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Ике хӗр. 
Хайён аола хёренуен 
Апшю гйтат: мен мӑнтӑр? 
-Пирен атте килёюгҫи 

Кавнк лаша пи г мйнтар. 
Аслй каларӑе, хером. 

Ушан ыйтаг: мён тутла' 
• Пирон атте килёй'р 
Н о л р р и пыл пит тутлй. 

Аелй каларйн. хёрём. 
Тагах ыйтаГ: мен сем с о? 

Пирен атге килент,и 
Ту'шек-минтер пит гим^в. 

Лела каларан хером. 
Хисеп туран агуиа. 
йнтё сана даканшан 
Чр мулама паратап. 

•д-

^ нтан коҫен херон^ен 
лшию ыйта'Г: мен мантарУ 

Су." тендере «,а-р мантар, 
> ш а н мйнтар нимпг те оук. 

' а и р а иархатар сахал. 
.V ничн ыйгат: мен тутла? 

I>1 п хп тутлй,- тен цере 
Ун та и тли нимон те оук,. 

(.'аира иархатар сахал. 
Тагах ыйиП: мои ҫолҫе? 
- Ал а гомге. к'Н1;оро 

и • а.: гомҫй ним(>н то еук. 

| - <'анра иархатар сахал, 
Ксо манан хёрём мар! 
Ашше вара ку херне 
Хйваласах йацё тет. 

Тимӗр тылӑ . 
Тимор тыла тесенех, 
< охри хйиа:)' инкесен. 
Мёншен-ши вал? пёлёр-ха! 
Ака мёншёв, калам-ха! 

. Пирен 1,аваиг арйме 
Тимор тылла йуратмаст, 
Нулсан нултар йес гылй, 
Пываҫҫи те на§ар мар. 

| Тимор тыла ;1шён|й 
, Шура шуйттан л ара!' тет. 

Тимор тылла тытсанах, 
Шалесомпо шаккат тет. 
Кангар тыллас тосенех, 
Су 11 но куҫа кӳртбт то г, 
Сав <; \ II к;, ера йулсассан, 
Сын тухатмӑш иула'1' тет. 

: <-ав тухатмаш хушнипе, 
Тимёр тыла <;,лроп(' 
Урам тӑрах. хир тарах 
Шалтаргатса ҫӳрет тет. 
Тыла ей ксо пына '[(ух, 
Суле оинце сын иулсан, 
Два хоссе вёлорео, 
Куине оҫсо кайат тег.... 
Ким- пел се еигрёр-и 



Меншбы нирен инкесее, 
Тимёр тыла тесенех. 
Оехри хӑпса тухнине? 
Кам та пулин шанмасран, 
Йе вӑрҫасран хйраса, 
Пер 6с ҫин^ен калам-ха 
Хамӑр йалта пулнине. 

* * 
* 

Пирён йалта нор карҫӑк 
Пурӑнат-'§6 ёлёкрех. 
(Xал^ ёнтё вал тупа крах 
Вырта) маҫар хыҫенце). 
Пуранаса <:ав карцӑк 
Ҫёмӗрттерст-'§ё а н р х : 
Пур-'це унӑн казака, 
Икё сурйх, нёр кушак, 
^алӑш. нур | ё тйрриеце 
Тӑманасем усра^-цё, 
Таманасем патёш;ех 
Тимёр тылли ларат-])ё: 
Пит хйрушӑ йапала 
Пҫр кӑгӑрса кайсассӑн! 
Ёнтё хавйр та пёлор 
Карт;ӑк суккӑр нулнине, 
Мёншён тесен кар|;ӑкӑн 
Тимёр тылли пур-еҫке: 
Кантӑр шӑмми гӳипине. 
Куҫа кӳртйт шура шуйттан! 
Суккар пулсан инҫох мар 
Тухатмӑша т-ухма та. 
Ку карлик та - -ӑҫти <;ук 
Тухатмйш-це таврара. 
Ӑна пёлмен ҫин та ҫук, 
Палламан Йита та ҫук. 

* * 

* 

Г1ур-т)ё тата карцакан 
11кё тӑлӑх кинёсем: 
Икё кин те, лайах кин, 
Иккёшё те сарӑ кин. 
Аслӑ кинё мен йатли 
Пире халё кирлех мар: 
Хайне кёвёлё арӑм-ус, 
Тӳрринерех каласан, 
Хитрех те мар мухтама, 
Нат,ар та мар х \рлаиа. 
Ке^ен кинин, калаеан, 
Йагҫё унйн 'рёкес-це, 
Хӑй те -ҫёкеҫ некех-^е, 
Ытарма ҫук аван-|;ё, 
Алли (-амал ё<: тума, 
Тути ҫӳхе ^уп-тума. 
г1]ёкеҫ кинне карцйко 
Темшён ытла йуратмасТ, 

! Хӑвар тупар меншённе, 
Ӑна '1}ёлхем калаймасТ. 
Куҫё-нуҫё иит йаваш, 
Ҫын савйнса тамалла,— 
Ҫапах кар'цйк йуратмас!', 
Ухмах тесех тухГпплан. 

Сакӑ кино йаланах 
Минкёретет к а р р к а : 
Апай, йар-ха ханана, 
Анай, йар-ха ханана! 

-Цус ҫавӑрмаш, ҫёр-ҫатман, 
Ҫиго ҫынна йӳтетме! 
Авантарах ёҫно ту, 



Вйхӑт ҫитсен йарӑп-ха. 
Т)ӗкеҫ кинӗ ахал, те 
Ё ҫ в е тӑва)' ҫуетарса, 
Кар'1)ӑк ҫапах '1]бкеҫне 
Вӑрҫат огне туманшӑн! 
С у к ка р к а р ца к- кӑ руП кӑе 
Кус курманни аха.Ч) мар! 
Ш х а т ҫитсен, хӑй вилсен, 
Парб-ха нал хйнана. 
Виҫё куи-т; |)вн г1]вк(м; кив 
Ват карцйка йӳтегрб: 
Апай. йар-ха ханана, 
Аппам патне кайам-ха! 

Ай ҫер-ҫӑтманӑ пуҫна! 
Ы р р а мартӑр ку кинбм. 
Виҫҫбмбш кун каҫ пулсан, 
Карҫӑк, ытлах ҫилептД— 
Анай, йар-ха хӑнана, 
Апай, йар-ха хӑнана! 
—Кайах , кайах, йӳтетмбш, 
Курӑн-бҫке ху кунеа. 
Кеҫбрех кай, кеҫбрех, 
Пуҫу кунта ан пултӑр! 
Кин васкаса ҫавйнтах 
Обтпе йур1;б виҫ йусман: 
Хӑвӑр пблетбр: йусман, 
Ырӑсене асанеа 
Вбрсе-сурса пбҫерсен, 
Нит хйвагл;! йапала. 
Пирбн йалта йалаыах 
Инҫе ҫ у л м кайнй т,ух, 
Усал-тесел тивесрен 
Пусман уиксе кайаҫҫб. 
Оапла пирбн ннке те 

>> - -

| Хйй лашиее кӳл^б те, 
I Тухса кайрб сбм-ҫбрле 
! Акӑр йалне хйнана. 

* * 
* 

Тимбр тылӑ гаалтлатат, 
Усал карт,ӑк сӳс тыллат. 
Ибс тӑпсалй хапхана 
УҫаГ г|)блхе каласа: 
Шалт -шалт тыллӑм, шалт 

тыллӑм! 
Акӑр <;улепе сик тыллӑм, 
Ҫав кин оатне ҫит тыллӑм, 
Ҫав кин пуҫне <:и тыллӑм! 
Тимбр тьтлӑ шалт тылӑ 

! Сиксе кайрб ҫулпала. 
Тылла сиссе сарӑ кин 

| Пурй йурла!\ 'ууптара^: 
Уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ , 
Акӑр оулб тап-такӑр, 
г1)уп-т]уп лаптам, |)уп лашам, 
Ҫитес ҫбре ҫит лашам, 
Хйрат, хӑрат тӑшмана, 
Сетпе йурнй йусманйм! 
Пйрахат те хӑвараТ 
Пбр йусманне ҫул ҫине. 
Ҫитнб ҫитнб ҫбртенех, 
Йусман тблне ҫитсенех, 
Тимер тылӑ хӑраса, 

| Оиксе кайрб килнелле. — 
Шалт-шалт тыллӑм, шалт 

тыллӑм! 
Акӑр ҫулепе сик тыллӑм, 
Ҫав кин иатне ҫит тылл.ӑм, 
Ҫав кин пуҫне ҫи тылл&мГ 



Тимёр тылӑ шалт тылӑ 
Сиксе пыра!1 ҫулпала. 
Тылла сиссе сарй кин 
Татах йурла!' йуррине: 
Уйӑх ҫути ҫап-ҫутӑ, 
Акӑр ҫулё тап-такӑр, 
Иуп-^уп лашам, -§уп лашам, 
Ҫитес ҫӗре ҫит лашам, 
Хӑрат, хӑрат тӑшмана, 
Сётпе йурнӑ йусманӑм! 
Пӑрахат те, хӑвара!1 

Тепӗр йусман ҫул ҫине. 
(^итнё ҫигнё ҫӗртенех, 
Иусман тёлно ҫитсенех, 
Тимӗр тылӑ хӑраса, 
Сиксе кайрӗ кайалла.— 
Шалт-шалт тыллӑм, шалт 

тыллӑм! 
Акӑр ҫулӗпе сик тыллӑм, 
Ҫав кин патне ҫит тыллӑм, 
Ҫав кин пуҫне ҫи тыллӑм! 
Тимӗр гылй,, шалт тылӑ 
Сиксе килет ҫулпала. 
Тылла сиссе сарӑ кин 
Иӗрсе йурлат йурриее: 
Акӑр ҫулӗ тап-такӑр, 
Уйӑх ҫути ҫап-ҫутй, 
г1)уп-^уп латам, т;уп лашам, 
Ҫитес ҫёре ҫит лашам, 
Хӑрат, хӑрат тӑшмана, 
Сётпе йурнй йусманӑм! 
Пӑраха!' те хӑвара!' 
Хӑйён йулашки йусманне. 
Ҫитнё ҫатвб ҫёртенех, 

() — 

Иусман тӗлне ҫитсенех, 
Тимёр тылй кайалла 
Сиксе кайрӗ йалалла... 

* * 
* 

Ҫигес ҫёре ҫитрӗ кин, 
Шакка? аппӑшин хапхиее: 
Аипам, кӳрт-ха йӑмӑкна, 
Кӳрт-ха ^ёкеҫ йӑмӑкна, 
Усал тӑшман хӑвалат! 
- -Ҫёрле ҫӳрес хӑнам ҫук, 
Утах хӑвӑн ҫулупа! 
—Сыв пул епиин аппамҫйм! 
Т)ӗкеҫ кайрӗ шаккарё 
Тепёр аппӑшин хапхине: 
Аппам, кӳрг-ха йӑмӑкна, 
Кӳрт-ха ^ёкеҫ йӑмӑкна, 
Усал тӑшман хӑвала!1! 
—Ҫӗрле ҫӳрес хӑнам ҫук, 
Кайах хӑвӑн ҫулупа! 
—Сыв пул еппин аппамҫӑм! 

: 'Цёкеҫ кайрё шаккарё 
Хӑйён пи'5|ӗшин хапхине: 
Пиэдем, кӳрт-ха йӑмӑкна, 

: Кӳрт-ха г1]ӗкеҫ йӑмӑкна, 
! Усал тӑшман хӑвалагГ! 

—Ҫёрле ҫӳрес хӑнаи ҫук, 
I Уттар хӑвӑн ҫулупа! 

— Сыв пул еппин пицеҫём! 
Мӗре йӗре сарӑ кин 
Аслӑк ҫине улӑхрё, 

! Иёре йере ҫавӑнта 
Улӑм ӑпме пытант;ё. 

* * 
* 

Шалт-шалт тыллӑм, шалт 



тыллӑм! 
Акӑр ҫулӗпе сик тыллӑм, 

кин патне ҫит тыллӑм, 
Ҫав кин пуҫне ҫи тыллӑм! 
Тимёр тылӑ, шалт тылӑ 
Сиксе ныра!1 ҫулпала. 
Шалт-шалт сикет, шалт 

тӑваТ, 
Сарӑ/ кин т>унне витерет... * * 

* 

Карт;ӑк хапхи умӗнт^е 
Кётет кӗтет тыллине— 
Ҫук, кӑтӑреӑ пулмалла: 
Тылли халӗ те таврӑнмас!1. 
Таҫта таҫта айакра 
Шалт-шалт туни илтёнет. 
Аптӑраса тухагмӑш 
Тылла |бнме тытӑна!': 
Шалт-шалт тыллӑм, щалт 

тыллӑм! 
Ман патмалла сик тыллӑм, 
Ман патӑма кил тыллӑм, 
Матэда ҫине вьтрг тыллӑм! 
Таҫта таҫта айакра 
Аҫтаха пек шӑхӑра1\ 
Ахӑр тылӑ кӑтӑрнӑ : 
Темӗскерпе ҫапйҫа1\ — 
Шалт-шалт л'ыллӑм, шалт 

тыллӑм! 
Ман патмалла сик тыллӑм, 
Ман патйма кил тыллӑм, 
Мат^а ҫине вырт тыллӑм! 
Таҫта таҫта айакра 
Шйтӑр-шатӑр илтёнет, 

Ахӑр тылӑ кӑтӑрнӑ: 
Темён унта ҫӗмёрет.— 
Шалт-шалт тыллйм, шал г 

тыллӑм! 
Ман патмалла сик тыллӑм' 
Ман патӑма кил тыллӑм, 
М а р а ҫине вырт тыллӑм! 
Таҫта таҫта айакра 
Шӑтӑл-шатӑл илтӗнет, 
Ахӑр тылй кйтӑрнӑ: 
Ҫёр ҫёмӗрсе таврӑна^... 
Шалт-шалт турӗ, шалт турӗ , 
Кар^ӑк пуҫӗ йалт турё. 
Суккӑрскер ҫул ҫин-ҫен 
Ёлкёреймерё пӑрӑнса. 
Тыла пы^ӗ, шалтлатрё, 
Кар^ӑк пуҫне татайрӗ . 
Тухатмӑшӑн пмрён^ен 
Йухрё тухрӗ хура йун... 

* * 
* 

Иртрё кайрӗ тёттӗм ҫёр, 
Хуллен хуллен сирёл^ё. 
Сикрӗ тухрё ҫутӑ кун, 
Ҫут ҫангалӑк ҫутӑл^ӗ. 
Акӑр йалӗ вӑраннӑ , 
Йывӑр ыйхӑ татӑлнӑ . 
Пур те тйва1' хӑй ӗҫне 
Ӗҫ^ен ^ӑваш йӗркипе: 
г1]ӗкеҫ инкен пиздӗшӗ 
Авӑ вы^йх апатла*— 
Хӑй йӑмӑкин виллине 
Тупа!1 улӑм ӑшӗш;б, 
Авӑ пыра!1 пёр е ге», 
Арман хуҫи урампа. 
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Ш у р ӑ сухалё ик хӑлаҫ, 
Курпунё те икё пӑт. 
Туйи ҫине тайаннӑ , 
Х ӑ й кӑвакал пек угаГ, 
Пысӑк лавка умёнт,е 
Хашӑлтатса царана1*1, 
Х ӑ й ҫӑнӑхлӑ тумтирне 
Ҫапкаласа мӑрлатаТ: 
Хурлӑх , хурлӑх, Михал, тус! 
Ман арманӑм ҫук ӗнтб! 
Кӗҫбр уеал-тёселсем 
Ш ы в урапи х у ш ш и в е 
Ҫакланнй та, тыгӑнт,6ҫ 
Урапава ҫилёпе 
Ҫухйрттарса ҫавӑрса, 
Арман 1улне шӑхйртма. 
Епб ^упса тухиэден 
Арманӑма усалсем 
Л&штӑр-лашт&р ишнӗ те 

Тара панӑ таҫталла! 
* * 

* 

Пирён йалта т)ӑвашсем 
Тухнӑ тӑнӑ урама, 
Ушкӑнепе кӗрлеҫҫӗ 
Вилнӗ кар^ӑк тблбн^е. 
Кар'5ӑк вырта1\ хускалмас!\ 
Таврагабв^е хура йун. 
Пбвб выртат пбр ҫбрте, 
Пуҫб вырта1!' пёр йен-де. 
Тылӑ лара1\ шалтлатмасТ, 
Мат^а ҫинт>е сасӑ ҫук... 
Х а л ӑ х шав-шавб пбрвбҫлб, 
Ш а в - ш а в сӑмахё ҫбр тбслб. 

I Тӑлӑк арӑм. 
« 

Иумах йупа тГфрин^е, 
I Хам урхамах ҫийён^е. 

Вёҫсе вбҫсе пытӑм та, 
Килтбм тухрӑм ҫакӑнга 
Аслӑ вӑрҫӑ хушшине . 
Икӗ х а л ӑ х вӑрҫнӑ ҫӗре„ 
Унта пбр куя пурӑетӑм. 
Ҫак бҫсене епб куртӑм: 
Асап курат ҫ и | б йугра 
Ҫит;ё тйван вӑрҫӑра. 
Хам та лйваш цуҫӑмпа 
г1]асах сисрбм ^унӑмпа 
Вбсем ^ӑвага иккенне. 
Ы р ӑ сунтӑм вёееве: 

! Ы р й т}ӑваш тӑвансем, 
П ё ц ӗ р сирбн тӑшмансемГ 
Ҫут хбвелпе ҫут тён^е 
В ӑ й паэдӑр ҫак кунсен^е! 
Ҫй^ё тӑван ҫапйҫа!", 
Ҫапӑҫа!' те, тытйҫа!1. 
Сӑсар ҫёлёк пуҫӗн^е, 
Шурй тумтир пёвӗе^е, 
Симёс тукмак аллин^е, 
О н к е р сӑнӑ хыҫӗн^е. 
Вёҫет кӑвак урхамах 
Кайӑкран та х ы т ӑ р а х . 
Вбҫет, ҫӳрет тӑлхйрса 
Тӑшман пуҫне таптаса. 
Вӑрҫа шавб шав кёрлет г 

Таврашри ҫӗр кисренет. 
Ҫи^ӗ тӑван ҫапӑҫаТ, 
Ҫапӑҫа!' те, туй тӑва^; 
Тӑшман пуҫё ҫёмбрлет, 
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Хура йунӗ сирпбвет. 
* * 
* 

Ҫавна курса тӑнипе, 
Хам та хытӑ пӑхнипе, 
Сехри хапса тухнипе 
Урхамахӑм сикрё те, 
И.гг.ӗ кайрб туласа, 
Пер йенелле ҫавӑрса. 
Ырса ҫитсен тӑтӑмӑр, 
Унтан ҫакна куртӑмйр: 
Геҫен хирте ҫил выл,ат, 
Сарӑ ыраш хумхана!1. 
Сарӑ ыраш хумханаТ, 
г1)ӑваш т;унее Ййпата1\ 
И р е х тӑрса пит ҫуса, 
Ирех хырӑм тӑрантса, 
Иертее килет хун}амӑш 
Ҫ и | ӗ кинне тырй вырма. 
Ҫи-ҫӗ тӑван Йут ҫбрте, 
Арӑмбсем ҫак хирте. 
Тырӑ выраҫҫё йурласа, 
Ы р а ш ӳкет касӑлса, 
Пула^-тӑра!1 кблтесем, 
Кӑтра пуҫлӑ ҫбмелсем. 
Тыра выраҫҫӗ йурласа, 
Пӗлмеҫҫб те канасса. 
Тембншбн ватӑ карҫӑкӑн 
Ӑшӗ ^уна? пайан унан. 
Тырӑ выраҫҫё йурласа, 
Пӗтрё кар |йк ывӑнра. 
Ы т л а ӑ ш ё ҫуннипе 
Утрё урапи патнелле, 
Ҫит}ӗ кашӑк ывӑтрё, 
Ҫапла сӑмах каларе: 

I Пӳлӗх, кӑтарт тбрбсне, 
: Кашӑк, кала ^ӑннине: 

Хӑш кин йунлӑ кашӑклӑ—-
Пётнӗ унӑн упӑшки. 

I Кашӑк укрё ҫаврӑнса, 
I Ӳкрё-тӑ^ё йун тулеа 

Кӗҫӗн киннн кашӑкки,— 
Петнё иккен упӑшки! 

-X- * * 
Ҫеҫен хирпе кин нырат, 
Варҫӑ йенелле утаТ,— 
Кашӑк йувпа тулайрё, 
г1]йн тёрёсне кӑтартрб. 
Пере йёре кин пыра1\ 
Асла пи'5'§ёшне кура^: 
—Пиэдем пиэдем, шаллунне 
Курмарӑн-ши вил лине? 

-Куртӑм ёҫке курасса: 
Лара1' сӳлб ту курӑнса, 
Ҫӳлӗ ту ҫин^е пӳрт лараг, 
Унта шӑллӑм ҫывӑра!'. 
Тимер кӑвак лаши-т)ё, 

I Лаши тирё айён'§е,. 
Ш у р а тутӑр пит ҫин-ҫе, 
Симёс тукмак аллинце.— 
Йёре йёре кин кайаФ, 

| Тепёр пиэдӗшне кура!1: 
— Ииэдем, питаем, шӑллунне 

| Курмарӑн ши ҫиллине? 
| —Куртӑм-ӗҫке курасса: 
| Ларат ҫӳлӗ ту курӑнса, 

Ҫӳлӗ ту ҫин^е пӳрт лара^, 
Пӳртре шйллӑм ҫывӑра?. 

| Тимёр-кӑвак лаши-^б / 
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Лаши тирё айӗа^е, 
Йӗнерӗ пуҫё айён^е, 
Сӑнни ури вӗҫӗнце.— 
Йёре йӗре кин у та?, 
Виҫҫӗмӗшне тбл пула!1: 
—Питаем, питаем, шӑллунне 
Курмарӑн-ши виллине? 
—Куртӑм-ёҫке курасса: 
Лара? ҫӳлё ту курӑнса, 
Ҫӳлӗ ту ҫин^е пӳрт лара?, 
Пӳртре шӑллӑм ҫывӑра?. 
Тимёр-кӑвак лаши-тё, 
Лаши тирӗ айӗн-де, 
Шурӑ тутӑр пиг ҫинт;е, 
Тӗттӗм каҫӗ куҫ ҫин^е. * * 

* 

Иӗре, йӗре пыра? кин, 
Ҫӳлӗ тӑва курцё тин. 
Кур^ӗ мӗскӗн курасса, 
Лара? ҫӳлё ту курӑнса, 
Тётре ҫӳрет шуралса, 
Ҫӳлӗ ту тавра йавӑнса. 
Ылттӑн хёвел еавӑнмас?, 
Ҫутӑ куна ҫутатмас?: 
Пблёт айне пытана?, 
Хӑй ҫуттин^ен вӑтава?. 
Ҫил туха? те, ҫил кайа?, 
Хурлӑхла йурӑ йурла?. 
Ҫӳлё тӑвӑн тӗлёне 
Ҫӑхан кара? ҫӑварне 
Хӑйӗн ҫивт}ё сӑмсипе, 
Апат пурне сиснипе. 
Ту тӑрринце пӳрт лара?, 
Цйваш хыгӑ ҫывӑра?. 

Кун килет те, кун иртет,— 
^ӑваш хытӑ ҫывйра?. 
Шӑппӑн вырта?, хускалмас?, 
Ун арӑмӗ хурлана?. 
Йёре йёре хуйхӑра?, 
Упӑшкине ыгала?, 
Ан^ах арӑмӗ йёнине 
Вӑл сисес ҫук ^ёрипе. 
Ӗмёр ёмӗр йӗрсен те, 
^ёрӗлес ҫук куҫҫулӗне. 
Вара тӑваттӑмёт кун 
Ҫакӑн^ӗ те, пётрӗ | ун , 
Хӑй упӑшкин ҫӳҫбпе, 
Ваҫё ылтт&н пёрципе. 
Епӗ те вара хурланса, 
Икё цуна асӑнса, 
Урхамаха вырттартӑм, 
Т)ӳклерӗм те, хӑвартӑм. 

Ӑолӑ суйеҫҫӗ. 
Дурӑннӑ иҫё тӑван: 
Шӑллӗаеле пи-рёшё; 
Пёр кӑмӑллӑ а^аран 
ПулнЯ вӗсем иккёшӗ. 
Шухӑшлама тапрагсан, 
Таҫта пырса ҫапӑнвЛ* 
Ҫӑмӑл ӑспа халлапра 
Темӗн те тума пултарна. 
Ш у х ӑ ш тытнӑ тӑвансем 
Йӗри-тавра зап сарма, 
Ҫавӑнпа^ пирӗн аслӑ.сен 
Тухса кайнӑ вӑрмана. 
Хусамӑр та пёлетёр, 
Сём варианта мёскер пур: 
Хусамӑр та курнӑтӑр — 
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Выҫӑ кашкӑр, упа пур, 
Тага вӑрман касмалли, 
(Унпа кусен бҫб ҫук) 
Тата урӑх сахал-и? 
Епир суса кӑларас ҫук. 
Килбшӳлб тӑвансем 
Упа тнтма ӑс тытнӑ , 
Ан$ах маггур каэдӑсен 
К у в ирттерни-ҫеҫ пулнӑ. 
Хййсен хырӑм выҫвипе 
Вӑрман улми пбҫерме 
Ш у х ӑ ш л а н ӑ кбл ҫинце, 
Хбрлб кӑвар ӑшёнҫе. 
Хбвел анса каҫ пул на, 
Кусем апат тутанмав, 
Хӑрӑк шавкӑ пуҫтарнй, 
Ан^ах ^ёртсе йараймав. 
Йӗри-тавра пӑхрёҫ тс, 
Ш а ш и вут}ё курӑна!1; 
Ҫавна курсан питдешӗ 
Шӑллбне хӑварса ута1\ 
КӑваТ хёрне ҫитрб ку, 
Пӑха^ : вутӑн йбри-т&вра 
Старик вырта? ҫаврӑнса, 
Вут ' илмешкбн ^ара'!1 вӑл. 
Оуйеҫтерсе кӑтарт, тет: 
Пбр т}ӑн сӑдаах ан пултӑр, 
Ватӑ старик умбн^е 
Асу-тӑну палӑртӑр, 
Вара вут тин избн, тет. 
Л е ш б суйма тапратрб, 
Ан-§ах суйма пблмерб: 
Старик вутне памарё. 
Мёскӗн вара нимёнсёрех 

Ш ӑ л л ё патне таврӑн^б, 
Ана хӑйбн хуйхине 
Иӑлт каласа кӑгартрб. 
Вӑл каласа пбтерсен: 
Епб кайса пахам-ха, 
Терб те, унйн шӑллб 
Утрб кӑва^ йенелле. 
Кӑва!1 хбрне ҫитрб те, 
Каларб вӑл тайӑлса: 
Ы р ӑ ҫын, пире вут-пуҫҫи 
Усӑ курма паратӑн-и? 
Лешб хирбҫ: суйа суй, 
Пбр ^ӑн сДмах ан пултӑр, 
Ватӑ старик умён^е 
Асу-тӑну палӑртӑр, 
Вара вут тин илён, тет. 
—Иурб, терб ҫамрӑк ҫын: 
Итлесе пыр ман хыҫҫӑн, 
Суйи ^анве курӑн ху, 
Тунӑ пултӑр сӑмаху. 
Ҫуралиэден виҫӗ кун 
Мал ган анне ӑшӑн^ен 
Тухрӑм еп кум шырама, 
Кӑмӑллӑ ҫын суйлама. 
Ҫавӑнпа ула кёсрене 
Иёнер хурса утлантӑм, 
Хамӑн ҫурӑм хыҫнелле 
Пургӑ ҫыхса ҫактартӑм. 
Сбм вӑрманӑн ашан'де 
Ҫӳретбп кум т ы р а с а , 
Пбҫб хушшипе кбсрене 
Пыратӑп йӑтса, ^уптарса 
Ватӑ хӑрӑк йуманран: 
„Есб ман кум пул атӑн-и? 
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Тесе епё ыйтатӑп. 
Лешё хирёҫ каларё: 
—„ Ат^ам-пӑ^ам йёкелём 
Ҫёре ҫитех уҫ&наФ, 
Питё йывӑр, аптрарӑм, 
Кум пулмашкӑн вӑйӑмҫук." 
„Апла е п п и н / терӗм те, 
Татах утрӑм малалла; 
Темён шухӑшпа ҫавӑрнса, 
Ш х р ӑ м куҫпа кайалла— 
Йёрё те ҫук пуртӑмӑн; 
Кайра ури кёсренён, 
Хамӑв тат}йка ку.пар^а 
Укнё йулнӑ пуртӑпа. 
Епё кайалла ҫавӑрвса, 
Утрӑм пуртта шырама. 
Пурттӑм выртаф ҫут&лса 
Хыҫа йулнӑ ҫул ҫинце. 
Пуртӑ ҫапла тупӑнсан. 
Тйр&гамарӑм летсемшён: 
Икё йуплб хӑрӑкран 
Ура лартрӑи кёсрене; 
ГШм-шак йывар пвркипе 
Кӗсре ҫине утлантӑм. 
Пӗлӗтпе ҫӗр хушшипе 
Хуса ӑва $уптарт&х. 
Тӑр ҫула-^ё, ӑшӑт}ё, 
Хӗртсе хёвел п ӑ х а ^ ё , 
Ҫааах ӳкрё шурӑ йур 
Вӑрӑм ҫӳҫлё пуҫ ҫине. 
Аптранипе, пёлменпе 
Ш х р ӑ м епё ҫӳлелле: 
Кӑвак пёлёт тӑрӑшшӗпе 
Сткмак енота* сутйлса. 

Дӑхрӑм тата лаййхрах, 
Куртӑм вара курмаллах 
Мёншӗн ҫав йур ҫунине, 
Мёнтен сукмак пулнине. 
Кёсрен ури сыпӑнеа, 
Ҫитсе 1)ёрнё пёлёте, 
Кашӑр, кашйр пёлёте 
Сӗртёнет вйл т&ррипе. 
Каллӗ-маллӗ пуҫӑмпа 
Шухӑшласа тӑмарӑх: 
Ҫӳлти кйвак пёлёт ҫине 
Йывӑҫ тӑрӑх хӑпартӑм. 
Хамӑр йалти Макака 
Куртӑм епё ҫав&нта; 

I Впӗ кум тӑвас сӑмаха 
! Яетӗм йатӑм ухмахла. 

Сймах пат}ё ман Ма^ак 
Хӑй кум цулма пымашкӑн. 
Тав турӑи та, кайалла 

! Утрӑм епё анмашкӑн. 
Шыратӑп анма йывйҫа, 
Таҫта-и-тен йывӑҫӑн, 
Йнкек ҫане инкек ҫав: 
Пӗлёт ҫин^е ҫухалтӑм. 
Ман телейе пёр ҫӑка * 
Лара^ ӳссе ҫавӑнтах: 
Пушӑтёв^ен вёрен йавса 
Антӑм епё ҫёр ҫине. 
Ҫак ҫёр ҫине ансассӗв, 
Утрӑм килём йӗнелле; 
Нумай та мар утсассӑн, 
Куртӑм пыл хур^ӗсене. 
Унта ҫитсе пӑхрӑмта ,— 
Вырта^ хамӑн -купар$а. 
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Унӑн ҫив^е йбри-тавра 
Вӗҫсе ҫӳрет пыл хурт}ё; 
К у п а р р р а н ҫав кайӑк 
Тунӑ-хунӑ ҫйра иыл. 
Ҫавӑ пыла илтӗм те, 
Хуртсемпеле алӑ тытрӑм. 
Виҫё кунтан кил-йышёпе 
Ман йупана турӑмӑр, 
Пур хурӑнташ-пёлёшпе 
Пыллй сӑра ёҫрёмёр. 
Ӗ н г ё епё пётертём, 
Пӗр т>ӑн сӑмах пулмарё! 
Сӑмахуна тытатӑн-и? 
В у т пуҫҫине паратйн-и? 
Терӗ суйеҫҫё пётерсе. 
— „А^а лайӑх, пит матур, 
Санӑн пуҫӑнта ӑсу аур: 
Аслӑ суйма пит йывӑр 
Пулсан та, есё пултартӑн. 
И л е х есё вут-пуҫҫи, 
Кӑварӗн^ен укҫа гу," 
Ҫапла старик каларё, 
Иулашкинцен пиллерё. 
Ҫавӑ икё тӑванган 
Иалта пуйан ҫук халӗ : 
Старик панӑ хӗм-вутран 
Пуйна кайнӑ суйеҫҫӗ. 

Хитре Т}ӗкеҫ. 
I. 

Ёлёк авал вӑрманта 
Цулнӑ Кармал йатлӑ йал, 
Симӗс йешёл улӑхра 
Ӗ х ӗ р ларнй ҫав Кармал. 
Ҫав Кармалӑн ҫынӗсен 

Ҫӑвӗ иргнё ёҫсемпе, 
Сивӗ хёлён кунёсем 
Иртнё ёҫкё-ҫикёре. 
Хура тӑпра ҫийёнце 
Тырри пулнй пулмалла, 
Хймла ҫырли хушшин^е 
Хӑмли пулнӑ саралса. 
Кармал шывё сулхӑвёпе 
Т)иперленнё хӗрёсем; 
Хура вӑрман сывлйшёпе 
Маттурланнй кат^исем. 
Ҫимёк ҫин^и выййсене 
Йашсем аxал^ ирттермен; 
Сиктермелли йурӑсене 
Ш а в итленӗ вагӑсем. 
Каҫаллахи выйӑсент^е 
Пёр пуйанӑн сарӑ хӗрӗ , 
Вёҫен | ӗ к е ҫ йевёрлё, 
Шаратнй тет йурӑсене; 
Ҫавӑнпа ӑна хӑйне те 
^ ё к е ҫ йатла хунӑ тет; 
Ана ашшё-амӑшё те 
^ ӗ к е ҫ тесе ^ӗннё тет. 
Унӑн ашшё Уланки 
Йал пуҫё те, пёр пуйан, 
Паттӑрӑн пек кёлетки 
Ҫӳренё тет пёр капан. 
Хӑй ^ёкеҫне йуратса, 
И к ё хутлӑ шурӑ пӳргне 
Йӗри-тавра картапа 
Йывӑҫ пах^и ҫавӑрнӑ , 
Ҫав сат пахт}й варрин^е 
Шӑнкӑртатоа шыв йухнӑ, 
Ҫула ҫав шыв хёррин^е 
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Ирпе Т]ёкеҫ ҫӑвӑннӑ, 
Хӗвел тухса сарӑлиз^ен 
Вӑл тумланса йусаннӑ, 
Хура курак тӑрит^ен 
Тёрё тума тытӑннӑ. 
Ҫавӑнпа Цёкеҫ пит хитре 
Ҫут хӗвел пек ҫутӑлнӑ, 
Унӑн ^апӗ пур ҫёре 
Иӑри-тавра сарӑлнӑ, 
Унӑн сӑнӗ-сӑпагне 
Амӑшӗ пӑхса тӑранайман, 
Ун пек хитре хёрсене 
Урйх ниҫга йаш курман. 
Ана арӑм тӑвасшӑн, 
Нумай каэдӑ уйланӑ, 
Ана кин те тӑвасшӑн, 
Нумайӗшӗ хапсӑннӑ, 
Ан^ах ашшӗ тӑхтама 
Шухӑшла? тег кӑҫала, 
Ҫавӑнпа та никама 
Сӑмах паман ку ҫура. 

* * 
* 

Иртрӗҫ ҫимӗк вӑййисем, 
Тухрё халӑх ут ҫине: 
Кармалӑн улахӗсем 
Тулеӑ утӑ ҫулансемпе. 
Шап-шурӑ халӑх утӑ ҫула?, 
Унта, кунта ҫын сасси; 
Ҫава вӑш вӑш вӑшкӑна?, 
Улӑхӗпе ун сасси. 
Халӑх ҫӑмӑл калаҫа?, 
Пур ҫын зунё хёпёртет; 
Хӗвел кулса ҫутата?, 
Ҫулнӑ ута типӗтет. 

Вӑрман пуҫне пӗшкӗртсе 
Сивӗ сывлӑш кӑлара?, 
Утӑ ҫулакан ҫынсене 
Тарган-шуртан х ӑ т а р а ! 
Утӑ ҫулнӑ вӑхӑтра 
Сехет иртни сисёнмест, 
Турӑ йанӑ ӑшӑра 
Хаяӑх ахал, ҫӳремест: 
Илйе кунӗ ҫитиэден 
Кармал ӗҫ^ен ҫынӗсем 
Лайӑх типнӗ утӑран 
Хывнӑ пысӑк капансем. 
Утӑ пӗгсен тыр вырма 
Хура халӑх вӗҫтерет, 
Ир тӑма та, каҫ выртма 
Ҫав вӑхӑтра хисеплет; 
Ирпе ирех ирхине 
Халӑх уййа ^уптара?, 
Вӑл каҫхине килнине 
Хӑлха илтсе ҫеҫ й у л а ! 
Ылттӑн курӑнан ырашсем 
Шӑтӑрт-шӑтӑрт касӑлаҫҫӗ, 
Каҫаллапа кёлтисем 
Ҫӗмел пулса лараҫҫё. 
Ӗлӗк халӑх васкаса 
Тырӑ вырнӑ ернипе, 
Ерне куна уйаса 
Ҫав кун ӗҫлемен кунӗпе. 
Ҫав ерне кун ваттисем 
Тухса ларнӑ урама, 
Йепле тырй-пулӑсем 
Пулни ҫин^ен калаҫма. 
Вёсен ^ипер хӗрӗсем 
Ие ҫӳренё вӑрмана, 
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Пёт;ёк лутра пураксен 
Ашне ҫырла пуҫтарма. 
Й е ҫӳренё шыв хёрне, 
Кӗпе ҫуса тасатма, 
Кайрае анасем ҫин^е 
Ҫуттӑн-шурӑн куррӑнма; 
Пирён хитре ^ ӗ к е ҫ те 
Ҫапла кайнӑ пахтана, 
Йухса выртан шыв хёрне, 
Кёпе ҫуса тасатма. 
Хёвел паха!1 шӑратса, 
Ҫил-шав, кӗр-карнимёнтеҫук 
Кайӑк йурра йуратса 
Йурлаканӗ пӗри ҫук. 

* * 
* 

Каҫалла та сулӑна*, 
Уланкинён хёрё ҫук; 
Хёвел анаТ, каҫ пула!1, 
Уланкинён хӗрӗ ҫук. 
Уланки тус апт&р&Ф, 
Нимён тума пӗлменпе 
Икӗ иёҫҫине шарт ҫапа? 
Хӑйӗн та^ӑка аллипе. 
Ҫынсем патне Уланки 
Хӑй арӑмне ^уптара^: 
„Пирён ^ёкеҫе курман-и?" 
Тесе ӑна ы й т т а р а ! 
Килтен киле т;упкалат, 
Арӑм ҫӳрет васкаса, 
Пурин-ҫен те ыйткала? 
Пырёпеле хашлатса: 
„Пирён ^бкеҫе курман-и? 
Киле пыман вӑл пайан... 
Ах, ах ӑна шырани!.. 

^ ӗ р е сикет, ахал, мар... 
Хӑвармарё пёр кил те 
Йалта кёрсе тухманни; 
Ан-ҫах нихӗш пӳртре те 
Тупӑннарӗ шырани. 
Вара кӗгӳҫё пӳртнелле 
^ у н с а кайрё васкаса. 
Кётӳҫё ёнтӗ пӗлмелле, 
Тесе пыра^ шухӑшласа. 
Вёсем уйра кунёпе, 
Вёсем нумай курмалла, 
Тесе кӗрет пӳртнелле; 
Сӑмах хугаа!1 ыйтмалла: 
„Есир уйра, ӗҫкейсем, 
Пирён ^ёкеҫе курман-и? 
Манӑн ёнгӗ пёр сиртен 
А н р х йулнӑ ыйтманни." 
Кётӳҫӗ п ӳ р | ӗ п ё | ё к пӳрт 
Хый ҫуттипе ҫутӑлаГ, 
Кӑптӑр-каптӑр тёнелте 
Пё-ҫёк сӗтел курӑна^; 
Ҫав сётелён айён^е 
Х у р а кушак мӑрлатаГ, 
Пуйан арӑме килитэден 
Хӑлхи урлӑ пит ҫӑва-Г. 
Пуйан арӑмӗ ыйтсассӑн, 
Кётӳҫё шӑппӑн тапрата^: 
„Кӑнтӑр апат;е тусассӑн, 
Куртӑм ӑна мёскёне 
Епӗ кайӑк урин^е, 
Калама та хӑрамалла! 
Палан варё йенелле 
Вёҫҫе кайрё унпала. 
Кайак пырагГ ӳпле пек, 
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'Цалӑш пулё ҫунатги; 
Х а ш к а н ӑ цух кӑвар пек 
Хӗрлбн курӑна? пёсехи. 
Пуйан арӑмё ҫавӑнтах 
Ӑнсӑр ӳкет урайне: 
„ Ах мӗн пул^ё, Турӑ , ҫырлах, ' 
Тесе йёрет куҫҫулёпе. 

