӑвӑртах 
Пӗтес ҫук ха/ь, ун ӗҫӗ. 
Пӗтӗм хирте ҫӗмелпе 
Шӑкӑр сурат курӑнат:— 
Унган вара хааӑхӗ 
Вӗсен йенне пӑрӑнат. 
Ҫӳлелле май пӗр майран 
Кӗлти вӗлт-вӗлт ыткӑнат, 
Пӗлӗт йухнӑ пек йухаг, 
Тырӑ йала пухӑнат.

Уйар т,ухне ҫул ҫин^е 
Тӳсме хал ҫук тусанӗ. 
Нумай пусса куҫсассӑн 
Пирӗн хресьен йусанӗ. 
Хрес&ен ҫынни ҫӗр ҫин$е 
Ӗмӗрех ҫӗр ^акалат,

Ш е !в п е  ҫы рнисен пуххи.
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Выртан каска мӑкланат, 
Ҫӳрен каска йакалат.

II.

Хирти тырӑ-пулӑсем 
Пурте йала кӗт^ӗҫӗ, 
И рӗкленсе йурласа 
Ҫ ӳрет хирте кӗтӳҫӗ. 
Ҫӑмӑр ҫӑват ш ӑварат, 
Иурри тем пек йанӑрат, 
Ҫ ӗтӗк-ҫатӑк витӗнет, 
Сасси мӗскӗн илтӗнет.

Симӗс вӑрман саралат, 
И ӑвӑҫ ҫулҫи  ҫаралат, 
Пӗтӗм хире ҫӑлтӑр пек 
Выл)ӑх-т,ӗрлӗх саланат.

Тӑппи-таппи тӑп ат^и  
Тӑпӑртатса ҫеҫ тӑрат, 
К а ^ ӑ  ҫапат ҫӗкленсе, 
Хӑп-хап! кӑҫкӑрса пырат, 
Хӑш ӗ кӗрхи сухине 
Шӑй ш ӑхӑрса сухалат, 
У н та-кун та гӑрактӑр, 
Тӑрӑлгатат, ҫухӑрат.
Вӑл таврара авалтан 
Ты рӑ ӗҫӗ хӑватлӑ: 
Анкартине тырпулӑ 
Кӗрт хӳнӗ пек кӗртеҫҫӗ,
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Х ӗсепне те пӗлес ҫук 
Ханша туса ҫӗртеҫҫӗ.

Сисмен хутр ан ,сасар тӑк , 
П ӑлук сиксе тухсанах, 
Й ӑвӑҫ суха-сӳресем  
П ӗтсе ларнӑ тахҫанах. 
Унта ҫурхи сухана 
Сухалаҫҫӗ кӗркунне, 
Сӳрепе ҫех акаҫҫӗ 
Ҫуртырийе ҫуркунне.

Хир илемӗ ҫухалъӗ, 
С алхулан^ӗ вӑрман та; 
Х алӑх ҫӳрет кӑткӑ пек 
Урлӑ пирлӗ арманта: 
Ниҫта шӑнӑҫтарма ҫук 
Пырса тулнӑ урапа,
Тӗрлӗ йалтан пухӑннӑ 
Тӗрлӗ тӗслӗ тырӑпа.

Й ӗтӗнсене сар^ӗҫӗ, 
Кантӑрсене путар-ьӗҫ, 
Пахт,асен"5 и тӗрлӗрен 
Ҫимӗҫсене пуҫтарт,ӗҫ, 
Ҫӑмӗсене таптар^ӗҫ, 
Тӑлисене пустарйӗҫ, 
Вал)Тсӑвккӑра тем •бухлӗ 
Ш урӑ ҫӑнӑх йухтарйӗҫ, 
Тӗрлӗ апат-ҫимӗҫсем 
Х атӗрленсе ҫитрӗҫӗ,
Ӑшӑ кунсем хӑраса



Таҫта кайса ҫӗтрӗҫӗ,
Акӑ т,ӑваш йалсент>е 
Х ускал^ӗҫӗ ёҫкӗсем;
Хӑҫан пӗтсе ларӗҫши 
Ун пек ӗҫкӗ ӗҫнисем?

Йупасем те тӑваҫҫӗ,
Т>ӳклеме те Туӳклеҫҫӗ;
Хӑш не п ы л ^ӑк  ҫийӗнт,ен 
Иккӗн виҫҫӗн ҫӗклеҫҫӗ.
Пӗр йалтине пӗтерсен 
Тепӗр йала кайаҫҫӗ,
Хӑшин айак шӑммине,
Хӑшнн хулне хуҫаҫҫӗ.
Ш урӑ ерех ӗҫменне 
Хӗрлӗ ерех параҫҫӗ,
Тӗрлӗ-мӗрлӗ йурӑсем 
Й анраттарса йараҫҫӗ.
Сӗтеллисем ҫийӗнт,е 
Апат-ҫимӗҫ ^ӑп  тулли,
Хӑш ӗ пысӑк т,ыс курат,—
Хӑш ӗ пулат ҫын кулли.

Ех, Ҫарӑмсан ырлӑхӗ!
Тем те тума пултарат:
Хӑш не парат ырӑлӑх,
Хӑш не ҫӗре путарат.

Ш упаш кар, 1 9 2 Т в б ш  ҫуя.

5*2
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Ҫӗрпӳ уйесӗн^е ҫӳрени.
Ш упашкартан тухсанах пире хирӗҫ йӑлӑма (Атӑ- 

лӑн тепӗр йенне, улӑха) утӑ ҫулма кайакан халӑх 
Ш упашкар ҫывӑхӗн-5 и Т)ӑваш йалӗсент>ен пӑр пек 
йуха пуҫларӗ. Ҫависене пуртӑ аври ҫумне хурса, 
кнв-кирӗк ҫӗтӗкӗсемпе, йе тӑлӑпа -йӑркаса ҫыхнӑ. 
Ӑлавӗсем ҫине темӗн т^ухлӗ кӗрепле, сенӗк хунӑ. 
Ҫанталӑ кпитӗ уйар, ҫул ҫинт,е куҫа уҫма ҫук тусан. 
Ырашсем пулса ҫитеҫҫӗ. Ҫуртырри пуҫаххисен ҫу- 
мӗн^е шӑрка йараписем, шӑрҫа йарапи пек сапсар 
курӑнса, вӗлтӗртетсе тӑраҫҫӗ. Кӑшт ҫил варкӑш тар- 
нипе те, тырӑсем пӗрре пӗр май, тепре тепӗр май 
пуҫсене силлесе, хумханса, пӗрне-пӗр тинӗс хумӗ 
пек хӑваласа кайаҫҫӗ. Хура пусӑри хӑш пӗр суха- 
ламан анасем ҫин^е, кӗтӗвӗ-кӗтӗвӗпе тислӗк купи- 
сем курӑнса выртаҫҫӗ.

