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Уменхи самах,

Ку пукварте алхвавит ҫумне пёр сас-палли хутш ӑннӑ. 
Самана м алалла кайнипе 'р в а ш  т,ёлхи те малалла кайат, 
ӳссе пуйанланса пырат. 'р в а ш  сӑмахёсем хуш ш ияе тёнт>ери 
лур халӑхеен те пёр пек сӑмяхсем нумай кёреҫҫё. Гав сӑ- 
м а х с е н р  „о‘ пур, ҫаванпа т,аваш алхвавитне „о" куртмел- 
лех; ҫавӑн пек сӑмахсем: револ»утеи, коммуна, сотсиалисам, 
контрипутси, тата ыттиеем те.

Хаш-хаш тслте вир й ал  рваш ёсем  „у“ выранне „о“ те
се калаҫҫё, а н р х  алхвавита ,,о“ к |р тн ё  тесе р в а ш  сӑ- 
м а х ӑ с е н р  „о“ ҫырма йурамаст, ёлӗкхи пекех „ у “ ҫы распу- 
лат; „о“— т ё н р р и  пур халахсеп те пёр пек сам ахёсен р  
а н р х  ҫырмалла.

Йӑнаш ҫапӑннӑ сӑмахсем:
Стран: Йӗрки: Ҫапнӑ: Вуламалла:

9 ҫудтен 7 мӗш хара хура
10 12, 13 сада сана
11 10 уна упа
12 3 шыҫ шыв
14 7 пит$е пиэде
14 20 пӑнӑ нанӑ
16 12, 16 ҫупӑц, супӑц,
23 19 иывӑр йывар
28 15 танй тӑнӑ
30 16 иытти йытти
30 24 выта йыта
30 24 пыттане йыттине
31 24, 26, 28 110 йе.





ау на ну у-на
Уа а-на а-ну У-нар
УР ра у-ра а-нар
ар У-Ра у-ру а-ран
ан а-ра а-ра у-ру
Ун УР а-на у-нар

ан. ун . ана. ура. ану. уна. анар.

Ус са су са-на
ас сан су-на су-на

а-са сар су-ран са-рас
у-са са-на су-нар су-нас
у-сан са-рас са-рар су-нар

Ан ан. Ан сур. Са-на а-на. Уру-на ус. 
Сар. Суна. Сана. Урана. Усас. А н  ас.



ал ул а лар у-ла
У л у-лар ла-ран су-ла
ла а-лар са-лан а-лар
лар ла-рар ла-рар ла-ран
ла-ран са-ла ла-рас у-сал

Лар. Ула. Усал. Салан. Усал ан сун. А н  ула .

аш шал шу
ущ ша-ла шу-р
ша ша-лу шу-ра
а-ша ла-ша ша
шу ла-гау шан
а-шу ша-ла ша-ла

Ула лаша. Шала лар. Сана лаша.
Ш ала лар. Сана лаша. Ула лаша.

ЫН III ы сы-ран
ыш шы-ра шы-рас
ыр шы-рар сы-рар
ы-ра шы-ран шы-рар
ы-ран сыр сы-рас

Ыраш сар. Ура. бырар. Ыраш алар. Ыран шыра. Ан шыра. 
Шыра. Сыр. Ура сыр. Ыраш алар. Ыраш шыра. Ыраш сар.



—  $  —

ах ха ху . ху-ха
ах-ах хал хул ху-са
ух сахал хур ху-ран
у-хар су-хал ху-ра ху-рас
у-хас хыр хы-ра хы-рас

Хусан. Хура' хуран. Хуха шыра. Ахах сахал. Хусан хула. Сахара 
сухан сахал. Ула лаша сухара.

Х ура сухал. Х уха  шыра. Хуран хура.

ам ма ман мул
а-нам а-ма ма-на му-ла
у-нам а-ман ма-нам ла-рам
у-рам су-ман ма-нар шы-рам

Ал ман. Мана ан ман. Ан аман. Мала лар. Мана шан. Сана са
лак. Сана манас мар. Ман урана сыр.
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ат у-тар та-та та-тар
Ут ху-тар ту-та ты-тар
сут - ху-тас та-са ту-тар
хут су-тас ту-еа ту-рат
шут а-таш ту-сан ты-тас

ӑн ӑсан су-лӑ тй-лӑ
ӑна усӑ ты-рӑ тй-рӑ
ӑнам су-лӑ ты-лӑ тӑ-нӑ
ӑс ту-лӑ тй-лӑ сӑ-рӑ
ӑса и V*аша хӑ-ла сӑ-тӑр
ӑна ху-шй шӑ-на хӑ-рӑм

Хӑла тӑла. Хытӑ тӑм. Сӑтӑр ан ту. Хура шӑна.
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ав вар выр тӑ-ван
шав а-вар вырас тӑ-вар
лав а-ван вӑ-рӑ тӑ-вӑр
ыв ву ва-л вӑ-рӑм
шыв ву-ла сы-вӑ вы-рас
шы-за ву-та хӑ-вӑ вы-рӑс

Аван хула. Тырӑ выр. Вут хут. Тӑрӑ шыв. Аван ыраш. Тарас, ву- 
ла. Тула тухар. Вулама лар.

Ват  ту тар. 7 аса шыв аван. Ыраш вырар. Тарас, вула. Ту
ла  тухар.

Уп хы-пас пыл па-ман
хуп па-сар у-па пу-са
суп пу-хар ху-пах пу-хас
сып пур ху-пар хы-пар
хып пу-ра па-сар ту-пас
хы-пар пыр па-лан ту-па

Ыран пасар. Пасара пыр. Пура пурар. Палан пухар. Лашана хуп.
Аван апат. Ман пата пыр. Туе пулар.

Пасапа пыр. Пура пурар. П алан пухар. Ман пата пыр.
Туе пулар.



ат та-рат На-та
у-лат тӑ-рат а-та

сӑ-вӑ-рат
ку-рӑ-нат

ак 4<а ка-ла кур
хак кат ка-лак ку-рак
сак кас ка-рас кушак
вак кар па-так кӑ-кар
рак кан пу-рак вӑ-кӑр
лак кам хӑ-рӑк тӑ-кӑр

Хара така. Лаша акара. Кусар мука. Хура курак. Сана курас.
Пысӑк пулӑ.

а-на пу-ра ват-та ху-ша
Ан-на пур-ра ап-па хуш-ша
а-ла ву-та а-са кук-ка
ал-ла вут-та ас-са пус-са

Атта туп. Пусса ан сур. Ватта ырра хур. Асса ан лар. Анна ап-
па. Кукка, пасара пыр.



ву~лат са-ра'г ты-ха
у-хат су-рат ша-ва-рат
у-тат пу^лат у-лӑ-хат
а-тат ку-лат са-вӑ-нат

лаша атат 
Ната вулат 
Апат ана'г 
Ту сан ту хат

Тарае пура пурат. Сахар ура сырат. Тутар тыха еутат. Турӑх ту- 
тӑ тытат. Пулас лаша тыхаран паллӑ. Лаша хытӑ утат.

ул-ма сӑп-ка хур-еа каш-та
сал-ма сӑп-са хут-ма каш-ла
сар-ма тӑк-са сут-ма кӑк-ла
кар-та тух-са сӑх-ман хӑм-ла
кал-та

-

пух-са
.

сых~лан хур-ла

Сӑпса хытӑ сӑхат. Вут хутма тӑр. Ыраш пулнӑ, вырас пузат. Са
ла салма, мана улма. Варианта кашкӑр пур. Ата купӑста шӑварма. 

Ула лаша"тамаша, ака, тӑват хашкаса.