* * 

Ҫурӑм-пуҫӗ катара. . . 
Ҫӳлти пёлёт кӑн-кӑвак.. . . 
Кармал ҫыяёсем ыйхӑра, 
Ҫывӑраҫҫё вилнӗ пек. 
Уланкинён хуйхӑпа 
Куҫӗ мӑт; та хупӑнмас?, 
Вӑл хӑй хуйхи-суйхипе 
Ҫӗрёпеле ҫывӑрмас1\ 
Ёмӗр пёр иек уттипе 
Тухрӗ ку кил-картине, 
Хура пысӑк кудёпе 
П ӑ х р ё пёлӗт ҫинелле. 
Ҫут ҫӑлтӑрсем ҫутӑлаҫҫӗ , 
Пытавмалла вы^аҫҫӗ , 
Йӑр-йар ҫӳлтен анаҫҫӗ , 
Сасӑсӑр йурй йурлаҫҫё: 
„Ҫёрён пӗт;ӗк ҫынёсем, 
Темёнле хуйхӑ пулсан та, 
Ан йухтарӑр куҫҫулне 
Ы т л а йывӑр пулсан та. 
Есир унта кул,анни 
Пирён т,уна сиктерег, 
Пире сирён макӑрни 
Урйх ҫёре вёҫтерет . 
Епир сире хёрхенсе 
Пёҫёк ҫутӑ паратпӑр; 

Хамӑр пёцёк питэдене 
Пулӑшмашкӑн ыйтагпӑр. 
Ан кул,анӑр, халӑхсем, 
Ы р ӑ ыйхӑпа ҫывӑрӑр. 
Епир сире, мёскёнсем, 
Пурӑннӑ з у х н е пЯрахмӑпӑр." 
Уланки тус ҫав йурра 
Хӑлхисемпе илтеймест, 
Т)ёрипеле кул,анса 
Л а й ӑ х х ӑ н вӑл ӑнланаТ. 
Ы р ӑ йурри ҫӑлгӑрсен 
Епир пӗлмен вӑйӗпе 
Лӑплантар^ё хуйхин-ден 
Уланкинён ^ёрине. 
Ҫӑмӑлланцё Уланки, 
Кил-картинге уткала! . . . 
Сасартӑках кӑвак хуппи 
Удала? те, хупӑна!'. 
Уланки тус ҫавӑнтах 
„Хӗр гупӑнтӑр" тейейт;ӗ, 
Унтан пӳртне кайаллах 
Темен тума кёрей^ё. 
Ҫурӑм-пуҫӗ хӗрелет , 
Тул ҫутӑлат кёлт тӑрсан, 
Ҫӑлтӑр йӑр-йар ӳккелет.. . . 
Хёвел ҫуги палӑра!1.... 
Уланкинён гарҫисем 
Оитрёҫ йулан-утсемие; 
г|)ёнсе килт,ёҫ ҫав ҫынсем 
Лумӑҫ-гухатмашсене. 
Пур таврари йалсен^ен 
Пуҫтарӑат}ёҫ лешёсем: 
Пёр иёринцен -ҫёлхеҫёсен 
Ирттереҫҫё ^ёлхисем... . 
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* 
* 

Хура вӑрман, сём вӑрман, 
Йанӑра?, кёрлет ун варри, 
Тӑреан, тӑрсан пӑртакрае 
Ҫатӑртата? ҫатраки. 
Ҫул пур ҫёртен, ҫук ҫӗртен 
Ҫи^ӗ йулан вёҫтерет; 
Ш ӑ ш и тухман ҫёрсев^ен 
Вӑл туха? те, сиктерет. 
Пурин лаши хашлата?, 
Сӑмсипеле хартлата?; 
Пурне те ҫын васката?, 
Пырсан-пырсан ҫаптара?. 
Усалсен нек ҫынӗсен 
Ҫӳҫӗ-пуҫёсем вёҫеҫҫё; 
Вёсен тискер куҫён^ен 
Вутпа кӑвар сикеҫҫё. 
Куҫӗсемпе ҫӳлелле 
Пӑхаҫҫӗ те, кайӑк ҫук; 
Кӑвак сӑмсисемпеле 
Шӑршлаҫҫё те ,шӑрши ҫук. 
Хӑйсен вӗҫкӗн шухӗшӗпе 
Ҫав кайӑка кураҫҫӗ, 
^ ё л х и ҫине шаннипе 
Ӑна вӗсем тупаҫҫё. 
Сиктереҫҫё сиккипе 
Ш ӑ п сывлӑша йанӑратса, 
Хура вӑрман варрипе 
Хӑйсем тёллён ҫул туса. 
Пёр пёринпе калаҫса, 
Пырсан пырсан кулаҫҫё, 
Пур те пёрле ахӑрса, 
Асамӑҫ йурри йурлаҫҫё: 
„Ҫитмёл ултӑ ҫырмана 

Кӗрсе тухса каҫӑпӑр, 
Ҫитмӗл ҫит^ёмёш варта 
Ҫав кайӑка тытӑпӑр. 
Шуйттан | арсан шырама 
Унтан епир хӑрамӑпӑр; 
Арҫурри аташтарсан, 
Тытӑпӑр та, ҫакӑпӑр. 
Сик, сик, лашам, сик, лашам, 
Палан варё йевнелле, 
Вёҫ,вӗҫ лашам, вёҫ лашам 
Каҫ пулизден ҫигмелле, 
Каҫ пулиэден ҫитӗпӗр, 
Ҫав кайӑка тытӑпӑр; 
Шывсӑр-мёнсӗр пӗҫерӗпёр, 
Шӑмми-мёнёпе ҫийёпӗр." 
Хура вӑрман, сӗм вӑрман, 
Йанӑра?, кёрлет ун варри, 
Тӑрсан тӑрсан пӑргакран, 
Ҫатӑртата? ҫатраки. 
Ҫул пур ҫёртен, ҫук ҫӗртен 
Ҫицё йулан вӗҫтерет, 
Ш ӑ ш и гухман ҫёрсен^ен 
Вӑл туха? те, сиктерет. 
Пурин лаши хагалата!1, 
Сӑмсинеле харла?а?, 
Пурне те ҫын васката?, 
Пырсан пырсан ҫаптара?. 

* * 
* 

Хёвел каҫа сулйна?, 
Сйрг хыҫнелле пытана?; 
Сулхӑнлана? сём вӑрман, 
Уҫӑ сывлӑм палӑра?. 
Сём вӑрманӑн а$исем 
Иӑвисене кёреҫҫё; 
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.^ӑри-^ӑри кайаксем 
й у р ӑ йурласа вбҫмеҫҫӗ. 
Каҫхи хӗвел ылттӑн пек, 
о 

Иывӑҫ витӗр курӑна!1, 
Ҫара вёҫен кайӑк пек 
Унӑн ҫутти вӑйӑ вы^а1\ 
Пӗр сасӑсӑр вӑйӑ вы^а1г 
Каҫхи хӗвелӗн ҫутти; 
Нӳрлё сывлӑш палӑрта^ 
Симӗс йывӑҫӑн ҫулҫи. 
Хёвел а н | ӗ сӑрт хыҫне, 
Тӗттӗмлен^ё вӑрманта; 
Пёр сасӑ-хура уя зухне 
Илтёнмест ҫав ҫавӑнта. 
Шӑпах тӑрагг сӗм вйрман 
Пӗр-ик сехет ҫавӑн пек; 
Иытӑ сасси ҫеҫ катаран 
Илтӗнкелет йӗнӗ пек. 
Ка^ӑмӑ^и (*) йенён-§ен 
Вӑрман йанӑра пуҫларӗ; 
Сывлӑш ырӑ ыйхинт;ен 
Вӑранма та пуҫларӗ. 
Ухё сасси йевёрлё 
Темскер сасси йанарата?. 
Пур ҫӗрте те ҫав тӗрлӗ 
Хӑрӑк шаекӑ шартлата1\ 
Ҫавӑрӑнаҫҫё пӗр ҫӗртвх 
Ҫ и ^ ӗ н лашалӑскерсем: 
Пёр шӑмй урлӑ пӗр майах 
Каҫкалаҫҫӗ мёскёнсем. 
Унтан вара майӗпе 
Лашисене кӑкар§ёҫ, 
Шӑппйн ҫеҫ пёр^пёринпе 

(*) Вӑрман йа^ё. 

Темёв самах пуплерӗҫ. 
Акӑ кӑва!1 хураҫҫё 
Акӑш-макӑш хӑрӑкран, 
Пуҫтарӗн^ӗҫ, тӑраҫҫӗ 
Айаккарах ҫав вутрае. 
Ах, унтэден те пулмарё, 
Ҫӑтӑр-ҫатӑр тутарса, 
Ахӑрса темскер кайрё 
Иывӑҫсене ҫёмӗрсе. 
Ҫӑтӑр-ҫатӑр тутарсан, 

I Ҫынсем пуҫа ҫӗклерёҫ, 
; Вӑл р р ӑ н м а пуҫласан, 

Тутисене йелпёртрӗҫ. 
„Акӑ сана арҫурри!" 

; Тенӗ сасӑ илтӗн^ӗ: 
„Шултӑра тӑвар муклашки 

[ Оанӑн вӑйна ҫёнтер^ӗ ." 
Утсем ҫине утлан^ёҫ 
Ҫав ҫёрлехи маттурсем; 
Вут хӗрёнцен таиран^ӗҫ 
Вёсен самӑр лашисем. 

* * 
* 

; Уйӑх тухрё, хӑпарт;ё, 
Шурӑ ҫутӑпа еутата!-; 
Тён^е тёксӗм палӑрт}ӗ, 
Йумахри пек курӑна!\ 
Уйӑх шӑваГ ку^анса 
Кӑвак пёлёт тӑрашшёпе, 
Пирён ҫёре сыхласа 
Пуҫне пёкет хӗрхенсе. 
Тёнт;е шапах ҫывара!', 
Ывӑннипе вӑл канаТ; 
Таҫта лаша тулхӑра^: 

I Мёскерле ҫын ҫул кайа!1? 
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Пушкӑрт пусси петёнце 
Ав мёлкесем куҫаҫҫё, 
Кӑвакал шурё йеа^ен 
Сиккипеле кайаҫҫё. 
Хура пусӑ уйён^е 
Иертсе ҫулё хӑй пыраГ: 
Сухаланӑ ҫёр хушшинт)е 
Вӑл ҫап-ҫутӑ курӑна1\ 
Сиккипеле сиктерсе 
Вӑрманалла пыраҫҫӗ. 
Лашисене хистесе 
Вӑйран-халран кайаҫҫӗ. 
Лашисенён ӑшёсем 
Шыв тумламӗсёр ҫунаҫҫӗ, 
Хӑйсен те ҫӑварёсем 
Темен пек ёҫме ыйтаҫҫё. 
<>вна кусем астуса, 
Сапгӳлей кӳлли йенелле 
Лашисене ҫавйрса, 
1)уптараҫҫё сиккипе. 
(,'амак таврашӗ хӑртнин^е 
< 'аптӳлек кӳлли курӑна!-; 
Хёрлё хӑва пӗр йенҫе 
Кашла-кашла хуйхана1\ 
Уйӑх мӗлки пашалу пек 
Кӳлӗ тӑрӑх йарӑна!', 
Кулли пысӑк карӑнтӑк пек, 
Курӑк ӑшён^е ҫутӑлаК1. 
Пирён ҫицӗ 'ҫӗлхеҫёсем 
Ҫитрёҫ унта г§уптарса, 
Лаошсене мёскёнсем 
Шӑвараҫҫӗ астуса. 
Хёрлё хӑва варрин'^ен 
Туха^ кайӑк-кӑвакалӗ, 

Куҫа хупса илиэден 
Кӳлле каҫа^ кӑвакал. 
Йар&наТ те, цӑна!1 те, 
Пётӗм кӳлле ҫавӑрна!1. 
Тёкё уйӑх ҫутипе 
Иалтӑр-йалтӑр ҫеҫ тӑваТ. 
Кӳлӗ хӗрне тӑсӑлса 
Асамӑҫсем выртаҫҫё, 
Шыва ланкӑртаттарса 
Тутисемпе туртаҫҫё. 
Ёҫрёҫё те, тӑран^ӗҫ, 
Тӑрас тесе уйлаҫҫё, 
Ан§ах пӗри те тӑмарӗҫ, 
Пур те шыва кайаҫҫӗ... 

* * 
* 

Шурут ҫырми варрин^е 
Шурӑ шӑмӑсем выргаҫҫӗ, 
Кёркуннехи ҫёрсен^е 
Вилнб ҫын пек курӑнаҫҫӗ. 
Пирён патри цйвашсем 
Унтан ҫӗрле иргмеҫҫё; 
Весен шӑмӑсар -ҫёлхисем 
Темён те пӗр пуплеҫҫё: 
г1]и ҫур-ҫӗрӗн тёлёнце 
Ҫит,ӗ йулан тухаҫҫӗ , 
Хура шӑрцӑк уйёе^е 
Каллё-маллӗ "ҫупаҫҫӗ. 
Карланкипе хӑрлатса 
Иырсан пырсан макйраҫҫё, 
Пӑсӑк саспа кул,аноа, 
Хуйхӑ йурри йурлаҫҫӗ: 
„Пурӑнна $ух пурӑнтамӑр 
Усал нумай турӑмӑр, 
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Вилсен аеапа кӗтёмӗр, 
Шыври усал пултӑмӑр. 
Кунӗн-ҫӗрӗн вут ҫинце, 
^ ӗ л х е ҫин^е ҫакӑнса, 
Ҫак мӑн ҫёрӗн айӗнце 
Нурӑнатпӑр макӑрса. 
Ш у р у т ҫырми лакймне 
Пирӗн утсем тӑрйннӑ , 
Типӗ ҫырма тӗпӗн^е 
Выҫӑ пирки касӑлнӑ . 
г1]ёрӗлех шыв усалӗ 
Илцӗ хитре Цӗкеҫшӗн; 
Тытрӗ кайӑк кӑвакалё 
Саптӳлек кӳлли шывӗшӗн". 
Ҫапла вӗсем йурласа, 
г | и ҫур-ҫӗрён тӗлён$е, 
Лашисемпе кустарса 
Ҫӳреҫҫё вар патёнт;е. 
Хӑйамат йен^ен-и тен 
Вӗҫет килет текерлӗк, 
Иурла? ҫынсем -ҫарӑнсан 
Цӗрё шуйгган йевӗрлӗ: 
„Пурӑннӑ ^ух ёҫӗрге 
Сире кам пулӑша?- |ӗ? 
Сирӗн усал пӑсташӑрта 
Кам вӑй сире параТ-^ӗ? 
Ватӑлнипе, супнипе 
Хӑвӑра хӑвӑр пӗтертӗр, 
Хӑвӑр ^ӗлхе пӗлнипе 
Кам вӑйлине пӗлмерӗр. 
Палан варне тупрӑр-и, 
Хай кайӑка тытрӑр-и? 
Пуйан хӗрне ҫӑлтӑр-н, 
К&кшӑмпа мул илтёр-и?" 

Шӑмйш автанё авӑта?, 
Ш ӑ п ҫур ҫёре пёлтерет, 
Куҫран-пуҫран ҫухала? 
Ҫынёоемпе текерлёк. 
Шурут ҫырми варрин^е 
Шӑмӑсем ҫеҫ курйнаҫҫё, 
Хавшак ҫынсен ^унӗсене 
Хӑратса ҫеҫ выртаҫҫё. 

II . 
Кармал йалӗ аслӑ, йал: 
Пуйан та пур, ^уххи те, 
^ухӑнни ҫеҫ ҫав авал 
Пулман ^ӑваш хушшин^е. 
Ӑннӑ халӑх ёҫёсем 
Пӳлӗх Тура пӳрнипе, 
Ы р ӑ курнй ҫынӗсем 
Пӗтӗм пысӑк йалёпе. 
Ӑҫта кирлӗ сат па&т,и 
Сулхӑн туса к&шлата?, 
Вёсен ҫимёҫин шӑрши 
Йӗри-тавра сарӑлат. 
Пускилнйё варсемпе 
Пускилсен^ен уйӑрла?, 
Ҫапах та пӗр-пӗринпе 
Ӗҫсе-ҫиме хутшӑна!\ 
Анат-касра пурӑннӑ 
Амӑшёпе Йуманкка, 
Маттур а^а ҫав пулнӑ 
Йалти тӑлӑх Йуманкка. 
Ёҫ ӗҫлеме йуратнӑ , 
Йӑваш пулма гӑрӑшнӑ , 
Ы р ӑ ҫынпа паллашнӑ , 
Усал ҫынтан уйӑрйлнӑ, 
Халитоэн еынна култарман 



Ури ҫине пустарман; 
Вӑл гӑшмана тапӑнсан, 
Унтан тӑшман тарайман: 
Ҫиленсесеён ҫёлен пек, 
Куҫӗпе ҫиҫём ҫиҫтерет; 
Кӑмӑллӑ '[{ух, кӑл,ӑк пек, 
Ҫын т,ӗрине ҫемҫетет. 
Кутник сакки сарлакёш 
Хулпуҫҫийё курӑна1\ 
Улӑп пӗвӗ иысакёш 
Кӗлеткийӗ курӑна!\ 
Сарй хёрсен вӑйӑра 
Пёр ун ҫин^ен куҫ каймас^. 
Вал йурлана вӑхӑтра 
Йалта пӗр ҫын ҫывӑрмасТ, 
Йура йурлама тапратсан, 
Тупйкри ҫын т)ёрёлет, 
КаЛаҫмашкӑн пуҫласан, 
Вагӑ ҫынтан ирттерет. 
Сара ҫӳҫин кӑтрисем 
Пётӗм хёре пӑхтара!1, 
Хёрлё пи^е-куҫёсем 
Гине пйхсан, сан курӑна1\ 
Пуринт;ен те ытларах 
Т,ёкеҫ ана йурата!1, 
Пурин^ен те нумайрах 
Унпала вӑл вайӑ в ы л ^ . 
Пуманкка та ^ӗкеҫе 
Пиге хыга йуратаГ. 
Вӑйара '1]екеҫ йенелле 
Вал йӑпшӑнаТ, сулӑна1\ 
Амӑшесем те пёлеҫҫё 
Вёсем ҫапла пурӑнннне; 
Анҫах нимёв те ^ёнмеҫҫӗ 

Иккёшне те савнипе. 
* * 

* 

Хитре Цёкеҫ ҫухалсан, 
Вӑл ҫухални ирпеле, 
Тул ҫутӑлнӑ-ҫутӑлман 
Сарӑлнӑ пӗтӗм йалёпе. 
Тырӑ вырма та каймаҫҫё 
Кармал ӗҫ^ен ҫынёсем, 
Ун ҫивг§ен ҫеҫ шавлаҫҫё 
Вёсен шӑмӑсӑр ^ӗлхисем. 
Уланки хёрё ҫётнине 
Анаг-касра пёлеҫҫё, 
Ана кайак тыгнине 
Темёскерле те пуплеҫҫӗ . 
Йуманкканӑн хӑлхине 
Ҫав сӑмахсем кёреҫҫё, 
Унӑн вёри 'ҫӗрине 
Ҫите ҫите тивеҫҫё. 

-„Ах^унӑмҫӑм.шухӑ §унӑм. 
Йепле пулас, мён тӑвас? 
Ах йуратни, савниҫём, 
Йепле сана ман ҫӑлас?" 
Анкӑ-минкӗ пуҫён^е 
Ҫав шухӑшсем ҫӳреҫҫӗ , 
Унӑн куҫё умёнт,е 
Иртнӗ кунсем зёрёлеҫҫё. 
Лайӑхрах ыйтса пёлем, 
Ӑспа пуҫра ҫавӑрам, 
Унтан вара ёненем. 
Пӳлёхҫийе пуҫҫапам, 
Пӳлӗхҫийе кёл-тӑвам 
'1]ӑтма вӑй-хал памашкан, 
Йулушамран ыйткалам 
Шырама пулӑшмашк&Н. 
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Тэӑркуҫлана?, пуҫҫапа?, 
Пӳлёхҫийе кӗл-тӑва^, 
Вӗри куҫҫулё йухтара?, 
Пёр сехетрен тин тӑра?. 
Тӑра? те вӑл 'зуптара!' 
Ҫырма пуҫӗ пускилне, 
Сасартӑк кӗрсе тӑра? 
Пулушӑм пӗт;ёк пӳртне. 
„А, Йуманкка, килех!" 
Тийет ӑна Пулугаӑм, 
„Тёпелерех иртсем", 
Т)ёнет ӑна Пулушӑм. 
Пулушӑм вӑл ^ӗлхеҫӗ мар, 
Ҫааах ^иртен тӳрлетет, 
Вӑл асамӑҫ-йумӑҫ та мар, 
^ а п а х темӗн те пёр пёлет. 
Йуманкка хӑй хуйхине 
Кала? ӑна хӑлхин^ен, 
Мёскерле тумаллине 
Ыйта? пӗтӗм 'ҫёрин^ен. 
Пулушӑмё ырӑ ҫын, 
Ҫавна курсан хёрхен^ӗ , 
Йепле тупасси ҫин^ен 
Калй Кала пёлтерцё. 
Ҫӑмӑллан^ё Йуманкка, 
Пулушӑма тав-турё, 
Унтан вара кайалла 

Анат-касса уттарцӗ. # * 
* 

Тавлӑ ҫёр уййи вӑрманта 
Уҫланкӑ пек курйна?; 
Йӗлме-ҫӳҫе йӗри-тавра 
Симёсленсе сарӑла?. 
Пайан хӗвел шӑратса 

Хура пусса ҫунтараТ, 
Ҫулти ҫынна тарлатса 
Вӑйран-халран кайтара?. 
Ҫапах виҫҫён вӑрмантан 
Тухаҫҫё те утаҫҫё, 
Вӑрман витёр тавраран, 
Тавлӑ ҫӗр урлӑ кайаҫҫӗ, 
Кёл пек тӑпра ҫийёнтав 
Вӑкӑрсем пек утаҫҫё, 
Пуринӗн те аллин^е 

| Алтуййисем вьцаҫҫё. 
Хёвел пӑха? шӑратса, 
Ҫил-шавкёр-карнимёнтеҫук. 
Кайӑк йурра йуратса 

! Йурлаканё пёри ҫук. 
Виҫ ҫын кӑна Тавлӑ-ҫӗре 

I Йантратаҫҫё калаҫса. 
| Сасартӑк вёсен ҫине 
I Тусан пыра? йавӑнса. 

Ҫавра ҫилён варрин^е 
Вёсем кур^ёҫ пёр пукан; 

| Ҫав пуканан ҫийён^е 
Пёр ҫын лара?, ^ёр-шуйттаа, 
Т)ике тӑрӑшшё ватӑ ҫын 
Вут пек хёряё сухалпа, 
Мӑйракисем ҫёр вӑкӑрин, 
Йуплё йуплӗ ^армака. 
„Катӑк пуртӑ, йе ҫӗҫӗ, 
Тимёр карта гёлнех пул," 
Пёри ҫапла терё те, 
Хӑйсен ҫулӗпе утрёҫё. 
Вёри гусан ҫавӑнгах 
Саланма та пуҫларё,-
Шуйттанё те пӑэдувах 



Таҫталла кӗрсе кайрӗ . 
Ҫул ҫыннисем Кармалтан 
Тухнӑ ӗнер ирпеле, 
Вёсем ҫавӑ вӑхӑтран 
Угнӑ ҫёрё-ҫёрёпе. 
Хӑйсем Тавлӑ ҫёр уййинце 
Йара йара пусаҫҫё, 
Хырӑмёсем хыр ҫин^е 
Ула ула лараҫҫё. 
Вёсен ҫулй хёррин-^е 
Улма йывӑҫҫи курӑна!', 
Ҫаврака сулхӑнёпе 
Хӑй айнелле йыхӑра1\ 
Ҫавӑнпа унӑн сулхӑнне 
Ҫаксем пырса лараҫҫё, 
Хутаҫҫинтгҫи ҫӑкӑрне 
Кӑлар$ёҫ те |ӑмлаҫҫё . 
Йывӑҫ ҫин^е улмисем 
Ҫиме ант;ах ^ёнеҫҫӗ , 
Ан-ҫах танлӑ т;ӑвашсем 
Спассӑр улма ҫимеҫҫё. * * 

* 

Апатланса тӑран^ёҫ 
Вӑрӑм ҫулӑн ҫыннисем, 
Пагтӑрсем пек тацран^ёҫ 
Каллах утма маттурсем. 
Хитререх ге пысӑкрах 
Вата ҫёрёнци маттурё, 
Пккёшён^ен ҫӑмӑлрах 
У т а ! унӑн урийӗ. 
Вал витерсе калаҫаГ, 
Темскер тума вёрентет, 
Йёри-тавра пӑхкала!' , 
Куҫне-пуҫне выл>ата1\ 

Ҫавӑ пула!1 Йуманкка, 
Иккёшё йулташёсем, 
Матенпеле Ул,анкка,— 
Ун пи-эдёишн ывӑлёсем. 
Вӑл вёсене йулташа 
Илнё хӑйпе ҫул ҫине; 
Лешсем те асӑнмалӑх 
Пулӑшаҫҫё тӑванне. 
Ҫапла вёсем утаҫҫё 
Питё хытӑ васкаса; 
Курӑнми те пулаҫҫӗ , 
Вӑрманалла пӑрӑнса. 
Хёвел пӑха? пёҫертсе, 
Тён^е тётёрен курӑна^; 
Варман сулхӑн ӳкерсе, 
Хӑй айнелле йыхӑра! \ 
Хёвел хытӑ шйратсан, 
Ирёксёрех ӳокелён, 
Пӑтӑр пӑтӑр тар тухсан, 
Каҫ пуласса ҫеҫ кётён. 
Ан^ах хёвел вӑхӑтсӑр 
Анса лармас1~ сӑрг хыҫне, 
Каҫ та ҫаплах вӑхӑтсӑр 
Килмест уҫӑ сывлашёпе. 
Пайанхи кун улӑшӑн^ё: 
Хёвел кӑнтӑр тёлён^е 
Катӑлмашкӑн пёр йен^ен 
Кӑшгӑн кӑшгӑн пуҫларё. 
Вӑпӑр кар^ӑк шутланӑ 
Хёвел пуҫне ҫимешкбн: 
Патак ҫине утланнӑ 
Хёвел пагне вёҫмешкӗн. 
Хёвел пагне ҫитнб те , 
Кавле-кавле ҫутта ҫийет 



Пӗтӗм ҫутӑ тён^ене 
Ҫӑварёпе хӑратаФ. 
.,Тёнт;е ёнтӗ пётет пулӗ!" 
Тесе ҫынсем пуплеҫҫё; 
.,Йулашки кун ҫитет пулӗ!" 
Тесе уйран кёреҫҫӗ. 
Йуманккапа йултагаёсем 
Тӗттӗм пирки •ҫарӑн-ҫӗҫ: 
„Сӗм сӗмеккем, сёмеккем, 
Ҫав кар^ӑка ҫи!" терёҫ. 
Вӗсем ҫапла каласан, 
Хӗвел пӑхма пуҫларӗ; 
Хӑйсеи каллах пӑртакран 
Кайрёҫ кайас ҫулёпе. * * 

* 

Тёттёмлен'Бё, каҫ пул^ё, 
Пёгӗм тён^е лйплан^ё, 
Ш ӑ р ӑ х сывлӑш уҫӑл-§ӗ, 
Вёри ӑшӑ лёпленцё. 
Такӑр, йака ҫулпала, 
Оём вӑрмавйн тӑрӑшшёпе 
Виҫӗ маттур каҫпала 
Пыра!' пысӑк уттипе. 
Хаштин хаштин хашлатса 
Вёри ҫёлен вёҫтерет, 
Сывлӑш тӑрйх йарӑнса, 
Хёрлӗ хёлхем ӳкерет. 
Ҫул ҫыннисем пуплеҫҫӗ, 
Сасӑ туса утаҫҫё; 
Пуҫёсене ҫёклсҫҫё, 
Ҫавна курах кайаҫҫӗ. 
„Ку Ҫӗлеще антарас, 
Улталама:Йарас мар,! 
Йаш-кӗрёме ырӑ тӑвас, 

Илӗртмешкӗн парас мар," 
Шикленмесёр каларё 
Йумаекка ҫав сймаха. 
Катӑк ҫӗҫӗ кӑлар^ё, 
Сулахайпа кайалла 
Сылтӑм хулпуҫҫи урлӑ 
Ҫав ҫёҫҫине пӑрахрё, 
Сулахай алли урлӑ, 
Сурса ҫапла каларё: 
„Вёри ҫӗлен, вут ҫёлев^ 
Ан ҫакӑнта, вут ҫёлев, 

; Улталаса йашсеве 
Ан ҫӳре есӗ ӳлёмрен!" 
Вёри ҫӗлен ҫавӑвтах 
Укет ҫиҫём сиҫвё пек, 
Йумавккарав кайрарах 

! Упалевет шуйттан пек. 
Йуманкка пёр йулташне 
Пилеш хулӑ кастара^, 
Унтан катӑк ҫёҫҫиве 

| Хулли вёҫве ҫыхтара!1. 
Вара хулла тытаТ те, 
Вут ҫӗлене ҫаптараг1г, 
Вут ҫёленёв ҫурӑмне 
Кастара!1 те кастара?! 
Вӗри ҫёлен пилёкё 

I Ҫип пек ҫеҫ тӑрса йула!*, 
! Унӑн вӑйё-тёрекё 
I Хӗртнӗҫем пётсе дара!1. 
I ЫйтаТ ҫёлен пулӑшу, 
; Иуманккана йӑлӑна!1, 

Лешӗ пара!1 пулӑшу: 
КастараТ те кастара?! 
„Сире "дёррён йарсассӑн. 



о — 

Есир ҫ и ^ б н тухатӑр," 
Тесе кала? ыйтсассйн 
Пирбн Иуманкка паттӑр. 
Вӑл сисекен ^брипе: 
„г|)бкеҫ патне кайа?-т,б," 
Тесе ӑна хуллипе 
Ҫатлаттар^е вблерг§ё. 

* * 

о * 
Иуманккапа йулташбсем 
Кунён-ҫёрён утаҫҫб, 
Ҫапах алли-урисем 
Пирённи пек ырмаҫҫб. 
Виҫҫёмёш кунне весем 
Палан варне ҫитрбҫб, 
Ӑна курсан -§брисем 
Хытӑ кӑлт-кӑлт сикеҫҫё. 
Палан варб тарӑн вар, 
Иепле унта анас-ха, 
Ах, апла мар, апла мар, 
Анас пула? ҫапах та. 
Пёр ҫӑкана касрбҫ те, 
Ун хуппине сӳрбҫб, 
Йавса вёрен турёҫ те, 
Ҫавйн тарӑх ан^ёҫё. 
Палан варбн тёпбн^е 
Тар йывӑҫҫи курӑна?; 
Иуманкка ун йеннелле 
I [улташбсемпе пыра?. 
Херёх те пёр к^рйкпа 
Лартна шывпа Иуманкка 
Тар йывӑҫне аллипе 
Оёркелерё темён тума. 
Унган мука пуртӑпа 
Ӑна касма пуҫларё, 

Анцах пуртти паллӑ та 
Йывӑҫ ҫинце тумарё. 
Вара §апла кал арб: 
„Касӑл, касйл, тар Йывӑҫ, 
Тайӑл, тайӑл, тар йывӑҫ!" 
Каллах касма тапратрб. 
Кац! ка^! л а р т а ? - к а с ӑ л а ? , 
Тар йываҫҫн тайӑла?; 
Каснӑ ҫёртен сёт йухат, 
Йывӑҫ кутне кӳл гӑва?. 
Йуманккаран тар йуха?, 
Шӑпӑр шӑийр тутара?; 
Каснӑҫемён касӑла?, 

| Тар йывӑҫҫи тайӑла?. 
Ёҫес килет Йуманккан, 
Вут пек ҫуна? ӑшё- |икки, 
Ҫапах йывӑ# касасран 
Пӑрахмаст ун алӑ-ури; 
Ҫитменнине сёт кӳлб 
Пуҫтарӑна? йывӑҫран, 
Ҫапах та вӑл: „тем пулё," 
Тесе, еҫмест ҫавӑнтан. 
Ул^анккана пурттине 
Ывӑнсассӑн тыттарт,ӗ 
Тар йывӑҫне ӳкерме, 
Ш р т а к хӑй канма тй-ҫб. 
Пбр вунӑ хут пуртӑпа 
Лешб ка-ҫ! ка'§! лартсассӑн, 
Тар йывӑҫҫи тайӑлса 
Ӳкрб ша.тҫи тулсассӑн. 
Тар йывӑҫҫи ӳксессбн 
Куҫран-пуҫран ҫухал^б, 
Вӑл ҫухалсан кӳлерен, 
Сарй ^ёкеҫ тухеа тй | ё . 



УГ * 
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Пӑнтӑр-пӑнтӑр параппан 
Сассипеле йал йантрат, 
Йуманккана йалги пуйан 
Пайанхи кун хёр пара?. 
Шап-шурӑ халӑх туй курса 
Пуйан патенте савӑна?, 
Сӑрипеле тӑранса 
Шыв пек ӑна тыткала?. 
Ҫёрёпеле туй сикет 
Йашсен 1,унне хускатса. 
Тул ҫутӑла?, ҫёр иртет, 
Халӑх ҫапах ҫавӑнта. 
Хӗвел тухса хӑпарсан 
Туй хадӑхё ҫуй турё, 
Сарӑ пысӑк кӗлетрен 
Пбркен^бкпе хӗр тухрб, 
Икё кбтесле ш ь ц ӑ к а 
Ӑна илсе кбреҫҫё; 
Ашшб-амӑшб шылДкра 
Еуҫҫулёпе йёреҫҫе. 
Парне парса ҫавӑрӑнсан, 
Татах кил-йышб йбрет; 
Ашшб-амӑшб тав тусан, 
Пӗркен^ёкпе хӗр хӳхлет: 
Телейне те ыррине 
Аттем патӗн^е куртӑм, 
Хуйхипе те суйхипе 
Хӗр ӗмӗрин^е паллашрӑм. 
Атте, маншӑн кул,анӑн 

Утӑ ҫулма кайсассӑн, 
/ / • " 

Улӗи иана астӑвӑн 
Тырӑ вырма тухсассӑн. 
Анне, хёрне аставӑ* 

Хёлён вӑрӑм ҫёрёнце, 
Пайтах куҫҫулё йухтарӑн 
Хӑвӑн тёпел кукрин^е. 
Мамӑк минтер хӑпармас? 
Хӑмат; п и | ё тӑвӑртан, 
Манӑн кӑкӑр ҫавӑрӑнмаст 
Пысак хуйхӑ курнӑран. 
'{)ёрё турат йӑмрасен 
(^ил-тӑвйлта хуҫӑла?, 
Хёр те ашшё килён^ен 
Пбве ҫитсен уййрла?. 
г1)бкеҫ ҫапла гпьцӑкра 
Хӳхле хӳхле йура йурлат, 
Шап- шура халйх йбри-тавра 
Куҫҫулёне йухтарат. 
Хапха патне ҫын ута* 
Пбр пбринҫен васкаса: 
Йулан утпа хӗр кайа?, 
Йбрсе йурла? хумханса. 
Уй хапхин^ен тухнӑ $ух 
Пбркен^ёкён ҫийён^ен 
Оаламагпа виҫё хут 

! Ҫапрё кёрӳшё хуллен. 
| Туй халӑхё тайӑлат, 
I Ӳсёр халӑх ҫывӑра?; 

Туй куракан салана?, 

! Туй сӑрине вӑл мухтат. * * 
* 

Пирён ёмёр, йаш бмёр, 
Иргсе кайа? ^ёмпёрте. 
Асла пулас терёмёр, 
Ҫавӑнпа епир йут ҫёрге. 
Пысӑк ӑслӑ пулсан та, 
Йуманккана ҫитес ҫук. 



Питӗ ҫирӗп пулсан га, 
Ваттисем пек пулас ҫук. 
Ӗлёкхи пур -ҫӑвашсем 
Пё$ёккёнех пётеҫҫё; 
Вёсен ёҫки-ҫикисем 
Хӑйсемпелех пӗтеҫҫё. 
Кармалта та кат^ухне 
Пысйк ёҫкӗ тумаҫҫӗ; 
Ҫимёк ҫин^и вӑйӑсене 
В ы . р м а та пӑрахасҫё. 
Хёлӗн вӑрӑм ҫёрӗн^е 
Сарӑ хӗрсем уллахра 
Йуманккапа 'Цёкеҫе 
Асӑнаҫҫё йурӑра. 
Т]ёкеҫ туйё кёрлени 
Йёри-тавра сарӑлнй, 
Вал ҫухалса тупӑнни 
Ёмӗрлӗх йат хӑварнӑ . 
Хитре гЦӗкеҫ йуррине 
Халӗ те пулин йурлаҫҫё. 
Туй халӑхне йёртнине 
Халлап туса ваклаҫҫё.— 
Йёри-тавра сём вӑрман 
Пулвӑ ӗлёк Кармалӑн: 
Кармал ҫынё уй курман 
Уй хапхин^ен тухсассӑн. 
Аҫта пӑхнӑ—сём вӑрман 
Кашла-кашла хумханнӑ ; 
Унпа тырӑ-пулӑран 
Ытла Кармал савӑнаӑ . 
Халё варман хёррине 
Тӑрса йулнӑ ҫав Кармал, 
Йывӑҫсем те кӑ^ухне 
Сайра кйл-кал ӳсеҫҫб. 

Кармалӑн улӑхӗсем 
Халё те утӑ параҫҫӗ, 
Халё те Кармал ҫынӗсем 
Утӑ ҫулса тарлаҫҫӗ . 
Палан варне хам кайса, 
Хам куҫӑмпа хам кургӑм, 
Тарӑннин^ен хӑраса , 

1 Анса анцах курмарӑм. 
1 Пирӗн йалти сар хёрсем 

Сӑнсӑр тискер йашсене: 
Палан вартисем! теҫҫӗ, 
Ҫываха та йамаҫҫӗ. 

! Ҫынсем ёҫне ӗҫлеҫҫё, 
Халлапсене йараҫҫё; 
Вӑха^ёсем иртеҫҫё, 
Варти шыв пек 'ҫупаҫҫё. 
Тем тӗрлё те шыв йуха!\ 
Тёрлё ҫӗре алӑта!\ 
Тёслёрен ҫын ҫурала^, 
Пинтен пёри цап йараг. 

Хунар ҫутти. 
Итлёр-ха, итлёр-ха, пурӑна-

кансем, 
У ҫӑр-ха куҫӑрсене, халӑхсем! 

! Сӗм вӑрмана кам-ши ҫав 
йанрата?, 

Кам-ши хунарпаӑна ҫу тата!"? 
| Аслати сасси пек унӑн сасси, 
I Уйӑх ҫутти пек хунарин 

ҫутти. 
Аллипе сулсассӑн сывлӑш 

кёрлет, 
I Малалла утсассӑн ҫёр кис-

ренет. 



Вӑл сиввбн пӑхсассӑн ҫиҫём 
ҫиҫет, 

Калаҫнӑ ^ух вилнб ҫын 
цбрблет. 

Щ р йывӑҫсем тӑрӑх ҫил-
шав кбрлет, 

Вӑхӑ.^б вӑхй^бле йан йантрагГ.| 
Кам пулбтегбр есирҫав ҫынна?| 
Кам хӑваг пара!1 пулб тетбр 

ӑна? ! 
Епб халб пблтбм бнгб вӑл 

каине: 
Сӑмахрансисрбм вёрентекене.; 
Па$бҫавҫывнӑн „Тӑнлӑхуна | 

ҫут," 
Унӑн хунарин йат;е „Ҫырнӑ 

хут." 
Тӑнлӑх вбренгет ҫынсене 

пурӑнма, 
Йывӑр кунта пӗр пбрне 

пулашма. 
ЙАНТРАК ЙАНТ-

РАВӖ. 
Ӗмёр сакки сарлака. 

1) Мун-кун. 
Ы л т г ӑ н пек курӑнан ҫутӑ 

хбвел 
Тӳперен, ҫӳлтен, пблбтсем 

ҫин^ен, 
Пирбн ҫбр ҫинт)и ^ёрб т;ун-

сем ҫинтце 
Ылттӑнӑн ҫугата* пайан 

хбвел, 
Куҫё харщнне салагса йарса, 

Ҫӳп-ҫӳхе тутипе йӑл-йӑл 
кулса. 