Ш упашкартан Апаша ҫ и т и ^ е н , 18 ҫухрӑм хушши, 
Ҫӗпӗрти йалсенхуш ш и пӗк пер йал та тӳрӗ килмерӗ. 
Йалсем пурте ҫулӑн икӗ йенӗпе ҫырмасемпе тарӑн 
варсен тавраш сен^е курӑнса йулаҫҫӗ.

Апаш ҫӳлӗ илемлӗ вырӑнта ларат. Йалӑн пӗр 
йенӗпе пӗр пӗ^ӗк ҫырма, ҫамрӑк, илемлӗ, лӑпсӑркка 
йӑмрасен айӗн^ен вӑрман ӑшӗнт^ен йухнӑ пек ку- 
кӑркаланса, ш ӑнкӑртатса йухса выртат. Ту питӗн- 
$ е  туйралӑх, йалне перӗнсех тӑрат. Йала кӗнӗ ҫӗрте 
ҫӳлӗ ту айӗн^ен ҫӑл сиксе тухса, валак тӑрӑх йухса 
пысӑк йуман кункӑра ҫине тулса, ҫырманалла 
кӗмӗл пек ҫутӑлса, ш авласа, йӑлтӑртатса йухса 
ават. Ҫӑлтан шыв илсе, картлӑ кӗвентепе йӑтса



54

•сукмак тӑрӑх ҫӳлелле хӑпаракан хӗрарӑмсем пӗлӗт 
ҫине улӑхнӑ пек курӑнаҫҫӗ..

Пирӗн лаша, ҫулпа "йипер утса пынӑ ҫӗртенех, 
ҫав  ҫӑл патне сӗтӗрсе кӗт^ӗ те, кункӑрари шыв ҫине 
пуҫне пырса Т)Иксе, ӗмӗрне курман пек ӗҫе пуҫларӗ. 
Лаш а хуҫи нумай ӗҫтерес мар тесе, вӑрҫа-вӑрҫа 
лашине туртат. Лаши пуҫне пӑра-пӑра, ҫӑварне шыв 
ҫи не персе ^икет.

Йалне кӗнӗ ҫӗрте, уҫӑ, илемлӗ вырӑнта, ту  ҫам- 
кинт^е, шкул йал илемне кӳрсе тӑрат. Ун патӗн-§ен 
инҫе мар, халӑх вӑйне ҫисе, сийен кӳрсе тӑракан 
т,иркӗвӗ йӑлтӑргатса ларат. Вӗсене курсан епӗс—  
пӗр илемлӗ, пуйан йал виттӗр тухатӑп пулӗ тесе 
пыратӑп. Ант>ах йал урлӑ каҫнӑ ^ у х , лайӑх ҫурт 
литӗ сахал курӑнт,ӗ.

Апашран иртсе тепӗр йала ҫитнӗ т,ухне икӗ 
10— 12 ҫулхи хӗрат>а, пӗринт,ен пӗри ӑмӑртмалла 
т,упса пырса, пире у к ӑ ^ а  (уни^е) хапхи уҫса 
кӳртрӗҫ. Хӑйсем пирӗн ҫине питӗ тинкерсе пӑхаҫҫӗ. 
И ртсе кайсан та ҫапла хы тӑ пӑхнӑран, икӗ пӗ^ӗк 
укҫа  пӑрахса хӑвартӑм  та, тем пек саванса, кулка- 
ласа ^уп са пырса шпуэҫӗ;

Унтан Кӗҫтимӗр йалне ҫитрӗмӗр. Ман лавҫӑ пӗр 
хӑй пӗлнӗ вӑйлӑ ҫурта илсе кӗрсе, мана Ҫӗрпӳве 
леҫме хӑй вырӑнне тытрё те, хӑй пайан киле ҫи- 
тест>ӗ тесе, кайалла Ш упашкара ҫаврӑнса карӗ. 
Епӗ кӗрсе йулнӑ ҫуртра, пӗтӗмпех шултӑра хӗрарӑм, 
И кӗ ҫитӗннӗ хӗр. Ы йтса пӗлмесен, кинне, хӗрне 
арӑмне пӗлес ҫук. Унӑн упӑшки салтакра вилнӗ.



Ватӑлса кӑвакарнӑ карт»ӑкпа старик те пур. Мана 
Ҫӗрпӳве леҫме лайӑх тимӗрлӗ ҫатан урапа кӳлт>ӗҫӗ. 
Лаши те лайӑх. Ларкӑҫ ҫине кинӗ улӑхса ларт,ӗ. 
Мана хама пысӑка хунӑ пек туйӑнат; ан лар унта, 
ман ҫума лар, тесен те,— ман ҫума лармарӗ. Ҫур- 
тӗнт,ен тухсанах, пӗр 6—-7 ҫулхи ывӑл ат,а т,упса 
тухрӗ те, пирӗн хы ҫран, еп те пырап, тесе пӗтӗм 
вӑйран ҫухӑрса макӑра пуҫларӗ. Мӗнле ат,а вӑл? 
Кам а-^и? терӗм те, ларкӑҫ ҫин^и арӑм, ман а $ а г 
терӗ. Ху а-^у пулсан ма лартмастӑн? Ҫӗрпӳ инҫе 
мар вӗт! т,ар лашана, ларт, тесен лашине "вар^ӗ те, 
щ и  т,упса ҫитсе лар-^ӗ. Хурланса, мӗн пур вӑйпа 
ҫухӑрса, макӑрса ӑш ^икки кӗвелсе, тӑвӑлса ҫитнӗ- 
скер, ҫамрӑк, вут пек вӗри йун ҫанҫурӑмӗ тӑрӑх 
т,упса ҫӳренипе, а^а  амӑшне темӗн пӗр усал сӑмах- 
сем калат. Амӑшӗ: асту сана! санпала тем намӑса 
кӗрсе ӳкӗн. Акӑ пушӑ аврипе ҫӑварна -аикӗп, ^арӑн 
л у 5 т,ӑ! тет.

Акӑ Ҫӗрпӳ хули те курӑна пуҫларӗ. Ҫӗрпӳ Мӑн 
Ҫавалпа Кӗҫӗн Ҫавал шывӗсем пӗр ҫӗре хутш ӑннӑ 
ҫӗрте, ҫатма пек тикӗс вырӑнта ларат. Хулан пӗр 
вӗҫӗн ^е мӑнастир, тепӗр вӗҫӗнт,е тӗрме, тата вӑрман 
пек курӑнса тӑракан хула са^ӗпе пасар тавраш ӗн^и 
ҫӳлӗрех ҫуртсем Ҫӗрпӗве айакранах хула пек кӑ- 
тартса тӑраҫҫӗ. М ӑнастирне йӗритаврах ҫӳлӗ т,ул 
хӳмепе ҫавӑрнӑ. Креппӗҫ пекех курӑнса тӑрат. 
Те манашкисене вӑрласа кайасран хӑранӑ, те аш- 
кӑннисене никам та ан куртӑр тенӗ. Тӗрми те ҫа-
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®ӑн йевӗрлӗрех, мӑнастнрпе тӗрми тен пӗтӗм хули 
хакне ӳкнӗ пуф.