И
Т Г П Ф Г У Т 7- /  // /  . /  /  /  / /  /  /  /  /  :

ил хир кил пир
иш вир кин пит
ир тир тин шит

Улӑх ути аван. Макарӑн ури шӑннӑ. Ата, Иван, вир вырма. Вир 
пӑтги тутлӑ. Иванӑн атти пысӑк.

Иван вир еыроЛ. УлЪхра курЫ  пит аван. Тир тума пар.
Макарин ури  ш&нна.



—  11

уҫ ҫа-на ҫы-ран Ҫул
пуҫ ҫа-ра ҫу-ран сул
куҫ ҪУ-ра ҫе-ҫен ҫар
каҫ ҫур-хах ҫем ҫе сар
лаҫ ҫур-та ҫӑм-ха ка-ҫар
ка-лаҫ ҫу-рӑк ҫӑр-ха ка-сар
ка-ҫас ҫу-рӑм шӑр-ҫа ҫа-ва
а-ҫа ҫу-лӑм пӑр-ҫа са-ва

е.-сир ви-те и-лес
е-пир хир-те и-рес
е-тем сир-те и-шер
е-рех и-лет си-сер
пи-ре ки-лет пи-сес
си~ре ти-рет хи-рес

ер-не 
леш-не 
сер-те 
вит-ре 
ат-те 
ан-не

Анне ир тӑрат. Хурсем шывра ларнӑ. Есир вир вырнӑ, епнр 
хир курнӑ. Ир тӑракан тутӑ пулнӑ те т. Хирте апат тутяӑ. Сысна

хырӑмне ыраш пӑсман тет.
Сире салам. Атте ыраш с&в&рат. Пав&л у н а  курн'А тет. 
Анне апат т£ват. Хирте апат аван анат. Анне, ыран мана

иртерех т&рат.
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ӗҫ ё-мёт ҫӗ-рӗ вё-рет
ӗм ё-лӗк ҫӗ-нӗ кё-лет
ӗн ҫӗ-лёк тӗ-нӗ сӗ-тел
ё-не сӗ-лё тс-р ӗ: хӗҫ
ё-нер ти-лӗ ҫӗ-рӗ хёс
ӗ-нен си-вӗ вӗ-рен хӗр
хӗн ӗ-нер кӗ-рӗ пё-ве
хё-не ҫӗ-мӗр кӗ-ве пё-кё

Есё те ҫын, епё те ҫин. Кёрпе пулсан , пӑтӑ пиҫет. Утта 
ҫулаҫҫё, тырра выраҫҫё. Шыеа кётём, тасалт&м, хёрлё кё-

яе т&хӑнтӑм.

Амӑшӗ пӑтӑ ҫинӗ. Маруҫ ун арки ҫине пырса ларнӑ. Амӑшӗ 
ӑна пӑтӑ ҫитернӗ. Маруҫӑн алли ҫине шӑна пырса ларнӑ. Маруҫ 
щӑнана пӑтӑ панӑ. Амӑшӗ те ҫинӗ, Маруҫӗ те ҫинӗ, шӑни те ҫинӗ,

пур те тӑраннӑ.
Иккӗн пӑхаеҫӗ, иккӗн итлеҫҫё, пӗри калаҫат (?)

Ҫыру ҫыр. Ҫара ҫуна лашана ҫӑмӑл. Анна ҫӑпати пит хитре. 
Ҫерем уҫрӑм, вир акрӑм, ӑна вырма ҫын тытрӑм. Тухман ҫын тух- 

сан тӑман тухнӑ тет. Катуҫ Маруҫа шыҫ урлӑ каҫарнӑ.
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•ҫан ^а-хӑ ■ҫӗ-ре ^ӑ-лах
т^ӑ-лан ■ҫӗ-лӗ ^ӑ-ваш
пӑ-т,ӑ ^ӗ-пӗ пӑ-т^ӑ-кӑ
^ӗн ^ё-рё ^ӗл-пӗр

^У-Ра ^ёр ^ӑ-рӑш 'ҫён-тёр
•V

А-%аш аъа. Улаъа кеяе. Пг%яр ашЪ ту тля. П ах^ара м ун^а  
ларат. УуЬлхенЫ ш&мми ҫук. Егшр ҫшууЬн яер тав&н..

тир ^у-кун ^у-ман ^ё-рё
^ир ту-кун ту-ман тӗ-рӗ
тур пӑ-^ӑ ^ӑ-рӑш а^аш
^ун пӑ-тӑ тӑ-рӑш аташ

Пысӑк сӑмах калилен, пысӑк $ӗлё ҫӑкӑр тыт. Аптӑранӑ кӑ- 
вакал кутӑн т,ӑмнӑ. тет. Саншйн кашкӑр та тутӑ пултӑр-эдӗ, су
рах та тӗрӗс тӑтӑр-^ӗ, теҫҫӗ хытӑ ҫынна. Пӗрре улталӑн, ивкӗте 
улталӑн, виҫҫӗмӗшӗн^е макӑрӑн та вара, теҫҫё. Пӗзден автан ашё 
ҫиме ан 'рх аван, теҫҫӗ.

Шурӑ пи^ӗкере ик тӗслӗ сӑра (?) 
йкӗ кашта шурӑ Т|ӑххӑм пур (?)
Шӑлсӑр картрш шӑмӑ кышла¥ (?)
Мана кӗтеҫҫӗ, ^ӗнеҫҫӗ,— епё ана пуҫлаеан, тарса пытанаҫҫӗ (?)

ай йал йур йы-тӑ
пай йа-лан йул йы-вӑҫ
май-ра йа-ка йух йы-вӑр
сай-ра су-йа йут йых-рав
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кай-ра
уй
туй
суй-ла
май
хай-ра

па-йан йу-рӑ йы-шӑн
пу-йан йу-ман йыш-лӑ
ха-йар йу-мах йыс-на
хӑ-йар йул-хав хӑй-ма
йа-рас йул-таш йах-вар
йат-лас йус-ман йа-кур

Пайан, йур ҫӑват. Йажмая питх>е йат с арах. Й ум ах йуман  
т±ррантье. ЙЪк&реш т&раххи йЪрсе ларах. Тары  варта йур 

пур, тет, йур варрин^е па,р пур, тет.

йӑх хӑ-кӑр йер О V .иер
йӑт мӑ-йӑр йен ■ҫи-йе
йӑ-ла ка-йӑк йен-ле ^е-йе
йӑ-ва пу-йӑр йен-Т)ёк йӗ-кӗр
йӑ-лӑ шы-йӑр йӗс йӗ-пе

Йулхава йалан уйав. Ватта туйа кирлӗ, пӗ^ӗкҫӗ ат,ана сапка 

кирлё. Пёр кун кайас тесессӗн, ҫи$ӗ куялӑх ҫӑкӑр ил, теҫҫӗ. Вӑӑӑ- 

ран вӑкӑр тухат.

Ватӑ ҫерҫийе хывӑхиа улталаймӑн.

Килте йытӑ пӑтратма пӗлмен, йалта йашка 1|ёҫернӗ, тет.

Варука аппӑшӗ пыя пӑнӑ. Варук пылне хӑй ҫимен, Ҫимукпа 

Микуяайа панӑ. Вёсем савӑннӑ.