Ҫуркунхи пблбт кӑн-кавак 
пблбт 

г]}атӑр пек ӑна витсе ҫеҫ 
тӑраГ, 

Пирбн йенеллеҫуттинейараТ 
Ҫил пблб^б ҫеҫ, шур хулӑм 

пблбт, 
Тӳпене пбрре те ауҫтарӑн-

мас1\ 
Хбвеле пӑхма хупласа р р -

мас1\ 
Мбншбн капла, ҫутӑ хбвел, 

пайан 
Ҫутатса пахма р р ӑ н м а с -

тӑн? 
Шурӑ пблбт айне пытан-

мастӑн? 
Хбллехи тӑвӑлла кбске кун-

тан 
Хӑтӑлнӑшӑн есб савӑнатӑн-

им? 
И е тӑрри йурри аҫтараТ-и 

сана? 
Ҫбр ҫине пӑхса, ҫывсене 

курса, 
Вбсен ^брине куратӑн пулб, 
Ҫавӑнпа пайан хбпбртетён-

тбр. 
Калла та мал алла урам тӑрӑх 
Шап-шурӑ халӑх кунб кунёпе 
Вбркет ёҫсбрех бҫкб-ҫикбре. 
Уйалла пӑхсан, хбллехи 
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кёртсем 
Унта та кунта, сулхӑн 

ҫёрсент,е, 
Курӑнаҫҫбтарӑнҫырмасен^е, 
Вёсем те пайан, хӗлён ат;и-

сем, 
Ҫурхи шыв пулса йухса 

кайаҫҫё, 
Гул тӑрӑх сиксе, кулса пы-

раҫҫӗ. 
Ак пӗр ҫырманӑн икӗ хёр-

рипе 
г1]ӑваш пӳрцёсем касси 

кассипе 
Кайӑк йӑвисем пек ларса 

тухнӑ . 
Хёвел питёнт,е унта Шупуҫ 

л ара1'. 
Хӑй пёт>т}ен вӑл ҫырманӑн 

пёр йенне 
Сарӑлса выртнӑ пысйкӑшё-

пе, 
Йышӑнса илнёҫур^ёсемпеле. 
Хёвел тӳртёнёнце Тип-Варпа 

Шӑмӑш 
Шупуҫпе тёлме-тёл ларса 

тухнӑ . 
<>в пускилсене виҫёшне 

пӗрле 
Мӑншу йатлӑ хунӑ авалхи 

•ҫӑваш. 
Шупуҫ пек лайӑх -рпер 

пускилё 
Пётём Мӑншуйалён^етеҫук. 

; Шупуҫ урамё сарлака урам, 
Сарлака урамрайешёл курӑк, 
Урам хёррипе тёрлёрен 

йывӑҫ 
Кӑ^йкӑ каларма пуҫланй тнн. 
Тул ҫутӑлсанах вёт ат)а-пӑ'§а 
Урамё тӑрӑх выл,аса ҫӳрет. 
Ашшё-амӑшне вӑл савӑнта-

ра1\ 
Сарлака вӑрӑм урамра утма 
Шурӑ хамат; кёпе пайан 

килёшет. 
Хуткупӑссене тӑсса каласа, 
Урама тӑрӑх гашласа пыни 
Сарӑ хёрсенён тӑнё-пуҫёсене 
Йашсем йенелле ҫавӑрса 

йараТ. 
Урамваррин^е ҫёрҫулхиҫӑка 
Пётём Шупуҫа илемлетсе 

лара1\ 
Ҫав пысӑк ҫӑка мёлки сул-

хӑнёп^е 
Сарӑ хёрсемпе выл,аса кулса 
^ у ^ у йарӑнаҫҫё маттур кат}-

Т̂ ӑСбМ} 
Ывӑҫи ывӑҫипе шурӑ пёре-

мӗк 
Хёрсен ал лине вёсем параҫҫё, 
Пӗрле калаҫса кулса тӑраҫҫё, 
Йурӑсене йурласа урамтӑрӑх 
Йалти пур маттур, сарӑ кац-

т^ӑсем 
Ташласа утаҫҫӗ хут купао-

семпе. 



'Цирку ^анӗ сасси вӗсен сас-
сипе 

Пёрле хутӑшса йантраса 
тӑра?, 

ҫынни, 
Ҫапла Мун-куна вӑл хисеп-

лет! I 
| Аслӑ Мун-кунра вӑл савӑнни 

Савӑнӑҫпала хӑлхана тула?. Ҫут тӗн-§е тӑрӑх вӗҫсе 
Пёр-пӗринпе пӑраҫник 

майӗпе 
сарйла?, 

Вӗҫсе сарӑлса пур $ёрё цуна 
Ваттисемпайанӗҫсеҫӳреҫҫӗ . | Пырса ҫапӑнса хускатса 
Христос ^ӗрӗлнӗ! Мун-кун йара?, 

йаг§ӗпе | Ҫӑмйл шйм-шакӑлӑ аца-пӑ-
Хёрлӗҫӑмартасемпӗҫереҫҫё. р н а 
Сётелли тулли тёелёрен I Ҫулҫӑ пек выл,атса ташлат-

ҫимёҫ, тара?. 
Кӳртсе лартсассӑн ирӗксёр Шупуҫ урамён^е зуэду ку-

ҫийён, тӗнце 
Апат хыҫӗн-ҫен пыллӑ сӑра Алӑ ҫупса ташла? сарӑ йаш 

сёнсен, а^а, 
Тутинекурах ӳсёрӗлсе кайӑн. Маймӑл пек ҫӑмйл унӑн алли-

ури, 
I Ҫӳлё таканлӑ агтипеле вӑл 

Пайанхи кун та савӑнма. 
сассӑн, 

Хйҫан тага пирӗн савӑнӑҫ ] Кӗл пек хӑйӑрла? ҫурхи 
курас? тӑпрана. 

Тӑванпа тӑван $уп-тумасас- | У н ^ е н те пулмас?, пӗ$ӗк 
сӑн, а^асем: 

Пайанхи куна йепле иртге- | „Ав Иантрак кунта килет, 
рес? 

Иртнӗ куесен^е хирёҫни-
сене 

Пайан манса 'ҫиоер пурӑнӑ-
пӑр, 

Хамӑр тӑвана курайманнине 
Ийлтах манӑпӑр та цуп-

тӑвӑвӑр. 
Ҫапла хӗпӗртет $ӑн тён 

терӗҫ, 
Хӑйсем саланса унта та 

кунта 
Урам вэррив^ен килӗсене 

кӗ^ёҫ. 
Маттур каэдӑсем кӑна йул-

^ёҫ. 
Вырӑсла йурӑ пуҫласайа^ӗҫ, 
Йантрак вёсене ҫӗлӗкне 
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илт}б, 
Кусем ӑна хирбҫ пуҫ та тай-

марбҫ. 
Ҫимбк тӗлӗнт}е ҫумӑр пёлёт}ё 
Тбттӗмленет те, хайарланаТ 

•ге, 
Аслати сасси кӗмсӗртетет, 
Уйри ҫынсене килелле тар-

та!\ 
Йантракӑн ҫамки ҫав пёлӗт 

пекех 
^утщг патёнт]е тёксёмлене 

тӑраТ, 
Куҫёпе Йавтрак выҫӑ тук-

мака 
1 Гаш ацасенёв асне килтерет. 
Иурӑсем йурлама р р у с ӑ р 

йашсем 
Пантрак умёв§е ^арӑвмаҫҫё 

те, 
Гитменинве тата зут/цу ҫин^е 
Маттур хыҫёв^ен маттур 

йарӑват. 
Пантрак тукмак пек аран 

куҫёпе 
Иарӑвакавсеве пӑхма 

ӗлкӗрет. 
Иарӑнакав м а п у р хытӑран 

хытӑ 
Тапса йарӑва!1, ҫӑка ^ӗтре-

нет. 
Такав ҫумевт,е пйртакҫӑ 

тӑрсан, 
Йантрак кайалла ҫавӑрӑнса 

кайрӗ. 
Вӑл утсаосйьахпирёв ат,асем 
Йура йурламата пӑрахрёҫё. 
Йантрака вёсем: ,ей, т;ун 

сутакав! 
Мӑвма кайатӑн-ха"? теме 

пуҫларёҫ. 
Йантрак вӗсене, пӑртакҫӑ 

утсан, 
| ^ишкипеҫеҫйунасахӑвар^ӗ . 

| Шупуҫ урамӗ пит вӑрӑм, 
Вӑрӑм урам варрипе 
Ушкӑнӗпе йаш а р с е м 
Анаҫҫӗ хут купӑспа. 
Хура карттус, хаклӑ карттус, 
Цалӑш лараТ пуҫӗ ҫин$е, 
Х у т купӑсӗ йаш аллин^е 

; ТашлаттараТ сассипе. 
Уртса йанӑ хура сӑхман, 

; Тёрёлё умлӑ шурӑ кёпи 
I Капӑрӗпе савӑнтараТ, 

Вы^аттара!1 аллине. 
| Купӑс кала? капӑр УТак, 

Митраппанӑн ывӑлё, 
! Йалта ӑста хут купӑсҫӑ, 
I Ҫӑмӑлтарах ӑслӑскер. 

А^асемпе кёпёртетсе 
Пӗр пысӑк пӳрт умнелле 

| Иырса тӑцб ҫав У Так 
Хут купӑсне каласа. 
Купӑс сасси р р ӑ н ^ ӗ те, 
У Так сасси илтбн-ҫб: 
„ АТа, Тракка, Тӑв-ай&скине 



. Киленицен ташлама! 
Дымастӑн-им есё тага, 
^ёлхесӗр пек цӗнместён? 
Аҫу-аннӳ йамас^и-мӗн? 
Йе вӑрҫасран хӑратӑн-и? 
Ианграк пекки мана хама 
Пилёкёшӗ кирлё-ха! 
А^а, епир утатпӑр! 
Т)ншм.Н1икленессешиклен-

местӗп, 
Ытла ир мар-ши вара? 
Утак: Каҫ пула!1, вӑл: ир, тет 

тата,— 
МиГуксем иаҫӑрах кайнӑ. 
АТа, епир утатпӑр. 
Аг1;асем, т;ӗнер Ивана! 
Шр ащи: Тракка пырсан пы-

ратӑп, тет. 
Мак Траккана: Авӑ ҫынсем 

мӗн теҫҫӗ: 
Есӗ пырсан пур те пыраҫҫё. 
Тракка тухрӗ урама, 
У^ак ррйн§ё йантрама. 
Урам тулли а^а-пӑ^а 
Кёшёлтетсе сиксе пыра!\ 
У^ак кала!' хут купӑсне, 
Ҫӑварӗ унӑн йурӑ йурла^: 
„Ҫӳлё ту ҫинг$и ҫил арманне 
Тыгаканё епир мар, 
Пирӗн шӑллӑмӑрсем"... 
Тракка ҫав йурлакана 
^арса ҫапла каларё: 
,.Е, тупнӑ йу^ламалли, 
Урӑх йурӑ ҫук-и-мӗн? 

Тйв-айӑкки йурри—вӑл йурӑ 
мар". 

Унтан хытӑ сассипеле * 
Тракка нуҫла^ йурлама, 
Пёрле пыракан каэдӑйем 
Унпа тӑсма пуҫлаҫҫё: 
Пултарас ҫук, пулӑ тытас ҫук 
Мӑн шыв хӗрне мӑнма кайас? 
Мӑншу йалӗ хёрӗсемпе, 
Илессӳ ҫук, мӑнма вьцас? 
Ташлассу ҫук, сикессӳ ҫук 
Тӑв-айккийе мӑвма килес? 
Уллах ҫёрте сарӑ хӗрпе 
Вӑрттӑнсӑмахманма пуплес? 
Оӑмса тутри гаур тутӑра 
Кӑвак шилет касйин^ен 
Ташламан ^ух, тарламан | у х 
Мӑнма кӑларса кӑтаргас? 

I Пултаратпӑр, пулӑтытатпар, 
Ниӑҫта намӑс курмастпӑр, 
Анне кинё тӑвайатпӑр 
Хамӑр йалти хёрсене. 
Ватӑ ҫынсен, йӳтенисен 
Пирён ҫумра мён ёҫ пур? 
Епир халё сикнӗ ҫёрте 
Куштан ҫынсен мӗн ёҫ пур?*' 
У1ак нуҫве пӑркаласа 
Йурӑ йурлакав йашсене 
Царса кала!" сӑмахве, 
Хура куҫне Еыл,атса: 
Итлёр-ха, паҫйр Йантрак 
Пуртӑпала урама 

I Пире касма тухасшӑн 
Пулнӑ, теҫҫё ватасем. 
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Тухнй пулеан вӑл тупагГ-т)ӗ, 
Ҫурӑмӗ кёҫтнӗ пулмалла: 
Л а й ӑ г хыҫнӑ пулагтӑмӑр! 
Унан айак пёрт;ине 
Пёррӗв пӗррён сӑвӑттӑмӑр. 
Йака Тӑв-айккийе те вӑл 
Хӑш т)ухне пыракан-ха, 
Пайан пырса пӑха^-ши? 
Тракка ӑна сӑнаса, 
Пёрре ун ҫине пӑхрӗ те, 
^ареа ҫапла каларё: 
„Пырсан мӗн тӑвассу пур? 
Епир иксёмёр сӑмахпа 
^ул ҫурт та лартатпӑр.. ." 
Утак: „Пултараймӑпӑр-и 

мён? 
Пырса курӑнтӑр ан'цах, 
Пирён ун валли куэденеҫ 
Виҫӗм ҫулхийех оур-ха!" 
Тракка: „Курӑпӑр вара мӗн-

лине". 
Пӑргак пур те р р ӑ н | ӗ ҫ . 
Ак ӗнтё Тӑвайӑкки йен^ен 
Ахӑлтатни, йурлани 
Ҫитсе илтӗне пуҫларё,— 
Йака тӑв-айӑкки инҫе мар, 
Пухӑннӑ йаш йантратаТ, 
Ав1 ҫуртсем хушшипе 
Шура шупӑр, курӑна!'. 
Вӑха^ё вӑхӑцӗпе, 
Ташламалли йурӑсем 
Харӑс алӑ ҫупнипе 
Пёрле хугӑшса кайса, 
Тӑв-айӑккин йенентден, 

Пӗр ҫӑвартан гухна пек, 
Пуҫтарӑнакан йашсенён 
Пырса кӗрет халхине. 

Урӑх тёслё пурӑнӑҫ мар, 
Урӑх майла йёрке мар: 
Хӗвел ансан тапрана?, 
Лӑпах ҫур-ҫёрдан пырат. 
Виле ҫин г р хуйха мар, 
Ҫурла-ҫава сасси мар, 
Йал варрив^е йантрата!1, 
Урӑм-сурйм ҫуй тӑва*. 
Пӑраҫник кунё ӗҫлекен 
Усӑк пуҫлӑ старик мар, 
Кӗтӳве хирӗҫ тухакан 
Вагӑ кар^ӑк-кар^ӑк мар, 
Маншу йалӗ йаш-кёрёмё, 
Вйрам сарӑ йаш-кӗрём, 
Хевел ансассӑн пуҫтарӑнаГ 
Оимёс йака Тӑв-аййккийе. 
Кӑнтӑрлахи вахӑга 
Ӗҫсе-ҫисе, ташласа 
Ирттервийё ҫигмен-ха, 
Тага ҫёрёпе вы^а? 
Савӑнаҫлӑ вӑйӑсене, 
Пӑраҫник кунё йат)ӗпе 
Каргаланса ташласа 
Вӗри цунне савӑнтара ! 
Йалӑн вӑта ҫёрёве, 
Икӗ ҫырма хушшине 
Пуҫгарӑнаҫҫӗ маттурсем, 
Йӑваш т,аваш ывӑлӗсем 
Хуҫкаланса ташлана, 
Сарӑ хёрсене пӑХтарка. 



Сарӑ хёрсем ҫивётне 
Пурҫӑнпала йавтарса 
Туртса ҫыхнӑ хытарса, 
Хёрлё пурҫӑн хырӑм-урлин-

-§ен, 
Ш у р ӑ шупӑр ҫийён^ен. 
Пурҫӑн тутӑр, сарӑ гутӑр 
Пуҫё ҫин^е йӑлкӑша?, 
Тумтирён^ен ытларах 
Сӑнӗ - сӑпа | ё ҫутӑрах, 
Шуррӑн ан^ах курӑна?. 
Ҫавракарах куҫё харши 
Хӑпара? те, ана? те, 
П ё р вырӑнта тӑраймас?, 
Катэдӑ ҫин^ен куҫё каймас?. 
Ҫапла пӑхса тӑнӑшӑн 
Каэдӑн -§унӗ хӗпёргет , 
Вӗри -дёрн хускала?, 
Сикет кёрг кӗрт тутарса, 
Ҫамрӑк алӑ-урине 
Вӑйӑ выл,атса ташлатаФ. 
Ташламаллах ташлас тесен, 
Алӑ ҫупса ташлаҫҫӗ , 
Курнӑҫланма тапрагсан 
Мӑн кӑмйллӑн курӑнаҫҫӗ , 
Пӑхса гӑракан хёрсене 
Пёр сӑмах та ^ёнмеҫҫӗ , 
Ҫӳҫё хёрри кӑтрине 
Оиллетсе ҫеҫ иртеҫҫӗ . 
Акӑ Тракка ташӑ ташла?, 
Кӗлеткипе хумхана!1, 
Пёрре ҫупма тытӑна?, 
Тепёре ури туцанне 
Пӗҫҫи айён ҫаптарса, 

I Шатлаттарса илет те, 
Х у т купӑсӑн сассипе, 
Хӑй ташланӑ майӗпе, 
И к ӗ аллин пӳрнисемпе 
Кушак-кайӑк вӑййине 
Выл,антарма тапрага?; 
Унтан Кури ташшине 
Хӑйён маттур пӗҫҫисене 
Пёрре пёрсе, пёрре сарса 

| Вӑл ташла? кӑна ^ӳхенсе.. 
Тракка ташла!' йывӑррӑн, 

; Ташӑ ҫынни пекех мар. 
Акӑ сирсе халӑха 
Вӗҫсе туха? сирпӗнсе 
Тукмак Петёр .ҫырӑ аца.. 
Вӗҫет, сикет: алли-ури 

I Ҫёр мамӑкё пек ҫӑмӑл. 
Карталанса йёри-тавра 
Тӑнӑ гашӑ, вырӑнё 
Вунӑ т}алӑш таврашё. 
Ҫав ташламалли вырӑна 
Куҫа хупса илизден 
Вёттӗн вёттён утӑпа 
Виҫ-тӑват хут ҫавйрна1\ 
Пӑхса тӑракан йашсене 

I Пӗтӗм халран вӑл йара? г 

I Т)унӗсене хӑпаргса, 
I Ташламашкӑн хӗгӗртет . 
I Килӗшӳлӗ пилёкне 
| Сылтӑм аллипеле тытни 
1 Сарӑ вӑрӑм хёрсенӗн 

Пуҫёсене ҫавӑра?, 
Шерепелё пиҫиххийӗ 

! Ҫёре ҫитех усӑнаГ; 
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Иалттин йалттин сикеёцух 
Шурӑ карттус тӳпийё 
Халӑх куҫӗ умение 
Хут татакё пек вёҫкелет. 
Сунаттине хур^ӑка 
Пёр хуплаТ те, пёр сараТ, 
Ҫавӑн пекех пирён Петёр 
Хӑйён анлӑ хулпуҫҫине 
Пёр пёрет те, пёр сараТ, 
Вӑйин тёрекне палӑртаТ. 
Пёгём Мӑншу йалён^е 
Петёр пек маттур а-§а ҫук, 
Хай те ҫавна вӑл сисет 
Пётём пысак кёлеткипе, 
Ҫавӑнпа вӑл хӑрамасТ 
Нимёнле усал ҫынтан та, 
Хӑй йал пуҫё пек пурӑнаТ 
Кат^ӑсенён хушшинт^е. 
Ӑпа курсан пур йашсем 
Селёк хывса таййлаҫҫё, 
Пер вырӑна пуҫтарӑнсан 
>н ҫӑварёпе пуплеҫҫё. 
Тӑв-айӑккире ташлама 
Халё те Петёр ^арӑнман, 
Халё ге пулин хёрсене 
Цахса тӑма йӑлӑхтарман. 
Ташӑ ташланӑ майёие 
Х»'рнё»,е*ӗе вӑл хёрет, 
Пе!ем пёвёпе | ётренет ; 
Шгар -па1ӑр тар йухаТ, 
Шура тугӑр каларса 
ГОалса илет ӑна вӑл. 
Вӑл ташланӑ вӑхӑтра 
Паш ат,асем сисмен те 

Вӗсем пагне йурласа 
Икё ҫын пырса тӑнине. 
Иккёшё те вӑгам ҫынсем. 
Пёр ҫынё кӑшт вагӑрах, 
Ан^ах унӑн хулпуҫҫисем 
Пит тёреклё курӑнаҫҫё, 

: Ҫамки ҫин |и пёрён-ҫӗксем 
• Аслӑ ҫынна палӑртаҫҫӗ . 

Ватӑраххи йулташне 
Йашсем патне йарасшӑн мар, 

I Ан'§ах лешё туртанаТ, 
Тӑв-айӑккинелле сулӑнаТ, 
Хӑйён йӑмӑкне курас, тет, 
Сӑмахё ҫине т ӑ | ё тӑт;вх 
Ҫамрӑкрах вӑтам ҫынё. 

; Ҫапла ёнтё пырса тӑцёҫ 
| Тӑв- айӑккийе ҫав ҫынсем. 
1 „Лайӑх-и, ҫамрӑк а^асем?" 

Терё мӑн сасӑлӑскер. 
А р с е м ҫавӑрнса ӑна: 
„Ху мёнле, Михали пи^ей, 
Пурӑнатӑн-ха?" терёҫё: 
„Праҫвик майёпе ак епир 
Мён тунине вуратӑш: 
Ёҫетпёр те ташлатпӑр" 
— „Ӗҫес те пула? вӑхӑтпа, 
Ташлани те усал мар! 
Йеиле тата Мун-куна 
Сирён пек йашсем тумалла?", 
Ҫапла Михали калаҫаТ, 
А н | а х унӑн йулташё 
^ёлхесёрпекнимён $ёнме^т. 
В а л тискер куҫёсемпе 
Каэдӑсем ҫине пӑхкалаТ 
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К а ц ӑ с е м хыҫҫӑн йамӑкне 
Тинкерсе пахма тытӑна?. 
Ҫырӑ вйрӑм йӑмӑкб, 
Мӑншу хитре хӗрёсем 
Пӗрле тӑрсан пухӑнса, 
Пурин^ен те хитрипе 
Тӳрех куҫа палӑра!\ 
Пӗтём йаша пӑхтара?. 
Пит-ҫӑмартисем кӑвар пек 
Ҫунса ан^ах тӑраҫҫё, 
Акӑш кӗлетки пек кӗлетки 
Ш у р а шупӑр айӗн§е 
Ҫӑмарта пек ҫаврака. 
Утти унӑн хёр утти, 
Ытараймӑн курсассӑн, 
Хыҫҫӑн угӑн вӑл утсан, 
Ҫавӑн пек хитре хӗре те 
Тиркесессӗн ҫын кулё. 
Ҫитменнине ^ӗлхи-ҫӑварё 
Тӑта ытла ҫитерет; 
г1)ёри те унӑн тем пекех: 
Ы р ӑ кӑмӑллӑ куҫёпе 
Ибрре те ҫав хирёҫмест,— 
Ахал, мар оав каланӑ: 
„Сӑнӗ мёнле, т,унӗ ҫапла." 
Ҫав тёрлӗ хитре хӗре 
Астуни те килӗщет. 
Унӑн пиэдӗшӗ Йантрак, 
Хӑй усал ҫын пулсан та, 
Ӑна тӑнлӑха вёрентет, 
Х ӑ ш '§ух хыҫҫӑн пӑхкала?. 
Йантрак йймӑкё Кётерин 
Петӗрпе ӑща сӑмах -
Калаҫмашкан йурата?. 

Ант}ах п и э д ӗ т ӗ , Йантрак, 
Пирён Петёре йуратмас?: 
Калаҫма мар, сӑвне те 
Курасшӑн мар унавне. 
Петёр ҫавна пӗлет те, 
Ҫапах йака Тӑв-айӑккире, 
Йантрак унта пулсав та, 
Пёр хйрамасӑр Кӗтеринпе 
Ӑшӑ сӑмах калаҫаТ. 
Ытти хёрсем хушшипе 
Йантрак ҫавна иӑхса тӑрса 
Ҫиленнипе кӑвакара1\ 
Матгур Тукмак Детӗрпе 
Вӑрҫма а н р х май шыра1\ 
Петӗр ^ёртрӗ перускӑ, 
Йалкӑштарса ҫеҫ тара?. 

I Йантрак унӑн патнелле 
Хӑвӑрт утса п ы | ӗ ге, 

I Пёрех ҫапрё ^ышкипе 
' Хӗрлӗ пит)ё ҫӑмартин^ен. 
; „Мёншёнкапла,мёншён есё, 

Супкалан^ӑк, йал йытти, 
Мӗскер сана ҫитмерӗ?!" 

| Терӑ те, Тукмак^ Петёрё 
Тыттарцб йат)ӗ Йантрака 

| Суллахай хӑлхн т;иккинт;ен. 
| Ҫав вӑхатрах ацасем 

Т|упса ҫитрёҫ пулӑшма. 
I Нумай та вахӑт иртмерб, 
| Йантрак ҫырма тӗпён^е 

Йанӑшнийё илтёнцё. 
Тамӑкран пек тухаҫҫӗ 
Хёрлё ҫырма айён$ен 
Тытӑн-ҫӑксӑр сӑмахсем: 
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„Есё перускӑвупа 
Йала та йарӑн хыптарса, 
Халӑх ҫинце санпала 
Мён тунине курӑн-ха!4 ' 
Йанграк йала йантратса 
Темён ^ухлб выртсан та, 
Йашсем ӑна пӑхас ҫук, 
'§арӑнас ҫ р ташлама. 
Паҫӑрах Йанграк йулташё 
Кайрӗ унтан килнелле. 
Ҫур-ҫёр автанё авӑта?, 
Пирӗн Йака Тӑв-айӑкки 
Хӑнисенцен уйӑрла?. 
Катэдӑсемпе сарӑ хёрсем 
Алӑ парса уйӑрлаҫҫё: 
Ырӑ каҫпа ырӑ ыйхӑ 
Пёрне пӗри сунаҫҫё. 

2) Йуман айӗн^е. 
Сарлака, симӗс, йешӗл ку-

рӑклӑ 
Улӑхсем гӑрӑх Мӑншыв 

ҫутӑлса, 
Пӑхӑр ҫёлен пек йавӑнса 

йуха?, 
Кунён-ҫёрён шывее вӑл 

ӑсатаТ, 
Ҫ&пах та шывё пётни ку-

рӑнмас?, 
Ҫутӑла? Манпшв, | уна хӑ -

партаТ: 
гЦӑваш а^исем кунӗпе шывра, 
Ху рӗсем вёсен ҫуйёпеҫавӑнта 
Йарӑнса ҫӳреҫҫё акӑшсеи 

пек. 

Мӑншыв хуиӗсем кулса ку-
ҫаҫҫё, 

Симёс курӑкпа пӑшӑлта-
таҫҫӗ . 

Хӑй сӑнне пӑхса шурӑ пӗлӗт 
иртет, 

^ёнтёрлё кёпер урлӑ хёр 
каҫа?, 

Мӗлке ӳкерсе кайӑк йавӑна?, 
Пурне те Мӑншыв кӑмӑл ку-

ра?, 
Пурне те йараТ хӑй хӑни 

туса. 
Мӑншыва тӑрӑх саласви, 

йалсем, 
Еайӑк йӑвиеем пек, ларса 

тухнӑ; 
Унта та кунта шыв арманё-

сем, 
Тата хӑш тёлте—кӑвакал 

шурёсем. 
Йухса кёреҫҫё Мӑншыв 

улӑхне 
Икё йен-ҫен те ҫырма-ҫатра-

сем, 
Ҫырмасем тӑрӑх курӑнаҫҫё 

йалсем, 
Йалӗсем ҫинт,е кайӑк йавӑ-

на?. 
Мӑншыв улйхне пёр ҫырма 

кӗрсе, 
Пӗрле хутшанса кайнӑ вы-

рӑнта 
Мӑншу йалё л ара? лутра 
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пӳртсемпе. 
Мӑншу уйбн^е тйлйх йывӑҫ-

сем 
Унта та кунта йӗрсе ла-

раҫҫб, 
Авалхи ҫинт^ен йурӑ йурлаҫ-

ҫӗ: 
„Авал епир нимӗн хуйхӑ 

курман-$ё 
Оём вӑрман ӑшбн^е ларнй вӑ-

хӑтра; 
Темле вӑйлй ҫил килсе кёр-

сен те, 
Пирён тӑрӑсемавӑнмас^-^ёҫӗ; 
Нихӑҫан тавлашу, йатлаҫу 

пулман, 
Пӗр пӗрне нихӑҫан сийен, 

хур туман. 
Е х , иртрӗ вӑхӑт, килмё 

кайалла, 
Пуҫланса кайрё урйх самана! 
Пёрле пурӑнма йывӑҫсем 

сайра, 
Пбр канашлӑ пулма ӑслав-

сем ҫук, 
Пбтётпбр ҫав пбт)бккёнех 

ҫапла!" 
Ват& йумансем, есир ^ӑнах та 
Хӑвӑр бмбрте тембн те 

курнӑ! 
Ҫбрлехи вӑрра га курнӑ 

есир, 
Таркӑн та сирбн айра пу-

рӑннӑ, 

к ^ӳклени те сиртен пы-
танман, 

Киремет те авал сирбн ҫу-
мӑрта 

Иурӑннӑ хӑратса аслӑатте-
сене. 

Пурне те есир курнӑ бмбрте, 
Тембн те пблетбр блбкхи 

ҫин$ен! 
Ан-дах сирён кун инкеклб 

пулнй: 
Тӑшмансем сире касса сай-

ратнӑ , 
А |ӑрсене ҫитёнме те паман. 
ҪавӑнОа хуйхӑлӑ есир,пат-

тйрсем, 
Пуҫӑрсене пбкнё, курпунӑр-

сем тухнй. 
Цӑртак пурйнсан сирбн 

йӑхӑрсем 
Куҫран ҫухалбҫ, паттӑр йу-

мансем! 
Мӑншу йалён |и ҫырмахёр-

рин^е 
Сарйлса лара'Г пбр ватӑ 

йуман. 
Ун ҫин-ре пёрмай, лайӑх кун 

пулсан, 
Кӑранклатаҫҫё хура куракг 

сем; 
Ҫумӑр пулсан, йӑлтӑр-йалтӑр 

ҫиҫбм, 
Кбмсбртеттерсе аслати авӑ-

та1г. 



Х ӑ ш ^ухне ҫавӑнта, лайӑх 
кунсен^е, 

Мӑншу халӑхё, хура ӗҫ 
ҫыени, 

Хӑйӗн ӗҫёсене пӗрле шайлама 
Пӗгӗм Мӑншу йалё вӗҫё-хё-

ринци 
Лутра пӳртсен^ен пёр ҫёре, 

кайӑк 
Пуҫтарйннӑ пек, пухйнса 

пыраТ. 
Хӑшӗ пыраҫҫё пуҫӗсене 

пёксе, 
Хӑшӗ йулташӗпе калаҫса 

пыраТ, 
Калаҫаҫҫё, канашлаҫҫӗ пёр-

нумай'$ӗ-и?. 
Миҫен йал ӗҫне тӑватэдбҫ 

ёлӗк, 
Есӗ хунав йуман пулнӑ вӑ -

хӑтра? 
Ӗҫсен^е вӑрҫу-йатлаҫу шавах 
ХаЛ)ХИ пек ун т,ухне нумай-

т)ӗ-и? 
Йе пур те пёр тан шухӑшлӑ 

пулса 
Пӗр ҫапӑҫусйр иртет-^ё-и 

пуху? 
Епир ӗлёкхи ҫинт)ен пӗл-

местпёр: 
Авалхи т;ӑваш ҫынӗсене кур-

ман, 
ле | Илтессе епир илткеленё те, 

Мёнле ӗҫсене майлассн ҫин- Ан^ах илтнипех ҫынна дёл-
^ен, ме ҫук, 

Иепле ёҫмелли тупасси ҫин- Ҫин-ҫен ватӑ ҫынпа пирён ёҫ 
^ен; ! те ҫук, 

Х ӑ ш ё утаҫҫӗ пёр шухӑш Хал,хи ҫынсемпе хутӑшаг-
ҫук пек. пӑр-ха. 

Ватӑйуман.есёманранытла- |Ак пайан Мӑншу хура х а -
рах | лӑхё 

Мёнле шухӑшлӑ ҫынсем сан ! Пуҫтарӑна!' ҫав ватӑ йуман 
айна кутно. 

Духйннисене пӗлетён пулё. Хӑшё утаҫҫё вар урлӑ каҫса, 
Хӑвӑн ёмӗрӳнте темён те | Пёрле калаҫса хытӑ шав-

курнӑ, лаҫҫе. 
Темён те илтнӗ пулӗ ҫав есё Хӑшё пыраҫҫё ҫырма хбр-
Мӑншу йалӗн^и хура халӑх- ! нелле, 

ран. Аллисене тытнӑ ҫурӑм 
Пагтӑр нумайт;ё-и, мӗскӗн ! хыҫнелле, 
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Сӑмахсфе куҫынсемпемеҫҫӗ, 
Сывлӑпш кӑлӑхах йантрат-

маҫҫӗ. 
Ак пуҫтарӑнцӗҫ Мӑншу ҫы-

нёсем, 
Алӑ парса тухрёҫ пӗр пёрин-

пе, 
Унтан пуҫларёҫ хййсем шав-

лама, 
Пурӗнӑҫ ҫин-ҫен каласа 

пама. 
Тумалли ӗҫе тапрагакан ҫук: 
Стараста килсе ёҫе пуҫласса 
Кётеҫҫё кусем пулё темелле, 
Анцах: пул ё ҫав гемелле кӑна. 
Нихӑҫан ҫав ҫынсен кана-

шлас умён 
Ушкӑн ушкӑнӑн ларса тух-

масӑр, 
Пёр-пӗринпеле сӑмах тума-

сӑр, 
Ҫынсем пуҫласса кётсе тӑма-

сӑр, 
Ӗҫё пуҫланса кайнийё пул-

ман. 
Ушкӑнпа ушкӑн пӗр шухӑ-

шлӑ, нар: 
Акӑ пёр угакӑнта пӗри ка-

лаҫа?, 
Ыттисем пур те шйпах ит-

леҫҫё, 
Сӑмах хушса пёри ге пӳл-

меҫҫӗ. 
Тепӗр ушкӑнта пур те ка-

ласшӑн 
Хӑйсен ӑшӗн-р хатӗр сӑ-

махне, 
Пӗр пӗрне зёнме ирӗк па-

масӑр, 
Такӑшне итлес вара ҫавӑнта, 
Нур те шавлаҫҫӗ сурйх кӗ-

тёвӗ пек. 
Виҫҫёмёш ҫӗрте пёрмай ку-

лаҫҫӗ, 
Кирли ҫин^ен пёр сймах та 

ҫук хӑйсен. 
Акӑ килсе ҫитрӗҫ кантурти-

сем, 
Шӑпах пул^ӗҫ Мӑншу ҫы-

нӗсем. 
Клави, тийекё, спурш^ӑкё 

пӗрле 
Кӑшт калаҫрӗҫ те, куланай 

пуҫтарцёҫ. 
Ӑна пуҫгарсан, Мӑншуран 

кайрӗҫ 
Пӗрҫумри йала хӑйсен ёҫёпе. 
Мӑншу ҫынёсем тӑрса йул-

Зёҫё, 
Тӑрса йул^ӗҫ те, кёрлеҫҫё 

кӑна 
Выл,йхсем вал л и апат гу-

пасшӑн. 
Нумайӗшё ҫап ла кӑшкӑраҫҫё: 
„Халӑх ҫӗрӗ ҫинде ҫитерес 

пула?, 
Турӑ панипе улйхра пур-ха, 
Ҫӗртмере апатсӑр аптӑрас 



ҫук!" 
Х ӑ ш ӗ вӗсене хирёҫ кӑш-

кӑрса: 
Вӑрманта ҫитерме илес-цё, 

теҫҫӗ: 
Пёр ик-виҫ ерне ҫигерсен 

йураТ, 
Кайран аxал^ те иртё-^ё, 

теҫҫё. 
Йантрак, кӗрлет ҫав Мӑншу 

халӑхӗ , 
Хӗр-арӑмсӑрах вӑл пасар 

тӑват. 
Акӑ хура ҫӳҫлё пӗр вӑтам 

ҫын 
Нӗр ҫынпала пӑшӑлтатса 

канаш 
Турӗ те, унтан ҫапла ҫын-

сене 
Алӑ тӑратса т^арса каларё: 
,.Вй хура халах, кӑшт т;арӑ-

нӑр-ха, 
Манӑн пӗр-ик сӑмаха итлёр-

ха! 
Пӗлтӗр те выҫлӑх, кӑҫал та 

пи тех 
Тыра пуласса ӗмӗтленме ҫук, 
Хӑшё-хӑшин укҫа', вӑрман 

илме мар, 
Хёлле ҫӑнӑх илме те ҫитес 

ҫук. 
Ан§ах майёпе пурин те кӗре 
'Цӗрёкӳртесси килетвыл,ӑха" 
Халӑх шӑп тара?, кӑшт та 

тапранмас!ч 
Иглет ӑна, пёр сӑмах та 

•дёнмест. 
Йантрак малалла тапратса 

кала!1: 
„ Пур те выл,ӑха лайӑх усрас-

: шӑн, 
Ан§ах ҫиме ӑҫтан тупассино 
Нихӑш те пирён пёлекенё 

ҫук. 
Епё пёр пит лайӑх хыпар 

илтрём, 
! Пӗр ырӑ ҫын ана вӑрттан 

каларё: 
Кӑҫал выҫа ҫул кётӳ ҫӳреме 
Прошени ҫырса улпута пар-

сан, 
Ахалех йартараГ тет вӑл 

ҫитерме 
Вӑрмавти пӗр ҫывӑх ха -

варттала. а 

Ҫавӑнтах халӑх кайрӗ кӗр-
лесе, 

ШавлаТ, ҫапла сӑмахсем вӑл 
кала?: 

Мӗн тӑратпйр-ха тата ух-
махсем? 

Халех прошени ҫыртарас 
пула?, 

I Йантрак вӑл хай те пит 
ӑста ҫыра?. 

Ҫӳрекен ҫын ҫав таҫтан та 
пёлё 

Ӑҫта халӑха усӑ пуррцне/ 
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Иантрак, прошени те хӑвах 
ҫырсам! 

Прошени ҫырсан, улпут пат-
не те 

Ӑнах йаратпйр прогаени 
леҫме." — 

„Йантракран пуҫне кама 
йамалла? 

Йантрак пултарман ёҫё те 
пулмё, 

Тесе кйшкйра'Г пурин$ен 
ытла 

Малтан Йантракпа канаш 
тунӑ ҫын. 

Х а л ӑ х х у ш т и н ц е кёрлеҫҫё 
кӑна ҫав! 

Пур те асӑнаҫҫӗ ӑслӑ Йан-
трака. 

„Улпут патне те ӑнахйарат -
пйр", 

Тесе ӗрлеҫҫё Мӑншу ҫынӗ-
сем. 

Йантрак прошени ҫырса 
пётер^ё, 

П ё т е р | ё те вӑл ҫапла ка-
ларё: 

„Ватӑсем, кама-ха улпут 
патне 

Йама суйласшӑн хӑвӑр хуш-
шӑртан?" 

Ҫаплаӑслӑ ҫын каларӗ а н р х , 
Пур те пёр сасӑпа: „сана 

хунӑ! 
Сана суйламасан кама суй-

лас? 
Сансӑр пуҫне кам пултараТ 

унта? 
Есё пёлтертён, есех кайса 

кил!" 
Тесе ёрлеҫҫё Мӑншу ҫынё-

сем. 
Йантрак: „халӑх! ман вӑхӑт 

ҫук халё, 
Йерёшместёп", тесе ^акма 

пуҫларё. 
„Вӑл ёҫе пӗэден тума та 

йывӑр, 
Йулташлйх кирлё ӑслӑ 

тепёр ҫын, 
Вӑхӑта та ахал, кам иртте-

рет ," тет. 
„Сана ҫӳреме халӑхукҫине 
Старастаран га илсе парӑ-

пӑр," 
Теҫҫё мӑншусем хӑйсен 

Йантракне. 
Кайса ҫӳреме виҫё тенкё 

шӑпах 
Пама пул^ёҫ Йантракпа йул-

ташне. 
Йулташё унӑнпаҫӑркалаҫса 
Йантракпа канаш тунӑ ҫын 

пул1ё. 
Ҫав кайранхинён йа^ё Сан-

тӑркка. 
Вӑл хӑйулйскер, намйса 

пёлменскер, 
Ерехшён пуҫне те сутма 



хатбрскер. 
Ерех бҫсех ҫав унӑн тутийб 
Кӗлен^е тути майлӑ тӑсӑлнӑ . 
Ёҫме пӗр пус та пулман 

вӑхӑтра 
Хӑй ҫёрне тара парса бҫет 

вӑл, 
Апла тумасан, кбрбк сакла-

та 
Леҫсе пӑраха!1 ҫав Йантрак 

патне. 
Халё вӑл йал хуралҫин^е 

тӑраТ. 
„Мёншён ҫавӑе пек бҫекен 

ҫынна 
Суйланӑ халӑх?" тетбр 

пулб есир? 
Епб хӑвӑрган ыйтса пӑхам-

ха: 
„Кам халӑх ҫин^е бҫсене 

майла!1 

Пирбн ^ӑваш тбттбм йалб-
сенце?" 