Ҫӗрпӳ тавраш ӗн^е вӑрман ҫителӗклӗ мар. Унти 
$ӑваш  йалӗсен, пӑртак тя пулсан, хӑйсен усрав 
вӑрманӗсем, туйралӑхсем пур. Ҫавӑн пек усрав 
вӑрман пуррисем карта-хура тума та пӑртак каска- 
лаҫҫӗ, пушӑтшӑн та питех аптӑраса каймаҫҫӗ, вут- 
шӑн та пӑртак усӑ кураҫҫӗ. Хирте выл,ӑх апа^ё 
ҫу к  'вухне, йе усал ҫанталӑксен^е, вы ^ ӑ х се н е  те 
унта усраҫҫӗ. Ҫулӗ-ҫулӗпе унта вӑрман улмипе мӑйӑр 
та, ҫырла-ҫӗмӗрт те нумай пулат. Вӑрман улми пулнӑ 
ҫул, хӗлле ӑна сивӗ ҫӗрте кӗлетсен^е усраҫҫӗ. Вӑ- 
хӑтувӑхӑ^ӗп е пӳрте илсе кӗрсе, ӑш ӑтса ҫийеҫҫӗ. Апла 
тусан, пылланса, йӳҫҫи пётсе, ҫиме тутлӑ пулат. 
Вӑрман улми Т)ӑваш  Респуплӗкӗнт,и пек нумай 
пулнине епӗ урӑх ҫӗрте ниҫта та курман. Т енп ан- 
улми питӗ ӑнса пуласси те ҫавӑнтанах килет пул,. 
Пан улми пулнӑ ҫул унта крепенки 2 — 3 пус анъах 
пулат. С утса та ҫисе те пӗтереймеҫҫӗ. Типӗтеҫҫӗ 
те, йӳҫӗтеҫҫӗ те, ҫывӑхри хуласене те нумай сутаҫҫӗ. 
Ҫӗпӗре те вакунӗ-вакунӗп е ӑсатаҫҫӗ. П асарсене 
ун та шӑннӑ панулми те, шӑнманни те хӗлӗпех кӑла- 
раҫҫӗ. Кӗркунне йалсен-ье аван улмасенех 70 — 80 пу- 
са  пӑтне сутаҫҫӗ. Ҫав улмасенех ҫуркунне,ҫавӑнги  
хул асен ьех кӗрепенкине 2 0 —25п у са  сутаҫҫе. Т)ӑваш  
улмипе сутуҫӑсем  мӗн "ьухлӗ тупӑш курнине 
ш утне пӗлме те  хӗн.

Ҫӗрпӳрен тухса  4— 5 ҫухрӑм пек кайсассӑн Ка- 
тек йатлӑ ^ӑваш  йалӗ патне ҫитрӗмӗр. Катекӗн



пёр йенне пёр пӗ^ӗк вӑрман перӗнсех тӑрат. Тепӗр 
йенӗпе Ҫавал улӑхӗ тинӗс пек сарӑлса выртни ку- 
рӑнат. Аслӑ ҫул хӗррин^ех пӗр пӗт,ӗк ҫӑл сиксе 
тухса, ҫула тӑрӑх ҫӗлен пек пӑркаланса, шӑнкӑр- 
татса йухса выртат. Ҫулпала Ҫӗрпӳве иртекен пӗр 
ушкӑн хӗрарӑм, ҫак ҫӑл патне ^арӑн-вӗҫ те: ӗҫес 
килмесен те ҫак ҫӑл патне т,арӑнса, пӑртак та пул- 
сан астивмесӗр иртсе каймалла мар вара.— Е х ҫӑлӗ> 
ҫӑлӗ! Ҫул ҫӳрекенсемш ӗнех пулнӑ пулӗ, теҫҫӗ.

Унтан вӑрмана кӗтӗмӗр. Акӑ уҫланкӑсен^е вӗт- 
шак ат,а-пӑт,асем |,упса ҫӳресе ҫырла пуҫтараҫҫӗ.

Аслӑ ҫулпа иртсе ҫӳрекенсене: ҫырла илетри, 
тесе кӑҫкӑраҫҫӗ. Ҫ авӑнтах ҫырлисене сутса йарса, 
укҫисем ҫине пӑхса савӑнса, татах ҫырла шырама 
тытӑнаҫҫӗ.

Вӑрман урлӑ каҫсан, уҫӑ тикӗс ҫӗртен пыра пуҫла- 
рӑмӑр. Таҫти айакри йалсен патӗнт,е, ҫилармансем 
вӗлтлетсе ҫаврӑнса ларнисем курӑнаҫҫӗ. Унтан Ара- 
пуҫне ҫитрӗмӗр. Вӑрман ҫы вӑх пулмин те, вӑл 
таврари йалсем нат,ар мар. Те 'эукӑн ҫул, тавра- 
ш ӗн^ерен, те йал хавалӗпе. Вӑрмара ҫититу^енех 
йалсент,е т,арӑнса тӑма тӳрӗ килмерӗ. Йалсен витӗр 
тухнӑ т,ух мӗн кирлине ыйтса тӗп^есен, пурте Ҫӗрпӳ 
пасарӗн^е илнӗ експонатсене (йапаласене) кӑтар- 
таҫҫӗ. Ҫӗрпу ҫывӑххипе вӗсем ҫӗнӗ йапалисене те, 
авалхисене те Ҫӗрпӳ пасарне сутма илсе тухаҫҫё. 
Арапуҫпе Вӑрмар йалӗ иккӗш те пысӑк, пуйан 
йалсем, вӗсен хуш ш ин^е Вӑрмар стантси. Ун пек
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ҫӗр ге ӗмӗрех ӗҫ нумай пулат. Вӗсемшӗн Хусан та 
питӗ ҫы вӑх, М ускав та инҫе мар. Пит аптӑранӑ 
вӑхӑтра хӑвӑр тах таҫта ҫитсе ӳкме те май пур. 
Т)укӑн ҫул тавраш ӗн^е хӗлӗн-ҫӑвӗн ӗҫ пӗтмест. 
Вӑйлӑ тӑмансент,е йур тасатса та темӗн т,ухлӗ укҫа 
илеҫҫӗ. Вӑрмар йалӗ, тарӑн варлӑ ҫырма ҫатрасен 
тӑрӑш не таҫтан таҫта тӑсӑлса, сарӑлса ларса пӗтнӗ. 
Ҫырмасен кукрисем, пӑрӑнт,ӑкӗсем урлӑ татӑк-татӑк 
ларнипе темиҫе йал пек курӑнса тӑрат. Йал ҫум- 
мипе хура пуссах паранкӑсем, кантӑрсем темӗн 
■^ухлӗ акнӑ. Пурте лайӑх. Йал ҫывӑхӗнт,и лайӑх 
навусланӑ (тирӗс тӑкнӑ) анасене, хура пусӑ пулсан 
та, ахал) вырттарм аҫҫӗ. 1905 ҫулхи рево^ьутси 
вӑхӑтӗн ье патшалӑх Тумине Вӑрмар ^ӑваш ӗ Фетӑ- 
рӑв суйланнӑ. Йепле пурӑнат вӑл? тесе ыйтсан: 
сы вӑ халӗ, лайӑх пурӑнат, питӗ ^ейе вара, терӗҫ. 
Каҫ пулса килнӗ майӗпе ун патне кӗрсе вы ртса, 
патш алӑх тум ин^е мӗн курни-илтнисене, унта пулнӑ 
ҫынпа куҫа-куҫӑн тӑрса калаҫса вы ртас та кил^ӗ. 
А н^ах епӗ пыракан ҫултан ун ҫур ^ӗ инҫе пулнипе, 
урӑх ҫын патне кӗрсе выртмалла пул^ӗ. Тем пек 
пысӑк пулсан та, Вӑрмар йалӗ пӗтӗмпех панулми 
са^ӗсен  ӑшне путса, кӑтраланса курӑнса ларат.