Пирӗя асатте пӗрре тутара: ҫиме лар, тесе каларӑм, тет. Ту- 

тар пӗр ^ӗнмесёр сӗтел хушшвне кёрсе лар^ӗ, тет те, мӗн пур йаш* 

кана хӑйех ҫисе йаг§ӗ, тет.
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ӳг Тӳ
I

кӗрӳ ӳлет
Ӳ° тӳс кӗтӳ улат
ӳсёр тӳре пӳре ӳсёр
ӳкёр тӳме пӳлме усӑр
ӳкӗт кӳме ӳкме тӳс
ӳлӗм хӳме пӳкнӗ тус
ӳкӗн сӳре сӳтнӗ пӳре
ӳпре Ҫӳҫе хӗрхӳ пура

Упренӗн ӗмӗрӗ икӗ ерне. Нӳхрепре сивӗ. Ҫӳҫ вӑрӑм та, ӑс 
жӗске. Йалан ӑспа ҫӳресен, йалти ватӑ йатламаст. Вӑтанман йумӑҫ 
жуянӑ, тет, ӳркеннен ӑста пулнӑ, тет. Кӑвакал кӳллине кура ^ӑмат. 
Выҫоан ҫӑкӑр та тутлӑ, тӑрансан пыл та йуҫё. Ҫу иртсен ҫырлана 
Ҫӳремеҫҫё.

Епӗ пӗ^ӗкҫӗ ^ух, ҫула пулсан, хӑва ҫулҫисене пухса, кивё ҫӑ- 
мата ҫине тултараттӑм та: пулӑ сутат, пула! тесе тек туртса ҫӳ- 
реттёы.

Пӗрре епё ҫулпа пыраттӑм. Сасартӑк мана хирӗҫ вӑрмантан 
ике кашкӑр еикрӗҫ тухрӗҫ. Епё тем пек хӑраса ӳкрӗм. Ҫывӑхра 
жӗр йывӑҫ ларат-^ӗ. Епӗ пӗр самантра ҫав йывӑҫ ҫине хӑпарса 
(улӑхса) кайрӑм. Кашкӑрсем иртсе кайсассӑн, епӗ антӑм та, малаж- 
ха утрӑм.
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ахал. Куда ! Пада уда
кукӑЛ) выда Палук ула
макал, | Пуда Кулук Кудан

Выхьас килсен, туда тух. Маха^па И^уш лашалла выдана. 
Мал0д а  карт,ӑк ҫум ҫумлат. Вьщарӑм, култӑм, утӑ ҫултӑм, ҫырла 
ҫеҫки пуррине пӗлмерём. Ҫын аллинт,и кукӑгь пысӑккӑн курӑнат. 
АхаД) тӑрит^ен кӗрӗк аркине те пулин йӑвала, теҫҫӗ.

Петӗрпе Иванӑн вытьаеси килнӗ. Вӗсем сурӑхсем пулнӑ та, 
пӗр-пӗрне ҫамкапа сӗкие тытӑнпӑ. Вӑййи на^ар пулнӑ: Иванӑн 
ҫамки мӑкӑрӑлса тухнӑ, Петӗрин куҫӗ кӑвакарса кайнӑ.

МӑкӑН) зефекӗ илемлё. Манӑн хун,ӑм хытӑ ҫын. Хун,амана 
йурасеи ҫӑмӑл ӗҫ мар вӑл. Тӑрна куҫӗ пек шыв выртат, ман ху- 
Н)акам пир илет.

Кётернене амӑшӗ ҫупӑн, илсе панӑ. Вӑл питне те, мӑйне те 
супӑ^пе ҫунӑ. Унӑн пит,ӗ те, мӑйё те, аллисем те тап-таса пулнӑ.

хун>ама хун?акам мӑкӑн,
хуч>аҫа хуиӑм ҫупӑ^

0
Окрук, РоЛ), Коммунисӑм, 

Реводатси

Тӗн^ипе реводатси тӑватпӑр!
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!О
Кёрсе кай! Пырса лар! Иртнӗ-ҫӳренӗ т,ух кёрсе тух! Вӑшт! 

ан^ах турё; курса та йулаймарӑм! Пулас ҫын ҫамрӑкранах паллӑ: 
ав Ид)уш йепле, халех ватӑ ҫын пек йӗркеллӗ калаҫат! Аста ҫын 
ӑстах: ёҫе тытнӑ, тунӑ, пӑрахнӑ!

?9
Кам есё? Есӗ ^ӑваш-и, тутар-и? Мӗн йатлӑ? Сӑнӑн аҫу-аннӳ 

пур-и? Есир миҫенӗн пӗр тӑван? Санран аслӑ ывӑлсем, йе хӗрсем 
пур-и? Санран кӗҫӗннисем миҫе? Есё килте мӗн тӑватӑн? Ҫӑпата 
тума пӗлетӗн-и? Ҫӑпатава миҫе пушӑтран тӑваҫҫӗ? Сирӗи миҫе ла
ша? Ӗне тага пӗрре-и, иккӗ-и? Пӗр йенӗ хир, тепӗр йенё вӑрман,— 
мӗн вӑл? Хӑш йывӑҫ ҫирӗпрех: ҫӑка-и, йуман-и?

  4 8 8 ^  ‘----------   '

'ҫӑвашла сас-паллисем.



Н а ҫ т у к.
Наҫтук ҫыру вӗренсе килне тавӑрӑннӑ. Кялӗнт,о амӑшӗ ан-рх 

пуднӑ. Наҫтук сӗтел хушшине ларнӑ та, кёнеке илсе, амӑшне пёр 
халлап вуласа кӑтартнӑ. Амӑшӗ савӑнса итлесе ларнӑ.

X ӑ н а с е м.
Петёрпе Марук Наҫтук патне хӑнана пынӑ, тет. Вёсем пахта

на кайса, ҫатан ҫумне ларнӑ, тет. Наҫтукӗ ҫӑкӑр т,ёлли ҫане ҫу 
оёрсе пынӑ, тет. Йурла йурла ҫисе лараҫҫӗ, тет

И в а н .

Иван харе ашшӗ патне

ҫӑкӑр леҫме кайнӑ. Ҫул

ҫин^е унӑн ҫывӑрасси кил- 

нӗ. Вӑл йӑмра айне выртнӑ 

та, ҫывӑрах кайнӑ. Хураҫ- 

ка пынӑ та, ҫӑкӑрне ҫиее 

йанӑ.

X  у р а ҫ к а.
Хураҫка кӗпер урлӑ каҫса пынӑ. Ҫӑварӗн^е нгӑмӑ пулнӑ. Па-

хат—шывра унӑн мёлки курӑнат; унӑн та ҫӑварёнт,е шӑмӑ пур.
Лешин шӑммине туртса илес тесе, сике парат ку шыва. Лешинне 
те илеймест, хӑйёы те шыва кайат.

К у ш а к.
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Кушак пӳрт тӑррине улӑхрӗ. Вӑл урисене хутлатса выртрӗ 
те, ҫывӑрса кайрӗ. Ҫерҫи вёҫсе пы^ӗ те, ун патнех лар^ӗ. Ан лар 
унта, ҫерҫи, темӗн курӑн: кушаксем пит т,ейе вӗсем!



А з  а с е м.

Ат,асем улӑха выдала кайнӑ. Улӑхра в6сем турпас татакбсем 
тупнӑ. Ҫав турпас татӑкӗсене купаласа, вӗсем пӳрт тунӑ,’. Малтан 
пурине тунӑ, унтан тӑррине тунӑ. ПӳрТ)ӗн мӑрйи те, алӑкӗ те пуд- 
нӑ. Пӳрт^ӗ аслӑ пулнӑ, ан$ах алӑкӗ пӗт,ӗкҫӗрех пулнӑ. Пуканесем 
нийепле те алӑкёнт,ен кӗреймен. Вара а^асем пӳр^ё тӑррине илнӗ 
те, пуканесене ҫӳлтен пӳртне кӳртсе лартнӑ.