Прошени те ҫырнӑ, хатёр 
ёнтб, 

Ҫӳремелли ҫынсене те суй-
лана, 

Ҫапах иӑншусем йуыан 
айӗн-§е. 

Мбскерле бҫсем йулна-ши 
ҫавсен? 

Мбскер тумалли пур-ши-ха 
тата? 

Ваттисем те пур, ҫамрӑк-
сем те пур, 

Йашсем те ҫавӑнтах лара-
ҫҫб. 

Вбсен варрин^е Тукмак Пе-
тбрб, 

Вӑл хӑй майбпе калаҫса ла-
раТ, 

Ыттисем пур те иглеҫҫб 
ӑна. 

Хыттӑн та мар, хуллен те 
мар Петбр 

Йулташӗсене ҫапла сӑмах-
сем 

Хулӑм сассипе каласа па-
ра?: 

„Йантрака тахӑҫанах пӗле-
теп,— 

Вӑл мӗн те пулин халӑха 
лартса, 

Ерех ӗҫмелли сӑлттав ту-
пасшӑн, 

Йе улталаса ҫынсен укҫине 
Хӑйӗн кӑсйине шӑнкӑрт 

йарасшӑн. 
Ав, вӑрнан ҫинтцен калаҫас 

умӗе 
Кампа калаҫрб—куртӑр пу-

лб? 
Ак мбн те пулсан гуса ху-

ра^-ха! 
Хам тунӑ, бҫе астунӑ пекех 
Сисетбп епб -духӑн ӑсӑмпа 
Вы^ӑх ҫитерме илес ҫук-
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кине!" 
Ҫавӑвтах маттур Тракка 

каларё: 
„Т^ӑнах ҫапла ҫдв—Сантӑрк-

капа вӑл 
Мӗмлесе ил^ё хӑй калас 

умён. 
Савтӑркка хӑй мёнле, ёҫё 

те ҫаплах: 
о 

Иепле пёлтёр макаҫи тыр-
рине 

Вӑрларӗ те, курман пул^ӗ 
хӑй." 

Унтан пӑртакҫӑ пур те | а -
рӑв-дёҫ. 

Ант;ах нумай га вӑхӑт ирт-
мерӗ, 

Сасартӑк халӑх йантра пуҫ-
ларё: 

„ Сыпас-^ё-ҫке пӑртак йӳҫҫи-
не 

Ҫакӑн пек ёҫ хыҫӗн^ен!" 
теҫҫё. 

Ак, пӑхӑр ёнтё, йепле кус-
кала!' 

Пирӗн Сантӑркка ёҫесшён 
ҫунса! 

Ак пӗрин патне пыра? те, 

„Ҫавӑн укӑл^а кар ги нат}ар," 
тет; 

Тепёрне тӗртсе, хӑлхив^евг 
кала?: 

„Ёнерсаккасран ҫавӑ пушӑг-

па 
Ҫӗрле килнине куртӑм е п ё / 

тет. 
Ан^ах ку ӗҫре те мӑншу-

сене 
Ӑслӑ Йантраках ҫул тупса 

пара?. 
Акӑ вӑл шӳтле пуҫласа 

йара?: 
„Халё ёнтӗ , халӑх, ӗҫ хы-

ҫӗнчҫен 
Ӗҫме кирлё-^ё, ант^ах ӗҫмеш-

кӗн 
Камӑн укҫа ытлашши пур 

кунта? 
Ҫитермеллинтен ап гӑрас ҫук 

ӗнтё: 
Вӑрман парсассӑн, ҫиме лак 

пула?, 
Халӑх ҫӗрне сутсан та сийен 

мар. 
Хамах илеп пёр ик-виҫ 

ҫуллӑха, 
Ӗҫмелли халех тупса пара-

тӑп." 
Ҫапла каласанах, хӑшӗ ха-

шё: 
яА?йр сутатпӑр!" теме пуҫ-

ларӗҫ: 
„Вӑл ҫёрсем кӑлӑхах хытса 

выргаҫҫӗ , 
Х а л и ^ е н питех уссине кур 

ман, 
ВыЛ)ӑх ҫитерме вӑрманта 



та пур; 
Ил, Йантрак, ил! мӗн ^ухлё 

паратӑн?" 
Тесе ёрлеҫҫё ерех пит|ё-

кисем. 
„Хам пёзден илме вӑй ҫи-

терес ҫук, 
Акӑ Михалипе илёп епё. 
Михалй кил-ха р с р а х кун-

тарах, 
Халӑх ҫёрне сутас тетпёр 

епир, 
А?а, иксёмёр пёрле илет-

пёр!" 
Терё Иантрак Михалийе 

курса. 
Ми хал и тин-ха хӑй ҫитсе 

тӑт;ӗ 
Йуман кутёнци халӑх патне, 
Ҫапах-сисрё те мёскерле 

ӗҫне. 
Йангракпа унӑн ҫыпӑҫас 

килмест, 
Ҫапах та вӑл ҫак тупӑша 

кура 
^ӑтса тӑраймарё; ҫавӑнтах 

вара 
Ҫӗре илмешкӗн сӑмах та 

па$ё. 
Йаетракпа пёрле усӑ кур-

машкӑн 
Ҫыру турёҫ ге, алӑтытрёҫ . 
Ерех пёр витре йӑтса та 

кил-ҫёҫ. 

Йанграк пурне те ёҫтерсе 
ҫӳрет: 

Ҫамрӑка сёнет—ҫамрӑк ка-
иӑл тӑваТ, 

Ваттине сёнег— ватти тир-
кемест, 

Йашсене параТ—йашсем 
тытмаҫҫё, 

Ерех тыгнӑ т а |ӑка алли ҫине 
Сивё куҫёсемпе а н р х пй-

хаҫҫӗ . 
„Ӗҫместёр пулсан, епир си-

рёншӗн 
Питех ку^анмастпӑр," тесе 

иртет 
^етвёрт ерехпе Иантрак 

йашсентцен. 
Кӑшгах Петёр сиксе тӑраГ-

Ан'цах Тракка ӑна тытса 
Р Р ^ ё . 

Мӑншу ҫыннисем йуман 
айён^е 

Шыв ёҫнӗ пекех ерех ёҫеҫ-
ҫё, 

! Ланкӑрт та ланкӑрг ан$ах 
ҫӑтаҫҫё, 

! Мӑй тымарёсем ёнтё кӑн-
кӑвак! 

Ш р ӑ н ӑ р ҫынсем! Мӑншу 
хёпёртет 

Хӑйён ҫёр-шывне сутнӑ 
укҫипе! 

Ан-ҫах савӑшу унта пулмарё. 
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Вӑрҫу-йатлаҫу пуҫланоа 
кайрб. 

„^етвӗрт ҫухал$ӗ1Хӑш шуй-
ттан ӑна 

Пытарса ху-ҫё хӑрман ал-
липе? 

АТӑр ухтарар!" тесе кӗр-
леҫҫё. 

У н ' р е н те пулмасТ—Йан-
тракпа пёрн 

Тытӑҫнӑ та, тӑпӑлтараҫҫӗ 
ҫеҫ 

Хӑйсен пуҫӗн^и тӗксӗм ҫӳ-
ҫӗсене. 

Йантрак лешне вӑй тӑва 
пуҫласан, 

^упса пы^ӗҫӗ вёсене $арма. 
Ан^ах Йантракӗ ^араканне 

те 
Тыттӑрса йацӗ вӑйлӑ аллипе. 
Варҫаҫҫё, турткалапгаҫҫё 

паттӑрсем; 
Акӑ , пӑхӑр ӗнтӗ Йантрак 

ҫине: 
Кӗпи ҫурӑлса, хуралса пӗг-

нё, 
Пн^ӗ-куҫё т}ёп-т;ёрё йун 

а н р х , 
Пӑхма та ирсӗр ҫийӗ-пуҫӗ 

ҫине. 
Ҫапах та Иантрак аптӑрас 

ҫук-ха— 
^упса та кайрӗ вӑл хӑйӗн 

килне. 

Мӗн те пулсан шухӑшлаТ 
пулё, 

ПарӑнаТ-и вйл ухмах ҫын-
еене! 

Ӑна: „пёве пёвеленӗ ҫӗре 
Пбрре те пымастйн!" тесе 

ҫулйхрёҫ. 
Ҫанрйксем кулса анцах ла-

раҫҫё, 
Хутран-ситрен Петёр кӑна 

калаТ: 
„Йантракран пуҫне кам пы-

тармалла? 
Иепле шухӑшлатӑр ӗнгё 

хӑвӑр? 
Йантрак хушнӑ тӑрӑх пал-

лах Сантӑркка 
Кайран ёҫмешкӗя ӑна пы-

тарнӑ . 
Йантрак хӑй килне ^упеа 

кайнӑскер 
^упеа та ҫитрё авӑ кайал-

ла! 
Ҫурса пӗтернё кёпи вырӑнне 
Пӗр хураскерне тӑхйнса та 

йанӑ: 
Вӑрҫма-ҫапӑҫма хатӗрленнё 

ахӑр," 
Тет пирӗн Петӗр йулташё-

сене. 
„Ӑҫга шӑтӑка тарт(ё Мики-

та? 
Ака вӗсене иён пур кил-

йышёпе 
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Хӑйсен килӗн^ех хбнесе 
тухам!" 

Тесе кӑшкӑра? пирён пат-
тар ҫын. 

Ҫавӑнтах тата йаш ҫынсем 
патне 

Пыт;ё тӑт)ё те ҫапла каларӗ: 
„Пёвери шыва ӗҫрёр-им 

есир? 
Паҫӑр ерехе пёр те ёҫмерӗр. 
г}]етвёрте есир мар-ши пы-

тарнӑ , 

Ҫиллипе пи$ӗ $ӗтреесе та-
ра?. 

Акӑ ёнтё пара? зышки ка-
на?, 

о 

Иантрӑк ҫурӑмё кӑвакарса 
кайа?. 

Йашсем Йантрака хбненё 
дохне 

Темён те пёр сӑмахсем ка-
л а ч е : 

„Нумайэден есё халӑха 
ҫапла 

Кайран уллахӑн ёҫсе са- I Улталаса пурӑнас тетён-и? 
вӑнма?" Вӑрман тупӑн-и-ха, кёлмёҫ 

Ҫаплаӑслаҫынкаларёан '§ах, | Ҫӳпҫи! 
Сиксе те тӑт)ё Петёр, йаш 1 Халӑх ҫёрёсене илме пӗл* 

паттӑр. | тӗн те, 
Оиксе таре те, тӳрех Йан- ! А н р х уссине курӑн-и-ха ху? 

трака Ерехне таҫта хӑй пытарцӗ 
Тыттарса йат;ӗ хӑлхи т}ик- I те, 

ки^ен. Пирӗн ҫине кала? тата йытӑ , 
Йантрак йӑнӑшма ёлкёрнё Хӑвӑн ерехӳпе хӑвах тӑ-

ҫёре ран! 
Тепӗр аҫа т,улё унан ҫине | г1}ыхӑн ёнтё, ҫӑхан куҫё!" 
Петёр аллинцен персе те , теҫҫё. 

ан | ё . ! Ҫапла Йантрак ҫине ҫи-
Пулӑшаҫҫӗ Петёре йулта- | ленндпе, 

шёсем. ! Темиҫе тёрлё ӑна йат па^ӗҫ: 
Петёрён |)ёри—кӑвар пек „Шуйттан, ҫӑхан,выҫӑйыта! 

вёри, теҫҫӗ . 
Пё^ӗккё 'вухне ҫиллеввё 

$ёри 
Тӑшманне ҫапсан лӑплансах 

кайа?, 

Тӗн^ери мӗн пур усал йат 
пёри те 

Йулмарё оулӗ ҫавӑ варҫӑрӑ . 
Хёнеҫҫё йашсем Йантрак 



пиэдене, 
Ваттисем пӗри те пырса пӑх-

маҫҫё! 
Аҫган пулгарас вёсен йаш-

семпе? 
Оантйркка пы^ё те, ан§ах 

хӑй те 
Лайӑхах гупса кайрӗ пул-

малла!. 
Хёнесен хёнесен, йашсем 

ёнтё, 
Иантрака пӑрахса, унтан 

кайрёҫ. 
Йантрак пйртакҫӑ йусаннӑ 

курна?, 
Хӑйён килнелле уттара па^ё. 
Халӑх та килне саланса 

пётет, 
Ватӑ йуман анцах тӑрса 

йула?, 
Мӑншу ҫынёсенцен кулса 

лара?. 

Иантракӑн пӳрт|ё ҫёнё аслӑ 
пӳрт, 

Ҫав аслӑ пурцё икё пӳлёмлё. 
П ё р пӳлӗмӗще, ^и кёрекере, 
Лара? ҫутӑлса сӑрланӑ сётел. 
Сётел тавра шав паллӑ хӑ-

насеи, 
Мӑншу йалён^и паттӑр куш-

тансем. 
Карӑнтӑксем ҫине шурӑ | ӑ р -

шав карнй, 

Турӑш умне ҫутнӑ йывӑҫ 
ҫӑвё, 

Сётелё ҫинце цетвёрт кё-
л е н р , 

Цетвёрт ҫумён^е пёр витре 
сӑра. 

„Ӗҫёр-ха , ҫийёр-ха,ырй хй-
насем! 

Арӑм, тул гарса пар есё пи-
ре!" 

Кёрекере ҫапла Йантрак 
мёрлет. 

I Арӑмё унӑн ҫей куркисемпе 
; Витрери йӳҫё Мун-кун сӑ-

рине 
| Ҫулӑ тутипе йелпёрсе ант^ах 
| Ы р ӑ ҫынсене тултарса 

пара?. 
Йараҫҫё кӑна ^ённё хӑни-

сем! 
Пёр хупӑнмаҫҫё хӑйсен ту-

тисем, 
Куҫёсем хёрлё, ҫуланса 

кайнӑ . 
Йантрак хӑӑ ҫапла сӑмах-

сем кала?: 
„Петёрвёсенёнпуҫлӑхёунта; 
Ҫав тӑлӑх йытта ӳстертё-

мёр те, 
Халё хамӑрах ҫыртма пуҫ-

ларё. 
Ҫук, ҫыртаймё-ха, унтан 

пулас-и? 
Кӑтартӑп-ха епё пёрре ӑна 
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Питёрпе Мускав хушшин^й 
ҫӗре!" 

Оурри ҫывӑрнӑ ӳсӗр пат-
тӑрсем 

Пур те: лахӑл! лахӑл! кул-
са йа^ӗҫ. 

»,Кётерин ӑҫга ҫӳрет ҫав 
тата?" 

Терё Йантрак арймё йеннел-
ле. 

,Петёрпе ҫыпӑҫаГ пулмалла 
вйл, 

Епӗ ӑна та уйаса гӑмап! 
Пит царусйр-ха хал,хи а р -

пӑт^а!" 
Йантрата? ҫапла пирён 

Йантраках. 
Оур-ҫёр иртсен тин тухса 

кайрёҫ 
Унӑн хӑнисем хййсен килё-

сене. 
« . 

Хӑйӑ ҫути сунтё Йантрак 
пӳртӗн^е. 

Л а п л а н | ё Мӑншу ырӑ ыйхӑ -
па. 

Хутран-ситрен ҫеҫ йытӑ 
вёркелет. 

'§ёрёлнӗ-куна авалхи ^ӑваш, 
Хӑй тётгём пирки, уйама 

пёлмен. 
Хал>хи т]ӑвашсем апла мар 

ӗнтё: 
г§иркёве ҫӳреҫҫё, кёл-тӑваҫ-

I ҫё, 
Кунӗпе уйаса ирттереҫҫё. 
Хёрсем тухаҫҫӗ нёр-пёрин 

пагне, 
Йашсем пёр ҫёре пуҫтарӑ-

наҫҫӗ, 
Ваттисем авӑ пёрене ҫин^е 
Вӑл-ку ҫин^ен нунлесе ла-

| раҫҫё. 
Авӑ, теҫетник туйипе ҫӳрет, 
Вал йала пуху пуҫгарма 

тухнӑ , 
^ ё н е т ҫынсене хай йуман 

патнех: 
„Пайан кантур таврашё ки-

лет" , тет. 
Каллах мӑншусем утаҫҫё 

иккен 
Икшер-виҫшерён ват йуман 

кутне, 
Халӑх пухӑнса ҫитнӗ ҫит-

менех, 
Килсе те ҫитрбҫ кантур 

таврашёсем. 
Нумай тӑмарӗҫ, каласа па-

^ӗҫ 
Мёскер ёҫпеле хӑйсем кил-

нине. 
Килнӗ-мён вёсем хупах 

ёҫӗпе: 
Хупах выранёшён мӑвшу-

сем укҫа 
Ыйтнӑ тет-мён те, ан^ах 

Йантрак 
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Туса та пётернё халӑх ёҫне. 
Аллӑ тенкёшён мӑнма пулас 

мар 
Х у п а х хуҫи майлӑ халӑх 

умёнт;е! 
Укҫаран тарма Йантрак 

ухмах мар: 
„Алла алӑ ҫӑваТ," теҫҫб— 

ахал, мар. 
„Йантрак вӑрман тупса кил-

нё-ши?" 
Тесе шухӑшлатӑр пулё-ха 

есир. 
Ан та шухӑшлӑр шӑннӑ ӗҫ 

ҫин§ен! 
„Кам вӑрман ҫёрне параТ 

таптама 
Ахалех сире, ҫёрӗк ҫӑпага?" 
Тесе улпут кулса калавине, 
Иантрак хӑйех каласа пат;ё. 
Пӗтрё вӑрман та, халӑх ҫб-

рё те! 
Лӑпланӑр ёнтӗ, Мӑншу ҫы-

нбсек, 
Ӗҫмелли шырӑр хӑвӑр пбл-

нине! 
Тупса памб-ши пайан та 

Иантрак? 
Ҫук, анта кётӗр пайан Йан-

тракран! 
Ҫук, апла мар, йӑнӑш тухрб 

манӑн. 
Ак уздиттбл кайаТ шкулал-

ла. 

„АТӑр ӗҫмелли ҫавӑнтан 
ыйтар, 

Шкул ҫбрне туртса илетпёр, 
тесе, 

Хӑратӑпӑ^ ӑна епир", тет 
Йантрак. 

^ ӑ н а х а х та вӑл ӗҫмелёх 
ыйтрб, 

Ан^ах уздиттёл кулса ка-
ларё: 

„Хысна нихӑҫан та ёҫмеш-
кён памас?» 

Урӑх ҫёртен шырӑр ӑна," 
терё. 

Ҫынсем ӗҫмелӗх илейиерёҫ 
те, 

Шкул ҫёрне уншӑн ҫыпӑҫ-
рёҫ вара. 

„Ҫӳреме урам ансӑр хӑвар-
нӑ!" 

Тесе ёрлеҫҫё ерех нӑкки-
сем. 

Шкул ҫёрне паттӑрсем икё 
| а л ӑ ш 

Тургса ил^ёҫ-илцёҫех ҫапла. 
Анцах телейсёр кун пул^ё 

'вёсен — 
Нимён бҫмесбр пуху еалан-

Пула? ҫав ҫапла телейсӗр 
кун-ҫул! 

Тёрёспе сире каласа пар-
сан, 

Ку кун пек кунсем сахал 
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пулаҫҫё; 
Ӗненместбр пулсан, йуман-

ран ыйгӑр, 
Вӑл сире лайӑх йурласа 

парб; 
Вӑл йурла? ҫын пек, тблбн-

сех кайӑр! 
Унӑн йурри пуҫлана? ак 

ҫапла: 
„Манӑн тымарсем ерехпе 

ӳсрбҫ, 
Ҫулҫӑмсем—халӑх хуйхи 

сассипе, 
Иёкелӗмсем ӳсёр ҫынсем 

вал л и 
Е р е х ӗҫнӗ ^ух ҫыртмалли 

пулт)ёҫ..." 
Унйе малалли самахӗсене 
Ш у х ӑ ш л а с а тупӑр есир хӑ -

вӑрган. 
3) Сухати. 
[Т)ӑваш уйрвё]. 

Мёншӗн капла пайанхи кун 
Мӑншу йалё йенелле 
Ман ҫулсемпе, сукмаксемпе 
Шап-шурӑ халӑх тек иртет? 
Иӑкӑр-йӑкӑр хёр ута?, 
Мӗшёлтетсе карт}ӑк пыра?, 
К а ц ӑ вӗҫет вашлаттарса, 
Старик васка? ахлатса. 
Пайан унта Сухати, 
Авалтан ц а в а т уйавӗ . 
Ҫимёк ыран тенё -ҫух 
Мӑншу ҫерем тӑваткӑлне 

^ ӑ в а ш ҫынни пухӑна?: 
Кат^ӑ пыра? хёр пахма, 
Хёрӗ пыра? пӑхтарма; 
Ҫурла-ҫава илмешкён 
Старикки те пыратех; 
Ҫётёк-ҫурак сутас та, 
Вуник ҫулхи хёр валли 
Хӑйу илсе тавӑрӑнас, 
Тесе пыра? карт;ӑк та. 
Суту-илӳ тумашкӑн 
Сухагийе пур таврари 
'Цаваш аслӑ йалёсеат)ен, 
Пёр алла ҫухрӑм таранран, 
Ҫул тусанлине пӑхмасӑр, 
Пыраҫҫӗ сут-тӑвакансем. 
Акӑ вӗсем Мӑншура 
Лавккисене лартрбҫб: 
Ӑшбсене йёри-тавра 
Тутар-шарҫа ҫакаҫҫё, 
Хӑйсен хыҫне хӑма ҫине 
Пӗренёк, хӗвел-ҫаврӑнёҫ, 
Иёркипе лартса тухаҫҫб. 

! Пасар ҫёрё ҫийён^е 
| Лавкасенӗн ре^ёпе 
' Пулса тӑнӑ урамсем. 
| Урам тӑрӑх к а ^ ӑ с е м 

Иулташланса утаҫҫб; 
Хӗрсем пуххи пуххипе 
Лавкаҫӑсем умён^е 
Тутӑр-шйрҫа суйлаҫҫб, 
Хӑйсем куҫё айбпе 
Йашсем ҫине пӑхаҫҫб. 
Пӗтӗм Сухатире те 
Мӑншу катцисем пекки 



52 — 

Маттуррисем пит сахал. 
Сбтпе шыва кургнб пек 
Вбсем гаса ҫитбннб, 
Мӑн йумансем хушшин'ве 
Каска ҫурса пурӑнса, 
Путмӑрланнӑ майбпе, 
Ибрлбхен пек хбрелнб. 
Пурин^ен те маттуртарах 
Пбтбм пасар варрин^е 
Йалти Тукмак Петбрех. 
Пбрле Тукмак Петбрпе 
Ҫӳрет тепбр йаш а-§а. 
Пасар тӑр&х майбпе 
Уткаласа ҫӳреҫҫб. 
Тепбр а - р пб^бкрех, 
Ансӑр хулпуҫҫиллбскер, 
Кӑкӑрб те ҫав а$ан 
Тухса тӑмас? малалла; 
Куҫб ан^ах пит |брб, 
Хура куҫ-харши айбн^ен 
Йӑлтӑр-йалтӑр курӑна?. 
Увӑн гути-ҫӑварб 
'Царӑнмасӑр Петбрпе 
Тембн сӑмах калаҫаТ. 
Иккбшне те вбсене 
Пасарти ҫынсем паллаҫҫб, 
Ҫблбк илсе иртеҫҫб. 
Тукмак Петбр йулташбн 
Тумб хура пуставран, 
Хура туйа аллинце 
ВӑЛ)Тӑр-ваЛ)Тӑр выл,анаТ. 
Унан ҫине хбрсем мар, 
Ваттисем те пӑхаҫҫб. 
Пбри ун ҫине пӳреипе 

I 

К.йтартса ҫавла сӑмахлат 
Хййбн ҫывӑх пӗлбшбпе: 
„Ав, Уй Петбр ывӑлб, 
Вбреннб ҫбртен ҫулана 
Йала килнб иурӑнма. 
Нумай бнтб вӑл вбренме 
Кайни пула?: пбр вунӑ ҫул 
Кенеке ҫие^е шуралса 
Тем тбрлб ӑса вбренет. 
Турӑ панӑ тӑнне-пуҫне 
Кбнекепе ӳсгерет. 
Ав хал,б Тукмак Петбрпе 
Перле йунашар ҫӳреҫҫб." 
Вбсем калаҫса тӑнӑ т;ух 
Петбрпе Ҫтапук ҫумне 

I (Ҫапла §ӗпнб а§ине) 
Тракка пырса хутшӑн^б. 
Акӑ вбсем виҫҫбшб 
Хут купӑс каланӑ ҫбре 

! Пырса тӑ^ёҫ итлеме. 
Мӑншу капар каэдисем 
Хут купасне калаҫҫб, 
Хушӑран йурӑ йурлаҫҫе. 

; Акӑ бнтб, пӑх бнтб, 
I Каэдӑ тагала?, кур бнтб: 
! Ҫулҫӑ, тийбн, вбҫкелет, 

АвкаланаГ ҫбмбрт пек. 
Ӑҫтан Мӑншу каэд>исем 
Килбшбве илеҫҫб-ши? 
Ӑҫтан ҫавӑн пек ҫӑмӑллӑх 
Ҫав вахӑтра туха?-ши? 
Савӑнӑҫа курмашкӑн 

: Пбтбм пасар оухӑннӑ . 
I ^ ӑ в а ш хбрбсем, сар хбрсем, 
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П ӑ ш ӑ л т а т с а пёр пёрне 
Тёртсе анцах тӑраҫҫё . 
Сарӑ вӑрӑм кат^ӑсем 
Арман пек ҫавӑрӑнса 
Т а ш ш и с е е е ташлаҫҫӗ , 
(Зассисемпе йурӑсем 
Тӑса-гӑса йурлаҫҫё. 

Хёвел авма пуҫласан, 
Пё^ӗккёнех Сухати 
Саланмашкӑн пуҫларӗ . 
Пасар тӑрӑх ӳсёрсем 
Лапсӑртатса ҫӳреҫҫӗ . 
Тумтирёсем тусанлй, 
Оёлехисем йухаҫҫӗ ; 
Хӑйсене кура мар тата , 
Пёренёксем Т)ӑмлаҫҫӗ. 

Оухати салансан та, 
Мӑншу йалё ҫыннисем 
Хӑнисемпе савӑнса 
Виҫ-тӑваг кун Сухатийе 
Хисеплесе ёҫеҫҫё. 
Мӑншу йалё ёҫкёре 
Пайанхи кун йанкӑша?. 
Ашӑ тӳлек сывлӑшра 
П ё р р е йурӑ йан кайа?, 
Т е п р е хут-купӑс сасси 
Тагалаканеен сассипе 

о 

И а л хушшин^е ҫуй тӑваГ. 
Хурӑнташсем, пёлёшсем 
П ё р л е ш е ҫ ҫ ё ёҫмешкён. 
Алӑран ҫӳрен куркине 
П ё р н е пёри савнипе 

Тыттараҫҫӗ тав-туса. 
Сарӑ пысӑк сӑра курки 
Х а й а р хймла йӳҫҫипе 
Пуҫёсем пагне пыртараТ, 
Килӗ хуҫине мухгаса 
ЙурлаттараТ йурӑсем. 

Акӑ аслӑ Ш ӑ м ӑ ш р а 
Савӑнӑҫлӑ йурӑсене 
Й а н т р а т а ҫ ҫ ӗ кат^ӑсем 
'Гукмак П е т ё р пӳргёнце. 
Нетёр пӳр^ё шурӑ аӳрт . 
Аслӑ пӳрте пуҫтарса, 
Тирпейлесе пурӑнма 

; Пёр амӑшё кйна унйн. 
Вӑл та пайан килён^ен, 
Иулташёсем пухӑнсан, 
Тухса кайрё ханана. 
Вунӑ ҫулта аоллён^ен 
Й у л н ӑ П е т ӗ р тӑлӑха ; 

| Ҫапах П ӳ л ё х пӳрнипе 
Майӗпеле пурӑнаТ, 
Амӑшёпе килёштерсе, 

| Ҫынсенчден те ^аплйрах 
Тӑва? ёҫки-ҫикине. 
Акй кӗҫёр йулташёсем 
Кӗрекене йӗри-тавра 
Ларса гухнӑ йёркипе. 
Пуринён те аллин^е 
Йӳҫё пыллӑ сйра курки. 
Пысӑк сётел умён-§е 
Петёр тйраТ сарӑлса. 
Пирён §аваш йёркипе 
Йулташӗсен куркине 
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Хёрипс тан тултараТ. 
Иулташёсем ӗҫеҫҫё, 
Ӗҫеҫҫё те йурлаҫҫӗ; 
Йурламашкӑн р р ӑ н с а н , 
Тытӑнаҫҫё калаҫма. 
Лурин^ен те ытларах 
Кил хуҫийӗ калаҫаТ, 
Унӑн ҫамрӑк хӑнисем 
Ш ӑ п а х пулса итлеҫҫё. 
Тракка ан^ах хӑш | у х н е 
Унӑн сӑмахӗ хушшине 
Хӑйӗн кёске сӑмахне 
Кӳрте кӳрте ларткалаТ. 
Ҫур-ҫӗр ҫитес умён тин 
Тукмак Петёр пӳртён^е 
Хӑйӑ ҫутине сӳнтер |ёҫ . 
Ҫутӑ аслӑ шурӑ пӳртрен 
Йанкӑшакан маггуреем 
Тухса кайрёҫ ушкӑнёпе. 

Петёр амӑшё, кӑвак ватӑ 
кар$ӑк, 

Еҫкё-ҫикёрен тавӑрӑн^ё 
килне. 

Аслӑ шурӑ пӳргне хуллен 
кё^ё те, 

Пугаӑ пӳртён^е хӑраса кай-
рё. 

Йёри-тавра вагӑ пуҫне ҫа-
вӑрса, 

Пёрген пёр ывӑлне куҫёпе 
шыраТ. 

Сӑрланӑ сёгел кёрекерех те, 
Сӑра витри те ун ҫин^ех 

лараТ, 
Ан^ах ҫук Пегёр сётел 

хушгаинт;е. 
Хӑйён вырӑнё ҫин^е те вӑл 

ҫук. 
Ҫӳрет пулё ҫав мӑнтарӑн 

ащ 
Таҫта урамра йулташёсем-

пе. 
Мёншён тата выртса ҫывӑр-

ман-щи 
г|)0пер ёҫсе-ҫинё хыҫҫӑн 

ухмах? 
Тесе шухӑшла'Г Петёр амӑ-

шё. 
Шӑпӑр-шӑпӑр т^млам пек 

куҫҫулё 
Пи^ё ҫине унӑн тумласа 

ан | ё . 
Мамӑк тӳшекне сарса ху$ё 

те, 
Ҫине йӑрӑмлӑ пысӑк ҫӑм 

ҫитти 
Витсе йа^ё вӑл ырхан ал-

липе. 
Унтан кӑвак пуҫне усса 

лар-§ё те, 
Пыс&к хуйхйлй шухӑша 

кайса, 
Тӑм кёлетке пек хытса кай-

рё вӑл. 
Унӑн пуҫёнце Петёрпе 

ашшё, 
Ы р ӑ пурӑиӑҫ, телейлӗ кун-



сем, 
Ҫил вёрвӗ пекех килсе ир-

теҫҫё. 
Хӑй йулташӗсем унпала 

ларни, 
Каҫна пухйнса вӑйӑра вы-

л^ни, 
Тйлӑх амйшӗпе кёпе-йём 

ҫуни, 
Иӑмра айӗн'1)е тёр туса лар-

ни,— 
Пур те пӗрле пухӑнса килсе, 
Хӑнара пӑртак хёрнӗ пу-

ҫӗнг§е 
Пёрин хыҫӗнцен тепри ир-

теҫҫё. 
Унтан увӑн йывӑр шухӑшӗ -

сем 
Х ӗ р ^ухнехи пурӑнӑҫӗ ҫин-

^ев, 
Арӑм пулсассӑн, Ваҫукпа 

йепле 
Иурӑнни ҫине куҫса кайрё-

ҫё: 
Х у ^ а м ӑ ш ӗ у с а л пулсассӑн та, 
Ва#ук, Петёр ашшё, пит 

аван ҫын- рӗ: 
Ш ӑ р а т с а йарса ёҫе ӗҫлет-

Цё, 
Нимёнле ҫынна та парӑн-

мас^-^ӗ , 
Унпа нихӑҫан пӗрре йат-

лаҫман. 
А н р х ҫыннӑн телейлё кун-

дул ё 
Вӑрӑм пулмалла пит сайра 

пула?. 
Турӑ Ваҫука ҫуратнӑ чзухнв 
Кёске ёмёрлё ҫырнӑ пул-

малла! 
Вилт,ӗ хёллехи ҫил-тӑвӑлта 

вӑл. 
Ёмёт парса пӑхса савӑнтар-

ма, 
Пӗртен пёр Петёр йулт^ӗ 

Ваҫукран. 
Нумай та пулмасГ-ха вӑл 

а^а-^ё, 
Халӗ ҫитӗнее ар пул'§ё ёнтӗ . 
Ҫапла шухӑшласа ларнй 

ҫӗртех 
Петӗр амӑшӗ ҫывӑрса кайрӗ . 
Ҫывйрнӑ ҫӗрте вӑл тёлӗк 

кура'Г: 
Пе гёр туйаннй йӗпкӗн хура 

ут; 
Пит нумай пула? ҫӳресе 

курман 
Пӗлӗшсем пагне вёсем ҫӳ -

реҫҫё. 
Петёрне вӑл ёнгё авланта-

расшӑн: 
Хёрне суйланӑ , ҫураҫма акӑ 
Хура лашана кӳлсе кайаҫ-

ҫё. 
Ҫул ҫин^е Петёр ут пулт;ё 

тӑ^ё; 
Пёрле пыракан йӗвкёци вё-



сен 
Ӑна, ут пулсан, урапана 

кӳлт;ӗ, 
Хура лашине тӑварса йат;ё. 
Урапана пётэден вӑл тургса 

|упа'Г. 
Унт^ен те пулмас?, тӑварӑн-

са кайрё, 
Тӑварӑнса кайса куҫран ҫу-

халцё. 
Хӑй вӑл пӑртакран хӗсӗк 

сырмара 
Хуйхала пуҫне пёкнӗ ге, 

лара?. 
Вар йёри-тавра сём вӑрман 

кашла!', 
Варӑн тӗпнелле ҫитӗнсе 

анат. 
Ҫавӑнтах тата вӑл кӗрле 

пуҫларӗ: 
Иывӑҫ авӑвса ҫёре пуҫҫа-

па?, 
Урлӑ та пирлё тискер кайӑк-

сем 
Уласа кӑна ^упса ҫӳреҫҫё, 
Ҫӳлте йавӑна!' хуп хура 

пёлёт. 
Ҫавӑнтах тага йёпкӗн ху-

ра ут 
Выҫӑ кашкӑрсем тапӑннӑ 

пирки , 
Хай тарӑн вара пырса ти-

рӗнет, 
Тирӗнет те вӑл ҫавӑрӑнса 

кайса, 
Лӑп лапашкана тӑсӑлса выр-

та?. 
Унтан аслати авӑтма пуҫ-

ла?. 
Шатӑртаттарса аҫа ҫапрё 

те, 
Кашкӑрсем пур те ҫырма 

тённелле 
Йӑванса кайса сирпӗнсе 

ан^ёҫ; 
Вар айӑккин^ен тагӑк-сы-

пӑксӑр 
Айалалла вӗт ^ул ӳкме ты-

тӑн^ӗ . 
Ларса ҫываракан вата кар-

| ӑ к , 
Темёнле сасартӑк хӑранипе, 
г$ётресе кайса вӑранса кайрё. 
Пӳрт-умӗ алӑкне тултан шак-

каҫҫв. 
Паҫӑр килнӗ цух, Петӗр 

килте пулӗ 
Тесе, алӑка кёле хунӑ вӑл, 

I Халӗ ^асрах тухса уҫрё 
ӑна. 

Алӑкне уҫрё, ывӑлӗ тӑрат, 
Тӑра пара?, хӑй нимӗн те 

'рёнмест; 
Мёншӗн ^асрах уҫмаран? 

тесе те 
^ёнмесёрех вӑл пӳргнелле 

кёт,ё. 
Амӑшё те унан ^ӗнмесёрех 
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Унӑн хыҫён^ен пӳртелле | Лутра нуртсен^е хӑйӑ ҫу-
кё |ӗ . тисем ҫук, 

Петёр васкаса аттине хыв-
рё, 

Унтан сак ҫине выртса ҫы-

Урамё тӑрӑх утакансем ҫук. 
Ӳсӗр ҫынеисем йывйр ыйхӑ-

па 
вйрт;ё. Вилнё ҫывсем иек ҫывйраҫ-

Нимӗн сармасӑрах выртви- | ҫӗ ҫав. 
не курсан, ; Акӑ хуллевёв йалӑн уй 

Амӑшин путӑк ни^ӗсем тӑ- | хапхи 
рӑх Уҫӑлса хупвив илтӗн^ӗ сас-

Куҫҫулӗ, шыв пек, тумласа ! си. 
ант;ё, Пӗр пысӑкрах пӳрт кил,кар-

Унтан пӑртакрав тӳшекки ти умве 
ҫиве Йулав утлӑ ҫыв пырса 

Шӑмми-шаккине тӑса хут}6 | рӑн^ӗ. 
вӑл. Вӑл хапхана пит хытӑ шак-

А н | а х ыйӑх унӑн кёлетки карё. 
ҫине Кил хуҫине пыл пек тутлӑ 

Хӑйӗн тутлӑхве антарса ыйхӑран 
парса, Вӑратса т>ёвсе илт}ё хӑй 

Шывлӑ куҫёсене хуптарай- патне. 
марӗ . Шӑппӑн иккӗшё пёр пӗ-

„Темхӑтланман-ши, темскер ринпе 
туман-ши? Твмӗнле ёҫ ҫив^ев калаҫса 

Пит хӑрушӑ тёлёк тӗлленнӗ , ил^ӗҫ. 
Аҫта ҫур-ҫёрэден ҫӳренё-ши Уеёр килё хуҫи анаела тӑ-

ку?" ра?, 
Тесе хуйхӑрса анцах вырта? Ҫапах темӗн тума сӑмахне 

вӑл. пара?. 
! Унтан .йулан ҫын кайалла 

Ш ӑ и а х ҫывӑра? халӑх Тип- кайрӗ. 
Варта, Сём тёттём ҫёр, нимён те 

Сайраран ҫеҫ йытӑ лёркесе курӑнмас?, 
ула?. Тӳлек сывлӑша ним те.ййДРг» 



ратмасТ. 
Йулан утла ҫын кайсан, пӑр-

такран, 
Урам тӑрӑх сын утни илгбн-

$б. 
Ак уй хапхине уҫса йацб 

те, г» 
Усбргерехскер гайӑлмаса-

рах, 
Урй ҫын пек, тухса ҫулпа-

ла утрб. 
А н р х нумай та ҫулпа утай-

марб, 
Такам ҫухин^ен ҫатӑрласа 

тытрб. 
Унӑн куҫбсене тӑла варри-

пе 
Хупласа тытса хытарсаҫых-

рёҫ. 
Ҫӑварне пбри паранкӑ | ик -

рб, 
Унтан вбренпе ҫӑварлӑх 

парса 
Кайалла туртса ҫыхса та 

лартрбҫ. 
Ни кӑшкӑрма ҫук, ни кур-

малла мар, 
Аптӑрарб ҫын: аллипе су-

лас, 
Алли итлемест—тапйнакан-

сем 
Малтанах ӑна шатӑртаггар-

са, 
Шӑнӑр таталас пек, кайалла 

ҫыхнй. 
Тблбкре мар-ши ку, тесе 

шухӑшла? 
К^пкӑна ленкнб мбскбн ӳсбр 

ҫын. 
Тӑшманбсем унӑн пӑрмай 

бҫлеҫҫб: 
Ӑна хирелле сбтбрсе кай-

рбҫ, 
Унтан лакӑм-тбкбмсеи та-

рах 
Урлӑ та пирлб турта пуҫ-

ларбҫ. 
Илтбнцёҫ вара ун хӑлхи 

ҫинт^ех 
Асаплантаракансен сӑмахё-

сем: 
„Йепле-ха, Йантрак, пирбн 

йал патгаи? 
Сӑмах патӑн ҫке йергсе кай-

машкӑ» 
Пегбр Ҫтаппанё патне есб 

пире, 
Ма тата халб йертсе кай-

мастйн? 
Сӑмахуна вырӑна кӳместбн? 
Хбрхенетбн-им хӑнтан ӑсли-

не? 
Ех, ухмах, ухмах, апла 

Мӑншура 
Ҫынсем итлеме пӑрахбҫ сана! 
Иертсе кай пире, йертсе 

кай -дасрах! 
Тура пул, ырӑ ту: йертсе 
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кай пире!" 
Ҫапла мӑшкӑлласа кулнӑ 

хыҫҫӑн 
Пирӗн Йанграк ҫинейывӑр 

^ӑыӑрсеи 
Пере те пере анма пуҫлаг 

рбҫ. 
Иагаеем Иантрака хбнесен 

хбнесен, 
Пӗр лаша ҫине урлӑ хут^бҫ 

те, 
Тип-Вар йенелле цуптарса 

кайса, 
Хура ҫур-ҫёрге курӑнми 

пул^бҫ. 