Тепӗр кунне, тул ҫутӑлнӑ вӑхӑтра, Кавал йалне 
Тайреппин Микки патне ҫитрӗмӗр. Пире хирӗҫ ун 
хапхин-ьен пӗтӗм Кавал йалне йанӑраттарса, акӑш- 
макӑш йурласа, кӗрлесе, пигӗ вӑйлӑ туй тухрӗ. 
Пурин-ьен ытла хӗрарӑмсем, ураписем ҫин-ье тӑрса, 
аллисене тутӑр ты тса, сулкала-сулкала, урисене



тапса йурлаҫҫӗ. П уҫесене пӑркаланипе хушпу ми- 
ҫиххи, сурпан ҫакки ҫумӗн^и кӗмӗл укҫисем шан- 
кӑртатса ҫех пыраҫҫӗ. Вӗсен сассине пулӑш, тата 
лашисен пӗккисем ҫумӗн^и шӑнкӑравсем тем пекех 
йанӑраҫҫӗ. Ш урӑмпуҫ килнӗ ^ухнехи  лӑйӑх, лӑпкӑ 
сывлӑшпа, пӗтӗм Кавал туй тунӑ пек туйӑнат. 
•Ма ҫавӑн пек -^аплӑ туйсем ан тутӑрха Тайрепин 
Микки? Р атке вӑйлӑ, йалӗ хула пек, пасарӗ те 
йалне темӗн т,ухлӗ тупӑш парат. Вулӑсри совет та 
йалта, хулари пек 'вултан тунӑ икӗ хутлӑ тем пы- 
сӑккӗш  шкулӗ, таҫти йалсент>ен пӑхсан курӑнса 
ларат. Тӑванӗсем  пурте уйрӑлса пӗтсе, ашшӗ пур- 
лӑхӗ пӗтӗмпех хӑйне йулнӑ. Панулми сат>ӗ улпут 
сат>ӗ пек, ҫипуҫ та лайӑх. Малтанхи арӑмӗ вилсен, 
иккӗмӗш арӑмне каллех йалта пӗр паллӑ пуйан 
хӗрне илнӗ. Ҫавӑнпа та вӑл: Пирӗн ратнесем туй 
тунӑ Т)ух ҫӗр ҫухрӑмри ҫӗр кисренет, ҫынсен ӑрат- 
нисем туй тунӑ 5 ух пӗр ҫухрӑмри ҫӗр те кисрен- 
мест,— тесе йурлат. Ант^ах вӑл туйа, вёсен ӑратни 
пулса, ыран пӗҫерме ҫӑнӑхӗ ҫукки те йернӗ. Вӑл 
та туй тӑват. Вӑл та аллисемпе ҫапкалана-ҫапкалана 
йурлат. А^исем килте выҫӑлӑ-тутӑлӑ лараҫҫӗ. Ҫапах 
та вӗсене туй хатӗрӗсене ан ҫийӗр тесе, хы тӑ 
хӑтӑрса, хӑратса хӑварнӑ. Хӑйсем сике-сике таш ласа 
йурласа туй тӑваҫҫӗ. Туй тумтирӗсене ҫынран 
ыйтса илнӗ, ыттине ҫынӑнне тӑхӑннӑ, вӗсем ларса 
ҫӳрекен ут тумӗсем те ҫынӑн. Ҫапах туй тӑваҫҫӗ, 
ҫапах савӑнаҫҫӗ. Ӳсӗр ҫӑварӗсемпе: ма туйран
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йулас халӗ? Еаӗр ҫынран катаким? Ҫынран йули^- 
•5 ен муртан йул, теҫҫӗ. Хӑйӗн хуралтисем ҫӗрсе, 
хӑрса кайнӑ. Пӳрте темиҫе тӗлтен тӗрев пенӗ. 
Пытанса тула тухма вырӑн ҫук. Хӑй те кӳршин 
хуралти х£лҫне пытанса ҫех тула тухат. А-висен 
ҫийӗсем ҫӗтёк-ҫатӑк. На-5 ар апатпа пи$ӗсем кӑва- 
карса кайнӑ. Ҫапах вӑл туй в а ^ ь и  сӑра тума, 
салатне, хӑмлине, ханш а (сӑмакун) тума ҫӑнӑхне 
ге тупнӑ. Ҫавӑ туй туса пӗтернӗ тӑкакпа йе ҫимел- 
ли, йе тӑхӑнмалли илсе парсан, а^исем мӗн ^ухлӗ 
савӑнасси ҫинт,ен шухӑшлама пӗлетши вӑл, ҫукши? 
Пӗлет вӑл. Пӗлсен те ирӗксӗрех кайат. Манӑн та 
ҫапла ат,асене авлантармалла, хӗрсене к а ^ а  па- 
малла, туйсем тумалла, мана та тӑвансем кирлӗ 
пулӗҫ, тет. А н^ах ат,исем ӳссе ҫитӗнсе авланмалла 
иулсан кама илмелле халӗ? Л айӑх пурӑнакан ҫын 
хӗрне, хулӑн парса, кӗрӗс-мерӗс туй туса илме 
хӑват ҫитмест. Йе каллех хӑйсен пеккине шыра- 
малла, йе киле кайса кӗрсе. ӗмӗр ҫын хурри пулса 
пурӑнмалла. Унӑн хӑвӑртах ырӑ пурӑнӑҫ курайас 
ҫук. Тӑванӗ ӑна хӑй ывӑлӗн туйне т>ӗннӗ пулин те, 
авалтан килекен йӑлапа ^ӗннӗ. Т)ухӑн тӑванӗ 
ывӑлне авлантарма тытӑнсан вӑл пулӑшмалӑх пул- 
сан та пулӑшмаст, памаллӑх пулсан та памаст. 
Пурте апла пулмасан та, ун пеккисем нумай. Т>ухӑн 
ҫын а^исен асапран хӑтӑласси пурӗ те пӗр ҫул 
а н ^ а х .— Вӑл, нумайрах вӗренесси— ҫырӑва, йе мӗнле 
те пулсан усӑллӑ, тупӑшлӑ ӗҫ ӗҫлеме вӗренесси. 
Т)ухӑнсене хытӑ хӗрхенекен, пӗтӗм тӗн^ипе те
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пӗр патшалӑх ӑн-$ах. Вӑл— Совӗт патшалӑхё, ёҫха- 
лӑхӗн ирӗкӗ. Вӑл пуринт>ен хытӑ т,ухӑнсене вӗрен- 
тесшӗн тӑрӑшат. Пӗр вӑл ант,ах ^ухӑнсен хутне 
кӗрет. Вӑл ант,ах т,ухӑнсене ырлӑх курма ҫул тупса 
парат. Вӗреннӗ а^а ^ухӑн  ҫын ази пулсан та, 
^ухӑи ҫын хёрне илсен те хур пулмаст. Вӗреннӗ 
ҫынна к а ^ а  кайасшӑн темле пуйан хӗрӗсем те 
вутла ҫунаҫҫӗ.