У х м а х а р ӑ м.

Пӗр арӑм ватрепе шыв 

ӑеса пырат, тет. Витри 

шӑтӑк пулна, тет. Шывӗ 

йухса сахалланнипе ку- 

нӑн витри ҫӑмӑллант,ё, 

тет. Арӑмӗ: витре ҫӑмӑл- 

лант,ё-ха, тесе савӑнса 

пырат, тет. Килне пыр- 

сан, пӑхат тет: витрин

ке шывӗ пёр тумлам та 

йулман, тет.
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Еҫ патенте вы^амаҫҫӗ.

Еиир пӗрре ^икӗри ана ҫин^е тулӑ выратп&р. Епё кӗлте дых- 
рам та, ӑна тӗм ҫине леҫсе хутӑм. Ҫав вахӑтра ҫурлана таҫта ҫу- 
хатрӑм. Пӑхкалатӑп, пӑхкалатӑп—ҫук. Ҫурлана пизде тупнӑ та, 
каламасӑр тӑрат. Атте уншӑн ҫилен^ӗ те, йатла пуҫларё: ӗҫ па- 
тӗн^е вьпъамаҫҫё, апла ӗҫ йулат! терё. Мана тата: кӗлте ҫыхнӑ 
'йухне ҫурлана хул-пуҫҫи ҫине хураҫҫӗ, терӗ.



К а т у ҫ п а  М а р у ҫ .

Пёр ирхине Катуҫпа 
Маруҫ Еӑрмана кӑмпана 
кайнӑ, Маруҫпӗ^ёкҫё пул- 
нӑ. Вӗсенӗн вӑрмана пӗр 
пӗТ)ӗкҫё ҫырма уржӑ каҫ- 
са каймалла' пулнӑ. Ка
ту ҫ 'рлхйне хывнӑ та, 
Маруҫа ҫурӑм хыҫне ҫак- 
са шыв урлӑ каҫара пуҫ- 
ланӑ.— Мӑруҫ, аванта- 
рах лар, мана мӑйран ан 
пу! Аллусене ил, мана 
сывлама йывӑр, тенё Ка- 
туҫё. Ҫапла Катуҫ Ма- 
руҫа шыв урлй йӑтса ка- 
ҫарнӑ вара.

Сулахайа сут ҫук.

Епӗ пӗрре, пё^ёкҫё ^ухнв, урампа пётэденех иртсе пыраттӑм. 
Мана пёр усал ат,а тӗл пул^ӗ те, еулахай аллипе ҫупрв йа^ё. Ёпӗ 
йӗрсе йатӑм та: ак аннене кал .м-ха, терём. Вёл кула пуҫларӗ: ка- 
ласан каламасан та, нимён те тӑвас ҫук: сула>айа сут ҫук, терӗ.

А^асемпе шапасем.

А^асем пӗве хӗррин^е выпаяй. Вёсем шывра шапаеем ларнн- 
не курнӑ. А^асем вӗтӗ ^ул пуҫтарна та, шапасене ^улпа пере пуҫ- 
ланӑ. Пёр шапи кӑшт пуҫне кӑларт,ӗ, тет те, а^асене каларё тет: 
^арӑнӑр, а^асем, ан перёр: сире вӑйӑ та, пире вилӗм, терӗ тет.

Й у р  к ӗ л е т к е .

Хӗлле пулнӑ. Ҫанталӑк ӑшӑ тӑяӑ. Вӑл ҫул йур нумай пулнӑ. 
А^асем пӗве ҫине кайнӑ та, йуртан, ҫын тӑва пуҫланӑ. Хӑйсен ал-



лисем шӑннӑ. Вӗсем ҫапах та ҫынне туса пбтернб. Ҫынб пит аван 
пулнӑ. Ун ҫӑварне ^блбм: хыптарнӑ, куҫбсене кӑмрӑкран тунӑ. Ат,а- 
сем йур кблетке ҫине пӑхса савӑнса тӑнӑ.

ӗ р ӗ п.
А^асем курӑк ӑшӑнт^е щӗрӗп тупнӑ. Ваҫҫук ӑна килне йӑтса кайас- 

шӑн пулнӑ. Ан$ах йӑтма намбнле май пулнан: ^брбвбн йбпбсем 'ркнӗ. 
Вара а^асем ^брбпе ҫӗлӗк ӑшне хурса илсе кайасшӑя пулнӑ. Ан^ах 
ҫӗлӗкӗ пӗ^ӗкҫӗ пулнӑ. Ҫапла вара ^ӗрӗпе найепле те илсе кайайман.
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Хураҫкапа ҫурисем.

Хураҫка йатлӑ йьптӑн ҫурисем пулнӑ. Вӗсем карташбнт,е утӑ 
ҫшг^е выртнӑ. Пӗрре Хураҫка таҫта тухса кайнӑ. А^асем пынӑ та, 
пӗр ҫурине пӳрте илсе кӗнӗ. Хураҫка тавӑрӑнсан, йӑнӑшса вбре 
пуҫланӑ. Ат,асем йытӑ ҫурине илнӗ те, амӑшне панӑ. Амӑшб ӑна 
ҫӑварӗпе хыпса карташне илее тухнӑ.

М и х а л, а.
Пӗрре Михана вӑрмана кайнӑ. Варианта вал йуман айён^е 

кӑмгга курнӑ. Кӑмпи ватӑ пулнӑ, ӑна никам та татман. Михаца 
ӑна-кӑна пӑхмасӑр, кӑмпана татнӑ та, киляе илсе кайнӑ. Килне 
пырсан: акӑ епё йепле ав.ш кӑмпа татрӑм, тенё. Кймпи унйн ҫӗ- 
рӗк пулнӑ: ӑна никам та ҫийекен пулман.



П и р ӗ н  вӑкӑр,

Пирён вӑкӑр пур-тда. Вӑл пит усал-здё. Ун патентен нртсе 
кайма пурте хӑрат-^ёҫ. Пӗрре ҫапла асатте ӑна кӗтёве хӑваласа 
канат. Вӑл асаттене хирӗҫ тӑ^ӗ те, еӗксе йӑвантарса йат,ё; хӑй 
айне тӗркелесе 'ркрӗ. Ҫынсем вӑкӑра хуса йа^ӗҫ те, асаттене киле 
илсе кайрӗҫ. Ҫавӑнтан кайран асатте нумай пуранаймарё вара—вил- 
$ё. Асатте вилсен, вӑкӑра аслӑк айне илсе кайрӗҫ ?е, пусса пӑ- 
рахрёҫ.
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^ӗкеҫ йурри.

ПӗТ)ӗкҫеҫҫӗ питлӗ- 
куҫлӑ,

Ӗреветлӗ, теветлӗ,

Хӳри вӗҫне туй 
килнӗ.

Йакат Петӗр, пӑ- 
Т)ӑнтӑр!..

С а ш ш у к.

Сашшук питӗ хӑравҫӑ пулнӑ. Пӗрре аслати авӑтса ҫумӑр ҫунӑ. 
Сашшук хӑранипе шкапа кӗрсе ларнӑ. Шканра тӗттӗм пулнӑ, сыв- 
лама та йывӑр пулнӑ; аслати сасси илтӗнмен. Ҫавӑнпа вӑл ҫумӑр 
ҫуса иртсе кайсан та, шкапра темёнт^ен ларнӑ. Ҫав кирлӗ сана, 
Сашшук! Улёмрен аслатирен ан хӑра!



Туман тыханӑн пилӗкне ан хуҫ.