Ирхи тӗгре йӑлт саланса 
пётрӗ , 

Хӗвел те тухса ҫӳле хӑпар-
1)6, 

Ан^ах Мӑншура халӗ те 
ҫынсем 

Урам варрине тухса пӑх-
маҫҫӗ. 

Вырӑс апа^ӗ ҫийес умён 
тин 

Кётӳве хуса сарӑ хёрсем 
йа^ӗҫ. 

Ш ы в п&тве ирех кайакан 
хёрсем 

Еӑнтӑрла умён тин кайса 
кил^ӗҫ. 

Сивё шывпа ашшё-амӑшё-
сем 

Мухмӑрсем уҫма ҫӑвӑнаҫҫё 
ӗнтӗ . 

Кӑнтӑрла иртсен, Мӑншура 
каллах 

Тапранса кайрӗ Сухати вёҫӗ . 
Мухмӑра ^ёртме ҫынсем 

утаҫҫӗ 
Ӑҫта пур пӗлбш-хурӑнташ 

патне. 
Пблбшб патне ҫигсе тӑра? 

пбри, 
Лешб ун патне тухса утнӑ 

мбн. 
Х ӑ ш т>ухне ҫапла пбр пбр-

не вбсем 
Шырама тухсан, урӑх ҫын 

патне 
Мухмӑр уҫмашкӑн кбрсе 

кайаҫҫё. 
Йантрак та мухмӑр уҫас-

ш ӑ в курнаТ— 
У рам тӑрӑх вӑл сулланса ҫӳ-

рет. 
Таҫта лапара ҫбр каҫнӑ пу-

лб, 
Тесе шухӑшламалла кура-

кан ҫын. 
Тумтирӗ пьвдӑклӑ , хуралса 

пбгнб, 
Ӗнер тӑхӑннӑ пасар кӑвак 

йбмб 
Йытӑ туланӑ пек ҫурӑлса 

пбтнб, 
Салтак картусб ҫара лапра 



ҫеҫ. 
Вӑд пбр ҫын пагне пӑрӑнса 

КӗТ)б, 
Б ӳ р т н е кёрсессён сӑх-сӑхса 

илцб, 
Унтан пурне те алӑ парса 

гухрё. 
Хуҫи, Михали, пбр витре 

сӑра 
Ӑсса килтерсе кбрекене 

ларгрб. 
Пӑргак ларсассӑн, сӑмах 

майбпе 
Йантрак мухмӑр уҫма ерех 

ыйтрб. 
Хуҫа ҫавйнтах кӑмӑлне ту-

рб: 
Пбр ^еркке ӑна тултарса 

па-ҫб, 
Унӑн хыҫҫӑнах тепре те 

йа§ӗ . 
Пуҫларб вара Йантрак ка-

лаҫма, 
Тембнле гблбк каласа пама: 
„Те куҫ кбрегех, те тблбкре 

мана 
Шуйтган пек ҫынсем хбне-

рбҫ ҫӗрле. 
Вйт т;улсем тӑрӑх калла та 

малла 
Турткаланӑ пек, астӑвап 

епб; 
Тембн ун умбн •ҫбн-ҫбҫ пек 

ыана, 

Кантур таврашб килмелле 
тесе... 

Халб йӑлтах манса пӗтнё 
ёнтӗ , 

Астӑваймастӑп тӗлбкри ӗҫе . " 
Ианктрак калаҫса ларнӑ 

вӑхӑтра 
У рам тӑршшбпе йулан утлӑ 

ҫын 
Тёпёртеттерсе сиктерсе кай-

рё. 
Сасарт&к Йантрак шухӑша 

кайрб, 
Х ӑ й хура пуҫне ҫбрелле 

усрё, 
Тем астӑвасшӑн ҫамкине 

тытрб. 
Тёксёмлен^ӗҫ унӑн хура ку-

ҫёсем, 
Алли урисем ҫемҫелсе кай-

рё»;. 
Ҫапах та хӑй вйл хуҫа па-

тентен 
Килнелле тухса утма вӑй 

тупрё; 
Тав тумасӑрах тухса супӑн-

4) Йытӑ варӗ. 
Пирён Йантракӑн пах-ди 

хыҫён^е 
Хёрлб тарӑн вар алӑтса 

кайнӑ . 
Ҫав вар тёпёнце вётӗ '§ул 
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кӑна, 
Тата ашкӑнса вблтбрен ӳсет, 
Ш ы в таврашб мбн ҫуркунне 

ант}ах 
Йбпеткелесе кайаТ вӑл вара. 
Ҫавӑнта никам та ирбклб 

пуҫпах 
Мӑншу ҫынбсен^ен анакан-

сем ҫук: 
Ансан тухма пит йывӑр ҫав 

унтан. 
Унта йытӑсем ан^ах ҫӳреҫ-

ҫб, 
Ҫавӑнпа та вӑл „Йытӑ варб' ' 

йатлӑ . 
Акӑ кбҫбр ҫав вар тӑрӑх 

пбр ҫын 
Упаленсе пыраТ Иантрак 

хыҫнелле. 
Акӑ йӑпшӑнса Йантрак пах-

т)ине 
Карта урлӑ вӑл каҫса кбт)б 

те, 
Кил,карти йенне уттара па^б; 
К и ^ картинке вӑл пӳрт-умне 

кбцб. 
Тблбнмелле шӑп Йантрак 

пӳртбн^е, 
Х ӑ ш ^ухне а н р х йӑнӑшса 

йараТ 
Мӑн тӳшек ҫинце сывӑмар 

Йантрак. 
Алӑка уҫса пирён ҫын кбр-

сен, 

Вӑл: „кам вара есё?" тесе 
ыйтрб, 

„Тбттбм пирки паллайма-
стӑп", терб. 

Лешб хирбҫ: „епб, Йантрак 
пиэде, 

Сан патна пбр бҫпе килтбм" 
терб, 

„А, УТак, ларах кунталла 
иртсе, 

Мбнле бҫ пур санӑн?" терб 
Йанграк 

Ҫиленнё пек сасӑпа УТака. 
УТак: „Ан ҫилен, Йантрак 

пиэде, 
Малганах, сӑмаха калаТ^е-

нех, 
Епб сан валли пит кирлё 

хыпар 
Илсе килтбм," терб те, ма-

лалла 
Йантрак патнерех пырса 

тапратрб: 
„Иртнб каҫпала сана ҫур-

ҫбрте 
Касак килсе ^бнсе тухрӗ-и 

уйа 
Петбр Ҫтаппанб патне йерт-

се кайиа? 
Вӑл хӑйсем ухтарма килни 

ҫин^ен 
Каласа па%$$ьсана ун $ух-

н е ? % ' 
Йантрак куҫбпе ҫавӑрса 



илсе, 
Темён астуса илнё пек пул-

Унтан вӑл: „Ну, вара мён? 
малалла?" 

Тесе УТакран ыйтрё хул-
ленрех. 

Хӑй унӑн дине сӑнаса па-
ха?, 

Итлес те килет, пёлтерес 
те килмест 

Унӑн йаш У?ака ёнерхи 
дин^ен. 

У?ак Йантрака малалла ка-
ла?: 

„Ӗнер кад сана ^ёнсе туха-
кан— 

Касак мар вйл: Тукмак Пе-
тёрё вал. 

В а л йури сана ҫывӑрна 
дёртен 

Таса хирелле астарса тух-
рё. 

Сана мёнле асаплантарнине 
Пӑртак та пулсан астӑван 

пулё-ҫке? 
Петӗр хётёртнипе епир сана 
Хӗнерёмёр ҫёрле йаш а^а-

сем". 
Ҫапла йаш У?ак каларё 

ант,ах, 
Йантрак выртаканскер тӑр-

са лар^ё; 
Ҫиленсе пёрре шуралса 

кайа?. 
Тепре кйвакарса | ё т р е пуд-

ла?, 
Унтан сасартӑк У?ака май-

ран 
Пӑвса тыта? те ҫапла кӑш-

кйра?: 
„Есё те унтах пултӑн-и пёр-

ле? 
Халё ҫийён^ен кулса дӳре-

тён-и? 
Ҫакӑнтах пудна пудтарса 

хурам! 
Шӑмму-шаккуна дунтарса 

. йарам! 
Ӳлёмрен сан пек кадрашка-

сене 
Ҫынсен^ен кулса дӳреме 

Хёнес те кула-ас!" терё те, 
Йантрак 

Ҫавӑнтах У?ака туртса пӑ-
рахрё 

Хӑй тӑрса ларна вырӑнё 
дине. 

У гак хӑраса -ҫёнейми пу.г$ё, 
Калас сӑмахне те манса 

кайрё. 
Унӑн телейне Йантрак г§а-

рйнса: 
„ Ы р а хыпарпа килтём, те-

рён есё, 
Кала тата халё?" тесе кӑш-

кӑр | ё . 
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У1ак савӑнса ҫӑварне уҫрё: 
„Петёр ёнер сана хёнерӗ те, 
Кӗҫёр йӑмӑкна кӑларса 

кайас тет. 
Ҫавна пӗлтерме килтӗм сан 

патна. 
Куратӑн пулӗ: саншӑнах 

килтӗм, 
Йар ёнтё мана", тесе пӗтер-

Иантрак айӗн^е выртакан 
У1гак. 

Иантрак ҫавӑнтах ӑна й а | ё 
те 

Пит йӑвашшӑн калаҫма ты-
тӑнт;ё. 

Иӑмӑкне кӑларма Тукыак 
Петёрӗ 

Хӑш вӑхӑтра, миҫен ки-
лессине, 

Иӑлтах тёпцесе пӗлг1}ӗ в$л 
унтан. 

У?ак Петёрпе ыттисем ҫине 
„Ҫӑмӑлттай"тенёшён ҫилен-

нё иккен, 
Тага ҫитменнине Кётерине 

те 
Илесшӗн пурӑнна тахӑҫан-

танпах. 
Ҫак икӗ йапала пирки вӑл 

пайан 
Ҫынсем курман ҫёртен Йан-

трак патне 
Пырса кё^ё те, хӑй йулта-

шӗсен 
Вӑрттӑн канашне каласа 

пацӗ, 
Ҫийён^ен пӑртак патак та 

ҫисе тухрӗ. 

Катаран тӗтре ҫугӑлса ки-
лет, 

Ҫурӑм-пуҫ-ҫӑлтӑр хӑпарнӑ 
ан^ах— 

Мӑншу ҫынӗсем ура ҫинтзе 
те, 

Пӑлханса Тип-Вара ^упаҫҫё 
пур те, 

Хашкаса ахлатса пыраҫҫӗ 
хӑйсем. 

; „Йытӑ варё хӗррин^е ирхине 
! Тукмак Петӗрне Йантрак 

сенёкпе 
! Т]иксе вёлернё", тесе ^упӑҫ-

ҫё. 
„Хӗр кӑларма кайнӑ та, хӑй 

| пуҫне 
Пӗтернӗ-ёҫ-кам мӑнтарӑн 

ат>и", 
Тесе кар^йксем те ҫавӑнтал-

лах 
Вётё угӑпа у гса кайаҫҫё. 

! Йантрак пах-р вӗҫӗ ҫумӗ-
пеле 

Йытӑ варё тӑрӑх сукмак 
вырта?. 

Ҫав сукмак ҫине халйх 
пуханнӑ, 
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Йантрак п а х р н е те ну май 
тулнӑ. 

Иантрак пах-ршце, паранкӑ 
лартнӑ 

Хура ҫӗр ҫинт;е шурӑкёпе-
йёмлё 

Маттур Петӗрён виллийӗ 
выртаТ. 

Т)ёрё ҫын пекех вӑл хӗрлӗ 
сӑнлӑ, 

Тутийё кӑна пӑртак пӑр-
нӑҫнӑ. 

Хӑрах аллипе ҫӳҫёнцен тыт-
нӑ, 

Тепёр аллийӗ кӑкӑрё ҫин^е. 
Кӑкӑрӗ рин^е, $ёри тёлён^е 
Сенёкпе цикнӗ вырӑн ҫара 

йун, 
Йунё те унӑн таса, хура 

йун мар. 
Петёртен пӑртак ҫеҫ ката-

рахра 
Вӗренпе ҫыхнй Иантрак 

лараТ, 
Ҫынсем ҫинелле куҫӗ айён 

пӑхаТ, 
Темскер ^ӑмласа ларнӑ пек 

лара!. 
Халӑх хушшин|е Тракка 

Ҫтаппана 
Иантрак Петёре вӗлерни 

ҫин$ен 
Акӑ ҫапла каласа кӑтартаТ: 
„Епир Кётерин йапалисене 

Йӑлг сукмак ҫине йӑгса 
т^хнӑ-^ӗ . 

Сасартӑк Иантрак сиксе ту-
хаТ те, 

Сенёк йӑтса пирён пата 
-ҫупаТ. 

| Епир майёпе йапаласене 
| Урапа патне йӑтса утатпӑр. 
1 Урапа уйра гӑраТ-цё пирён. 
; Петёр пахцаран тухман-$е-

ха, 
I Вӑл Иантрака хирӗҫ ҫавӑ-

рӑн$е те, 
| Ӑна: „Мён хӑтланатӑн вара 

капла? 
! Малалла пӗрле ӗҫсе-ҫимел-

ле," 
Тесе ӳкӗтлесе $арма хӑт-

лан |ӗ . 
Лешё ҫитрё те тӳрех кӑкӑр-

тан 
Сенӗкпе §иксв шӑгар^ӗ ӑна. 
Петёр пит хытӑ кӑшкӑрса 

йа$ё, 
Унтан нимён те хӑрамасӑ-

рах, 
Ианграк ҫинелле вӑл тӳрех 

сикрё, 
Сикрӗ те ӑна пусса антар-

Ан^ах епир ]}упса ҫитнё 
ҫёре 

Иантрак дийён^ен ишёлсе 
ан^ё, 



Кӑкӑрне тытса „Кётерин!' ' 
терё, 

Кётерин терё те вилсе кай-
рё. 

Амӑшне никам та вӑл вил-
ни ҫинт;ен 

Кайса калакан пулман ку-
рӑна?-ха", 

Терӗ те Тракка шӑаах. за-
ранее, 

Пёрре йывӑрӑн сывласа 
илт)ё. 

„Амӑшб килет, амӑшё ки-
лет," 

Теме пуҫларёҫ пухӑннӑ ҫын-
сем. 

Кил,карги йен^ен ^анах пӗр 
карт)ӑк 

Пуҫне $бтретсе пахтана 
кбт;б. 

Вӑл тӳрех Петӗр патне 
пы$б те, 

Унӑн вилли ҫумне усӑнса 
анҫё. 

Унган вӑл ӑна ҫырё пуҫён-
•§ен 

Ыталаса тытрё те хытса 
кайрӗ. 

Пбгбм халах унӑн ҫине па-
ха?. ' 

Вӑл ларцё ларцб те пуҫне 
ҫёклерӗ, 

Унтан урисем ҫине тӑ^ё те, 
Ватӑ куҫбсем ҫуталса кай-

рёҫ, 
Ҫийес пек пӑхаҫҫӗ Ианграк 

ҫине, 
„Пӗт! Пёттӗр санӑн ӑрӑву-

Санӑн кил-ҫурту кёл пулса 
вӗҫтбр! 

Унӑн вырӑнне вӗлтёрен 
пустар! 

Е-е-ех, Йантрак, Петӗре 
есӗ..." 

Терӗ те кар |ӑк тагӑлса 
анҫб. 

Татӑлса а н | ӗ те, тӑсса хунӑ 
пек, 

Ывӑлё ҫумне тӑсалса вырт-
рё. 

„Амӑшӗ те вил |ӗ" , терёҫ 
те, ҫынсем 

Хёвел тухӑҫӗ йенелле пӑх-
са, 

Пур те виҫё хут сӑх-сӑхса 
ил^ёҫ. 

Пёр У?ак а н р х тӳп-тӳрё 
тара?, 

| Вилнё ҫынсемшбн Турра 
пуҫҫапмас?. 

Унтан сасартӑк вилёсем 
пагне 

Утса пырса царкуҫланса 
ларт}ё. 

Лар^ё те, Петбр йунве ҫу-
ласа, 

Кӑшкӑр^б пӗтбм халах 
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илтмелле: 
„Епб вӗлертбм, каҫарӑр!" 

герб. 

Ҫак ёҫсем пулни вунӑ ҫул 
иртрё, 

Мӑншура унтанпа нумай 
улшӑнт}б. 

Тип-Варта Йантрак ҫур'^6 
вырӑнне 

Вӗлтӗрен пусса хупласа 
илнб. 

Карт;йк ылханӗ вырӑна ҫит-
рб. 

Йантрак пуҫёпех Ҫбпбре 
вайрӗ , 

Унта ылттӑн тӑпри р в н ӑ 
ҫбрте 

Ҫӗр айне пулса вилнё, теҫҫё 
хӑшё. 

Арӑмё унӑн ка-эда кайрё 
те, 

ҪурЗӗ-йӗрне те турттарса 
кайрё. 

Кётерин халё Ҫӗрпӳ хулин-

Х ӗ р ёмёрне ^одастырте пу-
рӑнса 

Турра пуҫҫанса ирттерет 
ӗнтё. 

Тукмак Пӗгёрён мбн пур 
киЛ)-ҫургне 

Сутрбҫ те, укҫине ^иркбве 
ху§ёҫ. 

Пёлтбр ҫула унӑн ҫур^ё 
вырӑнне 

Ы в ӑ л ӗ валли Михали ил^ӗ . 
Ӗлӗк ҫӑмӑлтарахскер, халё 

УТак 
Тӑнлӑ ҫын пулса хӑй хуҫа 

пулт}ё. 
| Унӑн ҫумён^е Тракка пу-

рӑнаГ. 
| Вёсене иккёшне те Шупу-

ҫён^е 
I Лайӑх ҫынсем тесе хисеп-
I леҫҫӗ . 

НАРСПИ. 
1) Оилпи йалӗн^е. 

Пуш-уйӑхӑн вӗҫён^е 
Хёвел пӑхрӗ ӑшйтса, 
С И Л П И т,ӑваш йалён^е 
Йур ирёл^б васкаса. 
Тусем, сӑртсем хуп-хура 
Йурё кайса пётнбрен, 
Туха!' курйк ҫӑп-ҫӑра 
Хбвел хытӑ хёртнёрен. 
Сивё, хайар хёл иртет, 

. Кайа? йёрсе, хурланса; 
Сивё куҫҫулёпе йбрет 
Иртнё кунгаӑн хуйхӑрса. 
Путӑксемпе, варсемпе 

| Ҫёмӗрӗлсе шыв кӗрлет. 
Ант;ах менле йбрсен те. 

| Хбвел хбртнёҫем хёртет. 
Хӗл куҫҫулё шавласа 

| Йухса кайрё ҫырмара. 
А^и-пӑ^и выл,аса, 
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^упса ҫӳрет урамра. 
* 

* * 

К Й Л | 6 ырӑ ҫуркунне, 
Килт;ӗ, йат>ё ӑшӑтеа. 
Хӗвел саваГ тёнцене, 
Хёл айхив^ен варатса. 
Тёттём вӑрман т}ёрёлет, 
Йешёл тумтир тӑхана?, 
Ҫеҫен хир те йешерет, 
Илемёпе мухтана?; 
Тёрлӗ тёрлё ^еҫексен 
Ы р ӑ шӑрши сарӑлаГ. 
Пур ҫёрте те кайӑксен 
Лайӑх йурри йанӑра?, 
Ҫӳлте, пёлёт айён^е 
Тӑрри йурри илгёнет, 
Ҫемҫе курӑк ҫийёнце 
Путек-сурйх сиккелет. 
Хӑй кётёвё патён^е 
А§а шӑхлицӗ кала?: 
Хырӑмё пит выҫнипе 

Силпи йалнелле пӑха?. * 
* * 

Силни йалё пуйан йал, 
Лара? варман ӑшбн^е. 
Кантур пекех ҫур-ҫёсем 
Ват йӑмрасем айён^е, 
Йалӗ тавра укӑл^а, 
Ҫёнё ҫ а т а н ^ ӳ к ^ а , 
Кив капанлӑ анкарти, 
Тёрлё ҫимёҫлё пах^а; 
Аслӑ урам тӑрӑшшӗпе 
Хӑма витнӗ ҫур-§ёсем, 
Урам икё айӑккипе 

Йем-йешёлех са^ёсем. 
Ҫургсем тавра кил-карти 
г|)ул хӳме пек ҫавӑрнӑ . 
С а р ӑ х а п х а килсерен 
^ӗнтёрленё тӑрӑлӑ . 
Силпи йалё аслӑ йал, 
Хула гийӗн инҫетрен. 

| Ахӑр кунти ^ӑвашсен 
| Мулё пуртӑр ҫав вёсен. * 

* * 

Ҫырма йуха? кёрлесе 
| Аслй йалӑн ҫумёпе. 
| Хёвел тёрё тёрлесе 
| Выла? унӑн шывёпе. 

Тӑрӑ шыван ӑшёнце 
Кӑвак пёлёт йавӑна?, 
Ватӑ йӑмра гайӑлса 
Тёсне пӑхса савӑна?. 
Авй кёпер ҫийён^е 
Старик лара? вӑлтапа: 
Йапӑрт-йапӑрт пуллине 
Улталасшӑн ӑманпа. 
Ав а$асем ҫӳл йен§е 
Шывра ишсе ҫӳреҫҫё, 
Пулӑ тытан вагтине 
Хирёҫтерме пёлеҫҫё, 
Акй пёр ҫын кёперпе 
Каҫса пыра? ҫырмана. 

I Ҫырма урла каҫрё те, 

Кёрсе кайрё вармана. 
* 

* * 

Ҫӑгмах пекех туйана? 
Силпи ^ӑваш йалёнце, 
Вӑхат иртни сисёнмест 
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Оавӑнӑҫлӑ кунсен^е: 
Кайӑк йурри, ҫын сасси 
Пан-йан йараТ таврана; 
Ҫуркуннехи хавас йурӑ 
Килсе кӗрет хӑлхана . 
Урам тӑрӑх ҫыннисем 
Улпут пекех утаҫҫӗ . 
Пурт хыҫён^е шавласа 
А^и-пӑтҫисем вьцаҫҫё . 
Н а р пек хитре хӗрӗсем 
Акӑшсем пек утаҫҫӗ . 
Т>ӑнкӑр-;]анкар тенкисем 
И ӑ л т ӑ р т а г с а пыраҫҫӗ . 
Ҫӗр ҫёмёрсе каэдӑсем 
ТашлаТ хапха умӗн^е. 
Пурӑнӑҫсем ах , аван 

Аслӑ Силпи йалӗнт;е! # 
* * 

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнгрере 
Вӑйли ҫук та етемрен: 
Шывсем ҫинт^е, ҫӗр ҫин^е 
Хуҫа пулса вал тӑраТ. 
Ан^ах вӑйлй етем те 
Х ӑ й тёнтщне пйхӑнаТ. 
Укҫапала е р е х е х 
Ҫынна ӑсран калараТ. 
Асла Калам ернинде 
Мёнле 'ҫӑваш ёҫмен-ши!? 
Тарӑн нӳхреп ашён^е 
Мён ^ухлёсӑра пӗтмен-ши!? : 
Ӗ ҫ н ё те ҫав, ҫинё те, 
Нӗркипеле сикнӗ те, 
Унсӑр пуҫне йеплелле 
Тавас тетён праҫнике? 

Кун иртнёҫем урамра 
Усёр ҫынсем нумайрах, 
Каҫ пулнӑҫем вармана 
Сасӑ кайаТ хытӑрах . 
Ӗ ҫ е ӗҫе каҫалла 
Усёр ^ӑваш ывӑнаТ, 
Ҫуркуннехи пыЛ)|ӑк та 
Канма ҫемҫе туйӑнаТ. 
ВыртаТ Т5ӑваш улпут пек. 
ШухӑшламасТ ӑҫтине, 
Пётӗм у рам тарӑшшёне 
КӑшкӑраТ хӑй йуррине: 
Нумай ӗҫле нӳмай ҫи, 
Хытӑ тарла хытӑ ёҫ. 
Е р е х тесен, ёҫ ҫынни 
Н и х ӑ ш ё те тиркемест. 
Йкха^ёпе ёҫлёпӗр, 
В ӑ х ӑ | ё п е ёҫӗпёр. 
Килте ёҫме пулмасан, 
К ӳ р ш ӗ патне кӗрёпӗр. 
Кӳршӗн ӗҫме пулмасан, 
Уйранне те ёҫёпёр. 
Уйранё те пулмасан, 

Турӑ парасса кӗтӗпӗр. * 
* * 

Калӑм иртет, йур пёгет, 
Ҫурхи суха та ҫитет: 
г | ӑ в а ш '^асах урӑлмас?, 
Мухмӑр иртсе кайаймасТ. 
Ёнтё ӳсёр ^авашсем 
Урӑр ҫине тӑрӑр-ха! 
Йем-йешёлех ҫӳл тусем, 
Ш ы в та ^акнӑ ҫырмара. 
Е й п н ^ е с е м , тӑрар-ха , 
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Урлӑ-пирлӗ пахӑр-ха: 
Ака пуҫне тӳрлетес, 
Урапуна тирпейлес; 
Оивӗ шывпа ҫӑвӑнсан, 
Питне-куҫна тӗс кётӗр, 
Авантарах апатлан, 
Ака тума вӑй кӗтёр. 
Кӳлес ӗнтё лашана, 
Тухса кайас акана. 
Ей Турӑҫӑм, сывлӑх пар, 
Акеа тыррӑма ӑнтар! 

2) Сарӑ хӗр. 

Й е ш ё л курӑк хушшин^е 
Ҫап--сарӑ. т ^ е к ӳсет, 
Асла Силпи йалён^е 
Нарспи йатлӑ хёр ӳсет. 
П и | е - к ӳ ҫ ё иит хӳхбм, 
Х в р т и сара цет^ек пек. 
Й к ё куҫё хуп-хура , 
И к ӗ хура шӑ^ҫа пек. 
Йавӑнаҫҫӗ хыҫалта 
Ҫивӗт вӗҫё кӑгрио^м. 
Утса утса пынй | у х , 
Ш ӑ н к ӑ р т а т а ? тенкисем. 
Куҫёсемпе пӑхнӑ т;ух, 
Кат^ан т;ёри ҫбкленет. 
Ҫӳхе тути кулнӑ ^ух, 
Кат^ӑ '§унё ҫемҫелст. 
Хирти сара ^ецеке 
Ӑша куҫпа кам пӑхмё? 
Ун пек лайӑх хитре хёре 
Мёнле каэдӑ йуратмӗ? 

Хӗвел анса ларсанах 
Питне ҫӑва?, шӑлӑна?, 
Вӑййи тухма шёлкеме 

I Какӑрӗ ҫиее ҫака?, 
' Шӑнкӑр-шанкӑр тевегне 
1 Хулпуҫҫи урлй йара?, 

Хёрлё пурҫӑн тутӑрне 
Хёрле ҫавйрса ҫыха?. 
В;1йӑсен§е ун сасси 
Кайӑк саеси йевӗрдӗ , 

| Ахӑлтатса кулиӑ | у х , 
Ҫирӗп ҫын ку темелле; 
Вайӑ саланизденех 
Савӑнгара? сассипе. 
И р х и ҫйлтӑр хӑпарса 
Г1ӑл-йӑл кула? тӳпере. 
Хӑйён а ш ш ё килён^е 
Нарспи канлё^ ҫывӑраг: 
Ы р а тёлӗксем курса 
Тёлёкре те савӑна?. 
И р е х тара?, тумлана?, 
Нарспи ёҫе тытӑна?: 
Йе пурҫӑн ҫип илет ге, 
Пурла йурла тӗрӗ тӑва?; 
Й е ҫёлеме лара? те, 

| Ҫёвви шӑрҫа пек пула?, 
I Сӳс хурелё хурҫӑ йыгӑ 
I Пёр кёрет те, пёр туха1 

Пе пир тёртме лара? те, 
Выл>ащ'1 ара? асине; 
Йе хултӑр§а тыта? те, 
Ҫипне тийет ҫёрриае; 

I Ие сак ҫинци кушакё 
| Иитне ҫӑва пуҫласан, 
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Апат хатёр хӑнашӑн, 
Алли-ури ҫӑмӑлран.. . 
Аван иртрё пурӑнӑҫ 
Хӗрён ҫулӗ тулгэден, 
А ш ш ӗ килне хӑтана 
Ҫит;ё йутран к и л и р е н . 

ТР * * 
Нарспи ашшё Михетер 
Ҫёрме пуйан пурӑна?. 
Вал хӑй хёрне йурата?, 
Нарспийёпо мухтанаТ: 
, М а в хӗр пекки камӑн пур? 
Кама пӳрнӗ ун пек хёр? 
Пушмак ҫуки хёрёмён? 
Ҫӳрет-и вӑл тенкёсёр? 
Силпи йалё ёмёрне 
Ун пек хёрсем курас ҫук! 
Пёр зӑваш та хай хёрне 
Михетер пек пйхас ҫук! 
Михетере мён ҫитмен? 
Мёнём ҫук-ши ҫуртӑмра? 
Кёмёл тенкё, тёртнё пир 
Сахал-ши-мён ҫӳпҫемре? 
Тырӑ-пулӑ туллийех 
Ишёлмесг-и кёлетре? 
Ҫу, сёт-турӑх, сӑра пыл, 
Тулли мар-и нӳхрепре?" 
1)ӑн сймахӑн еуйи ҫук: 
Михетерён мён ҫитмест? 
Пётём йалта нёр пуйан, 
Ӑна никам ҫитеймесг. 
Унйн ҫур^ё хула пек, 
Кёрсен витёр тухма ҫук. 
Хуралтисен тӑррине 

^ ӑ х - | ё п вёҫсе ҫитмс ҫук. 
Карташ тулли йапала 
Купалавса выртаҫҫӗ , 
Кёлет тулли тыррисем 
Тӑкӑвас пек тӑраҫҫӗ . 
Урхамах пек лашисем 
Утӑ-сёлё ҫийеҫҫё: 
Унӑн вы^ӑх-^ёрлёхсем 
Пи^ёке пек ҫӳреҫҫё. 
Тури касри ҫак кил-ҫург 
Айакранах курӑна?— 
Пирён ватӑ Михетер 
Тивёҫлипе мухтава?. * 

* * 

Ҫак ырӑ ҫын Михетер 
Хӑйён хёрне йурагса, 
Аслӑ ҫӑварни хыҫҫӑнах 
Хуҫё ӑна ҫураҫса. 
Пулас туйа йал йышсем 
Тӳсеймесёр кётеҫҫё: 
Икӗ пуйан пёрлешсен, 
Ш е п те пулӗ туй! теҫҫё: 
Ҫинҫе хйҫан ҫитё-ши? 
Йепле вӑхӑт ирттерес? 
Ҫимёк кунӗ инҫе-ши? 
ГХепле у н ^ е н е х тӳҫес? 
Михетерён килён^е 
Парне валли ҫёлеҫҫё. 
Туйӑн хӑватне сиссе, 
Вӑйран тухса ёҫлеҫҫё. 
АН|}ах Нарсаи сарӑ хёр 
Туй пулаеран хурланаГ: 
Вӑрттӑн вӑрттан вӑл йёрет, 
Оетнер йатне аейнаК 
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Нал вӗҫӗн^е тукасра 
Пёт;ӗкҫеҫҫӗ пӳрт лара?. 
Амӑшӗпе ҫак пӳртре 
Сетнер а^а пурӑнаТ. 
г|)ипер а р Сетнерӗн 
Пёр урхамах лаши пур, 
Ватӑ кар^ӑк амӑш оур, 
Вӗри йунлй т;ёри пур, 
Икё вӑйлӑ алли пур. 
Тӑшман пуҫве пӗтерме 
Вёри вут пек ҫилли пур. 
Унтан урӑх Сетверён 
Нимён те ҫук йапала 
(Авт,ах асту: Михетер 
Хёрне памае? ҫукалла). 
Пирён Нарспи, сарӑ хбр, 
Ҫав Сетнере йуратаТ, 
Ҫавӑвпала сарӑ хӗр 
Туй пуласран хурланаТ. 

* * 

Ҫӳлс валак пагенте 
Ватӑ йӑмра йешерет. 
Куллен ирех ҫавӑнта 
Сетнер Нарспийе кӗгет, 
Кёте кётех шӑварат 
Урхамах пек лашине. 
Шыва аеаТ витрепе 
Нарспи куллен ирхине. 
Нарспи икё вигрйпе 
Шӑлтӑр-шалтӑр килет-ҫке, 
Савӑннипе Оетнерин 
г]]ери кӑлт-кӑлт сикет-ҫке. 
Нарспин ҫӳхе тутисем 
Кулаҫҫё-ҫке таҫтанах, 

Ҫулё валак пуҫён^е 
Сетнер тӑраГ ҫутӑлсах. 
Нӑлтӑр-йалтӑр куҫёсем 
Сарӑ хёр ҫине пӑхаҫҫе, 
Сар мӑйӑхлӑ тутисем 
Ӑшӑ сӑмах калаҫҫё. 

3) Ҫимӗк каҫӗ. 

Шӑнкӑртатса шыв йухаГ 
Ҫулё валак пуҫён^е. 
Кёмбл пекех йалтӑрат 
Шывб хёвел ҫуттинде. 
Кбмёл-мерцен тухйапа 
Сарӑ хёрё шыв йсаТ. 
Сарӑ ка^-дй калаҫса 
Хӑй лашине шӑвараТ. 
Ҫулё йӑмра ӑшён^е 
Кайӑк йурла? йуррине, 

1 Лаши ёҫсе тӑнӑҫем 
Кац-рӑ кала? сАмахне: 
„ Ҫаплах вара, Нарспиҫбм, 
Ҫук-шим мавӑн ӑрӑскалӑм? 

; Ҫаплах сава йут ҫёре 
Илсе кайё-шим усал? 
Ах, телейём ҫуктӑр (;ав. 
Аҫу-авнӳ пит пуйан! 
Хӑйсен пуйанлӑхёпе 
Пӑрӑнаҫҫё ҫук ҫынран". 
— „Ав ӳокелешсем Сетнер, 
Мёвшён ҫынна ӳпкелес? 

! Ӑҫта тарса кайас-ха 
Пуйан атте-аннерен? 
Атте-анне ухмах ҫав, 
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Мӗн каласа кӑнгарас? 
Мбн тӑвар-ха, кала-ха, 
Мбнле пирбн май тупас? 
Хевел аесан, каҫ пулсае, I 
Пайан туйа лартаҫҫб, 
Хушйлкари пуйанпа 
Маеӑн туйа пуҫлаҫҫб. 
Тйшман ытла хайар тет, 
Йепле унтан хйтӑлас? 
Сетнер, Сетнер, кала-ха, 
Ӑҫта кайас, мён тӑвас? 
Сана тем пек йуратса, 
Савса епб пурӑнтӑм, 
Ан$ах ҫапах ҫак куна 
Ҫамрӑк пуҫӑмпа куртӑм". 
—„Пбртен пбрех пуҫӑм пур, 
Вери йунлӑ ^ербм пур, 
Ватӑ кар-ҫӑк аннем пур, 
Урхамах пек угӑм пур, 
Вбсен^ен те хаклӑрах 
'])унйм савни есб пур, 
Ан-ҫах сана та пайан 
Туртса илен тӑшман пур, 
Вӑл тӑшмана пбтерме 
Икб вӑйлӑ аллӑм пур, 
Анҫах йна пбторсен 
Унтан усал тён^е пур. 
Хӑвӑн кӑмӑлу пулсан, 
Лашам ҫине лартӑттӑм, 
Айаккаллах ку йалтан 
Вбҫбттбм те кайӑтгӑм". 
— „ Сетнер таврӑн хавӑртрах, 
Шыва анаТ пбр арӑм... 
^ у н савнипе калаҫса 

Уйрӑлассӑн туймарӑм". 
— „Сывӑ пул еппин, Нарспи, 
Ан ман епиин мбскене!" 
Лаши сикрб, ыткӑнзб, 
Вбҫсе кайрб килнелле. 
Нарспи ӑна хурланса 
Пӑхса йул§б хыҫбнт^ен, 
Хускалмарб вырӑнтан 
Савни куҫран вайитэден: 
„Сывӑ пулах, сыва пул! 
Йепле сана манӑп-ши. 
Санпа пбрле пулмасан, 
Йепле йутра пулӑп-ши.?" 
—Мбншбн Нарспи хуйхӑ-

ратӑн? 
Кат/зу ыгла ватӑ-им? 
Парнӳ ытла сахал-им? 
Терб арам ҫитрб те. 
Нарспи щывне асрб те, 
Килне утрб хуйхйрса, 
Килне ҫитрб, йёрсе йа-§&"~ 
Сетнербшбн хурланса. 
Пӳртре ватӑ кар§акб 
Вйрҫса ҫӳрет ахал^ех. 
Сиплет тулта Михетер 
Туй кӳмине пбэденех. 
Ӗҫлет ватӑ пуҫбпе, . 
Пурттипеле каскалаЬ 
Савнӑ хбршбн тӑрашса 
Пит;б тӑрйх тар йуха?: 
—„Мбн кбҫбнрен ӳстертӗм, 
Ҫак тарана ҫитерме, 
Ёнтб пайан йулашки 
Ӗҫбм пултӑр хбрбме. 
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Ӳсрё ҫитрё, пулт)ё хёр— 
Пуйан упӑшка кирлӗ , 
Упӑшкине тупрӑмӑр— 
Кӳми лайӑхрах кирлё. 
Ҫитрё ёнгё Ҫимёк те, 
Х ё р ӗ н туйне тумалла. 
Тантӑшӑмсем пухӑнсан, 
Кӗҫӗр туйве лартмалла." 

* 
* * 

Михетерён килёнце 
Сӑра пит)ёки куса?, 
Иалти тантӑш-тӑвансен 
Пырӗ гёпё йарӑна?. 
И к ё пысӑк кӑмака 
Тёрлё апат нӑслана?, 
Йалти тантӑш-тӑвансен 
Тута-ҫйвар ҫуланаГ. 
Хура пӳртре шйпӑрҫӑ 
Лара? шӑпӑр тӳрлетсе, 
Иалги ҫамрӑк каэдӑсен 
У р и кайагГ ҫёкленсе. 
Туйӑн хӑватне кётсе 
Пур -ге вёҫсе ҫӳредҫё, 
Килти пёр т,ун хуйхине 
Пӗртте вӗсем сисмеҫҫё. 
Нарспи лара? лаҫҫив^е 
Икер^ӗсем ҫуласа, 
Ҫураҫнине асӑнса, 
Лара? мёскӗв хуйхӑрса: 
— Ҫиг§ё йугран кил'§ё йут 
Атте килне хӑтана . 
Сарӑ хёре ҫураҫа? 
Ҫи-ҫӗ йутри пуйана. 
Атте-анне ав васкӑр, 

Тата пёр ҫул тӑрӑр-ха , 
Пёртен пӗрех хӗрёре 
Тата пӗр ҫул усрӑр-ха. 
Атте-анне ӳсёрпе 
Хёрне итлес темерё, 
Кат^и пуйав тенипе, 
Хёрин §унне пёлмерё.— 

| Ватӑ ^ун та хытнӑ гцун, 
| Хытса кайнӑ кёҫҫе ҫав. 