Туй тухсз кайса пӗтрӗ. Ҫурт хушши лӑпланса 
ҫитрӗ. Тайрепин Микки пӗр вӑхӑтлӑх килне йулса 
манран: есӗ ӑҫтисем? мӗн туса ҫӳретӗн?— тесе тӗп- 
•^еме тытӑнт)ӗ.— „Сирӗн авалхи лайӑх тумтирсем 
(йапаласем) пур теҫҫӗ. Епӗ ҫавсене илме килтӗм. 
М ускава йалхуҫайстви выстӑвккине йарас тетпӗр 
вӗсен е", терӗм.— Йурӗ, кайран калаҫапӑр. Анне, 
есӗр ку ҫынна хӑна тӑвӑр халӗ. Епӗ туй патне 
кайма васкатӑп, терӗ те, хӑй тухса карӗ; мана 
амӑшӗ хӑна турӗ. Унтан пӗр вӑхӑт Кавала тухса 
ҫӳрерӗм. Пӑртак експонатсем те тупса килтӗм. 
Кӑнтӑрла умӗн Тайрепин Миккипе арӑмӗ те таврӑн- 
т,ёҫӗ. Ашшӗне: сутса йарас йапаласене, тӗрӗ. Ашшӗ 
ӑшӗ вӗҫнӗ ҫын пек килкартишӗнт,е урлӑ-пирлӗ 
уткаласа шухӑш ласа ҫӳреме тытӑнт,ё. Унтан йапа- 
лисене курма хыҫӗн-ви пах^ине илсе тухрӗҫӗ.

Йапалисене хыҫӗнт,и кивелсе, ҫӗрсе тӳнме патне 
ҫитнӗ пӗр пӗт,ӗк кӗлетре усранӑ. Кам йапалисем 
пулнӑ ку йапаласем? тесен :— Уки аппа йапалисем. 
Вӑл кат,-ьа кайман хӗр пулнӑ. Вилнӗ ъухне, ман 
йапаласене никам та пӳрнипе тӗртӗнсе ан пӑхтӑр,



тесе каласа хӑварнӑ. Ҫавӑнпа ку йапаласем ҫапла 
нумай пурӑнаҫҫӗ. Апла каламан пулсан, татӑкӗсем 
те й у л м ӗ ^ ӗ ҫ  халит>т>ен, терӗҫ. Бӑл вилни нумай 
пулати? тесен: — 150 ҫул пур пуф, теҫҫӗ. Мӗн пур 
йапали пӗтӗмпех хӗрарӑм тавраш ӗ. Вӑрӑм, шалпар, 
шурӑ пиртен ҫӗленӗ кӗписен ҫӗввисене пурне те 
тӑрӑш ш ӗпех алӑ лаппи сарлакӑш ӗ пурҫӑнпа тӗр- 
ленӗ. Пӳштӗр вырӑнӗсене те, темиҫе тӗрлӗ тӗрӗпе 
илемлетнӗ. Пур тӗррине те лайӑх таса пурҫӑнпа 
тӗрленӗ. Пурте халӗ ан ^ах  тӗрленӗ пек ҫутӑлса 
йалтӑртатса тӑраҫҫӗ. Тӗррисем ҫин^е мӗн-мӗн кӑна 
тӗслӗ ^е^ексем п е курӑксен, хурт-кӑпш анкӑсен мӗл- 
кисем ҫукши? Хӑшин ҫии^е 'бӗрӗ кӑпшанкӑ ^упса 
пынӑ пекех курӑнат. Тӑваткӑл ҫаврака тутрисене» 
икӗ йенӗпе те ҫара пурҫӑнпа, темиҫе тӗслӗ тӗрӗпе 
тӗрлесе, кӗҫҫе пек хулӑнлантарса, ҫӳҫелентерсе, 
ш ерепелентерсе, шурӑ пир ҫин'5 е пӗр шурӑ ҫип 
те курӑнмалла мар тунӑ. Вӑл тутарсен йевӗрлӗ 
тутӑрсем , Ш упашкарти Т)ӑваш  Тӗп Муҫейӗн'5 е те 
пур. А н^ах нихӑшӗ те Уки тутрисене ҫигес ҫук. 
Тӗррисемпе, пысӑккӑш семпе те, ҫӳҫи-шереписемпе 
те, пур йенӗпе те Муҫейрисем катӑк тӑраҫҫӗ. Вӗсем 
ҫине пӑхсан, ^ӑваш  хӗрарӑмӗсен тахҫан авал-авалах 
алӑ тӑвӑҫсем , ҫӗвви-тӗррисем темле '^аплӑ пулни 
палӑрса тӑрат. Тухйипе миҫиххисен ҫум ӗн^е шӑр- 
ҫисемпе нухра^ӗсем  ан'5 ах тӑрса йулнӑ. Укҫисене 
пӗтӗмпех ҫаратса пӗтернӗ. Мӗн пур йапали икӗ 
ҫӳпҫе ҫин^е. Пӗр ҫӳпҫине лайӑххисене, тепрнне
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нат>артараххисене тултарнӑ. К ӗлетӗн^е вӑл ҫӳпҫе- 
сен^ен урӑх нимӗн йапала та ҫук. Йапалисене 
сутас мар тесе ашшӗ тем пекех хирӗҫет. Ы вӑлне 
тем те каласа пӗтерет. Ы вӑлӗ пурӗ-пӗрех ашшӗ 
сӑмахне пӑхасшӑн мар. Ашшӗ вара ҫава илт,ӗ те, 
панулми сатне кӗрсе утӑ ҫула пуҫларӗ. Ы вӑлӗ 
йапалисене сутрӗ. Ҫав вӑхӑтра Н. Туйметӑвӑн 
Ш упашкарти Рапфакра вӗренекен, мана пӗлекен 
а^а  хӑйӗн пек тепӗр а^апа пыт,ӗҫ те, ата халӗ 
уҫӑлса ҫӳрер, тесе хире кивӗ ҫӑва (масар) ҫине 
илсе карӗҫӗ. Акӑ вӑл ҫӑва ҫин§е тутар ҫырӑвӗ пек 
ҫыруллӑ, п ы сӑк^улсем  выртаҫҫӗ. Хӑш ӗ пӗтӗмӗшпех, 
хӑш ӗ икке-виҫҫе катӑлнӑ. Вӑл т,улсен патӗнт,и ҫӗре 
сысна т,авнӑ пек т,авса пӗтернӗ. Кунта капла мӗн- 
шӗн ^авнӑ? тесен: вӑл 'йулсем пурте ҫӗре п у т н ӑ ^ ӗ , 
вӗсене Милли Т)авса кӑларса, шывпа ҫуса, ҫырӑвӗ- 
сене ҫырса ил-^ӗ, терӗҫ. Акӑ пӗр т,улӗ патне, курӑк 
ӑшне, пӗр шит тӑрӑш ш ӗ, икӗ пӳрне сарлакӑш ӗ 
ҫӗнӗ пир татӑкне ҫурри тарач алӑ пӳрнисем пек 
туса каснӑ та, ун ҫумне ҫиплӗ йӗп ^и ксе пӑрахнӑ. 
Тата пӗр ҫӑмарта хунӑ. Вӗсене мӗн тума пӑрахнине 
фӑваш ваттисент,ен ыйтса пӗлес тесе, пир татӑкне 
ҫиппи-йӗппи мӗнӗпех илтӗм, ҫӑмарти ҫавӑнтах 
йулт,ӗ. Унтан ыраш хушшипе, ака сыпписемпе, 
йӑранӗсемпе кайса, пӗр кӳлӗ хӗрне пытӑмӑр. Кӳле 
йӗри таврах мӑй таран ыраш хупӑрласа тӑрат. 
Ш ывӗ лайӑххӑн курӑимаст те, пӗтӗмпех хӑмӑш- 
хӑйах каш ласа ларат. Ҫӳлтен текерлӗксем тӗвик- 
тӗвик! кӑҫкӑрса пирӗн ҫине пӑрӑлтатса, вӑш латса