Пӗр арӑмӑн пит турӑх ҫийесси килнӗ, тет. Ӗни хӗеӗр, тет, ку- 
нӑн, сӗт памаст, тет. Кӑшт та пулин ҫапах сӗт памӗ-ши тесе, ка- 
йат, тет, ку картана. Ӗни выртнӑ, тет. Хӑпӑл-хапӑл илет, тет, курка 
та, т,упат, тет, кӳршӗ арӑмӗ патне.— Акка! ӗне пӑрулама выртнӑ, 
кёвелӗк парса йар-ха мана, тесе ыйтат, тет.—Ара, те пӑрулама 
выртнӑ халӗ вӑл, те ахазъ выртнӑ? тесе каларӗ, тет, лешё.— Ӑна-кӑ- 
на пӗлмерӗм-те ха;ъ епӗ, тесв.тухеа кайрӗ, тет, хай арӑм.

— Туман тыханӑн пилёкне ан хуҫ, теҫҫӗ ҫав.

Й у р ӑ с е м.

Сиктӗрмелё урапа, йӗс ӳре^е,
Хӑш ёен^ен сиксе ларам-ши?
Аккаҫӑм та йыснаҫӑм,
Хӑш урӑртан тытса тайӑлам-ши?

Тарӑн ҫырма тӑрӑх хурлӑхан.
Ирхи сывлӑм щывӗпе ӳсет-ӗҫке,
Ирхи тӑмпа ҫулҫи сарӑхат-ёҫке.
Ай-хай ҫутӑ сӑнӑм, хӗрлӗ 'вёрем,
Иывӑр хуйхӑпала шуралат-ӗҫке.

А м ӑ ш ӗ п е  х ӗ р ӗ .

Амӑшёпе хӗрӗ ҫывӑрма выртнӑ, тет. Амӑшӗ кунёпе пёр кан- 
масӑр ӗҫлевӗ, тет. Хӗрин ҫывӑрасси килмест, тет, текйурласа выр- 
тат, тет. Амӑшӗ: хёрӗм, ан йурла, манӑн ҫывӑрас килет, тесе ка- 
лат, тет. Хӗрё амӑшне итлемест, тет, тата хытӑрах йурла пуҫларӗ, 
тет. Вара амӑшё хӗрне пӑлтӑра хупса ху§ё, тет.

— Сана кунта йурлама аван пулё, терӗ тет амӑшӗ.

М и к у л а й.

Микулай, авӑн ҫапма кай!—Вар ыратат.— Микулай, пӑтӑ ҫиме 
лар!—Пысӑк кашӑкӑм ӑҫта ши?

X у р у р и .

—Ах, хур ури тутлӑ-ӗҫке!- Есӗ ҫнсе пӑхнӑ-и мӗн?-Ҫийеесе 
хам ҫимен те, пирӗн кукка улпут ҫинине курнӑ.
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П е т ӗ р п е  К ӗ р к у р и .

Пӗр ҫын шыв хёррин^е пурӑннӑ. Унӑн икӗ а 'р  пулнӑ: пӗри 
Петёр йатлӑ, тепӗри Кӗркури йатлӑ пулнӑ. Кӗркурийӗ ҫи^ӗре 
пулнӑ, Петёрӗ вуннӑра пулнӑ. Пӗрре ирех Кӗркурипе Петёр у р 

мана анна та, 
кимӗ ҫине лар- 
са кайнӑ. Пе
тёр кёреҫисем- 
пе ишсе пынӑ, 
Кёркурийӗ ки- 
мӗ хӳри тытнӑ. 
Вӗсем пулӑ ша- 
кё шыранӑ. 
А^асем шакне 
ашшӗ ӑҫта ху- 

пӗлмен. 
Вӗсем шыв та
рах инҫе ишсе 
кайнӑ. Кайсан, 
кайсан, шакне

тулнӑ. Шакӗн^и пуллисене илнӗ те, килне илсе тавӑрӑниӑ; тавӑ- 
рӑнсан пуллисене ашшёне панӑ.
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Ат^асем кашкӑрла вымани.

Пӗрре ат,асем анкартне кайнӑ. Унта вӗсем кашкӑрла выл>ама 
тытӑннӑ. Миха^а кашкӑрӗ пулнӑ, Микулайпа Наҫтук сурӑхёсем 
иулнӑ. Михали кашта тӑрӑх улӑм-ури ҫине улӑхса кайеӑ. Мику
лайпа Наҫтук айалта кашкӑра кётсе тӑнӑ. Вӗсем айалта кашкӑра 
кӗтнӗ, кётнӗ те, кётсе ывӑнсан кӑшкӑра пуҫланӑ. Михагьа кӑшкӑр- 
сан та пыман. Унтан вӗсем Михадана шырама тытӑннӑ. Темӗн 
т,ухлё шыраса та тупайман ӑна. Вара вӗсем килне кайнӑ. Кӑшт 
тӑрсан, Михальана шырама амӑшӗ те пынӑ.—Михана! тесе кӑш- 
кӑрнӑ вӑл. Пӗр сас-т,ӗвӗ те пулман. Амӑшӗ вӑрмана, хире кайса 
шыранӑ.

—  Михал,а! Михагьа! тесе кӑшкӑрса ҫӳренё амӑшӗ. Михала: 
епё кунта, епё ҫывӑрнӑ-т^ӗ! тесе ларат, тет, улӑа-ури тӑррин^е.



-  25 -

Хураҫкапа кушак.

Пӗрре кушак ҫисе тӑрат. Ун патне Хураҫка пьг§ӗ тӑ§ӗ. Ку
шак Хураҫкана сӑмсин-рн йа^ӗ илт,б. Хураҫки кушака хӳререн 
йарса илт,ӗ. Кушак Хураҫкана куҫӗн^ен ^авса ил^ё. Хураҫка куша
ка мӑйён^ен йарса ил^ё. Ҫав вӑхӑтра аппа шыв ӑсса иртет-^ё. 
Вӑл ^арӑн^ӗ те, кушакпа йытта шывпа 'рш! тутар^ё. Тин хайхи- 
сем т/пелешме 'ррӑн^ӗҫ.

Х у т  ҫ ӗ л е н.

Иваниа Петӗр хут 
ҫӗлен тумашухӑшланӑ. 
Иван Петӗре калат: Пе- 
тӗр, есӗ ҫидёы хатӗрле, 
епӗ хӑйӑсем шырӑп, 
тет. Вӗсем ̂ асах ҫилӗм- 
пе хӑйӑ тупеа хунӑ. 
Тепёр кунне вӗсенӗн 
хут ҫёлен пулса та та
на. Вёсем хут ҫёлене 
йама кайнй. Ант,ах ҫал 
пулман та, хут ҫӗлен 
кӑшт та кайман. Вара 
•ПетёрпеИванхире кай- 
нӑ. Хирте те ҫнл пул
ман. Темёя ^ухлё 
г5упса асаплансан та, 
хут ҫӗлен кӑшт та кай
ман. Вара Петӗрӗ: вӗр, 
Иван! вёр! тесе кйш- 

кӑра пуҫланӑ. Иван мён пур вӑйёпе вӗрнӗ. Хут ҫӗлен ҫапах ҫӳлел- 
ле ҫёкленмен, ҫӗре персе ӳкнё.

ҫапа пӗлмен пушӑ хӑйне ҫавӑрӑнса тивнӗ.

Манӑн Петёр йатлӑ, йулташ вӗр-ҫӗнӗ пушӑ йаврё. Ҫав пушипе 
куракана нёрне ҫапат-т,ё. Пӗрре ҫапла ҫисе ларакан йӑмӑкӗ патне 
пыТ)ё те, пушипе шарт! тутарт>ӗ пуҫён^ен. Иӑмӑкӗ йере пуҫларӗ.