Ҫамрӑк ^ун та, пӗ^ӗк ^ун, 
^ у н ӗ ытла ҫемҫе ҫав. 
Кайӑк т;уне пулсассӑн, 
Йёрё-^ё те кулё-т)ӗ; 
Ҫуна |ёсем пулсассӑн, 
Вёҫё-цё те кайё-§ӗ . * 

* * 

Хёвел ан^ё хёрелсе 
Хура вӑрман хыҫнелле. 
Кӗтӳ ан'1>ӗ кёрлесе 
Аслӑ Силпи йалнелле. 
Ав унта хитре хёрсем 
Ӗни хыҫҫӑн ^унаҫҫӗ , 
Цейе маттур каэдисем 
Вёсен хыҫҫйн йулмаҫҫё. 
Акй пёр етем ^уна?, 
Ула ёни мёкёрет, 
Сёмсёр сысни ҫухӑра?, 
Пётём йала ҫӗмёрет, 
Кётӳ хыҫҫӑн урампа 
Хура тусан хӑпара?. 
Акӑ тусан ӑшбнце 
Кар^ӑк аран-ҫеҫ ута?. 
Х ӑ й вӑл х ӑ р а х аллипе 
Йӑтнӑ сӑра | ёресси: 



Ай-ай хбн пек ҫбклесси, 
Ай -хай ҫӑмӑл бҫесси! 
Пирбн ватӑ М и х е т е р 
Т а н т а ш с е н е йыхӑраТ: 
Унан ватӑ кар^ӑкки 
Сӑра йӑтнӑ , уттараТ, 
Т а н г ӑ ш патне кбрет те, 
УҫаТ сӑра ^бресне. 
Т у й а пыма йыхӑрса , 
Ё ҫ т е р е т туй сарине: 
„ Ы р ӑ т антӑш-тёвансем , 
Л и р е хисеп тумӑр-пш? 
Хбре каг[,'§а паратаӑр , 
Тури касса утмӑр-ши?" 
— „ П ы р ӑ п ӑ р а х иырӑпӑр, 
Д ы м а с ӑ р а х йулмӑпар! 
Турӑ пӳрсеа , сывӑ пулсан, 
К ӑ м ӑ л а р а татмӑпӑр!" 
К а р $ а к йала бретлет , . 
Тбттбм '1 в пулса ҫигет ; 
Карт,ӑк ҫӳрет килен^е, 
Ҫӑкӑр-т&вар хатбрлет . 

* 
* * 

Ы р ӑ тантӑш-тӑвансем, 
Тури касса уттарар! 
Перекетлб сйрана 
Ӗ ҫ е - ё ҫ е туй лартар! 
Пирбн тӑван хбр пара? . 
П и р е унта йыхйраТ. 
Хӑйбн савнӑ хбрбшбн 
Урйм-сурӑм туй пуҫлаТ. 
Туйне-пуҫне пуҫлитэден, 
Авал т;йваш йӑлипе, 
В а г т и с е н е асӑнса 

Тӑкар ҫ а к а р - т ӑ в а р н е : 
В а г атгесем, аннесем, 
Ы р ӑ курӑр ҫатмахра , 
Нирбн ҫӑкӑр-гйварсем 
Пулэдар сирбн умарта. 

I Пирбн савнӑ Нарспийе 
П а р ӑ р ырӑ пуранӑҫ, 
П а р ӑ р унӑн телейне 

: Ы р й л ӑ х п а савӑнаҫ! -
Ваттисено асӑн^бҫ 

| Авалхисен йбркипе. 
I Унтан туйа пуҫлама 

Кб^бҫ шурӑ кблете . 
; Курка тулли сӑрипе 

Ашшб-амаш пахилле ' 
Ашшб-амӑш умбнт;е 
Хбрб хурланса йбрет: 
— Н а р с п и , хбрбм, пил, 
Упйшкуяа я н пӑрах , 
Аван пурӑн уеиала , 
Тату пулӑр йаланах . 
И т л е ӑна, йПваш пул, 
Усал ҫынпа ан ҫыхлан , 
Ёҫне бҫле, бҫ^ен пул, 

| Кирлб марпа ан хӑтлан! 
Атте-анне ӳкбтлет 
Хбр куҫҫулне йухтарса . 
Ш ӑ п ӑ р сасси ^айлатаТ, 
Туйа йа^бҫ пуҫласа. 

* 
* * 

Силпи йалб харлатса 
Вилнб ҫын пек ҫывараТ. 
Тбнт)е лӑпкине курса, 
Ҫӳлте уйӑх савӑнаТ. 
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Керсе пӗтнё вӑйӑран 
Сарӑ хёрсем, каэдӑсем. 
Туй халӑхӗ ҫывӑра?, 
Ҫывӑраҫҫё хуҫисем. 
Ашӑ сывлӑш сивбнет, 
Сасӑ-^ӗвё илтӗнмест; 
Пбр йытӑ-ҫеҫ вёркелет, 
Ҫӑвар карма ӳркенмест. 
Автан Ҫур-Ҫӗр авӑга?, 
Ларнӑ ҫёрте ҫывйра?, 
Хуллен хуллен уйӑх та 
Вӑрм^н хыҫне питана?. 
Ырӑ тутлӑ ӑйхапа 
'Цӑваш ҫынни ҫывӑра?. 
Пӗр §унӑн-ҫеҫ хуйхӑпа 
Ҫав каҫ т)ёри ҫурӑла?. 

4) Туй. 

"Хйеел тухнӑ тухманах, 
Тётём кайрё йал ҫин^е. 
Куҫне уҫнӑ уҫманах, 
^ ӑ в а ш лара? мун^ин^е. 
Ҫимёк кувё йӑлипе 
Ҫынсем мун1,а кёреҫҫё, 
Ҫимёк курйкёпеле 
Ҫан-ҫурӑмне хёртеҫҫё, 
(Ват аттесем, аннесем 
Ҫапла хушса хМварнӑ) 
^ апла пайан цӑватсем 
Мунт,а кёрсе тасалнӑ. 
Ҫёнё кӗпе-йёмпеле 
Тухрӗҫ вӗсем урама, 
Тухрбҫ вёсем йеррипе, 

Утрёҫ ирех туй курма. 
—Акӑ туй та акӑ туй, 
Пнрён туйсем ҫаплалла! 
Тури касри туй сасси 
Иантӑрата? ҫур йала. * 

* * 

Михетерён кил-ҫурт;ё 
Айакранах курӑна?. 
Урам йент)и хапхаран 
Ҫын кӗрет те ҫын туха?. 
Пӳрт умӗн-ҫе ҫын нумай, 
Килнӗ вӗсем туй курма. 
Ваттисем те сахал мар: 
Килнё вӗсем сӑра ӗҫме. 

« 

Иарӑнтарса йавӑнса 
Шйпйр кӗвви ташлага?. 
Ырй хуҫа хушнипе 
Туй халӑхӗ туй тӑва?. 
Туй халӑхё туй туса 
Ывйна? те савӑна?. 
Шӑпӑр сасси -дарӑнсан, 
Туй йуррийё пуҫлана?: 
Меншбн шйппПн ларатӑр, 
Мӗншён шӑичӑн ларатӑр? 
Шӑппӑн щӑппӑн лармашкӑн 
Ш а п | ӑ к т;ёппи мар епир.— 
Ант}ах шӑпӑр хӑлӑхсйр: 
Тагах ташлама т)ӗнет. 
Кёрёс кёрёс гашласа 
Пӳрт урайё силленет. 
Ы р ӑ хӑнаеем тёпелте 
Ёҫсе-ҫисе савӑнаҫҫё. 
Хёрӗпеле к а б и н е 
Ырӑ кунсем сунаедё: 
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Сывӑ пулэдйр, пур и у л ц ӑ р 
Аца-пӑ^алӑ пулэдйр; 
Ырй-тату пурӑнэдйр, 
Усал сймах ан илтцёр. 
Еҫер-ҫийер, тӑвансем, 
Ёмбр пӗрле пурӑнар! 
Хӗрпе к а ц а йуратса, 
А'1ӑр шепрех туй тӑвар! 
Акӑ ёнтё, пӑх ӗнтӗ, 
Йепле ташлат ват хуҫа! 
Хёрин туйин савӑнӑҫӗ 
Ҫӗклет иккен ват пуҫа! 
Маттур пуса-кацрсем 
Вӑйран тухса сикеҫҫё. 
Вёсен хысҫӑн хёрёсем 
Такмакёпе сётеҫҫё... 
Пурҫӑн ҫӳҫелё | аршав 
Маэдаранах суллана?. 
Хёрлӗ | аршав хыҫён^е 
Пёркен^ёкпе хёр лараГ. 
Хёр лара'Г те, хёр-йӗрет, 
Пёркент^ёкне ҫёклемест. 
Хёр-ҫуммисем йурласа 
Унӑн сасси илтёнмест. 
Хёр-ҫуммисем йурринт,е 
Асӑнаҫҫё Нарсиийе. 
Михетерён Нарспине 
Тӑваҫҫё мён ун туйне. 
Шурӑ сухал Тӑхтаман 
Упӑшкийё пулмалла. 
Хӑйён ^унӗ савнин^ен 
Кайналлипех кайналла. 
Есё йута кайсассӑн 
Мён тӑвё-ши Сетнерӳ? 

, | Ырӑ Нарспи аппаҫӑм, 
Ӑҫта санӑн телейӳ? * 

* * 

I Туй тӑваҫҫӗ ҫёмӗрсе, 
Унӑн вёҫё-хӗрри ҫук. 
Тантӑш патне ҫӳресе, 
Иалта тантйш пётес ҫук: 
Ҫӳлё сӑран кӳмийё 
Тантйш патне ҫӳретет. 
Хёр-ҫуммисен йуррийё 
Таҫта ҫитех илгёнет. 
Кунён-ҫёрён выл,ама 
Шӑпӑрё те ррйнмасГ, 
Кунён-ҫёрён ташлама 
Пуса-каэди ывйнмас1'. 
Пётём йалти а р - п ӑ р 
Туйё хыҫҫӑн хӑвалаТ. 
Вилес пекех ватӑ ҫын 
Яӳрт хыҫён^е ҫывӑра?: 
Туй тӑвӑр та, шеп тӑвар, 
Ватӑ ҫыннӑн халё ҫук, 
Выртна ҫёрте сиккелет. 
Ан-ҫах тӑма вайё сук. 

5) Йумӑҫ патӗн^е. 

Пё^ёкҫеҫҫӗ хура пӳрт, 
Шурӑ старик сак ҫинг§е. 

I Ҫутӑ кӳртмест нимён те 
Тёнё пек-ҫеҫ г5ӳре|е. 
Уҫоа хунй алӑк-ҫеҫ 
Пӳртён ӑшне ҫутата?: 
Хёвел ҫ у п и пайӑрки 
У рай тӑрӑх ав шйва| | 
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Л а р а ? старик тёпелте 
Ҫӑпатине сапласа, 
В а т алура йёркипе 
Мёшёл-мёшёл маташса. 
Акӑ хёвел ҫуттийё 
Ш у с а шуса пы^ё те, 
Сиксе лар^ё старикён 
Кӑвак-ҫӳҫлё пуҫ ҫиве. 
Ҫимёк ҫуйё урамран 
Ҫёклентерет ^ёрине, 
Хёвелё те выпаса 
Ҫутата? ҫӳҫ пёрт)ИБе. 

* 
* * 

М&к&ртатса мйшлатса 
Ҫӑпатине сапласа 
Ларнӑ ҫёрте , симсен те, 
Ҫын килнине пёлмен те: 
Уҫӑ алӑк умён^е 
Кар^ӑк тйра парат мён, 
Кавак ҫӳҫлё старике 
Ӑшӑ самах кала? мён. 
Ӑшӑ сӑмах калакан 
Оетнер амӑш пулнй мён. 
Ун ывӑлне Сетнерне 
Усал-тёсел йернё мён. 
Ҫрвӑнпала амӑшё 
Иум&ҫ патне угтар^б. 
Ах-ахлатса хуйхӑрса , 
Х ӑ й хуйхине каларё. 
Нумай вёсем старикпе 
Лар^ёҫ сӑмах калаҫса, 
Калаҫнӑ ^ух хушӑран 
Ӗлёкхине асйнса, 
Йулашкие^ен тин вара 

: Килёшрё леш старикки. 
Мйшӑр §ӑлха пёр кёпе 
Пама пулт)ӗ кар^ӑкки. 
Вара старик тӑ^ё те, 
Хӑйён ёҫне пӑрахса, 

1 Хупса хут)ӗ алӑкне, 
Турт;ӑкипе ҫаклатса; 
Оине кёрёк тахӑнса, 
Оёлёк тытрё хул айне: 
Ури айне шӑрт хурса. 
Укҫа хуҫё хӑй умне; 
Унган шурй сухалне, 
Кӑвак ҫӳҫне йакагса, 
Укҫа ҫине, суккӑрскер, 
П а х р ё ку»;не цакӑртса. 

* 
* * 

Ш х с а тӑ^ё гӑт;ӗ те, 
Ш у р сухалне йакатса, 
Каларё вал йеррипе 
Кар§ӑк йенне ҫаврӑнса: 

. „Ҫамки шӑтӑк— хупйнмб. 
^ ё р и татӑк—сыпйнмё. 
И ӳ л ё х Турӑ пӳрнинт,ен 
Нимёипе те иртеймё. 
Пана ӑна Пӳлёхҫе 
Вёри йунпа ҫемҫе $ун. 
Пӳрнё ӑна Пӳлёхҫё 
Кёске ёмёр, йывӑр кун. 
Сивё кунсем килӗҫ те, 
Ш ӑ н с а кайё вёри йун. 
Хытӑ кунсем килёҫ те, 

| Хытса кӑйё ҫемҫе ^ун. 
Вёри кунсем килёҫ те, 
Вериленё шӑпна йун, 



- 78-

Хытнӑ ҫӗртен, ирёлсе 
Ҫунса кайё ҫемҫе -ҫун." 
Унтан старик р р й н с а 
Ш у х й ш л а с а тй'^ё те, 
Кёрёкёпе ҫёлёкне 
Оакки ҫине хут;ё те, 
Ҫапла чагах каларӗ 
Карт;ӑк йенне ҫаврӑнса 
(ЛараТ к а р | ӑ к сак ҫин^е 
Урлӑ -пирлё тайӑлса): 
„Тёрле усал-тӗсел мар, 
Киреметри хывни мар, 
'Цир-^ер йертен йӗрӗх мар 
Ҫые тухатса хуни мар, 
•Ҫук. кин, савӑн ывӑлна 
Т ) р ӑ еырни ҫаплалла. 
Ан йёр, киеём, Пулёхҫе 
Пепле хирёҫ пымалла?" 
Старик ҫапла каларӗ , 
Нимен тума пӗлмерӗ , 
Хӑйен ёҫне тытрӗ те, 
Пӗр сӑмах та т)ёнмерё. 
Пуҫне усса хурланса 
Тухса кайрё кар^ӑкӗ . 
Ҫӑпатине сапласа 
Ларса йулт,ё старикё. 
Мӑкӑр гатса, мйшлатса, 
Аптӑраса ларат вӑл: 
„Мёнле вара ку пайав?" 
Х ӑ й йгаён^е ыйта!' вЯл: 
^Халит^енех ҫывсене 
Иумӑҫ иӑхса паратгӑм, 
Суйа сӑмах суйайса 
Улталаса йараттӑм— 

Мёнле вара ку пайан? 
г^ёре 'ҫӑнах пёл^ё-шим? 
Суйса парас тевё-^ё — 
Ак тамаша! тёрёс-шим?" 

6) Тарни. 

Хёвел анса пытанаТ, 
Силпи йалё лӑпланаТ. 

! Тёттём пулса ҫигеспе 
Пирён туй та саланаТ. 
Йалти хёрсем, каздӑсеи 

, Вӑййа тухвӑ вы^ама, 
Тухнй пирён Нарспи те 
Х ё р ёмёрне ӑсатма: 
Йулашки каҫ выл, аса 
Р1улас арӑм пулитцен, 
Йулашки каҫ Сетнере 
Курас йута к а й и ^ е н . 
Сетнер тӑраТ ҫавӑнтах 

. Пуҫве усса хуйхӑрса. 
Сарй хёрён куҫён-ҫен 
Ана? куҫҫулӗ йухса. 
Вайӑ ҫынни салансан, 
Пайтах вёсем калаҫрёҫ. 
Ыталаса нёр пёрно 

Тёттём ҫёрге ҫухал^ёҫ. * 
* * 

Вёт ҫӑл гӑрсем тахҫанах 
Пёлёт айне хуплант}ёҫ. 
Вӑрман тёлве хуп-хурах 
Сём пёлётсем каплан^ёҫ. 
Ҫумӑр ҫӑваТ, шыв йухаТ, 

I Хура вӑрман кёр кёрлет. 
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Ҫил т у х а ? те ҫил кайа?, 
Выҫӑ кашкӑр пек ӳлет. 
Ҫиҫём пӗрмай ҫуттипе 
Вӑрман ӑшне ҫутата?. 
Тӗгтём вйрман ӑшӗпе 
Пёр йуланут кустарат. 
Лагаа пыра? тӑлхӑрса 
Вӑрман ӑшне йантратса. 
И к к ӗ в ларнӑ утланса, 
Л а ш а ҫитет ывӑнса. 
Йывӑҫ л ара? улӑп пек 
Тёттём ҫӗрте кагаласа, 
'^ипер кайӑр! тийет те , 
Пуҫне тайаГ ҫул парса. 

* * 

Ҫурӑм-пуҫё ҫап-ҫутах, 
Хӗвел тухас пек тӑра?. 
Ҫурӑм-пуҫӗ шурсанах , 
Туй халӑхӗ пухӑва?. 
Х а й йӗркипе ташлама 
В ӑ х ӑ т пуса-кат^исен. 
Х ӑ й йёркипе йурлама 
Вӑхӑг ҫитнӗ хбр-ҫумсен. 
Ш ӑ п ӑ р сасси илтӗнмест, 
Шӑпӑрҫи те курӑнмас?. 
Ы р ӑ хапа хушшин^е 
Ерех-сара тӑкӑнмас?. 
Стариккипе кар^ӑкки 
Хура пӳртре вӑрҫаҫҫё. 
Мӗн пулнӑ -ши ҫав тёрлех— 
Пурте шӑппӑн лараҫҫӗ? 
Ш ӑ п п ӑ н шӑппӑн лармасӑр: 
Вёсен хёрё ҫук пайан, 
Нарспи усал Сетнерпе 

Тарса кайнӑ вайӑран. 
* * 

Виҫ йуланут вӑрманта 
Й ё р йёрлесе ҫӳреҫҫӗ . 
Пёри кунта, леш унта, 
Темӗнле йёр йёрлеҫҫё. 
Й ё р йёрлеҫҫё, итлеҫҫё: 
Пӗрер сасӑ пулмӗ-ши, 
Хёвел пӑха? ҫутатса — 
Кирлё ҫула уҫмё-ши. 

; Ант;ах нимён паллӑ мар, 
! Кёрес тага шал арах . 

Варҫас килет ҫиллипе: 
Тупас-т>ёҫке хӑвартрах! 
Варман ҫӑра, пит тискёр, 
Унӑн ашӗ т,ӑв та ^ав! 
Йёр ниҫта та паллӑ мар, 
Ниҫта кайма аптӑрав! 
Виҫ йуланут вӑрманга 
Й ё р йӗрлесе ҫӳреҫҫё. 
Пӗри кунта, леш унга, 
Темёяле йёр йёрлеҫҫё. 

* 
* * 

Сетнер тутлӑ ҫывӑра? 
Ҫӳлё йуман кутёнце, 
Нарспи лара? тёлӗрсе 
Сетнер пуҫӗ вёҫёнт;е. 
Нарспи тёлёк тӗлленет: 
А ш ш ё йытӑ пулнӑ та, 
Шӑлӗсемпе шаккаса 
Сиксе ҫӳрет вӑрманта: 

1 Ӑҫта гартйн усал хёр? 
Пуҫна ҫийӗп тупансан! 
Йытӑ ури айёнт^е 
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Шатӑртата? сём-вӑрман. 
Ҫывӑх, ҫывӑх, ак ҫитет! 
Нарспи йалтах вӑрана!'. 
Ш х а ? : хӑйён патнелле 
Виҫ йуланут кустара?. 
— Сетнер, Сетнер! тытрёҫ-

ҫке! 
Тӑр, тӑр! тарса хӑгӑлар! 
Ай цётрбмбр, пӗтрёмӗр — 
Ӑҫта тарса пытанар! 

* 
* * 

Маттур шӑпӑрҫӑ пайан 
Икӗ п у е а - к а р и п е 
Тытса кил^б вӑрмантан 
Сетнерпеле Нарспийе. 
КартДк вёҫсе ттхрӗ те, 
Ҫӳҫрен йаврб Ыарспине. 
Старик |упса тухрб те. 
г1)ышкӑ па-1)б Сетнерве. 
—Ей ааиеҫбм, аннеҫбм, 
Мана ҫӳҫрен ав сётӗр, 
Мана апла вбрентсе, 
Манран ырӑ ан кётёр. 
—Ей Михетер асатте, 
Хбненипе усси ҫук. 
Есб мана хёнесе 
Кёлрен вутӑ тйвас ҫук! 
Урнӑ йытӑ Михегер 
Хӑй саламат йӑтрб те, 
Тытӑн^ё-ҫке тулама 
Ҫыхса хувй Сетнере. 
Карташёвт,е ҫыв нумай— 
Туйне курма килвӗ пек. 
Хура тӑпра оийёв^е 

Вырта? Сетнер вилнё пек. 
Амӑшё те ҫавӑнгах 
Тӑра? йбрсе, ылхавса. 
Иара? йнсӑр ывӑлне 
Икб ҫынна йӑттарса. 
Хура пӳртре Нарспине 
Питне-куҫне ҫӑваҫҫб, 
Татах пбркенцек айне 
^ а р ш а в хыҫне лартаҫҫб. 
Тйпӑр-тӑпӑр-тӑпӑртӑк, 
А?ӑр шепрех туй тйвар! 
А н р х х а л ^ и бҫ ҫинт;ен 
Ҫбв кбрбве калас мар! 
Акй туй та ҫакӑ туй, 
Пысӑк туй та пӑсӑк туй! 

7) Икӗ туй. 

Ҫуркунн&хи вут хбвел 
Каҫ йенелле сулӑва1\ 
Йал вбҫбвци сбм вӑрман 
Тембншбн пит йанӑра?. 
Халӑх кбтет тахҫанах 
Анат хапха патёнце. 
Туй килнине ҫавӑнтах 
Систер |ӗҫё йевӗ^е. 
Кёпёр-кёпёр сиктерсе 
Килсе тухрё вӑрмантан 
Ыттисенцен маларах 
Ҫёвё кӗрӳ Тӑхтамав. 
Лаптак самса, хёсёк куҫ, 
Сарӑ ҫӳҫпе сар сухал. 
Лаши вӗҫсе пырупа 
Пи^ё-куҫӗ пит усал. 



- 81 --

Х у р а сӑхман, сарӑ ҫӗлёк, 
Ҫамки ҫин^е тенкёпе. 
Ш у р ӑ ^ӑлха-ҫӑпата 
Пит килёшег кёрёве. * 

* * 

Арҫын туйё йурласа 
Урам тӑрӑх угтараТ. 
Ы р ӑ йевӗт,ӗн хапхисем 
Уҫӑла? те хупӑнаТ. 
Х ӗ р туйӗ те тукасрав 
Х и р ё ҫ аиа!' ҫёмӗрсе. 
Нарспи тутйр айӗвце 
Тӑрса пыраТ хёр-йёрсе . 
Сарӑ хёрён цёрин^е 
Вутра ҫуннӑ пек ҫунаТ. 
В а т ӑ к а р и н е курса, 
Нарспи хытӑ хурлаваТ: 
„Ей аттеҫём, аннеҫём, 
Мёншӗн ҫирёр хёр пуҫне, 
Мёншён патӑр хёрёре 
Ҫи^ё йутйн аллине. 
Е й ка-рӑмҫӑм, Тӑхгаман, 
Манпа ырӑ курас ҫук. 
Е п е , цунӑм пётсен те, 
Оавпа пёрле пулас ҫук". 
Ы р ӑ йевёТ)ё сӑрапа 
Туйа хирӗҫ вӑл тухаТ. 
Хушйлкасен мӑн-кёрӳ , 
Х ӑ й такмакне вӑл калаТ, 
Х ӑ й а л л и н р сӑрана 
Тӑка тӑка ҫаптараТ. 
Хура лаша тёк тймасТ— 
Ҫёнӗ кёрӳ ҫунтараТ. 
Ҫёнӗ кёрӳ ҫумӗв^е 

: Ҫи^ё йуланут ташлаТ, 
Пётӗм йала ҫёмӗрсе 

• Ҫӑвар карса автӑхаТ, 
Ҫёнё х а п х а айён^ен 
К ӗ р с е пӗтмест урапа, 
Х а п х а тӑрри шаглатаТ 
Саламатпа ҫапупа.. . 
Ы р ӑ йевё^ё килён^е 
Туйве турӗҫ ытлашши. 
Тепӗр кувне урамра 
Турёҫ йалта вӑй-килли. * 

* * 

| Турёҫ туйа виҫӗ кун 
Х у ш ӑ л к а р а хӑтасем. 
Ан^ах кайма тепӗр кун 
В ӑ х ӑ т теҫҫё хӑнасем. 
Арҫын туйё пухӑнаТ, 
Х у ш ӑ л к а в а кайас тет: 
К у в т а туйа турймӑр, 
Ё в т ё киле тарас, тет. 
— А в васкӑр-ха , хӑтасем, 
Тепёр киле кайар-ха , 

; Х а л е х киле кайитэд^ен, 
! Туйа ш е п р е х тӑвар-ха! 

Т а г а х тепӗр тапхӑрне 
Туйне гурӗҫ ҫучтарса. 
Пулашкин^ен хӑгасен 
Х а л ё пӗтрё туй туса. 
Арҫын туйӗ пухӑноа 
Килне кайма хускал^ӗ . 
К а й а в туйа ӑсатма 
Пёгём Силпи пухӑн-ҫӗ. 

* 

1 * * 
; Аслӑ масар тёлён^е 



Туй лашисем тӑраҫҫё . 
Хбрин туйне ӑсатма 
А т ш б - а м ӑ ш пыраҫҫб. 
Туйб тавра йал-йышсем 
Кбпбртетсе тӑраҫҫб. 
Вагтисене асӑнсан, 
Хбр кайвине сӑнаҫҫб. 
^ирлб Сетнер ҫавӑнтах 
Тара? хӑйёв амӑшпе. 
Т)ун савнине Нарепине 
Ш ы р а ? р р л б куҫбпе. 
Михетерпе кар-§ӑкки 
Пахиллербҫ хӑй хбрне, 
Мбн пур тант&ша йбргсе 
Тӑкрбҫ ӑшӑ куҫҫулне, 
Савнӑ хбрне сӑмах та 
Каламарбҫ намӑсшӑн: 
Сетнерпеле вӑрмана 
Намӑс туса тарнйшӑн, 
Пахиллесен, мбн тусан, 
Кайрб туйб хускалса. 
Сетвер ҫине пӑхрб те, 
Нарспи кайрб макӑрса. 
Туй кайсассӑн тахҫанзден 
Йантӑрарб сбм-вӑрман, 
Йал-йыш утрб килнелле 
Туйб куҫран ҫухалсан. 
Амӑшбпе Сетнер те 
Килне утрб хуйхӑрса. 
Т]ун савнин^ен бмбрех 
Йазбҫ ана уйӑрса: 
„Ех, пурӑнӑҫ, пурӑнӑҫ! 
Вилме ан§ах йулт)б ҫав. 
Е х , пурйвӑҫ, Нарспи те 

[ Ҫицб йута кайре дав, 
Унсӑр пуҫне мбв тӑвас 
Ӑрӑскалсӑр пуҫӑмпа? 
Ӑҫта кайса кбрес-ха 
Хамйн усал хуйхааша?" 
Нарспи кайрб йут йала. 
Сегнер угрб хӑй килне. 
Икб зун та савнӑ ^ун 
Ҫбвеймерӗҫ тӑшманне. 
И к ё савни тарнине 
Хуплаймарб сём-вӑрмав, 
Сарӑ хӗре Нарспийе 

| Ил^е ил^ех Тӑхгаман . 
! Тӑрса йулцё кӑлӑхах 
| Сетнер ҫавтер ^ун савни 
! Турӑ ҫырни ахйрах , 
| Ҫаплатйр ҫав самани. 

Й а л т а нумай ун ҫннт^ен 
I Урлӑтпирлб калаҫрӗҫ, 

Темтер ӑслй ҫынсем те 
Кутне-пуҫне туииарӗҫ-
Нарспи кайрб йут ҫбре, 
Сетнер йулг1)б кӑлӑхах — 
Ашшб дирб хӑй хбрнех , 
Тӑван дирб тӑвавах . 

8) Хушӑлкара* 
I 

: Хушӑлкара туй иккен, 
Туйб ытла шеп иккен. 
Ш у р сухаллӑ Тӑхтаман 
Туйне тӑва? тет иккен. 

! Т)ипер катэдӑ Тӑхтаман 
Силпи хбрне ҫаклатнӑ . . 
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Ҫавтер аван мӑшӑра 
У{5&к-сурӑ* гуй лартнӑ . 
Туй т тӑваҫҫё ташласа 
Ҫамрӑк пуса-катцисем. 
Туй йуррисем йурласа 
Ывӑн&ҫҫӗ ҫӑварсем. 
Ӗ н е р Силпи йалёнт)ен , 
Туйӗ килцё таврйнса. 
Пайан кӗрӳ хёр-туйне 
К ӗ т е т хӗрӳ туй туса. 
Пайан хёр-туйӗ килсен, 
Каҫпа хӗве хуамалЛа. 
Ы р а н ирех тӑмалла, 
Хёртен арйм тумалла. . * 

* * 

Аслӑ. йал га Хушӑлка 
И к ӗ тӑвӑн хушшин$е; 
Туйее туеа Тӑхтаман 
Л ара? сётел хушшин-уе. 

*Хбрдб апат айёнце 
Ҫӑка сётел авӑна?; 
Ӳсёр кёрӳ пуҫён-ҫе 
Тён-де вӑр-вӑр ҫаврӑна?. 
Тулта хёвел ҫутата?, 
Кӑнтӑрлана сулӑнаТ; 
Кёрӳ пӳҫё ӳсёрпе 
Айалалла усӑна?. 
Ҫеҫен хирте нӳтене 
В ӑ х ӑ т вӑхӑт вӑл йурла?; 
Туй килмесг-и-ха тесе, 
Текех кӗрӳ йётетет . 
К ӗ р ӳ ҫин^и шурӑ кёпен 
Арки вӑр-вӑр тӑва?-ҫке; 
Туйа кётсе ватӑ пуҫӑн 

г|)унё вӑр-вӑр тӑваТ-ҫке. 

Шӑнкӑр-шӑнкӑр шӑнкӑрав 
ШӑнкӑртатаТ ҫулпала: 
Хӗр-туй килет ҫёмёрсе 
Урам тӑрӑх йалпӑла. 
Вунӑ арӑй5 хушпупа 
Сӑран кӳме ҫийён-ҫе, 
Х ё р ӗ х виҫё урапа 
Сӑран кӳме хБГҪёН'§е. 
Ҫи-дӗ ҫёрте урӑмра 
^ а р ӑ н ^ ӗ ҫ туй ҫыннисем: 
Хирёҫ тухрӗҫ сӑрапа 
Хушӑлкарй тангӑшсем. 
Й ӳ р л а ҫ ҫ ё те кёреҫҫё 
Ы р ӑ кёрӳ хапхин-ҫее, 
Ӗҫеҫҫё те ҫийеҫҫё 
Инҫе ҫулсем хыҫёнзен . 

| Кӑнтӑрла та ҫитмен-ха, 
Каоден вӑхӑт нумай-ха. 

; К а ҫ п у л и ^ е н туй тума 
! Пире вӑхӑт нумай-ха. 

* * 

I Ш ы в - ш у р пуҫё пуҫласан, 
; Т ё т т ё м ц е н е х сикрёҫ те, 
I ТӑхТайанпа Нарспийе 
! Хёве хупрёҫ кёлете. 

Ӑслӑ ҫынсем уҫӑпах 
Питӗрзёҫ туй кёлетне. 

! Пӑл-йӑл кула кула-ҫеҫ 
; Кёрсе кайрӗҫ пӳртнелле. 

Ака каздӑ пёр кат^ӑ 
! Кёлет тавра йавӑна?. 
| Те итлеме, те пйхма 
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Пушӑ выран вӑл шыраТ. 
Тӑват-пилёк а ^ а - п ӑ р 
Иавӑнаҫҫё ҫавӑнтах: 
Ай намӑссӑр а | а - п ӑ | а ! 
Мён кирлийех пур унга!? 
Ан^ах акӑ иглеҫҫё, 
Илтӗнет те пулмалла; 
Ав усалсем лӑплант)ёҫ: 
Х ё р калаҫаТ, ан шавла! 
Ш а л т а Нарспи темӗскер 
Тӑхтамана каларё, 
Ан$ах хуллен сӑмахне 
Пӗртте ялтсе пулмарӗ . 
— «Асту, Нарспи. йӗвенӳ 
Ман алйра малашне» — 
Терё хытах Тӑхтаман, 
^араймасӑр ҫиллине— 
„Туйна а н р х ӑсагам, 
Унта мана пёлён-ҫке; 
Мӗн пуласне пёлме ҫук— 
Ху курасне курӑн-ҫке". 
Урӑх нимӗн илтёнмест, 
Пӗр сӑмах та ^ёнмерӗҫ. 
Итлекенсем кӗтсен те, 
П ё р сӑмах та илгмерёҫ. 
А^и-пӑци ҫавӑнтах 
Ашшӗ килае ^упаҫҫё. 
Илгни ҫин^ен ҫав хутрах 
Нал та сӑмах сараҫҫё. 
Итлен-тӑран сар каэдӑ 
Вӑрманадла уттар^ё. 
Хӑлха илтнё сӑмаха 
Хӑй ӑшён^е пытар-дё. 
Ун ҫилёлё куҫёнтҫен 

Йӑлгӑр-йалтӑр вут кайрё. 
Кёрен-тухан йалти ҫын 
К а ц ӑ ҫине пӑхмарӗ . 
Йуман ан^ах вӑрманта 
Х ӑ й кӳршине систер^ё: 
Ҫав вӑрмана кӗнӗ ҫын 
Пирён тӑван Сетнер-цё. 

* 
* * 

Пӳртре сётел ҫийён^е 
П ӑ т ӑ пӑсне кӑлара?: 
Ҫёнё кӗрӳ Тӑхтаман 
Хӑнасене ӑсагаТ. 
Ы р ӑ кӗрӳ Тӑхтаман 
Туй пӑттипе сӑйласа, 
Туй халӑхне пуҫ тайаТ 
Ҫапла сӑмах кадаса: 

1 „Ан ӳпкелёр, хӑтасем, 
Сӑйӑм питех нумай мар. 
Ӗҫёр-ҫийёр, тӑвансем, 
Ӗмёр пёрле пурӑнар*. 
Виле ӳсёр хӑтасем 
Урӑм-сурӑм кёрлеҫҫё. 
Виле ӳсёр пулсан та, 
Мён каласне пёлеҫҫё: 
„Ей кёрӳҫём Тӑхгаман, 
Сана ӳпкев ҫук пиртен. 

] Пирён хёре хытӑ пӑх, 
| Тагу пулӑр в и л и ц е н " . 
; Карташён^е лашасем 
! Тӑраҫҫё-ҫке ташласа. 
I Тухса кайрёҫ хӑтасем 
I Ы р ӑ йурӑ йурласа: 
| „АТӑр кайар ҫулпала 
I Курка тулли пылпала..." 
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Ураписем хыҫён^ен 
Тусан кайрӗ ҫулпала. 
Ав шӑнкӑрав йанӑраТ, 
Силпийеле ^уптара?. 
Лаши т)упа? пуҫ ухса, 
Ӳсӗр хуҫи хӑвалаГ. 
Туй пӗтрё те, туй кайаТ, 
Такӑр ҫулпа т;уптараТ, 
Пёрер ватти тёл пулсан: 
Тавеи, тавси! кӑшкӑраТ. 
Кайан туйӑн сассине 
Нарепи йул^ӗ итлесе. 
Таҫта таҫта инҫетре 
Тусан кайрё ҫёкленсе. 

9) Ҫимӗк иртеен. 

Иртрё Ҫимёк, иртрё туй, 
Йртрё туйри савӑнӑҫ. 
Кайрё пёр пек тӑсӑлса 
Кунран кунах пурӑнӑҫ. 
Хирте ака айӗнце 
Ҫерем лап-лап касала?; 
Усал хуйхӑ -суйхӑран 
Нарспи т^унё касӑла?. 
Хирте ҫава айӗнце 
К у р ӑ к вӑш-ваш йавана?; 
Усал хуйхӑ -суйхӑран 
Нарспи цуҫё усӑна?. 
Куллен £унах тёнт)ене 
Хёвел хёртнёҫем хёртет; 
Хуйхӑ -суйхӑ кунран кун 
Нарспи 1)ёрине ҫийет. 
Куллен кунах саламат 

Ана?-ёҫке пӑтаран; 
Хытӑ тыта? пулмалла 
Х ӑ й арӑмне Тӑхтаман. * 

* * 

Т)ипер а^а Сентти пур, 
: ^ у п с а ҫӳрет урамра. 

Кӗвенгине утланса 
Аца выл,а? лашалла. 
Аслӑ урӑм тӑрӑшшёпе 
Т]иксёр тусан кӑлара?. 
Хура цикан пек хура 
Каҫпа килне таврана?. 
^ и п е р а-§а Сентти пур, 
1]упса килет лашипе. 
Хӑйён пё^ёк ^ёлхипе 
Пакӑлтага? инкӗшпе. 
Ҫӗнё ҫын га Нарспи кин 
Пёрмайах вӑл хуйхӑра? , 
Пӑйахӑшин а^ине 
Сенттийе-ҫеҫ йурата?. 
Ҫёнӗ ҫын та Нарспи кин 
Пёрмайах вӑл хуйхӑра? , 
Сенттипе-ҫеҫ калаҫса, 
Х ӑ й хуйхине пусараТ. 

I Ҫавтер ырӑ а-ҫана 
| Турй т)унне панӑ ҫав, 
( Кулса сиксе выл,ама 
I Кайӑк | у н ӗ йанӑ ҫав. 
| Ҫи^ё ҫулхи а^ара 

г^ӑваш 5унё л ара? ҫав. 
Пё^ӗк куҫё йёрсен те, 
И ӑ в а ш тути кула? ҫав. 

: г|)ипер а р Сенгти пур, 
I И в к ӗ ш патне ангӑлаТ; 
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^ ӑ й ё н пё'^ёк т)ёлхипе 
Инкӗгане вӑл йӑпата?: 
Д н йӗр инкем, ан йёрсем, 
Тутӑрупа шӑл куҫна. 
Ан хуйхӑрсам, инкеҫӗм, 
Хӑваласам хуйхӑна". * 

* * 

Ырӑ кёрӳ Тӑхтаман 
Туй кёлетне астӑва?. 
Куллен кунах арӑмве 
Саламатпа кастара?. 
Мӗскён арӑмӗ тӳсет 
Асапсеве ^ёнмесёр. 
Ухмах упӑшка хёвет 
Мёв пуласне пёлмесёр. 
Пёрре пӗр ҫ.ыв кил^ё те, 
Тӑхтаманпа калаҫрӗҫ, 
Нарспи пӳртре ҫук ^ухне 
Пӑшӑл-пйшӑл калаҫрёҫ. 
Нарспи кёт)ӗ сӑрапа, 
Леш хйнана ӗҫтерет. 
Хӑва тухса кайсанах, 
Оалама^ё вёревтет: 
Есё апла хёр иккен, 
Есё апла Сетнерпе 
Тарнй мёв-ха вӑрмава 
Туйва тунӑ ҫёртенех! 
Хӗвет, хёнег Тӑхтамав, 
Тёрлё асап к<1тарта?. 
Иалти ҫынеев хушшин^е 
Текех сӑмах сарӑлат. 
Ҫапли-капли ҫавӑ ҫав: 
Ун пек нумай тёнцере, 
'Цилай усал ӗҫ пула? 

| Вӑргтӑв ҫбрте тӗттӗмре. 
| Атте-анне хӑй хӗрве 

Йурагса-ҫеҫ ӳстерет. 
Хӗртев арӑм пулсассӑн, 

, Ват упӑшка кӳлешет. 
Тупрё пуйан упӑшка 
Атте-анне хӑй хӗрве, 
Ав^ах увта мёв усси--

! Йуратмасан пёр-нӗрне? 
Тату, ырӑ, килӗшсе 
Иккӗш пӗрле пурӑнсан, 
Ҫёр хут ытла телейлё 
Йурлӑ ҫын та пуйанран.... 

! Хӗне, хӗне, Тӑхтаман, 
I Т]увве кӑлар унӑвне! 
1 Асаплантар, Тӑхтамав, 

Хурсам йытӑ вырӑвне! 
Хёве, хёне, Тӑхтамав, 
Савран ҫамрак ан култӑр! 
Асаплантар, Тӑхтамав, 
Нарспи цасрах ватӑлтӑр! 
Ав^ах кайран хӑвӑнах 
Ӳкёнмелле ан пултӑр, 
Хёне, хӗве, Тӑхтаман, 
Санран ҫамрӑк ав култӑр! 