04

вӗҫсе анса, ҫӳлелле хӑпарса кайаҫҫӗ. Те гшре 
хӑратас теҫҫӗ, те хӑйсем хӑраҫҫё.

Унтан кайаллах Тайрепин Микки патне пытӑм. 
Ҫав вӑхӑтра ун патне ашшӗпе пӗр тӑван мӑнак- 
кӑшӗ, питӗ ватӑ карт>ӑк пы^ӗ.

Епӗ ӑна: есӗ, асанне, авалхи 'йӑвашсен йуррисене 
нумай пӗлетӗн пуф, терӗм те, вӑл мана хирӗҫ: 
Епӗр авал мӗн пӗлнё? Халӗ пурте ҫырӑва вӗренеҫ- 
ҫӗ те, тем те пӗлекен пулаҫҫӗ. Хамӑр хӗр а^ах  пӗр 
кӗнеке йурӑ ҫырса тултарнӑ ӗнтӗ. Ӑҫтан сӑмахӗ- 
сене тупса ҫитерет, йепле ӑсӗ-ӑнӗ ҫитет, терӗ. Вӑл 
кӗнекине мана кӑтартӗши вӑл? тесен: ма ан кӑ- 
тарттӑр, вӑл тем йаиала мар вӗт, терӗ. Унтан кар- 
Т)ӑкпа пӗрлех хӑйсем патне карӑмӑр. Пӳрте кӗр- 
сенех карт,ӑк: ҫакӑ ҫын есӗ ҫырнӑ йурӑсене вула- 
са пӑхасш ӑн, терӗ. Хӗрӗ хы тӑ ш ухӑш ласа тӑрса, 
кӗнекине кӑларса п а^ӗ.— Миҫе йурӑ кунта? тесен: 
икӗ ҫӗр йурӑ та ьггла. Ҫырсан пирӗи Кавал йалӗн^е 
пин йурӑ та тупма пулат пул>, терӗ.— Йурру- 
сене ҫырса илме йурати? тесен, ҫырса ил, терӗ; 
65 йурӑ ҫырса илтӗм. Пурин^ен ытла хурлӑхлӑ 
йурӑ. Паттӑр йурӑсем питӗ сахал. М ухтанса йур- 
лакан йурӑ пӗртте ҫук. Пурте тенӗ пекех ҫамрӑксен 
йурри. Хӑй те лайӑх, ҫийӗ-пуҫӗ те лайӑх, пурӑнӑҫӗ 
те лайӑх. Йуррисем ма питӗ хурлӑхлӑш и? Акӑ 
хӑш -хӑш  йуррисене пӑхӑпӑр.

Тӑвайккинт>ен аннӑ т,ух 
Пуҫларӗ лаша тулама,
В^унпилӗк ҫула ҫитсессӗн 
Пуҫларӗ мана ҫын ҫиме.
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Т)ашки шурӑ, ^ей тутлӑ—
Ӗҫрӗм ӑшӑм ҫуннӑран.
Йӗрет-йӗрет теҫ мана—
Йӗтӗм хуйӑх пысӑкран.

Атте килкартийӗн^е 
Ҫын ҫӗклейми т,ул пур теҫ,
Ҫын ҫӗклейми т,ул мар-у 
Епӗр 'йӑтаймй ҫын сӑмах.

Пур йурри те ҫак йурӑсем йевӗрлӗрех. Хӑш-пёр 
йуррисене йурланӑ "5 ух, ат,аш кӑмӑллӑ, йе хурлӑхлӑ, 
хуйхӑлӑ ҫыннӑн ирӗксӗрех куҫҫулӗ шӑпӑртатса 
анмалла.

Унтан йапаласене илсе, Ш упашкара кайма 
Атӑл хӗррине, Куславкка пристӑнне, антӑм. Акӑ 
унта виҫӗ "йӑваш арӑмӗ; Хусана турӑ амӑшӗ килнӗ 
ҫӗре кӗлле кайатпӑр тесе пӑраххут кӗтсе лараҫҫӗ. 
Те хурӑнташ ӗсем, те пӗлнӗ ҫыннисем, пристӑгҫ, 
ҫин^е ӗҫлекен •вӑвашсем: атӑр х а л ӗ . ^ей ӗҫтерсе 
хӑна туса йарар тесе икӗ хӗрарӑмне хӑйсем пурӑ- 
накан пристӑп, ҫинтуи пӳлӗме илсе кӗт>ӗҫӗ. Виҫҫӗ- 
мӗш ватӑрах арӑм та, йулташӗсемпе пӗрле кӗрес- 
шӗн ута пуҫларӗ. Пӗр арҫынӗ ӑна тем тума; есӗ 
кирлӗ мар, терӗ те, арӑм кӑмӑлсӑр пек пулса, тӑп 
'Барӑнса йулт,ӗ. Пӑрахут кӗтсе тӑракан ытти ^ӑваш - 
сем, ҫапла икӗ ҫамрӑкрах арӑмсене илсе {сӗрсе, 
пӗрне тӑратса хӑварнине кур ьӗҫ те:— авӑ йулта- 
шусене кӗлтума вӗрентсех йараҫҫӗ, есӗ нимӗн пӗл- 
месӗрех кайатӑн ӗнтӗ. Вӗсем ҫавӑ ҫамрӑккисене 
ан^ах йуратаҫҫӗ, сан пек ватӑ арӑм кирлӗ мар