Амйшӗ илтрӗ те, Т)упса та кӗт,ё. Петӗртен пуншне туртса илТ)6 те, 
хӑйне ҫаптара пуҫларӗ: ан тив ҫынна! Ан тив ҫынна! Ак сана! 
терё.

— Ҫапа пёлмен пушӑ хӑйне ҫавӑрӑнса тивнӗ, тесе ҫавӑнпа ка
лана та ҫав.

И к ё ҫ ы н,

Икӗ ҫын канав алтнӑ, тет. Вӗеем виҫӗ кун ёҫленё, тет. Виҫё 
кун ёҫлесе, килне виҫӗ тенкӗ илее тавӑрӑннӑ, тет. Вӗсем виҫӗ тен- 
ке уйараймасӑр виҫӗ кун тавлашрӗҫ, тет. Апла тавлашса тарифен, 
тата виҫӗ кун ӗҫлес мӗн вёсен.

■ г ■ л
Т ӑ в ӑ л.

Епир пӗрре ҫерем ҫинт,е вӑрлӑх ҫапатпӑр. Сисмен те хамӑр‘ 
пирӗн тӗле пӗлёт хупланӑ илнё, ҫанталӑк' сӗм-тӗттём пудса тӑ^ё.

Унэден те пулмарӗ, ҫил-тӑвӑл пирён сарӑма тырри мӗнёпе айён- 
ҫийӗн ҫавӑра пуҫларӗ. Ннмӗн тӑва пӗлмеетпӗр. Хӑшӗ аллине кёре- 
ҫе тытнӑ та, удӑмсене тӗрткелесе ҫӳрет, хӑшӗ сенӗк илнё те, тырӑ 
хырса тӑрат. Пирӗнпе пӗрле тырӑ ҫапакан кӳршӗ лашине угданнӑ 
та, пирён тавра сиккипе кустареа ҫӳрет: тӗнт,е пӗтет! тӗн^е пётет! 
^ёлёмём ӑҫта-ши?! тет хӑй. Тӑвӑл 'ррӑнсая, хамӑртан хамӑр кулат- 
пӑр.

— Аптӑранӑ кӑвакал кутӑн тршнӑ, тет; ҫавӑн пек пулт,ё.

о

Е ҫ е н.

Анне, ыран мана иртерех тӑрат.
—Мӗншӗя апла?— Т)ӗллӗме ҫисе йараймарӑм та, ыран ирхине 

ҫисе йарас тетёп.

Й ӑ л ӑ н т а р н и .

Пирӗн атте пасара каймассерен пирӗн валли кулаҫ илсе тавӑ- 
рӑнат-^ӗ. Пӗрре ҫапла пасартан тавӑрӑнсассӑн, атте пурсӑмӑра та 
пӗрер татйк вулаҫ валеҫсе па'йё. Мана ыттисент,ен сахал панӑ пек 
туйӑн^ӗ. Епӗ кулаҫа илмесӗр йӑлӑнтарса пӗр кетессе кайса лар- 
тӑм.
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Атте ман йеаелле ҫавӑрӑнса пӑхрӗ те, мӗешӗн илместён тата кудаҫ- 
на? терё. Епӗ нёр т,ӗнмесёр ларатӑп. Атте мана панӑ кулаҫ татӑк- 
не ил^ё те, йӑмӑксене валеҫсе пат,ӗ: мейӗр, ҫийӗр Иван татӑкне, 
вӑл кётесре йӑлӑнтарса лартӑр-ха! терӗ. Иӑмӑксем ман татӑка1 ҫиее 
те йа^ӗҫ. Кайран ыйтас-$ӗ,-кулаҫ ҫук.

Ҫын аллинт}и кукӑД) пысӑккӑн курӑнат, тесе ахад) каламан ҫав.

Т) ӗ к е ҫ.
Т)ӗкеҫ, ^ёкеҫ-^ӗкеҫӗ, 
Пӗртте канма пӗлмерӗ: 
Кунӗпе вӗҫсе ҫӳрерё,
Улӑм пёрт,и пуҫтарт,ӗ, 
Тӑмпа шӑлеа ҫыпӑҫтарт,ё, 
Хӑйне йӑва ҫавӑр^ӗ. 
Хӑйне йӑва ҫавӑрт,ӗ, 
Ҫӑмарта тума тытӑн^ӗ: 
Ҫӑмартасем турӗ те,
Йӑви ҫипт,ен анмаст те,

Т)ӗп тухасса кётет вӑл.
Акӑ ^ӗпӗ кӑларТ)ё: 
Т)ӗпписем Т)ӑйлатаҫҫӗ,
Ҫиме апат ыйтаҫҫӗ.
Т)ӗкеҫ, ^ӗкеҫ-^ёкеҫӗ, 
Кунёпе вӗҫсе ҫӳрет вӑл, 
Пӗртте калма пӗлмест вӑл: 
Шӑна-пӑван пуҫтарат, 
Т|ӗпписене тӑрантарат.

и .Т ӑ р
Айакран, ӑшй йент,ен тӑри вёҫсе килнӗ. Вӑл хӑйне йӑва ҫа- 

вӑрнӑ та, Т)ӗпёсем кӑларнӑ. Т)ӗшшсемпе пурӑнма 'йна пнт лайӑх 
пулнӑ; ^ёпписене те амӑшӗ пур т,ух аван пулнӑ.

Пӗр ат,а серепе хурса тӑрийе тытнӑ та, килне илсе кайнӑ. 
Тӑри пӳртре ӗлӗкхи пурӑнӑҫёшён те, т,бпписемшӗн те пит хуйхӑрса 
пурӑннй.

А^а тӑрийе шыв ӗҫтерме маннӑ та, тӑри вилнӗ. Амйшӗсӗр 
пуҫне ^ӗпписем те хорте вилсе пётнё.

ҫулталӑк хушши.

Шурӑ йур ирӗлет,
Ҫеҫен хир ^ёрӗлет,
Йешӗл курӑк ӳсет...

Вӑд хӑҫаи пулат-ши? 
Хӗвел хытӑ хӗртет,
Ӑшӑ ҫил вёркелет,
Сар ыраш ҫитӗнет...

Вӑл хӑҫан пулат-ши?

Хир илемё кайат,
Сӗм вӑрман ҫаралат,
Пёр май ҫумӑр ҫӑват... 

Вӑл хӑҫан пулат-шп?
Хирсент,е йур ант,ах, 
Ҫырмара пӑр аит,ах, 
Сивётет аванах...

Вӑл хӑҫан пулат-ши?
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Ҫ у р к у н н е.

Ҫуркунне пулнӑ. Шывсем йуха пуҫланӑ. Ат,асем турпас татӑ- 
кӗсем изнӗ те, весенней камё туса шыва йанӑ. Кимми шыва май 
йухса каина. А^асем нимӗне пӑхмасӑр ун хыҫҫӑн кӑшкӑрса 'вупса 
пынӑ. Вёсем ҫапла ^упса пынӑ т,ух шывлӑ лупашкана кёнӗ ӳкнё.

К ӗ р к у н и е .