: Иргсе кайрӗ виҫ ерне 
Ҫимёк ерни хыҫӗн-ден, 
Ват упӑшка хӗснине 
Нарспи тӳсрӗ ҫ а в а н ^ е н . 
Ан'^ах тепӗр ернин^е, 
Пёрре уйар ырӑ каҫ.... 
(^им-ха, кӑна калама 
Вӑхӑтсӑрах йурамас?). 
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Ю) Наропи ӗҫӗ. 

Хёвел туха!' , улйха? 
Ҫӳлӗ тусем тӑррине. 
Хӑй ҫуттипе йшйта'Г 
Таҫти таҫти ҫёрсене. 
Ҫак ҫулахи ыра кун 
Хушӑлкана та сава?. 
Пур тӗн^ери ^ёрё ^ун 
Ташла? , сикет, савӑна?. 
Йа^ёс йурӑ йурласа 
Сӗм-вӑрмаати кайӑксем. 
Акӑшсем пек йарйнса 
Ант}бҫ шыва сар хӗрсем. 
Ан-ҫах акй шурй пӳрт, 
Пёр сасй та илгёнмест. 
Ш у р ӑ пӳртре ҫёнё ҫын 
Л ара?, пуҫне ҫёклемест. 
И р е х хырйм тӑрантса 
Кайрб хире Тйхтаман. 
Иуҫне ^иксе хуйхӑрса 
Л а р а ? арӑмё пайан: 
„Арйм пултӑм ирёксӗр 
Атте-анне хушнипе. 
Ан^ах хӗрӗр «ёскёнёр 
Ы р ӑ курмас? каэдапе. 
Хёрхенмесёр хёрёре 
Ҫит;ё йутӑн аллине, 
Ҫит,ӗ йута, йут ҫёре 
Парса йагӑр мёскёне. 
Х а л ё хёрӗр мёскёнёр 
Асап курса пурӑна?. 
Ӑна ватӑ упӑшки 
Йытӑ вырӑнне хураГ. 

Мёншӗн мана савнинт)ен 
Ҫаплах йатӑр уйӑрса? 
Мёншӗн кунта килиэден, 
Ҫимерӗм-гаи хам пуҫа? 
Мӗншӗн хайар тӑшманпа 
Ман пёр ҫуртра пурйнас? 
Пётес мар-ши пуҫӑмпа? 
Йепле тӳссе пурйнас!? 
—Каэда па^ёҫ ирӗксёр— 
Пулмарё-ҫке ырлӑха. 
Атге-анне ӑссӑрри 
Ы р л й х а мар, хурлӑха . 
Каэда па-§ёҫ ирёксӗр— 
Савӑнӑҫ ҫук ку тён^ен. 
Атте-анне ӑссӑртан 
Савни йул-ҫё п ё р - п ё ^ е н , 
Каэда пат;ёҫ ирёксӗр— 

; Йатйм ҫёрт)ӗ тахҫанах. 
! Атте-анне ӑссйртан 
! Пулт]ӗ асапйм а н р х . 

Каэда па-ҫӗҫ ирёксӗр— 
Манӑн пурйнӑҫ хён-хур . 
Атте-анне ӑссйртан 

I Капла пурйнса мён пур? 
I Каздапгадбҫ ирёксёр— 

Пулмарё-ҫке ырлӑха, 
Атте-анне йссӑрри 
Ы р л й х а мар, хурлйха. 

! — Д£т>ах манӑн савни пур— 
| Ҫйлаймӗ-шим вйл мана? 
| Унӑн вӑйлӑ. аллисем 
| Пӗтермёҫ-шим тӑшмана? 
! Ҫук, пуҫӑма ҫийиэден 
! Тӑшманӑма пётерем, 
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Асацланса тӳситэден 
Тӑхгамана. . . вӗлерем. 
Ан"§ах вӑйӑм ҫитӗ-ши?! 
Йепле кунтан ҫӑлӑнас? 
Ей Пӳлёхҫём, пулӑшсам! 
Т]унӑм ҫунаТ, мён тӑвас?.. 
Пётсен пётем, пёт тӑшман— 
Пурӑнӑҫӑм ырах нар. 
Наркӑмӑшӑм, ее пайан 
Хӑвӑн ӗҫне туса пар!" 
Ҫапла пайан пӳргён^е 
Нарспи мёскён хурланаТ, 
^ у н ӗ вӗркет, пуҫӗн^е 
Ӳсал шухӑш хускалаТ. 

* 
* * 

В у т пек хёвел выл,аса 
Ҫӳл тӳпене хӑпараТ. 
Хуллен хуллен йарӑнса 
Кӑнгӑрлана сулӑнаТ. 
Тулта тён^е хёпёртет , 
Тулта тён^е йалтӑра!-. 
Нарспи пӳртбнце йёрет, 
Унӑн "ҫёри ҫурӑлаТ. 
Сентти килет сиктерсе, 
Кёвентине утланса. 
Инкёш патне ҫӗмӗрсе, 
Кӗрсе кайрё ахӑрса. 
ҪапаТ паттӑр лашине 
Хӑй аллин'$и хуллипе. 
Ӑнсӑртранах инкёшне 
Тапса илет урипе. 
А н р х вӑл та выл,ама 
АптЯрарё инкёшпе, 

Аптӑраса урама 
Тухса кайрӗ лашиае . * 

* * 

Вёрет , сураТ сарӑ кин 
Хӑй йашкине пӑтратса, 
Хуран айӗ ҫёлен пек 
ҪунаТ вуҫё йавӑнса: 
„Ҫитмёл тинбс леш йент>ен 
Килег карт;ӑк Шапатан . 

! Вӗр , сур, карт^к, йашкана— 
П ӗ г т ё р усал Тӑхгаман! 

| Утмӑл тинӗс уттинт)е 
I ЛараТ, сикет йёс пукан, 

Сикех сикех, йёс пукан,— 
Пёттӗр усал Тӑхтаман! 
В ӑ т ӑ р та пёр ту ҫин-де 
Иёс хуранра пиҫ йашка. 

I Ҫав йашкара пиҫ ҫӗлен, 
I Пиҫ тамйкра упӑшка!" 

Вёрет, сураТ сарӑ кин 
Хай йашкине пӑтратса, 
Вилём йагаки вёрет-ҫке 
Ҫӗлен пекех ^ашласа. 

* * 

Каҫ пулсассӑн упӑшки 
К и л | ӗ хиртен ҫ а в р ӑ н с а . -
Сӗтел ҫийён^е йашки 

| Лара? пӑсне кӑларса. 
Кашӑк. илт,ӗ Тӑхтаман, 
Ларцё сётел хушшине . 

! — „Иашка тутлӑ-ҫке пайан" 
I Тесе мухтаТ йашкине. 
! Усал куҫпа ҫавӑрса, 

Кйтарта? вйл т^мӑрне: 



89 — 

„Йашка тутлӑ , ҫи ларса!" 
Кӑшкӑра? вӑл арӑмне. 
— „Ҫийёп-ҫке-ха кайран та, 
Пит ҫийессёмех килмест". 
Ах, Нарспийӗ ҫавӑнта 
Тухса кайа?, тӳсеймест. 
Тулта лара? куҫҫулне 
Тӑпра ҫине йухтарса. 
Пӳртри ҫийет йашкине 
Урлӑ-пирлё тайӑлса. * 

* * 

Ҫийех, ҫийех, Тӑхтаман, 
Наркӑмӑшлӑ йашкана. 
Ӗнтӗ есё малашне 
Упӑшка мар арӑмна. 
Пӗтрӗн ёнтё, Тӑхтаман, 
Ҫутӑ тӗнт,е санӑн мар!.. 
— „Нарспи, р с р а х кӗр пӳрте! 
Ӑйхй килет, вырӑн сар! 
Ака турйм, ётленгём, | 
Ӑшӑм ҫуна? ҫавтерех. 
Йашка хыҫҫӑн шыв ёҫрём, 
Туйӑн^ё ерех пекех". 
Нарспи к ё | ё итлесе, 
Ҫбрте лара? упӑшки: 
Пётём ӑшне-^иккине 
Ҫура? хӑватлӑ йашки. 
Арйм сар-ҫӗ вырӑнне, 
Упӑшкине вырттар^ӗ . 
Ҫёкле ҫӗкле ҫапрё те, | 
Т]унё ӳтне хӑварт;ӗ. 
Цӗтрӗ пӗр §ун тён^ере, 
Ӗҫёсемшӗн хуплан^ӗ . 
Пӗтрё | ӑ в а ш ёмёре, 

Унӑн ^ёри лӑпланцё. 
Пӳртри сӗтел-пукансем 
Хӑратаҫҫӗ арӑмне, 
Пайтах пйхрёҫ шеллесе 
Хуҫин сивё виллине; 
Ан^ах ҫӗрле пулт}ӗ те, 
Оём хупларё пӳрт ӑшне, 
Хӑйӗн вӑрӑм аллипе 
Хӑрага? вӑл Нарспийе. 
Пётрӗ т;ӑваш ӗмбре, 
Вырӑн ҫин^ен тӑрас ҫук, 
Выҫӑ вы^ӑх-^ёрлӗхне 
Тӑрса апат парас ҫук, 
Выҫӑ ака лашисем 
Кёҫенеҫҫӗ картара, 
Ан^ах есир, тӑлӑхсем, 
Курассӑр ҫук хуҫӑра! * 

* * 

Йал вбҫӗн^е сӗм вӑрман 
^ӑгайлтата? ҫулҫипе. 
Хушка ҫӑлтӑр вЙлатаТ 
Оӳл тӳпере ҫуттипе. 
Хушӑлкари ^ӑвашсем 
Ҫывӑраҫҫӗ харлатса. 
Авкартинки тӑмана 
А н р х вёҫег ухлатса. 
Уйӑх кукри йарӑнса 
Тухрё вӑрман хыҫёЕгҫен. 
Шӑппӑн-шӑппӑн-ҫеҫ утса 
Тухрӗ Нарспи пӳртӗн$еш 
Кайрё мёлке пек шуса 
Анкартисем хыҫнелле. 
Йалтан тухрё, ыткӑнса 
г1]упрӗ вӑрман ӑшнелле. 
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Курас тесе ӑнтӑлса 
Уйӑх т>упрё тахҫанзден, 
Вӑрман ан^ах шавласа 
Йул^ё Нарспи хыҫёнт;ен. 
—Нарспи пыра? вӑрманпа 
Темшӗн ытла ыгкӑнса. 
Ш ӑ п п ӑ н тӑраГ сём-вӑрман, 
Нарспи ^унне хӑратса. 
А р м а к - р р м а к йывӑҫсеи 
Пуҫёсемпе суллаҫҫё, 
Нарспи иртсе пынӑ зух , 
Ҫулне пӳлсе гйраҫҫё. 
В а т йывӑҫсем хушшин^е 
Арҫурисем вылаҫҫё, 
Нарспи иртсе пынӑ т;ух, 
Аллисене тӑсаҫҫб. 
Сасартӑках еил тухса 
Асрӗ кайрё сӗм-вӑрман, 
Иӗри тавра ахӑраТ: 
„Тыт арӑмна Тӑхтаман! 
Тыт арӑмна упӑшка, 
Тара? усал арӑму!" 
Вйтӑр та пёр шуйттан пек, 

Вӑрман ула?: у-у-у! 
* 

* * 

И р е х тӑрса тумланса, 
Сентти тухрё выл,ама. 
Кбвентине утланса, 
^ у п р ё инкӗшне курма. 
А н р х инкёш курӑнмас?, 
Пиздбш xал^ те ҫывӑра?, 
Тӑратса та вӑранмас?: 
О н т т и шӑоах аптЯра?. 

Пбр ҫын килсе кб-дб тет 

Хытса кайрб вырӑнтах; 
П ӑ х с а тӑ-дб тӑт}б те, 
Тухса к.чйрб ҫавӑнтах. 

I Пӑртак тӑрсан, вӑл кайсан, 
I Тул-дӗ пӳрте тулли ҫын: 
! Иепле вилнб Тӑхтаман? 

Аҫта кайнӑ Нарспи кин? 
| Ҫук, Мён 'лухлё ыйтсан та, 
! Сире виле калас ҫук. 

Нарспи ҫӳрет вӑрманта. 
I Есир ӑна тупас ҫук. 
I 

11) Силпире 

| Аслӑ Силпи йалбн^е 
1 Хуллен шйва? пурӑнӑҫ. 
, Иртсе кайрӗҫ Ҫимбкри 

Ы р ӑ л ӑ х п а савӑнӑҫ. 
^ ӑ в а ш кбпи у л а р , , 
Х и р варрин^е кӑн-кӑвак. 
Ёҫ-1]ен ^ӑваш вӑкӑр пек. 

' Йурла йурла бҫ тӑва?. 
Тӑра? ҫурӑм-пуҫбпе, 

I И р е х хире вӑл туха?. 
Кӑшт-кашт анат тӑва? те, 
Ҫутӑ ҫава вӑл йӑтаГ. 
У^ук хыҫҫӑн 'вӑвашсем 
Айкашрёҫб хирсен^е: 
Валем, купа, капансем 
Лар^ёҫ улӑх варринт;е, 

! Ҫивт)ё ҫава вашлатрё 
Ҫулмав ҫаран ҫийёнт,е. 
ТГуҫлӑ ыраш сарал яё 
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Ҫеҫен хирсен хушшин§е. 
Сӑмах нумай йал ҫин^е 
Ҫемҫе 1)ӗлхв вӗҫёнце. 
Тӗрӗсси те пуртӑр ҫав 
Иалти сӑмах хушшин^е. 
Силпире те етемсем: 
Нарспи, Тӑхгаман, теҫҫё. 
Вӗсем тахҫан Тӑхтаман 
Хайаррине пёлеҫҫё. 
Михегертен шикленсе, 
Вӑр-1 тӑн ҫӗрте сӑмахсем; 
Пуҫне |иксе шеллесе, 
Аптӑраҫҫё т;ӑвашсем. 
Сетнер ат;а ҫынсеБ'§ен 
Ҫав сӑмаха илтсенех, 
Амйшён^ен уйрӑлса 
Кайрё таҫта пёэденех. 
Ҫынсем хирте ёҫлесе 
Каҫпа килне килеҫҫё, 
Каҫхи апат тунӑ дух: 
Нарспи, Сетнер, тийеҫҫё. * 

* * 

Сетнер утрё пёр-пёэден, 
Кёрсе кайрё вӑрмана. 
Нарспи асапне илтсе, 
Вилӗм суна? тӑшмана: 
„Тёттӗм пулё, каҫ пулё 
Тӑшман патне ҫититэден. 
Тӑшман -ҫёри лӑпланё 
Хӗвел кусса тухит^ен. 
Хёвел тухё, ҫутатё, 
Етек тӑрё ӑйхӑран. 
Тӑшман ан^ах вӑранмӗ 
Ӑйхи ыгла йывӑрган. 

Хёвел тухё, ҫутатӗ , 
Епӗ пулӑп вӑрманта. 
Тӑшман, выртан хускалмйн, 
Нарспи пулмё ҫуртӑнта". 
Ан^ах Нарспи унсӑрах 

I Кӗҫёр тухрӗ килён^ен. 
Хӑйех гар^ӗ тӑшманран 
Савни пырса ҫ и т и ^ е н . 

12) Вӑрманта. 
Шавла?, кашла? сём вӑрман, 
Вёҫӗ хӗрри курДнмасТ. 
Кутсӑр-пуҫсӑр ҫил тухсан, 
^арӑнассӑн туййнмасТ. 
Шавлат , кашлаТ сӗм вӑрман, 
Тамӑкри пек ахйра1г. 
Те арҫури, те шуйттан 

| Ҫав терийех ашкана!1. 
Тапхӑр-тапхӑр ҫил килег 
Пӑлгӑр-палтӑр ҫавӑрса. 
Тӗттём вӑрман ӳхёрет 
Ҫёре ҫитех авӑнса. 
Хура пёлӗт пёр майах 
Шӑва? вӑрман таррин^е. 

; Йара!1 ҫиҫём ҫбр ҫурсах 
! Хура пёлёт хушшин^е. 
! Аҫа ҫанагГ, шартлатаТ, 

Пётём тён^е кисренет. 
| Ҫумӑр ҫырма пек йухаТ, 
] .Лупашкасен^е кёрлет. 
I Сён-сём вӑрман, сӗм вӑрман, 

Мёашён хытӑ шавлатӑн? 
Мёншён шӑй-шай шӑхӑрса 
Мӗскӗн т)уна хӑрататйн? 
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Вӑрман тата хытӑрах 
ШавлаТ, йёрет, ахӑраТ. 
Турӑ ҫырлах, ан пӑрах! 
Ахӑрсаман хускалаТ! 
Ах, ҫылӑхлӑ пуҫӑма 
Ӑҫта т>иксе хурам-ши? 
Ах, ҫылӑхлӑ ^унӑма 
Йепле тытса ррам-ши?. . 
Йепле Сетнер мӗскён-ҫке 
Урнӑ вӑрман ӑшӗнҫе. 
Иепле ҫирёп йывӑҫсем 

о 

Иурлаҫҫё пуҫ тӑррин^е. 
Вӑрман хёсёк ҫулӗпе 
Ӑш ҫуннине пусарса, 
Вӑрман шавне хуплас пек, 
ДыраТ Сетнер йурласа: 
„Сӗм-сём вӑрман, сёмвӑрман, 
Мӗншӗн хытӑ шавлатӑн? 
Мёншӗн шӑй-шай шӑхӑрса 
Мёскён '5уна хӑрататӑн? 
Ах, ман хуйхӑм, итле-ха: 
Мӗншӗн мана ҫунтаратӑн? 
Мӗншӗн мана тӑлӑха 
Савӑнйҫа мантаратӑн? 
Ҫуралтӑм мӗн аннерен 
Хӗн-хур, асап курма-ҫеҫ. 
Ҫав асапран, хӗнлӗхрен 
Ҫамрӑк пуҫйм пётни-ҫеҫ. 
Ҫамрӑк пуҫам пӗтмӗ-^ё, 
Мулӑм ҫукки пётер^ӗ. 
Вӑл та пулнн Йурё-т;ё, 
Ҫын ухмаххи пӗтер^ё. 
Ҫын ухмаххи йурё-^ӗ, 
Усал тӑшман тупӑнт>ё, 

Усал тӑшмӑн пётё-^ё, 
Турӑ ҫырни курӑн^ӗ." 

! Сетнер йурлаТ йуррине. 
! Вӑйлӑ тӑвйл тапранса, 

Сетнер йуррине илсе 
Вёҫет йёрсе, ахӑрса. 

! Ҫав хуйхӑлӑ сасӑсем 
! г|}уна ҫурса йёреҫҫё, 

Вӑйлӑ тӑвйлпа пёрле 
Таҫта ҫитех ҫитеҫҫё, 
Хура вӑрман ӑшӗн^е 
Хуллен хуллен пётеҫҫё. 
Ҫав йурӑри куҫ-ҫӳлсем 
Пӗр т;ун патне ҫитеҫҫё. 
Таҫтан таҫтан айакран 
Тепӗри хирёҫ макӑраТ.. 
Усал асап-хуйхӑран 
Унта тепӗр ҫун ҫунаТ. 

| Такам йуррин сассисем 
! Кӗрет Сетнер хӑлхине. 
! Вӑйлӑ т&в&лпа пёрле 
I ЙурлаТ Сетнер йуррине: 

„Хура вӑрман, сём вӑрман. 
! Мӗншён хытӑ шавлатӑн? 
! Савни пекех йурласа 

Вилнӗ зуна вӑрататӑн? 
I Тёттём вӑрман, сём вӑрман. 
; Ан ултала тӑлйха. 
| Савни пекех йурласа 

Ан хӑварсам хурлӑха. 
Аслӑ вӑрнан, сём вӑрман. 
Мана ^ӑнне кала-ха! 
Мӗскён -§уна шеллесе 
Т)ун савнине кӑтарт-ха.. . 
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А н | а х ута? вунталла 
Ман паталла хёр-арйм: 
Ырй Турӑ , ҫырлахсам! 
Нарспи, Нарспи, есё-им?"... * * 

* 

Икё савни пёрлешсен, 
ДДуҫне тайрё ват йуман. 
Пёр-ик тапхӑр ҫил вёрсен, 
Шйп лйплан^ё сём вйрман. 
Хура пёлёт саланса 
Пётрё вйрман хыҫёнт}е. 
Хёвел пйха? шйратса, 
Кайӑк йурла? йӑвин^е. 
Курӑк ҫ и н р сывлӑма 
Хёвел пара? ӑшшине. 
Йкё цуна савйшма 
Хёвел пара? ҫуттине. 
Йалтӑртата? ырӑ кун, 
Усал кунӑн мён ёҫ пур? 
Савйнса ута? икё "§ун, 
Ҫитҫё йутӑн мён ёҫ пур? 
Ан^ах вйрман йшён^е 
Хура каййк цййлата?: 
Ай, Тйхтаман, Тйхтаман, 
Нарспи т;унне вӑл шыра?! 

13) Атте-анне. 
Сегнер пё-§ек пуртён^е 
Вёсем иккёш лараҫҫё. 
Лутра сёгел хушшинде 
Каҫхи апат тӑваҫҫё. 
Сетнер ватй амйшё 
Турӑх тупрё куршёрен, 
Ҫйкӑр-тйвар кйларса 

Худё сётел йшёнден. 
Апагланса икё ^ун 
Хёрӳ сӑмах калаҫа?. 
Ватй кар^йк-амйшё 
Шйппйн итлеса лара?. 
Асйнаҫҫё ёлёкхи 
Ырй лйпкй пӳрйнйҫне, 
Каҫхи вӑйй-уллаха, 
Ҫимёк^енхи кунсене. 
Сасартйках илтён^ё 
Ура сасси пйлтйртан. 
Михетерпе кар-дйкӗ 
Кил^ёҫ кёцёҫ алйкран. 

Еарщӑк: 
Пирён Нарспи ку пӳртре 
Ҫук-ши тесе килтёмёр. 
Йалги ырӑ ҫынсен-ҫен 
Кунта тесе илтрёмёр. 

Михетер: 
Е х хёр, хё-ёр, хёр-и ес! 
Нарспи, мёскер хйтлангӑн? 
Йепле ҫынсен умёнце 
Ҫак намйса кӑтаргрӑн? 
Мён ҫигмерё-ши сана, 

I Мён ҫитмерё тендере? 
| Мёншён, хёрём, мён пуртан, 
| Йурататӑн Сегнере? 

Дуйан хёрё пуҫупа 
| Мёншён ҫапла хӑтлантӑн? 
! Ёмёр курман намӑса 
| Ват пуҫӑма кйтартрӑн?.. 

Карщӑк: 
Мён ҫитмен-ши ухмаха, 
Упйшкине вёлерме, 



Ҫак Сетверпе вӑрманта 
Лапӑштатса ҫӳреме? 

Михетер: 
Турра шёкёр ,—халиэден 
Усал сӑмах илтмен-'1$, 
Ҫак тарана ҫити^^ен 
Кирежет то тивмен-^ё, 
Манӑн килём-ҫургӑма 
М р ӑ пирёшти п ӑ х а ^ ё , 
Ы р ӑ пирёшти пӑхнипе 
Йалта йатӑм кайман-цё, 
Пӳлёх, Хӑрпан, Ҫут-тёнт]е 
Мана савса тӑра?-$ӗҫ, 
Кӑвак-хуппи, Ҫут-Хӗвел 
Мава тупйш п а р а ^ ё ҫ , 
Ҫак тарана ҫигрём те, 
Ватӑ пуҫӑм усӑн^ё. 
Есӗ ҫапла пулнипе 
Ы р ӑ кунӑм пӑсӑлт)ӗ... 

КарщПк (Михетере): 
Вӑрҫсам ёнтё хытӑрах , 
Лӑсӑрлантар Сетнерне: 
Ёҫре хытнӑ аллипе 
Ан хапсӑнтӑр ҫын хёрне! 

Мён кӗҫӗнрен ӳстертём, 
Х ё р кӑмӑлне татмарӑм. 
Саввӑ хёршён пуйанлйх 
Кунёв-ҫӗрёв пуҫтартӑм. 
Кӑнтӑрла та, ҫёрле т ё 
Канлё ыйхӑ курмарӑм. 
Хӗрёмшёнех тӑрӑшса 
Куҫӑмсене хупмарӑм. 
Йеплё ка-эда парӑп-ши, 
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Тесе йалан шутларйм. 
Х ӗ р телейёшӗн тӑрӑшса 
Пуйаи казда шырарӑм. 

! Кацца натӑм, гуй турӑм. 
Пайан акӑ мён ҫитрӗ , 
Манӑн ватӑ пуҫйма 
Пайав акӑ мён ҫирё! 

Карщӑк: 
Шеллеместён аннӳне, 

I Ах, ҫӗр ҫӑтманӑ п>ҫнаГ 
I Камӑн хёрё пултӑн-ши. 
| Кам ӳстерт;е-ши сана? 
1 Михетер: 

Мӗн кёҫёнрен ӳстертӗм 
Питне пӑхса савйвма. 

[ Ҫак тарана ҫитрӗм те, 
I Хӗрём ҫирё пуҫӑма. 
I Аҫу-аннӳ ирёкё 

Пул-ҫӗ ҫёрё вырӑвне. 
Пӗр Сетнершён тӑктартӑе 
Аҫу-аннӳв шур ҫӳҫне, 
Пулӑшмарё пуйанлӑх, 

I Пулӑшмарё сӑмах та. 
\ П у й а н ' кау1)ӑ ҫумёв^е 
| Апла пулмё ухмах та. 

Нарспи'. 
| Ей аттеҫӗм, ҫамрӑк т)ув 
| Мӗншён патӑр хёрере? 
| Дуйайлӑхра ан^ах мар, 

Ы р курасси ҫыннинт^е 
Амӑшё: 

Й е йе, усал, Итлашши-
Ан кар ӗйТё ҫӑварна. 
Аннӳн ӑшне ҫунтаратӑнг 
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Турӑран килешшӗ пуҫна! 
Михетер: 

Ҫак намӑса кӑтартрӑн,— 
Иалти ҫынсем мён калӗҫ? 
Х ё р н е ан ман ваг супнӑ! — 
Аҫу ҫине кӑтартёҫ. 
Ант;ах йалти ҫӑварсем 
Кирек те мён каласҫӑр, 
Йату ҫёрнё пулсан та, 
Ҫапах есё манйн хёр . 
ӐГа, хёрём, таврӑнар 
Ш ӑ т ӑ к - ш а т ӑ к ку пӳртрен. 
Тепрер каэдӑ тупӑпӑр 
Иату ҫёрсех кайит^ен. 
А^а, Нарспи, ан хуйхӑр: 
Савӑв аҫу пур вёт-ха. 
Йату пётнӗ пулсан та, 
Аҫун мулё нур вёт-ха. 

Карщӑк: 
АГа, йытӑ , хӑвӑртрах , 
Пӗртте мана пӑхмастЗн. 
Сетнер, йытӑ , кӗҫҫе пвг, 
Пуйан хёрне ан хапсӑн! 

Нарспи: 
Ей аттеҫём, аттеҫӗм, 
Мёншӗн мана ҫййетёв? 
Намӑс кӳнё хёрёре 
Х ӑ в ӑ в патва 1)ёветёв?.. 

Карщӑк: 
Ав, тата мӗв калаҫаТ! 
Савнӑ хёрве итлё-ха! 

Михетер: 
Ҫитё карҫӑк вулашма, 
Х ё р сӑмахне илтер-ха. 

Нарспи'. 
Арӑм пулнӑ пуҫӑмпа 
Киле пырса гӑрӑп-и? 
Савман каэда кайсассӑн. 
Т а т а х асап ^ӑгӑп-и? 
Ҫук, ҫук, атте, ан ^ӗн то: 
Хал, тин киле пыраймӑи. 

! Ҫапла пулса пётсен гия, 
Каэдӑ кӗтсе лараймйп, 

! —Есир мана ӳстертёр, 
А р зухне йуратрӑр, 

| Ан-дах ӳссе ҫитрём те, 
I Х ё р ё р ^унне курмарӑр. 
I Е п ӗ сире кёл-турӑм, 
I Е п ё сире йӑлӑнтӑм. 

Вёҫне ҫиге пуҫласан, 
[ Йӑваланса макӑртйм. 
; Антзах есир хӗрёре 

Ӳстерессе ӳстертӗр, 
I Ӳстергёр ге, укҫашӑв 
I Сутса йарса пӗтергӗр. 

А'^а т)ухве хӗрӗре : 
| Йурататпӑр, теттёр-^ё, 
| Савнӑ хёрёр мён ыйтнй. 

Ӑна пур те хатёр-т|ё. 
! Уссе ҫитрӗм, аттене 

Пёр ҫул кёт-ха, терӗм те. 
Атте вӑрҫса пётер^б, 
Анне ҫӳҫрен сӗтёр^ё. 
Мёншён манӑн кӑмӑла, 
Ҫав йулашки кӑиӑла, 
Тумарӑн-ши агтеҫём? 
Xал^ пулмӑттӑм каплалла. 
Мӗншён ҫапла ху хёрне 



Парса йатӑн кашкйра?— 
Саншӑн ҫав пур ырӑлӑх 
Мён пурё те укҫара.. . . 
Епё асап курнишён 
Ху айӑплӑ , епё мар. 
Сетнер кёрӳ пулмасан, 
Епё сирён хёрёр мар. 
Ей аттеҫём, аннеҫём, 
Сетнерпеле пехиллёр — 
Ҫавӑн -§ухне тин вара 
Ёмёр пёрле пулӑпӑр. 

Карщӑк: 
Ав ав хёрӳ мён калаТ — 
Сетнер, шуйттан, илёргнё. 
Ии. Михетер, кайар-ха, 
Хёру ҫине сур ёнтё! 

Михетер: 
Ы - ы х , Сетнер, астӑвӑн: 
Манӑн хёре ее ҫирён! 
Есё, ҫавтер усал хёр, 
Х у р а пӳртрех тип еппин! | 
Аҫу килне, т;им халё, 
Хӑвах т,упса пырӑн-ха. 
Аҫу мёнле ыррине 
Ҫавӑн ^ухне курӑн-ха. | 
АТа, ватӑ кар^ӑкӑм, 
К а й а р ёнтё килелле. 
Ё н т ё сӑмах пёгрё пулё 
Пайан пирён хёрпеле! 

Карщӑк'. 
Пётёр , типёр ҫакӑнга, 
Типёр, хӑрйк тураг пек! 
Шӑммӑр-шаккӑр ҫёризден ' 
Асапланӑр йытӑ пек!— | 

Тухса кайрёҫ илханса 
Ашшё-амӑш хӑй х ё р н е . 
Урам тӑрӑх кар^ӑкё 
ҪаптараТ хӑй сӑмахне: 
Намӑсланса, хёрелсе 
Хёвел ан^ё, пытан^ё. 
Сетнер амӑш ахлатса 
Сётел ҫине пуҫтар^ё. 

14) Тӑватӑ виле. 
Йывӑр ӗҫсем хыҫён^ен 
Ӑйхӑ темрен те паха: 
Силпи йалин ҫыннисем 
Кайрёҫ тутлӑ ыйӑха. 
Сывӑраҫҫё етемсем, 
Хура вӑрман тёк тӑраТ. 
Тӑрсан тӑрсан ^ашласа 
Ҫил вёрнипе вӑранаТ... 
Килсе тухрёҫ вӑрмантан 
Акӑ икё урапа. 
Ш ӑ п п ӑ н шурёҫ йалалла 
Парӑн парӑн лашапа.. . 
Акӑ сасӑ илтёнет, 
Т)уна ҫурса йан йараТ. 
Ава сасса д л т н ё ге, 
П ё р ҫын урампа ^упаТ... 
Шӑлтӑр-шалтӑр гашласа 
Урапасем кустар-§ёҫ. 
Вӑрман ӑ ш н е кустарса 
Кёрсе кайрёҫ, ҫухалцёҫ.. * * 

* 

Ш ӑ р и - ш а р и ҫын шавла!', 
Урам тӑрӑх т;упкалаТ, 
—Михетере ҫаратнӑ!— 
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Тесе пӗри кӑшкӑра?, 
Пур те тури каӗалла 
Х а ш к а - х а ш к а тупаҫҫё. 
Мӗн пулнӑ та мён пулнӑ? — 
Пёр-пёрин^ен ыйтаҫҫё. 
— „ М и х е т е р е ҫаратнӑ , 
П ё р йапала хйварман! 
Ҫёр ҫйтманӑ вӑрӑсем 
Турйран та хӑраман: 
Михегерпе кар^ӑкне 
Иккёшне те вӗлернё! 
Ҫицё тарҫи-тёрҫине 
Е р е х парса ӳсёртнё. 
Сетнер ^упса ҫитнё мён 
Илтсе кар^ӑк сассине, 
Вӑрӑ , шуйттан, пургтипе 
Пуҫнех ҫурнӑ унӑнне!" 
Михетере вӗлернё, 
Мулне-мённе хӑварман. 
Сёмсёр-пуҫсӑр вӑррисем 
Турӑран га хйраман! 
Пётнё мёскён Сетнер те 
Усал вӑрӑ пурттин^ен. 
Кун пек усал ёҫ курман 
Силпи йалё халит^ен. 
Михегерён Нарспийё 
П ё р куҫҫул, те йухтармас?: 
А ш ш ё н пушӑ килёнце 
Вырӑнтан та ху скал мае?. 
Кӑтӑр-кӑтӑр арман | у л ё 
г | ёре ҫин^е авӑра?. 
Арман -дулё айён^е 
Мёскён ^ёре ҫурӑла?. 
Ах, ҫурӑлса кайрё те. 

Нарспи кайрё йӑванса; 
Тин ӑн килсе кёт,ё те, 
Иёрсе йа^б кӑшкӑрса: 
„Ей агтеҫбм, аннеҫём, 
Мёншён мана ҫуратрӑр? 
Тён^е асапне курма 
Кун ҫутине кӑтартрӑр. 
Ей Турӑҫйм пӳлбхҫбм, 
Мёншён мана -дун патӑн? 
Мёскён ҫамрӑк пуҫӑма 
П ё р гелей те йамарӑн. 
Е й ^унӑмҫӑм, ҫамрӑк пуҫ, 
Мёншён капла пултӑн-ши? 
Пӗтём тӗн-§е хушшинде 
Есё пултӑн ытлашши" . 
Йёре йёре хуйхӑрса 
Нарспи утрё хирелле. 
Йалтан тухрё, уттарцб 
Кантӑр-варё йенелле. 
Йалти ҫынсем шеллесе 
Ш х с а йул^ёҫ хыҫёнден. 
Пайан пулнӑ ёҫ ҫин-ҫен 

Пакӑлтатрёҫ тёттёмт^ен-* * 
* 

Тепёр кунне ирхине 
| Т)йваш хире тухмарё. 

Ерне куна аейнса 
Нимён ёҫ те тумарё. 

1 Ё л ё к х и пек урама 
Сарӑ хёрсем^.тухмарбҫ. 
Вӑйӑ ташшисем ташлама 
Кат^исем те хйймарёҫ. 
Тёрлё ҫёрте ваттисем 
Ушкӑн ушкӑн тӑраҫҫб, 
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Михетерён кил-ҫуртне 
Оутма канаш тӑваҫҫё. 
Нарспи таҫта кайнӑран 
Йа^ёҫ ӑна шырама. 
Михетерпе кар^ӑкне 
Пур те утрёҫ пыгарма. 
Аслй масар-хӑйамат, 
Виҫё виле шӑтӑкра, 
А р р ш е р Сегнер те 
Вы рта? йуман тупӑкра. * * 

* 

Кӑнтӑрлапа пётём йал 
Пӗҫҫиеене шарг ҫаиа?: 
Нарспи виллине тупса, 
Нимён тума аптӑра?. 
Шыракансем таврӑв^ёҫ 
Лашисене ҫунтарса: 
Кантӑр-варта йймраран 
Вилнб, терёҫ. ҫакӑнса... 
Вара вилнӗ вырӑннех 
Хуҫёҫ ӑна пытарса. 
Тӑпри тавра шёшкёрен 
Оатан лартрёҫ ҫавӑрса. 
Хӗвел ант)ё, каҫ пулт)ӗ, 
г1]ӑваш ҫынни ҫывӑра?. 
Хёвел тухрё,« ҫутӑл^ё, 
^ ӑ в а ш ёҫе тытӑна?. 
Ав^ах пирён Нарспишён 
Ӗмёрлӗхе каҫ пулт;ё. 
Ёмёр тёттём тупӑкра 
Хуйхи-суйхи татӑлцё. * * 

* 

Ҫапла иртрё пурӑнӑҫ, 
Пуҫё пётрӗ ҫамрӑклах. 

Ашшё-аиаш ух^ахран 
Пётрё хуйхӑ -суйхӑпах. 
К-УР^б ҫутй тён^ене 
Пӳлёх-турӑ пӳрнипе, 
Ӳсрё, пулт;ӗ сарӑ хӗр 
Атте-анне пӑхнипо. 
Нӳлӗх-туррӑн кӑмӑлё 
Аслӑ турё хӑй хёрне, 
Атте-анне ирёкё 
Ҫирё сарӑ хӗр пуҫне. 

| Выртрё хёсёк тупйка, 
Йацё йул'рё йал ҫин^е. 

' Ун хурлйхлӑ йуррисем 
| Йул§ӗҫ ҫынсен асён^е. 

Xал^ те пулин Силпире 
Асӑнаҫҫӗ мёскёне. 
Йалан, ҫумӑр ҫумасан, 

| Шыв сапаҫҫё тӑприне. 

; ВӖРИ ҪӖЛЕН. 
| Пилеш хуппи. 
) Тӑр ҫулахи каҫхине 

Вёри сывлӑш уҫӑлцӗ, 
Кувёпеле ёҫлекев 
Тён^е шӑпах лӑплан^ӗ . 
Сайраран-деҫ катаран 
Карӑш сасси ил гёнет, 
Вӑл та пӑртак картлатсан, 
^ а р ӑ н а ? те тёлёрет. 
Пёлёт (,'инт)ен ҫӑлтӑрсем 
Ҫынсем ҫине пахаҫҫӗ , 
Хутран-ситрен вёттисем 
Пытанмалла выл>аҫҫё. 
Кйвак пӗлёт цатӑр пек 
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Ҫӑлтӑрсен^ен ҫӳлтерех. 
Ӑвӑс ҫулҫи майёпе 
'Цётренкелет тӳлекре. * 

* 

Ҫур-ҫёр йент^ен, инҫетрен 
Пӗлӗте ҫурса вут-пуҫҫи 
Вёҫсе килет ҫиҫтерсе 
Лапсар йатлӑ йал ҫине. 
Вут-пуҫҫи мар, вут ҫёлен 
Аскӑнмашкӑн тухнӑскер, 
Таеа ҫутӑ тён^ерен 
Ы л х а н ан^ах илгнӗскер. 
Хаштик, хаштик хашлатс 
А к ӗнтё вӑл вёҫтерет, 
Пёлӗг тӑрйх йарӑнса 
Хёрлё хёлхем ӳкерет. 
Лапсар тӗлне ҫитсессён, 
Пӑ-ру! анса ҫухалаТ, 
Каҫхи таса сывлӑшра 
Сёрӗм ан$ах хӑвараТ. * * 

* 

Ҫав вӑхӑтра пӳртён^ен 
ТухаТ гӑраТ тухатмӑш, 
Ик-ҫёр ҫулхи асамӑҫ, 
Лапсар ҫынни Ӑраман. 
Йал х ы ҫ ё н р анкартине 
Ҫынсем курман ҫёрсемпе 
Т^упа? ав вӑл васкаса, 
Урисене ҫавӑрса. 
Анкартине ҫитет те, 
Йё1 гем ҫине тара? те, 
Катӑк ҫёҫё кӑлараТ, 
Дилеш хулла хупӑлла?. 
Унӑн ури умӗнт;е 

! Пӑл^ӑраллӑ вут тумтир 
| Йӑлтӑр-йалтӑр курӑнса 

Вырта? сёрём кӑларса. 
I Старик утма тытӑна?, 

Тумтир тавра ҫаврӑна?. 
Хӑй тутипе мӗрлетет, 
Тимлес ёҫе тирпейлет. 

! —„Пилеш, пилле ман 
| Хуппи, хупла ҫёлене, 
! Карта, картла ун ҫулне," 

Тег Ӑраман ^ӗлхипе: 
! „Атӑл щывӗ типсессӗн, 
I Пилеш хуппи тин гиптёр; 

Тамӑк ҫгани ӳксессӗн, 
Ҫак карга тин ҫухалтӑр," 

> Тет вӑл тагах малалла. 
| Унтан цилеш хуцпипе 

Вут тумтире йёри-тавра 
Карта туса ҫавӑрцё. * * 

* 

Лапсар вӑрӑм урамӗнцен 
Тул ҫутӑлас патнелле 
ТухаТ сарӑ йаш аца, 
УтаТ йётем йенелле. 
Иӗтем ҫине ҫитет те 
Курах кайа? старике; 
Ӑна хыттӑн пӑха? те, 
Кёрет йётем варрине. 