вёсене, тесе пӗтуьен йулнӑ арӑмран кула нуҫларӗҫё. 
Арӑм вӗсене хирӗҫ нимӗн -вӗнме те пӗлмерӗ. Кавал 
патӗнт)И кивӗ ҫӑва ҫинт,ен илнӗ тӗшмӗшлӗ пир 
татӑкне ҫӑв арӑма кӑтартса, ку пир татӑкне ҫӑва 
ҫине ма пӑрахнӑ, терӗм. Арӑм пир татӑкӗ ҫине 
пӑхма хӑраса, куҫне урӑх йенелле пӑрса тӑрат.

—  Е х  турӑ, йепле ӑна тытма хӑрамарӑн? А ^а 
туман арӑм а$а тӑвасш ӑн вилесене парне панӑ 
вӗт ӑна! Ҫавӑнпа вӑл пире кашни вилӗшӗн хӑйне 
уйрӑм парне туса каснӑ, ҫӗлесе тӑхӑнма ҫиппе йӗп 
те 5 иксе хунӑ, терӗ.

Тата пристӑнре пӗр вӑрӑм ҫӳҫлӗ ҫын, те пуп, 
те тиаккӑн, пӑрахут кӗтсе, сӗтпе шур кула^ӑ ҫисе 
ларат. Умне кӑлпасси те вакласа хунӑ. Ун патне 
пӗр ватӑрах ҫып пы ^ӗ те:— пайан ерне кун, есӗр 
пире типӗ тытма хуш атӑр, хӑвӑр тем те ^ы хатӑр . 
Толковолоссӑй ^орт! тесе ху ^ӗ . Пупӗ ӑна хирӗҫ: 
ҫул ҫине тухсан, йут ҫӗрте ҫиме йурат вӑл, терӗ. 
Ватӑ ҫын: молф^и лу^ш ӗ! лектертсе йарӑп! Ҫапла 
есӗр халӑха турӑран пистерсе пӗтертӗр те, халӗ 
ӗнтӗ турра ӗненми пул^ӗҫ, тесе палкаса ҫӳретӗр, 
терӗ.

Унтан пӑрахутпа Ш упаш кара килсе, експонат- 
сене вӑхӑтлӑха муҫейе хутӑм. Пӗр ӗрнерен вы стӑвк- 
кӑ вал)гьи илнӗ йапаласене М ускава йама Канаш 
хулине леҫмелле тесе ҫыру илтӗм те, муҫейри 
йапаласене илсе, Канаш хулине кайма тухрӑм. Ҫул 
май тата урӑх мӗн те пулсан тӳрӗ килмӗи тесе, 
Канаша Ҫӗрпӳ урлӑ мар, урӑх йалсем урлӑ
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каймалла пул^ӗ. Каҫ пулнӑ $ухне АлманТ) йалне ҫит- 
рӗмӗр. Хӑваттер ыйтма тесе пырсан йалсовет прет- 
ҫетаттӗлӗ хӑй патӗнт,ех выртма хуш рӗ. Експонат- 
сем те тупса па^ӗ. Кӳршине туй курма та илсе 
карӗ. Ма кунта туйсене ӗҫе тухма патне ҫитсен 
тин тӑваҫҫӗ? тесен:— Пирӗн туйа ҫакӑ вӑхӑтра ну- 
майрах тӑваҫҫӗ, терӗ. Кунта туй урӑхла. Туйне 
лупас айӗн^е (сарайра) тӑваҫҫӗ. Пӳртре ватӑрах- 
хисем сӑра ӗҫеҫҫӗ. Туй курма пынӑ ҫамрӑксем 
пӗтӗм килне тулнӑ. И к-виҫ ҫёртен сӑра ӗҫтереҫҫӗ. 
И ккӗн-виҫҫӗн харӑс тӑрса таш лаҫҫӗ. Ташланӑ ^ухне 
хӗрарӑмсен шӳлкемисем, сурпан ҫаккисем сиксе 
'5 анкӑртатса ҫех  тӑраҫҫӗ. Кӗсли, купӑсӗ, параппанӗ 
пӗрмай йанӑраса тӑраҫҫӗ. Хӑш ӗ алӑ ҫупса лараҫҫӗ. 
Тепӗр кун претҫетаттӗл хӑйех Канаш хулине леҫсе 
хӑвар ^ӗ.

Канаша ҫитсен йалсен^и лӑпкӑ тӑнӑҫ пурӑнӑҫ 
ҫухал^ӗ. Пӑравуссем пӗр май пик!..-пик!.. кӑҫкӑрса, 
тут-тут тут!.. ҫухӑрса йанӑратса, хӑрӑм пек хура 
тӗтӗм кӑларса, пӗтӗм ҫӗре ^ӗтр етсе ҫӳреҫҫӗ, шӑк- 
шак шаккани, кӗрлени ҫӗрӗн-кунён илтӗнег. Ваксал 
тавраш ӗн^е урлӑ-пирлӗ ҫӳреме те хӑруш ӑ пек 
туйӑнаЕ Урамёсем питӗ пыл^ӑк, пасар тавраш сем 
тӗркӗш. Сутуҫисем иртсе ҫӳрекенсене пурне те: 
мӗн кирлӗ? тесе кӑҫкӑрса тӑраҫҫӗ.

Канаш ҫӳлӗ, тикӗс вырӑнта ларат. Т>ӑваш 
Респуплӗкӗн шӑнк варрин^е. М ускавпа Хусан 
хушшин^и ^укунҫул ҫин^е. КанашранЗ М ускава 
рёр тавлӑкра. Хусана 4 сехетре ҫитме пулат. Тата
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унтахУ латӑра т,укунҫул йуппи кёрсе кайт. Сутуилӳ 
тӑвас ӗҫре Канаш питӗ усӑлӑ, паллӑ вырӑн йышӑнса 
тӑрат. Йёри таврах пысӑк ^ӑваш  йалӗсем хупӑрласа 
тӑраҫҫӗ Тем ӗҫлеттермелле пулсан та, ӗҫҫыннинт,ен 
аптӑрас ҫук. Вӑрман та ҫы вӑх. Канаша пысӑклат- 
малли, ^аплӑлатмалли хатӗрсем, майсем пур.