Кӗркунне пулнӑ. Вӑрманта сивӗ ҫал уласа вӗрсе тӑнӑ. Сархайнӑ 
ҫулҫӑсем йывӑҫ ҫиа^ен ӳксе, ҫилпа ҫаврӑнса, вӗҫсе ҫӳренё. Вӗҫен 
кайӑксем картн картяпе пухӑнса, ӑшӑ йенелле вёҫсе кайнӑ. Ҫук 
ҫьгасвм кӑмакнсене хутма варианта ҫапӑ пуҫтарса ҫӳренӗ. Пӗ^еяҫӗ 
Надтукӑн амӑшӗ т,ирлӗ выртнӑ, вӑл пӳртрен те тухайман. Наҫтукӑн 
ашшӗ пулман. Ҫавӑнпа, амӑшӗ тршлӗ т,ухне, хӗрӗ аха.% ларман. 
Куллен вӑл ирхине вӑрмана кайса пӑртакҫӑ ҫапӑ пуҫтарнӑ та, 
киляе идее тавӑрӑннӑ, унтан, пӑртак кансан, татах ҫапӑ пуҫтарма 
кайнӑ. Пӗт,ӗкҫӗ Наҫтук ҫапла тӑрӑшнипе пӳртре йаланах ӑшӑ танӑ.

ҫ а р ӑ к.

Ш ^ук ш щ е  ҫарӑк акиӑ, тет. Ҫарӑкё темён пысӑ^ӗш ӳснӗ, 
тет. Пал,ук пивде ҫарӑкне кӑларма тытӑнт,ӗ, тет. Туртат, туртат 
тет, туртса кӑлараймаст, тет. Щӗн^ӗ, тет, ку арӑмне. Арӑмӗ Па^ук 
пиТ||ерен, Па^ук пит^и ҫарӑкран тытнӑ, тет. Туртаҫҫӗ, туртаҫҫӗ 
тет, туртса кӑлараймаҫҫӗ, тет.

Арӑмӗ ^ӗн^ӗ, тет, хӑй хӗрне. Хӗрё амӑшён^ен, амӑшӗ ашшӗн- 
^ен, ашшӗ ҫарӑкран тытнӑ, тег. Туртаҫҫӗ, туртаҫҫӗ, тет, туртса 
кӑлараймаҫҫӗ, тст.

'Ҫӗн^ӗ, тет, хёрӗ хӑйсен ан'ркне. Ан^ӑкӗ хёртен, хӗрӗ ӑмӑ- 
шӗн^ен, амӑшӗ ашшӗнт,ен, ашшӗ ҫарӑкран тытнӑ, тет. Туртаҫҫӗ, 
туртаҫҫӗ, тет, туртса кӑларайыаҫҫё, тет.

Ан^ӑяӗ ^ӗн^ӗ, тет, кушакне. Кушакӗ ан^йкран, ант,ӑ,кӗ хёртен, 4 
хӗрё амӑшӗн^ен, амӑшё ашшӗнт,ен, ашшӗ ҫарӑкран тытнй, тет. 
Туртаҫҫӗ, туртаҫҫё, тет, туртса кӑлараймаҫҫё, тет.

^ӗн^ё, тет, кушазё шӑшийе. Шӑшийӗ кушакран, кушакӗ ан- 
Зӑхран, ан$ӑкӗ хӗртен, хӗрё амӑщён^ен, амӑшё ашшёнфен, ашшӗ 
ҫарйкран тытнӑ, тет. Туртрӗҫ, туртрӗҫ, тет те, туртрёҫ кӑлар^ёҫ, тет.
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Т е л е  й.
Пӗр ҫын утӑ ҫулма кайнӑ. Ҫаран ҫине ҫитнӗ те, выртса ҫы- 

вӑрнӑ. Акӑ телей тӗн^е тӑрӑх ҫӳреме тухат. Телей ку ҫынна ку- 
рат те, калат: авӑ халӗ есё ҫывӑратӑн, уйар ^ух утуеа пухеа нӗ- 
терейместён те, вара мана айӑплатӑн: майӑн телей ҫук тетӗн, тенё.

Т е л е й  ӗ ҫ р е .
Ывӑлӗ ашшёне каланӑ: аттем, каласа пар-ха мана: телей 

йепле тупас-ши? тенё. Ашшӗ каланӑ: мӗн пур пек вӑйна, ӑсна 
ахагь ан тӑрат,—телей тупма урӑх май ҫук, тенё.

о

'Иулхав ат§апа ӗҫ^ен а^а.
Иулхав а 'р  каланӑ: вӗренме ырян тавӗренӗп-ха, пайан уҫӑлса 

ҫӳрем, тевӗ. Ӗҫ^ён а^а каланӑ: уҫӑлса ҫӳресси тармӗ-ха: вӑхӑт 
пулсан, ыран та ҫӳрӗп, вӗренмеллине пайанах вӗренсе хураи, тенё.

С а р м а н т е й.
Сармантейён сарӑ Т|ӑххи сарӑ ҫӑмарта тунӑ, тет. Ӑна шӑшн 

пынӑ, тет те, хӳркпе ҫапса ҫёмӗрнё, тет. Сармантей те йӗрет, тет, 
сарӑ ^ӑххи те какалат, тет. Хапхи калат: манӑн та уҫӑлса хунӑ- 
нас, тет.

Анат, тет, пӗр вӑкӑр шыва куллен-кун.—Хапха, есӗ иёншӗн 
уҫӑлса хупӑнатӑн? тесе ыйтат, тет.—Уҫӑлса хупӑнкасӑр, теее ка
лат, тет: Сармантейён сарӑ т,ӑххи сарӑ ҫӑмарта тунӑ, ӑна шӑши 
иынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗмӗрнӗ. Сармантей те йӗрет, сарӑ т,ӑххи 
те какалат, тет. Вӑкӑр калат: еппин манӑн та мӗкёрсе анас пуяё, твт.

Мёкӗрее анат, тет, шыв хӗррине. Шыв калат: мёншён, вӑкӑр, 
мёкӗретӗк, тет.— Мӗкӗрмесӗр, тет: Сармантейён еарй ^ӑххи еарӑ 
ҫӑмарта Т)нӑ, тет, ӑна шӑнш пынӑ та, хӳрипе ҫапеа ҫёмӗржё, тет, 
Сармантей те йёрет тет, сарӑ ^ӑххи те какалат, тет, хапхи те 
уҫӑлса хупӑнат, тет. Шыв калат: манӑн та хумхаыас еппин, тет.

Пёр ҫӗнё ҫын шыв ӑс^а анат.— Шыв, есё мӗншӗн хумханатӑн? 
тет.— Хумханмасӑр, тет: Сармантейён сарӑ ^ӑххи сарӑ ҫӑмарта 
тунӑ, тет; ӑна шӑши иынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗмӗрнё, тет; Сарман* 
тей те йёрет, тет, сарӑ т,ӑххи те какалат, тет, хапхи те уҫӑлса 
хупӑнат, тет, вӑкӑрё те мёкёрет, тет. Ҫӗнӗ-ҫын кала^г: манӑн та 
пёр витрине ҫаы а ҫӗмӗрес, тет. Ҫапса ҫёмӗрет витрине, тавӑрӑнат 
килне.
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Хун>амӑшӗ т,уета ҫӑрат, тет.—Кин, мӗншӗн хӑрах витрепе 
а н р х  ӑсса килтӗн? тет.—Хӑрах ватрепе ан 'рх пулмасӑр, тет: 
Сармантейён сарӑ ^ӑххи сарӑ ҫӑмарта тунӑ, тет; ӑна шӑши пынӑ 
та, хӳрипе ҫапса ҫёмӗрнӗ, тет; Сармантей те йёрет, тет, сарӑ т,ӑххи 
те какалат, тет, хапхи те уҫӑлса хупӑнат, тет, вӑкӑрӗ те мӗкӗрет, 
тет, шыв та хумханат, тет. Хучэамӑшё калат: манӑн та т,устана 
кӑларса ывӑтас еппин, тет. Кӑларса ывӑтат, тет, т,устине.