Експонатсене М ускава ӑсатма петтехниккума 
илт>ӗҫӗ. Мана ҫывӑхри йалсен^е татах шырама 
хуш рӗҫ. Хӑваттерсене кӗрсен кунта кар-^ӑк-кӗр- 
'йӗксем вӑйсӑр куҫлисем Т)аст,асах тӳрӗ килеҫҫӗ. 
Ку таврари 5 ӑваш сене анатри Т)ӑвашсем теҫҫӗи, 
турисем теҫҫӗи? тесе ыйтрӑм. Хӑваттер хуҫи арӑмӗ: 
пирӗн патӑртисем кунгисене анатрисем теҫҫӗ. Ту- 
рипе анатрисен ^икки ҫакӑ таврара. Епӗ хам тури 
^ӑваш  хӗрӗ, кат,т,а килтӗм кунта, анатри ^ӑваш а. 
Пирӗн патӑрта пурте шурӑ тӑхӑнаҫҫӗ. Пит-куҫсене 
шурӑпз шӑлса пурӑнаҫҫӗ. Ҫӑвӑнпа вӗсен куҫӗсем 
пӑсӑлмаҫҫӗ. Кунта пӗвенӗ сӑрлӑ кӗпе-йӗм тӑхӑнаҫҫӗ. 
Пит-куҫӗсене ге нумайӗшӗ ҫавӑн пек кӗпейӗм ҫӗ- 
тӗкӗсемпе ш ӑлаҫҫӗ. Ҫавӑнпа суккӑр пулаҫҫӗ вӗсем. 
Мана кунта к а ^ а  килнӗ -^ухне: ан кай унта, сук- 
кӑр пулатӑн, тесе калакансем те пулт,ӗҫ, терӗ.

Акӑ ыраш вырма та тухрӗҫ. Хире тухсан ӑҫта 
пӑхнӑ унта, ҫын мӑкӑлт-мӑкӑлт туни, вӗлт те вӗлт 
ы вӑҫӗсене ҫавӑрса пӑракни курӑнат. Пӗрмайах кӑ- 
'§ӑрт-кӑ"5 ӑрт ҫурла сасси илтӗнет. Вырман ыраш 
хушшинТ)И тӗл-тӗл ӗшне пек вырнӑ вырӑнсен^е, 
ҫурӑх кӗтӗвӗ пек кӗлтесем ш ӑкӑргатса вы р таҫҫӗ. 
Тем пек тирпейлӗ, таса, тӗпӗн^ен вырса. кӗлтисене
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вётӗ, хитре, тӑпӑл-тӑпӑл ҫы хаҫҫӗ. Ук пек ҫӗмел, 
йе капан тунӑ ^ухне тыткалама та ҫӑмӑл, капанӗ 
те хитре пулат. Ҫапма та ҫӑмӑл, кӗлте варрине 
пӗрт,ӗ те йулмаст. Хире пуринт,ен ытла хӗрарӑм 
сырса илнӗ. Арҫыннисем вӑрҫӑра та нумай ҫухалнӑ. 
Т)укунҫул таврашне, хуласене ӗҫлеме кайнисем те 
нумай. Хӑш ана ҫинтуе 3 —4 хӗрарӑма та пӗр арҫын 
курӑнмаст. Пӗр ҫул хӗрринт,е выракан карт,ӑкӑн 
ҫурлине илсе пӗр кӗлте вырса пагӑм.— Халӗ есс 
т>иперех выратӑнҫке, епӗ сирӗн пек ҫынсене тырӑ 
вырма пӗлмеҫҫӗ пул) теттӗм, терӗ карт,ӑк. Тата 
ҫултан 2 5 —30 ьалӑш  пек шалалла вырса кёрсе 
кайнӑ пӗр арҫын, икӗ хӗрарӑм, каҫалӑк умне канма 
ларнӑ. Лашапа урапа ҫине пёр ушкӑн арӑм тийен- 
нӗ те, Канашран йалалла анаҫҫӗ. Ҫавӑ каҫалӑк 
ум ёнье ларакан ҫынсен тӗлне ҫитсен, пӗр усӗр- 
терех арҫын урапа ҫин-ьен ант,ӗ те, аллине тӑрата- 
тӑрата пӑтратса, темӗн те пӗр намӑс сӑмахсем 
каласа, пӗтӗм вӑйран кӑҫкӑрса вӑрҫа пуҫларӗ. Ана 
ҫинт,и арҫын йенне пӑхса:—намӑссӑр кӗҫҫе пит 
есӗ!.. Кам пур сан пек икӗ арӑмпа пурӑнакан? 
Ҫынран та вӑтанма пӗлместӗн? Турӑран та хӑра- 
мастӑн, тет. Леш ӗ ӑна хирӗҫ нимех те 'ьӗнмест. 
Арӑмӗсем ӑна хирӗҫ:— ҫапла ҫавӑ! ҫын волрьи иккӗ 
те пур, сан вал)Л)И пёр арӑм та ҫук. Есё сӑмакун 
кӳпме ан^ах пӗлегӗн, арӑм усрама пӗлместӗн. Кӗр 
халӗ кунта!.. ҫурлапа мӑйӑнтан туртӑпӑр, тесе, 
ҫурлисене иккӗш те ҫӳлӗлле ҫӗклесе кӑтартаҫҫӗ. 
•Унтан вӑрҫакан арҫынна йулташӗсем урапа ҫине
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Ъӗнсе лартрӗҫӗ те, ҫулпа йалалла ^уптарса карӗҫӗ. 
Хам пӗр кӗлте вырса панӑ карт,ӑкран: ма вӑрҫаҫҫӗ 
вӗсем? тесе ыйтрӑм.— Вӑрҫакан арӑмсем вӗсем 
аппӑшӗпе йӑмӑкӗ пулаҫҫӗ. Вӗсемпе пӗрле выракан 
арҫын пӗрин упӑшки, пёрин йыснӑшӗ пулат. Урапа 
ҫин^ен анса вӑрҫакан арҫын ҫавӑ йӑмӑкӗ тенине 
к а т^ а  илсет,ӗ. Ӗҫкӗ пирки килӗштерсе пурӑнайма* 
рӗҫ. Унтан ун арӑмӗ уйрӑлса, йыснӑшӗ патне 
пурӑнма карӗ. Икӗ а ӑмпа пурӑнан тесе вӑл хӑйӗн 
пуҫанӑш нех калат. Мӗн ун пек кӳлешмелли (кӗвӗҫ- 
мелли) пур! Ун пек пулсан, аппӑшӗ ӑна усрас та 
ҫук, терӗ карт>ӑк.

Йалсент,и халӑх хире саланса, хӗрӳ ӗҫе тытӑнт^ӗ. 
Експонатсем шыраса ҫӳремелли вӑхӑт иртрӗ. Ка- 
наш таврашӗнТ)И йалсен^е илнӗ мӗн пур експо- 
натсене каллех петтехниккума леҫсе паратӑп та, 
Ш упашкара таврӑнатӑп. Унтан хам ҫуралнӑ ҫӗр- 
ш ыва, Т>истай уйесне, кайатӑп.

1927-мйш  ҫуя , Ш у п аш кар .
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