Ывӑлӗ кайнӑ вӑрмана. Тавӑрӑнат вӑрмантан. Ывӑлӗ калат: 
мӗншӗн йашка пёҫермерёр? тет. Амӑшӗ калат: Сармантейён сарӑ 
^ӑхха сарӑ ҫӑмарта тунӑ; ӑна шӑши пынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗ- 
мӗрнӗ; Сармантей те йӗрет, еарӑ ^ӑххи те какалат, хап?и те уҫӑлса 
хупӑнат, вӑкӑрӗ те мёкёрсз анат, шыв та хумханат, ҫёнё-ҫын та 
хӑрах внтрине ҫапса ҫӗмӗрнӗ, тет. Ывӑлӗ калат: манӑн та хӑрах 
атта кӑларса ывӑтас, тет. Вӑл та кӑларса ывӑтрӗ, тет. Пӗтрӗ.

Усала асӑнман тус.
Пёр ^ӑвашӑн пысӑк йытӑ пулнӑ. Иытти ватӑлса ҫитет те, 

■рваш килне сыхлайми пулат. Ватӑ йытта тӑрантарасси уншӑн 
вырӑнсӑр нек туйӑнат.

Акӑ ку пӗрре кантӑрапа 'йул идет те, йыттине йертсе, птыв 
хёррине кайат, йытти мёнӗпех кнмӗ ҫине кӗрсе ларат; щаларах 
ишее кёрсен, ^улне каатӑра вӗҫне ҫыхат. Т)ӑваш мӗн тума шухӑш 
тытнине пӗлнӗ пекех, йыттй ӑслӑ куҫӗсемпе тилмӗрее пӑхса ларат; 
хай т,ӑваш кантӑрике йытӑ мӑйёнрн ҫыхат те, урипе тапса йыт-

о

тине шыва йара парат. Иытӑ курӑнми анеа кайат. Иыттине пӑ- 
рахнӑ майпа ун кимми Лӑваннӑ та, вӑл хӑй те шыва рм н ӑ. Хум 
ҫапяипе вӑл пута пуҫлат.

Пӗтнё ҫӗртеиех кӑна тахӑшӗ сӗтёрсе тухат; пӑхат—хӑй йыт- 
тнйех иккея. Унӑн м ӑйӗнр т,улӗ салгӑнса ӳкнӗ те, вӑл тӳрех хӑй 
хуҫине пулашма пуҫланӑ; кӗпинрн ҫыртса ҫыран хӗррине ишсе 
тухнӑ; халран кайвипе хӑй йарах тӑсӑлса выртнӑ.

Акӑ хай т,ӑваш уласа йӗрсе йарат, йыттине ыталаса $уп-тӑ~ 
ват. Йыттинт,ен вӑтаннипе унӑн ӑшё хайрӑла пуҫланӑ, тем пек 
намӑс пулнӑ. Вара вӑл хӑйён шанӑҫлӑ тусне мӗн вилиэденех ат,аш- 
ласа, пӑхса пурӑннӑ.

X ӗ в е т ӗ р.
Сухаран тавӑрӑнсассӑн, куккӑшӗ Хӗвётӗре ватӑ турӑ лашине
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кӗтӗве йама утлантарса йанӑ.— Асту, Хӗвэтӗр, хытӑ ан хӑвала ла- 
шана: вӑл пайансухара ывӑннӑ, тенӗ. Хёветӗр йалтан тухсассӑыах 
лашине хытӑ хӑвала пуҫланӑ. Лаши, ывӑннӑскер, кӑшт лӗрт-лӗрт 
туупкаланӑ та, тӑпах ррӑннӑ. Хай Хӗветёр лаши ҫинт,ен анса, 
лашине кётӗве ҫитех ҫавӑтса кайнӑ.

И к ӗ р а к ,
Ватӑ рак ывӑлне вӑрҫса каланӑ: есӗ шав кайалла ркатӑн , 

ытла та ухмах-ӗҫке! Ӑҫта кайатӑн ӗятӗ? Малалла ут, малалла! 
Ан итле-ха ак, епӗ сана шаккаса та илӗп, тенё. Ывӑлӗ ашшёне 
каланӑ: ей аттем! Мӗнле утмаялине ху кӑтартса пар-вдӗ мана! 
Малтан ху ут-ха, епӗ санран йулӑп-и? тенё.

Пирӗн кил-йышӗ.
Епвр мӗн пурӗ тӑваттӑн: атте, анне, епӗ, тата йӑмӑк. Атте 

хирте еуха сухалат, тырӑ акат, хӗле кёрсен вутӑ турттарат; вӑл 
шав тулта асапланса ҫӳрет. Анне тата пирёя ҫийе-пуҫа тирпейлет, 
ҫӑват, йанша-ҫӑкӑр пӗҫерет. Вӗсем ӗҫлесе ҫӳренӗ $ух, епӗ хамӑн 
пӗркҫё йӑмӑка сӑпкара снктерсе ларатӑп.

тр-т^и кӑсийа.
Т)И-Т)И кӑсийа,
Ӑҫта кайан, кӑсийа?
— Кантӑр вӑрри ҫимешкён.
Йе хуҫи курсассӑн?
— Тарӑп-хӑпарӑп хыр тӑрне.
Ие хырӑму выҫсассӑн?
— Хыр йӗкели ҫийӗп-ӗҫке.
Ие пырна ларсассӑн?
—Т)авӑп, р в ӑ п  кӑларӑп.
Ие йуну тухсассӑн?
—Шыва кёрӗп т,ӳхенёп.
Йе шывӗ сивё пулсан?
—Вут хурӑп та ӑшӑнӑп.
Йе вуту вӑйлӑ кайсан?
Тапӑп, тапӑп сӳнтерӗп.-
— Йе уру хуҫӑлсан?
Тимӗрҫе кайӑп сыптарӑп.



Йе тимӗрҫё ҫук пулсан?
Пӑхӑрҫа кайӑп сыптарӑп.
— Йе пӑхӑрҫӑ ҫук пулсан?
Улатӑра кайӑп сыптарӑп.
—Йе Улатӑр ҫук пулсан?
ТЗӗмпӗре кайӑп сыптарӑп.
— Йе ^ӗмпёр ҫук пулсан?
Тапӑп, тапӑп, тапӑ айне кӗрех кайӑп!

Й у м а х с е м.
Иккӗн пӑхаҫҫё, иккён итлеҫҫӗ, пӗри калаҫат (?)
Курпун вырӑс ҫул шырат (?)
Вуникӗ ӑмӑрт кайӑк, аллӑ икё т,авка, виҫҫӗр ут&ӑл штлӗя 

шӑнкӑр^ӑ пӗр ҫӑмарта тунӑ (?)
Шурӑ пӗркент,ӗк пӗтём ҫӗре хупланӑ (?)
Асанне пӳрт)ӗ тӗлӗн^е ҫур ҫӑкӑр тӑрат, йытӑсем вӗреҫҫӗ, хьшса 

илеймеҫҫӗ. (?)
Пуртӑсӑр, савӑлсӑр асатте кӗпер хыврӗ (?)
Пӗри тӑкат, тепӗри ёҫет, виҫҫӗмӗшӗ ӳсет (?)
Алли ҫук—шаккат, ву^ӗ ҫук—ҫунат (?)
Ҫи^ӗ тӑванӑн пӗр йӑмӑк (?)
Тӑваттӑн тӗвеҫҫӗ, пӗри авӑсат (?)
Усяан кайӑк шыв ёҫет, икӗ текерлӗк вӑйӑ вьц^ат (?)
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