I Старик вӑйлӑ сӑмахпа, 
Тата пилеш хуппипе 
Кӑварлӑ тумтир патне 
Хай пыракан а^ана 
Картапа ҫул картланӑ . 
Ҫӳрет аца, кускала? 
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Ҫав картана йёри-тавра: 
Авӑна? те, кукӑрла?, 
Вун-ик хуҫӑк хуҫӑла?. 
Пӑха? : пйхма инҫе мар 
Вутлӑ тумтир йӑлкӑша?, 
Илес: илме хйват ҫук— 
Пилеш хуппи шалтхуплаК 
в Ха-ха ,лах ,лах . !ленкрён-и? I 
Мёскер шӑршлан, ҫӗр ҫӑт-

ман?" 
Терё тйракан старик 
Пётём вартан ахӑрса. 
А^а ҫаврӑнса пӑхрё, 
Куҫёпе ҫиҫём ҫиҫтер^ё, 
Каллах утма тытӑнт)ё, 
Кускалама тапрагрё. 
Ҫавӑрӑна?, кускала?, 
Ӑсран кайа?, аптӑра?, 
Нӑш-наш сӑмсипе тӑва!\ 
Аллисеее тӑскала?. ! 
Кускаласан, пӑгрансан 
Старик патне пьгҫё те, 
Хуллентерех сасӑпа 
Йӑлӑннӑ пек каларё: 
„Иарсам ёнтё, уҫ ёнтё, 
Тумтир патне ҫул парсам. 
Мӑшкӑлама ҫитё-ҫке, 
Картланиве сӳг ёнтё. 
Кун пек мӑшкӑл намӑса 
Мён пур вӑрӑм пурнӑҫра 
Курасса мар, илтме те, 
Нихӑҫан та илтмен-^ё," 
Тесе ат}а пётер^ё. 
- - „ А п л а еппин, епё те 

йкё -ҫёр ҫул хушшинт,е 
Сан пек кайӑк тытман-^ё," 
Терё старик ахӑрса: 
яАхаЛ) мар еаЕ вунӑ ҫул 
Сывлӑш ҫёлхи вёрентём, 
Ҫитмёл ҫи-дё ҫын патне 
Ана вёрёнме ҫӳрерём. 
Ан^ах пёри те пёлмерёҫ. 
Лӑпӑр кар^ӑк тёлёкре 
Курса вара вёрентрё. 
^ и ҫивё | ё кайӑка 
Ҫав ^ёлхепе тин тытрам 
Йарассине йарӑп та, 
Есӗ уиэден: йёркипе 
Ху мӗскертен пулнине, 
Мёскер туеа пурӑннине 
Йӑлт каласа кӑгарт-ха" . 
Старик ҫапла каласан, 
А^а ҫине тинкерсе 
Ш х р ё ^алӑш куҫёпе. 
А^и ^ёнмесёр пӑртак 
Пёксе тӑт;ё сарй пуҫне, 
Унтан каллах ҫёклерё: 
Куҫ харшисёр ҫамкине 
Тухатмӑша кӑгартрё, 
Хӑйён ву глӑ ҫӑварёпе 
Сӑмахлама пуҫларё: 
„Мёншйн капла ман пурйнӑҫ 
Сана пит кирлё пул&ё? 
Пёлессӳ килет пулсан, 
Хамӑн тута-ҫӑвара 
Пиг хёрхенсе тӑмастйп. 
Епир ҫ и ^ ё н пёр тӑван, 
Ҫи^сёмёр те вёри ҫёлен. 
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Хурлӑх, асап кӑтартма 
Епир ёлёкренпелех 
Каҫ пулсассӑн тухатпӑр. 
Хитре таса хӗрсене 
Вӑрӑм сарӑ йаш пулса 
Курӑнатпӑр тӗлӗкре. 
Унтан вара пӑртакран 
Куҫ-кӗретех курӑнатпӑр. 
Пёр-ик-виҫ ҫул иртсессӗн, 
Вёсем йывӑр асаппа 
Хён-хур курса внлеҫҫё. 
Вёсем асап, хён курни 
Пирён ӑша кантарат, 
Хамйр вӑйа систерсе 
Тепёр ҫылӑх тутараТ. 
Епир те ӗлӗк сан пекех 
Ҫак ҫёр ҫ н н р етем-т;ӗ; 
Усалпа ултав хушгаин-ҫе 
Тёрёс ҫула шыраса 
Ҫит; йёксреш пурӑнтӑмӑр, 
Ҫнрёи ҫула ҫитчтщен. 
Ӑн^ах ҫынсем хушшин^е 
Усал ёҫён вёҫё ҫук, 
Тӳрё ёҫён шӑрши ҫук. 
Ултав, суйа пурӑнаТ, 
Пур те ӑна пуҫҫапаТ, 
Пур те ӑна хисеплет. 
Етем сана §ёл'хипе 
Иуҫётнё пыл хыптараТ, 
Хӑйён вӑйҫӑр аллипе 
'Вул муклашки тыттараТ, 
Елеклени ҫёр ҫин-ҫе 
Кӗрекене кӳрттерет. 
Пёрне-пӗри хурласа 

! Сӑмах туса ваклани — 
Сирён халӑх хушшин^е 
Ӑслӑ сӑмах калаҫни. 

! Пирён ҫи^ӗ тӑванӑн 
Пур-цӗ пулӑ тытасси: 
Хамӑр ӗҫпе нихӑҫан 
^ӑрмантарман никама. 
Ан^ах ҫынсен елекӗне 
Ҫын усалне тухрймӑр, 
Мӗскён ҫынсен шухӑшёпе 
Йалӑн кулли пултӑмӑр. 

! Ҫавӑнпа ҫицсӗмёр те: 
! Иал мӑшкӑлӗ п у л а ^ е н , 

Ҫын ылханё пулас та: 
Тёнт;е тӑрӑх сарӑлса, 
Ҫӗрле вӗҫсе ҫӳресе, 
Кулакана тавӑрас, 
Тесе шухӑш тытрӑмӑр. 
Кёр-куннехн каҫпала 
Хыр икелне хыпрӑмӑр, 
Пыр шӑгӑкне ларнипе 
Сывлаймасӑр вилтӗмёр.*-
Акӑ халё сан умра 
Йаш аца пек тӑратӑп, 
Ант;ах тумтир тӑхӑнсан, 

I Мён пуласса пулатӑп... 
; Кама тён-де ӗмёртен 

Ылханӗпе ӑсатаТ? 
Кама курсан ннҫетрен 
Хёрес хурса сӑх-сӑхаТ 
Кама сиссен шикленсе, 

! Хӳ гё ҫёре пытанаТ? 
Кама хӑйӗн ӑгаён^е 
Пётермешкён май шыра!? 
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—Пирӗв ҫиҫё гӑвавӑн 
Пуҫ пётессе вйл кётет. 
Пире, вёри ҫёлене, 
Йуратмас? те хисеплет. 
Ҫицё сӑмах каласае, 
Ҫитмёл тёслӗ оулагпӑр. 
Ҫур-сёр йен^е курӑнсан 
Кӑнтӑр йенне ӳкегпӗр. 
Пирёншён хӳме, ҫгана ҫук, 
Пирёншӗн инҫе, ҫывӑх ҫук: 
Пӗрре тӗн-ҫе хӗррив^е, 
Тепре тӗнт)е варрин^е 
Вӗҫсе кайса пулатпӑр. 
Пёлтён ёнгё, ҫӗр ҫыеви, 
Пирӗн вӑйлӑ пурнйҫа? 
Хамӑн вутлӑ тумтире 
Вӑхӑг ҫитег тӑхӑвма", 
Терӗ а р пӗгерсе. 
„Ха-ха, лах-лах, апла-а! 
Тумтнрӗвӗ пулӗ-ха, 
Манӑн ырӑ хӗрёмён 
Иунне калла гавӑр-ха, 
Вара вёҫёв ҫулапа," 
Терё хирёҫ тухатмӑш. 
— я Е х , мёскёВ, вӑйсӑр етем! 
Виҫё пурӑнӑҫ курасси 
Килет пулсав,—кӑтартӑп: 
Хӑна ҫамрӑк хёр тӑвӑп!" 
Терё а^а ҫиленсе. 
Унтан йётем сасартӑк 
Хыттӑн т;ётресе кӑйрё, 
Пӗлёт ҫинт;е вёри ҫӗлен 
Йалкӑшнийё курӑн$ӗ . 
Тухатмӑшӑв умение 

| Тёпсӗр шӑтӑк курйва!', 
Тухатмӑшё хӑраса 
Хытса кайнӑ та тӑра!.. 
Тӗттём ҫулахи ҫӗрте 
Вӗри ҫӗлен р ш к ӑ р а ? , 
Хӑйне куракан ҫынна 
Турра аса килтерет. 

Тухатмӑш. 
Лавсар йалё пысӑк йал„ 
Пысӑк йал та аслӑ йал, 
Сакӑр йалӑн хушшивт,е 

, Йалгӑртата? тӳпемре. 
Пурӑвӑҫ тытма пёлсе 
Ы р ӑ кура? халӑхӗ , 
Ҫӑвёпе ҫӳрет вӑрмавта 
Унӑв вы^ӑх-^ёрлёхӗ . 
Хёлле пулсан, Ййлӑмра 
Халӑх пӳрглёх кӑлара?. 
Мёншён ёвтё ҫав йалра 
Хӳхём ҫуртсем пулас мар?' 
Ҫавӑнпа та ҫур^ёсем 
Кил-картине йёри-таврах, 
Ҫавӑвпа та хапхисем 
Иӑлтах йака хӑмарав. 

| Урам йев^и ҫтанасев 
Виҫ-тӑватӑ -дӳре^е, 
Ик йевелли хупвисем 
Ула-^ӑла: гаурӑ, кӑвак. 
Ҫула пулсан, ҫав ҫуртсем 

! Йывӑҫ ӑшӗв^е путаҫҫё, 
Иртсе ҫӳрев ҫывсеве 

Вӑрмавта пек курваҫҫё. * * 
* 

| Анцах йалӑн тул йев^е 



Нал илемне пӑсмашкӑн 
о 

Иури л ара? пёр пёт^ен 
^алӑш-^алӑш хура пӳрт. 
Виҫё йен^ен виҫ царак 
Лартнӑ пӳрцё ӳкесрен, 
Пёр пуҫёнцен хыр касска 
Пӳртне пусса кёмешкён. 
Катаранах пӳртёнцен 
Ҫура? шӑршӑ сӑмсава, 
Илемсёр пӳрт кёлеткивден 
Пӑрӑнтара? сӑн-пуҫа. 
Пур^ё пулё ҫёр ҫулта, 
Хуҫи, пёлеп, ик ҫёрте: 
Хайхи-майхи Ӑраман, 
Малти усал тухатмӑш, 
Ӗлёкренпе авалтан 
Ҫавӑ пӳрте йусаман. 
Иӗри-тавра кил-картин 
Укнё ҫӗрнё шӑм-шакки. 
„Пӗр ҫит;-сакӑр ҫул иртеен 
Хура пӳрт те ишёлё, 
Унӑн ирсёр выранне 
Вёлтёрен йусса илё," 
Тесе Лапсар ҫыннисем 
Хӑйсем тӗлӗн пуплеҫҫё. 
Мёнле пулё малалле, 
Ана-Кӑна пёлме ҫук. 
Аш}ах хал)хй вӑхӑтра 
Ик-ҫёр ҫулхи Ӑраман 
Т^алӑш пӳргне йусама 
Ш у х ӑ ш пуҫне те тытман. 

* * 

Тухатмӑша пёлеттӗр: 
Пурӑнӑҫшӑн тӑрӑшмас?; 

Хӑйён пурри ыран ҫун. 
Пурлӑ ҫынсен пур пултар 
Пётӗм таврари йала 
Унӑн ^апё сарӑлтӑр; 
Вара хайхи пурӑнаТ, 
Пуранӑҫ зулне сётёрет. 
Вахӑт,ӗпе ҫынсене 
Тухатмӑш та кирлё-ҫке. 
Ҫитмӗл ҫухрӑм таранрав 
Араман патне пыраҫҫё, 
Унӑн ҫи'^ё сӑмахӗшён 
Аркипе мул параҫҫё. 
Тухатмӑша ҫав ан^ах 
ГСирлё кунне ирттерме, 
Унтан вара ҫӳлелле 
Пӑхса лара? м а к а н а . 
Маэда хӑми хушшипе 
Кура? гён'де ҫуттине: 
Урах пӳрте ҫутӑ кёме 

Вал тёнӗ те кастарман. * * 
* 

Каҫпа пулвӑ ёҫ ҫин$ен 
Хай тухагмӑш шухӑшлат . 
Ҫӗр алӑ ҫулхи ёҫсене 
Иайанхи кун асӑна?. 
„Ӑҫтан майее тупрӗ-ши, 
Ҫёр ҫатманнӑ , вёри ҫӗлен': 
Мӗншён алран йагӑм-ши 
Пӗре ленкнё тӑтмана?" 
Тесе лара? халё вал. 
„Ҫёр алӑ ҫул пурӑнни 
Ахалех ман пётё-ши? 
Хёрём вилсен пуранни 
Ҫӳп шӑтӑкнех кайё-ши? 



Т ӑ л ӑ х йултӑм, тӑлӑхран 
Епб х ӑ р а с а тӑмарӑм: 
Хама ҫапла тӑвакана 
Пётерме май шырарӑм: 
Ҫитмбл тӗслё •ҫӗлхе пур, 
Пурне те епб вбрентбм; 
А н р х вутлӑ тӑшмана 
К ӑ в а р цӗлхи пӗлсе те 
Кӳртеймерём алӑма. 
Унтан вара тёлёкре 
И р с ӗ р вйпӑр кар-§ӑкрае 
Сывлӑш т)ӗлхи вӗрентём, 
Хай тӑшмана тин тытрӑм. 
Тытрӑм, тытрӑм! Ӑҫта вӑл? 
Т ы т р ӑ м — п у ш ӑ параппан, 
Т)ёлхен кӑнӑк сӑмаххи! 
Аҫ.та кайнӑ х алё вӑл? 
Ӑраман! т^аплӑ тухатмӑш, 
Ӑҫта пул'5ӗ сан цёлхӳ 
Ташман умра гӑнӑ ^ух? 
Ухмаах : пилеш хуппи, 
П и л е ш хёрес сан алра 
Пур мар-Т)ё ара ун т^ухне? 
Мёншён ёнтё пурӑнас? 
Мӗскер ёнтӗ хатёрлес? 
Тенре алла кёрес ҫук, 
Тӑшман манӑн пулас ҫук!" 
Ҫанла ула? Ӑраман; 
Ҫӳҫне-нуҫне аллине 
Пай-пайепе кйлара?, 
Хӑйбн анлӑ какӑрне 

Т)ул ^ыщкипе ҫӗмбрет. 
* * 
* 

<Ҫапла нирӗн тён$ере: 
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Тӑвас тени пулмасан, 
Пуҫ ырата? сёрёмре, 
Т)бре ҫуна?, ӑ ш вёркет . 
Туса пбтерес умён 
В а н а ? кайа? йанала , 
Ёмбр авалхи тӑшман 
П ӑ т р а н т а р а ? ш у х ӑ ш а . 
Ӑраманӑн вырӑн^е 
Кам каҫхишбн хуйхӑрмб? 
Ҫав тбр вӑйлӑ т ӑ ш м а н а 
В б ҫ е р т н ӗ ш ё н кам йбрмӗ? 
Ҫапла пула? тендере: 
Суйа ҫулпа кайакан 
Ӗ м ӗ р кайран кул,ана?, 
Т]бри хытса кайнӑран 
Укёнмест те, хурлана? . 
У х м а х пулнӑ Ӑраман: 
Х ё р н е ҫёлен вӗлерсен, 
( Т у р ӑ р а а та хӑраман) 
Т}блхеҫленме гытӑннӑ . 

| Вёри-ҫӗленпе вӑрҫма 
; Ҫитмёл ^блхе вбреннб, 

Ӑна вӗреннё ҫухне 
Темиҫе ^ун пётернё. 

I А н р х ёмӗр пулман ёҫ 
I Малалла га пулас ҫук: 

Усал бҫе усалпа 
Н и х ӑ ҫ а н та пётерес ҫук. 

П и к е . 
Аслӑ йала Лапсара 
Т ӑ р ҫулахи кунсен^е 
Ҫынсем ш ӑ р ӑ х в ӑ х ӑ т р а 
Аҫтан кирлб килеҫҫё. 
Килеҫҫб те кайаҫҫё 
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Каллах хӑйсен ҫулӗпе, 
„Кӑлӑхах мён ҫӳрени 
Пул^ӗ , " теҫҫё хуйхипе: 
„Пётнё ^аплӑ Ӑраман, 
Ик-ҫӗр ҫулхи тухатмӑш, 
Калла киле Лапсартан 
Нимёнсёрёх каймалла 
Пул-§ё,а теҫҫё -§ӑвашсем: 
„Пё^ёк лутра пӳртён-де 
Лара? хӳхём хитре хёр, 
Халё унӑн вырӑн^е 
Пике йатлӑ хӳхӗм хӗр. 
Мёне кирлё ун хитри? 
Пире пултӑр-^ӗ ])ӗлхи 
Вигтӗр касса татакан, 
Ш ы в р а н вут-хём кӑларакан. 
Ӑраман хӗрӗ пулсан та— 
Ҫук, ку хуман Ӑрамана! 
Ашшён пекех вӑй-хӑват 
Ӑҫта кунӑн сӑмахра?. 
^ ё л х е п е мул пуҫтарма 
Аҫтан ку хӗр пултарас? 
Ҫук, кунӑн сӑн-пуҫ-ҫеҫ 
Ас вырӑнне ҫутӑла?! 
Ку Ӑраман таврашё мар, 
Ку темӗнле йӑваш хёр," 
Тесе халлап ваклаҫҫӗ . # * 

* 

^ ӑ н а х йалӑн хёррён^и 
Тёттӗм пӳртре хёр лараТ, 
Х ё р лара? те ӗҫ тӑва?, 
Дурҫӑнпала тёрё тёрлет. 
Тӗтӗм шӑрши пӳртён-ҫе 
Ёлёкхи пекех гапа?, 

! Ӗлёкхи пекех ҫута 
! Мат^аран ант;ах анаГ. 

Ҫапах ҫав хёр, сарӑ х ё р . 
| Пурӑнасшйн вданса 
1 Ҫынсем патне йӑлӑнмас? 

Ҫамрӑк пуҫпа тайӑлса. 
Алли унӑн хӑй ӗҫлет, 
'1}ӗлхи унйн хӑй йурлаТ» 
Пуҫё татах хӑй ӗҫлет: 
Кунёнеле шухӑшлаТ. 
Ҫынсем ун патне килсе 
Т)ӑрмантарса кайаҫҫӗ , 
Ӑраман ҫин^ен ыйтса 
Тем шухйша йараҫҫё. 
- - Д р а м а н хӗрё епё хам. 
Ну май пул мае? вил^ё вал; 
Мёншён сире кирлё вал?-1 

Тет сарӑ хёр пурне те. 
Тухатмӑш патне ы р а ҫыа 
Ҫӳрее ҫук ҫав ёҫёпе. 
Унӑн иагне усал ҫын 
Ҫӳрет хайар ҫиллипе. 
Хӑй кӳрёшне пётерме 
Май шыракан ҫӳрет ҫав. 
Усал сывлӑш йертнипе 
Улталанса ҫӳрет ҫав. 
Ан-ҫах халё Лапсарта 
Тухагмӑша тупас ҫук. 
Унӑн шӑршлӑ пӳртён'§е 
Вӑйлӑ ^ёлхе йантрас ҫук. * * 

* • 

| Хутран ситрен йурласа 
Унта Пике ёҫ тӑваТ: 

| ^ ёлхеҫё пӑхӑр укҫипе 
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Ил не ҫщ аае тёрё тӑваТ. 
Ҫутӑ ҫамки айӗн^е 
Пёр май ш у х ӑ ш пӑтранаТ. 
Унӑн ҫамрӑк ^ӗрнн-ҫе 
Вёри йунё хусканаТ. 
„Мӗншӗн ара аннене 
Астумастӑп нимён те? 
Мӗншӗн епӗ аттерен 
Ыйтса йулман ун ҫинт]ен? 
Атте мёнле вилёмпе 
Вилнине те епё хал, 
Астумастӑп лайӑххӑн: 
А ҫ т а - т и ӑн ман пуҫӑн? 
Пыгарма кайнӑ ҫёртен 
Тавӑрнине астӑвап, 
Урӑх манӑн пуҫӑмра 
Йулайман ҫав нимён те. 
Атте су хал лине те 
Тёлёкри пек а н р х ҫав 
Астӑвагӑп епё хал,," 
Тесе сар хёр шухашлаТ. 
Ҫутӑ хурҫӑ йёппипе 
В ӑ ш | и к е т те, вӑш туртаТ: 
Ш у р ӑ пир ҫине тёрё тӑваТ. 
Ӑраман кам пулнине 
Вӑл катари ҫынсен^ен 
Илгнипе ан^ах пёлет, 
Тага пуртён^ен сисет. 
„Пёр ҫёр-алӑ ҫул ёлёк 
Ӑраманӑн хёр вилнё, 
Унтан кайран арймран 
Урӑх хёр унӑн ҫуралман: 
Ӑҫган пулас ку хёрён 
Ш у й т т а н туса памасан?" 

Тесе йалта пуплени 
Хитре хёре ирёксёр 
ЙараТ вӑрйгҫ шухӑша. 
„Атте вӑйлӑ пулнйскер 
Хай вилнипеле мана 
Пурӑнмашкӑн '5ёртмен-ши?а 

Тесе лара? сара хёр: 
„Пытарасса пыгарцёҫ, 
Ӑна шӑтӑках т)икрӗҫ,— 
Ан^ах ӑҫта вырӑнё? 
Хӑш тёлте ун шйтӑкё?" 
Иккёлленет вӑл каллах. 
Темле ^ипер пулсан та 
Ҫынсем ава тиркеҫҫё, 
Ӑна каҫаа выл,ама 
Пёргте хёрсем ^ёнмеҫҫё-
Ҫавӑнпа та сарӑ хёр 
Хӗрсемпеле хутшӑнмасТ, 
Ҫавӑнпа та пурнӑҫра 
Нумайёшне ӑнланмасТ, 
Ҫавӑнпа та шухӑшпа 
А н р х кунне ирттерет. 
А ш ш ё ҫинцен анцах мар 
Вал кунёпе шухӑшлаТ: 
Ашшён^ен те ытларах 
Пёр аҫаия асӑнаТ: 
„Мёншён-ши вӑл кӑнтӑрла 
Килсе пӑхмасТ пёрре те? 
Инҫех мар-ҫке пурӑнаТ 
Иунашарти пускилте. 
Пӳрт пит нацар, ҫавӑнпа 
Вал ун сӑнне курас мар 
Тесе килмест кӑнтйрла. 
Илеп, влей тийет те, 
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Илмесен мён тйвас пур 
Ман тӑлӑхӑн унпала?" 
Тесе пирёв хӳхём хёр 
Шухйшласа т у рал а?: 
„Ил'ессине илё-ха, 
Тимкка сймах тытё-ха; 
Ӑҫтан тупас парнелёх 
Вёсен ӑрӑвё валли?" 
Тет хёр хӑйён ӑшӗндв. 
Тимкка лаййх, маттурскер, 
Пуйан ҫынӑн ывӑлё, 
Ан-§ах вӑл унӑн ҫин^ен 
Тёлёкре те тёлленмест. 
Хёрё патне вёри ҫёлен 
Вёҫсе килет каҫсерен. 

Тимкка мӗлки. 
Ылттӑн хёвел гӳперен 
Сӑрт хыҫне анса ларсан, 
Тёнт)е х&йне кицемрен 
Тётрене карса йарсан; 
Сывлӑш ҫынсем майёпе 
Тӳлекленсе лӑплансан, 
Вӑрман ҫемҫе ҫулҫипе 
ПГавламашкӑн царӑнсан; 
Ы р л ӑ х ҫин-ҫен йурлакан 
Кайӑк йӑвине кёрсен, 
Хёвел хыҫҫӑн куҫакан 
Уйӑх самай (Ҫӗкленсен— 
Туха? вёҫме вёри ҫёлее: 
Етем йӑхин тӑшманё, 
Авалтанпа ёмёртен 
Ҫутӑ тёнт}ен ылханё, 
Етем ёмётне татса 
Кус-ҫулёпе йёртекен. 

Типшемлетсе шуратса 
^бре ҫуне ёмекен. 
Пбрре тытнӑ ҫулён^ен 
Акӑш-мӑкӑш пӑрмасӑр, 
Тёнце тӑрӑх вбри ҫблеж 
Вбҫет, йуха? ҫунатсӑр. 
Хӑй ҫыпӑҫнй ҫимёҫин 

I Т|унё ҫинден ш у х ӑ ш л а ^ 
! Хӑйбн ^арусӑр ҫилли 
; Сӑнб ҫиш;е палӑра?: 
| Ҫйварёпе хём тӑка?, 

Куҫбпе ҫиҫём ҫиҫтерет, 
! Картлйн, картлӑн карйнаТ. 
•Ҫунатсӑрах вёҫтерет. 

I Пёрре тытнӑ шухӑшне 
| Пёр май пуҫёнде усраТ: 
| Хӑйне мӑшкӑл тунине 
| Тамӑк хуранне суна?. 
! Лӑкӑр-лӑкйр пӑтранса 
! Вёрет тамӑк хуранё: 
I Хӑй вӑйёпе мухтанса 

Вёҫет тамӑк тӑванё* 
Пёр ҫӳреме тытЛннӑ 
Ҫимёҫ патне вёҫтерет, 
Катаранах, хавшаннӑ 
Ҫимёҫишён хёпбртет. 
Вёҫет каҫа? шыв урлӑ 
Хёрлё хёмне ӳкерсе: 
Ш ы в пин те пёр ункӑллӑ 
Пула? кайа? вёресе. 
Вӑрман ҫийён вӗҫтерет 
Ҫӑварёпе хём тӑкса: 
Симёс вӑрман типшбрет 

| Унйн хёмёпе хӑрса. 
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Вӗҫсё иртет сӑрг ҫийӗн 
Вутӑн хёмён йавӑнса: 
ВанаГ, гаӑта? т)ул тӑпри 
Ш а р т та шартах ҫурӑлса. 
Улӑх гӑрӑх ^ашкӑра? 
Кӑварлӑ ҫил кӑларса: 
Иешёл курӑк кукӑрла? 
Вӑл хёртнипе хуралса. 
Йалсем ҫин^ен йарӑнаГ 
Усал тёлӗк тёлленгсе: 
Сасартӑк ҫын вӑрана? 
Х ӑ й ыйхин^е шикленсе. 

* * 
* 

Ҫав вӑхӑтра Лапсарта 
Л а р а ? Пике пӳртён^е. 
К ё т е т йалти Тимккана 
1)И ҫур-ҫёрён тёлён^е. 
Сарӑ варӑм ҫивӗтне 
Йк йенелле салатнй, 
Ҫӳҫён кӑтра хёрине 
Хӑлхи ҫийӗн устарнӑ . 
Ма'§т;а ҫурӑкё тёлне 
Тӳшек ҫине хӑй ларнй, 
Пёт;ёк ҫинҫе урине 
Минтер ҫине пустарнӑ . 
Уйӑх ҫути хушӑкран 
Алли ҫийёнце вы.^а?; 
Тутла сехет ҫывӑхран 
Хӑйён тутийё кула?. 
Тӗнт)е ҫин^ен пёлмесӗр 
П ӗ р шухӑшпа пурӑна?; 
й у н ырлӑхне сисмесӗр 
Каҫа ытларах саваТ. 
Тблёкпеле пурнӑҫа 

Уйӑрма пёлмен пирки, 
Ҫур ёмёрйе уйласа 
Ирттерёсшён ун цёри. 
Тимккана ка -^а кайсан, 

; Иепле нурӑнассине 
I Пёгём цёререн-варган 
I Ш у х а ш л а ? вӑл каҫхине. * * 

* 

Систермесӗр ак Тимкка 
Кё^ё тӑ^ӗ ун умне, 
Тартрё инҫе, айакка 
Мал аллахи кунсене: 
Пёрре куҫёнцен пӑхса 

I Ӑна мухтаса илт^ӗ, 
| Унтан аллин^ен тытса 

Пӗрле сак ҫине ларт}ё. 
Ӑшӑ , пӑ^ӑх гӗттёмро 

I Й а л т ӑ р т а т а ? ун куҫё; 
Ун ҫумён^и вӗрире 
Ҫуна? Пикен сӑн-пуҫӗ . 
Пёрле пулсан пурйнмалли 
Агашё-амӑшӗ ҫин^ен мар, 

| Тӑранмашкӑн тумалли 
Йывӑр ёҫ ҫин-рен те мар , -
Пӗрне пёри йуратнӑ 
Ы р ӑ л а х л ӑ каҫ ҫин^ен 
Вӗсем халлап шӑратнӑ 
Ҫапла пӗрле каҫсерен. 
К ӗ ҫ ё р Тимкка Пикене 
Аша кӗмеллех пӑхаТ, 
Унӑн ҫемҫе аллине 
Ӑсран йарсах зӑмӑрта?. 

! Йӑваш цупне тивретсе 
| Вал Пикепе калаҫаГ, 
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Акӑ ҫак сӑмахсене 
Ҫӑварён^ен кӑлараТ: 
Савни, итле савнине! 
Е с ӗ мана ман пекех 
Хӑвӑн ҫамрак цёрӳпе 
Йурататйн-и Пике? 

Пике: 
Тимкка, есӗ ухмахтӑр: 
Кёҫёр капла сӑмахлан. 
Манӑн пуҫам ҫухалтӑр 
Е п ё сана суйсассӑн: 
Кунёпеле сан ҫин^ен 
Ш у х ӑ ш каймасТ пуҫӑмра, 
Ёнер т)уп-туни ҫин-§ен 
Астумастӑн-им есё вара? 

Тимкка: 
Е х Пике, ^уп-туни вӑл 
Мёне питех пӗлтерет? 
Манӑн вёҫӗсёр кӑмӑл 
Аҫтан унпах ҫемҫелет? 
Мана т)ӑн зунтан-вартан 
Е с ӗ йуратан пулсан: 
Хӑвӑн иртнё кунсемпе, 
Тёгтём ҫёрён ырлӑхёпе, 
Пурин^ен те ытларах 
Тӳшек таса ҫиттипе 
Тупа ту-ха ман умра 
Ҫемҫе ^ёлхӳ вёҫӗпе. 

Пике: (тупа тусан). 
Турӑм. Мёншён-ха капла? 

Тимкка: 
Хӑвӑн ёмёрӳшен ҫапла! 
Турӑн: ҫитег ман т;уна, 
К ё ҫ ё р епир санпала 

Йепле иккён ларатпӑр, 
Ӗмёр ҫапла пурӑнмалла 
Сӑмах татса хуратпӑр. 
Тимкка ҫапла каласан, 
Хӑйён вёри тутипе 
Ҫӳхе хёрлё тутаран 
фуп-турё илт;ӗ Пикене. 
Пике ӑ ш ё вёркесе 
Йунё вёрет цёрин^е, 
Йуратнине иглесе 
Тӑнё ҫӗтет пуҫён^е... * * 

* 

И р пулаТ те каҫ пула?, 
Кунсем ҫаплах иртеҫҫё. 
Вуник уйӑх ҫул тӑваТ: 
Аллӑ-ик ерне иртет. 
Иртрёҫ хёлпе ҫуркунне, 
Кил'цё каллах ӑшӑ ҫу: 
Каллах сӑртсен питёнце 
Пиҫег ҫырла: пыл та ҫу. 

I Ан$ах Лапсар йалён^е 
Сӑнран ӳкет Пике хёр , 
Х у р а тӗтём ӑшёнце 
Тёксёмленет ^ипер хёр. 

I Пике: ш у х ӑ ш хӑртнине, 
Йунлӑ куҫ-ҫулё тутлӑхне 
П ё р ҫулталӑк хушшинт;е 
Пёлсе ҫитрӗ ӑшён^е. 
Ан^ах Тимкка мёлкине 
Х а л е те пулин пёлеймен. 
Ак кёҫёр те ун патне 

, Вёҫсе килт;ё вӑл, ҫёлен. 
Пике суйа Тимккаран 
Пёлесшён туй вӑхӑтне , 



Ҫавйнпала пӑртакран 
Кала? хӑйӗн шухӑшне. 

Пике: 
Тимкка, Тимкка, итле-ха: 
Хӑҫан пула? пирён туй? 
Пёлтёрхи пекех акй 
Иртее кайӗ пирён ҫу. 
Хӑҫан епир иксёмёр 
Пурӑнӑпӑр пёр пӳртре? 
Хаҫант;ен ку йаш ёмӗр 
Тасӑлё-гаи вен^ет^ен? 

Тимкка: 
Итле еппин: кёҫӗрэден! 
Кёҫёр пирён туй пула?. 
Кёҫӗр сана вёри ҫӗлен 
Т)ӑнне уҫма шухӑшлаг. 
Птле, игле, Пикеҫём, 
Ӑнсӑр пулса ан хӑрит. 
Пӑх, тухагмӑш, |ёлхеҫҫём, 
А н р х хама ан ту хат! 
Тимкка ҫапла каласан 
Тйсрё кйлар|ё цёлхине. 
Ҫавна курсан, хӑраса 
Пике ӳкрё урайне. 
—Тар, тар, Пике! Тар Пике! 
Тепёр тесле, Араыан! 
Епё ҫын мар, епё мёлке, 
Кёҫёр ҫавна нёл, ӑнлан! 
Пике тара?, пйхкалат, 
Пуҫне тытса макйрат. 
—Хах, хах, хах, хех, хех, 

хах, хах! 
Мёнле пуҫне ывӑта?, 
Пулас арӑм атагпа?. 

Метем ҫин^е пулнӑ ӗҫ 
Кӗҫёр асна кил^и-мён? 
Иртнӗ кувсем зёрёлмӗҫ, 
Вёҫё ҫитет ёмӗрӳн! 
Хёрлё ҫырӑн хёррин^е 
Мёнле пул'дё асамат; 
Таса хирён варринт,е 
Мёнле шйршлӑ хӑйамат; 
Хор-арймсем хушшин$е 
Менле сӑмах ҫунатлӑ; 
Оылӑх тӑвас тёлгаён^е 
Пепле укҫа хӑватлӑ— 
Манӑн вйй та ҫавсем пек 
Ӗмёр в1йлӑ ирёклё, 
Еиё хамӑн ӳтӗмпе 
Тамӑк в у | ё йевёрлё! 
Оапла Тимкканӑн мёлки 
о 

Сӑмахсене каласан, 
Тамйкри пек ахйрни 
Кайрё ҫёрле йанграса. 
Иётём Лапсарти ҫынсем 
Ыйхисент,ен вӑран^ёҫ, 
„Ку мён сасси-ши?" тесе 
Вырӑнсем ҫин-ден тӑ^ӗҫ. 
Анҫах Пике хӑрамас?, 
Кёлт те пулин тапранмас 
Ун ҫилёллё зёрив^е 
Вёрет, сикет §ёрӗ йун. 
.,Епӗ ёлёк вӑйла-^ё, 
Ан |ах пётрё манӑн кун 
Асаматӑн кёперринцен, 
Хёрлё ҫырӑн хёррин^е", 
Теее тйра? халё вал. 
— Пулашки хут тутупа 



К а л а ҫ а т ӑ н манпала, 
Йулашки хут тӑнупа 
Кёҫёрхи каҫ ш у х ӑ ш л а ! 
Асамат мар,—усал вӑй, 
Аскӑн ёҫсен амӑшё, 
Иывӑр ҫылӑх пуҫо хӑй, 
Тамӑксенён таврашё, 
Кунён-ҫёрён ҫынсене 
Хирёҫтерсе тӑракан, 
Вёсен ӑнсӑр пуҫӗсене 
Выҫӑ куҫлӑ тӑвакан, 
Санпа халӗ пуплекен 
Сана вййсӑр хёр турё. 
Сана ҫакӑ тён^ене 
Ы р ӑ тума ҫуратнӑ , 
Ан^ах мана тёттёме 
Мӗншӗн тата Турӑ панӑ? 
К ё г л ӗ х тӑна кёр каллах! 
Мӑшкӑл туса йелпёрме . 
Вёри ҫёлен вӑйёпе 
Йури пирён Пикене 
Хӑйён телейсёр кунне 
К ӗ ҫ ё р асне килтерт)ё, 
."айне хирёҫ тавлашма 

'••ччи иек ;ал •• 

ж >у|;1- п у ^ м а хуолакан, 
Мӗн тӑвас ^ ш р ^ / ' 
Ёмётёме татакан, 
Ҫухал куҫран хавӑртрах!" 

Тимкка: 
Е п и р ҫынсем ыйтнине 
Ҫухалмашкӑн ҫуралман. 

I К а м а йывйр, ҫавсемне 
! Пёрлешмешкён пёлместёп. 
! Ҫынсен вилёмё пекхи 

Саншӑн ытла сахал вӑл, 
Е с ё йенле пётесси 
Ман ирёкрен килет вал. 
Сик те т а ш л а ман умра! 
Йурла, ҫухӑр сассупа! 
Унтан вара аташса 
Кайса тирён ҫырмана! 

! Пике х ӑ й те сисмесёр 
! Ташламашкӑн тапрата? , 
; Ниҫта кайма нёлмесёр 

Ҫтана ҫине улйха!\ 
I Пурҫӑн ҫӳҫне салатса, 

Тытӑн^ӑксӑр пёлёт пек, 
Вёҫгеоет вӑл ташласа 

! Ӑҫта кирлё унталла. 
| К а з а к а пек макӑрса 
! Ҫёр варёное ҫухӑра?: 
! „Пётеп, иётеп пуҫӑмпа" 
| Тесе пёр май кӑшкӑра? . 
{ „ Х а - х а - х а та ха -ха -ха , 
| Йепле т а ш л а ? пӑхӑр-ха! 
1 Тесе шуй т т ан ахӑра? . 

г { в ӑ х ӑ т р а сарй х ё р 
_ >! < х р ё шурё пӳргён^ен, 

Г^ттём пирки сисмесёр, 
•• крё ҫыра сӑрт ҫин^ен * * 

* 

Х а л ё ёнтб Лапсарта 
Арамана манаҫҫё. 

| 4.Н(;ах нӳрт;ё патёнцен 
| 1ртсе кайма хӑраҫҫё . 



Пӳр^ё аннӑ ишӗлсе: 
Пуҫёсене ҫӗклесе, 
Тараса пек ҫакӑнса, 
Пёренесӗм тӑраҫҫё . 
Унӑн ҫийё айёнце 
Тӑманасем пурнаҫҫӗ , 
Кёрхуннехи ҫёрсен^е 
Пит тискерён улаҫҫё. 
Х ӗ р л ӗ ҫырта хӗлле ге 
Пӗр лакӑмра шыв тӑраГ. 
Тухатмӑшӑн куҫ-ҫулне 
Ҫынна аса килгерет. 
„Ҫулталӑкра пёрер хут 
Пёр хитре хёр ҫав шывра 
Ш ы в а кёрет каҫпала," 
Тесе ҫӳрет пёр халлап, 

АРҪУРИ. 
Тухман ҫын тухсан„ 
Тйман тухагй тет. 

Хӗвел ансан Хёветёр 
(Есир ӑна пёлегёр 5) 
Хӗвне ҫӑкӑр ^икрё те,. 
Лаша кӳлсе лар§ё те,. 
Тухрё кайрё вӑрмана 
Х ӑ р ӑ к турат пуҫтарма 
К а р | ӑ к Микули к а й м а р ^ 
Ӑна йулташ пудмарё: 
Микул Турра пуҫҫапма 
Ишекелле каймалла, герё; 
Тӳр кёллине тӳрлетме 
Тиха ты гса пусмалла, терё; 
Киремете килёшмен, 

| Ҫырмаранахҫырлахмандоре 
Арӑн сыв мар, суйа мар. 
Хёл-ҫӑвёпеххён кура?, тере 
Кирилесем килте ҫук, 
Лавраҫ пиэде лава кайна» 
Салтак а-ди пама кайнӑ . * * 

* 

Хёвел тухйҫё хёрелет , 
Ы р й ҫанталӑк пӑсӑла?. 
Хура пёлётсем '§упаҫҫӗг 

! Ҫӑва патён^ен тухаҫҫё , 
! Хййаматалла кайаҫҫё! 
1 Хура вӑрман хумхана?, 

Хура лаша хартлата? . 
Хура лаша ан хартлат : 
Хурамаран ма хйран? 
Акӑ ёнтё, ат;семӗр! 
Аран-аран уткала?: ._„ 
Ы р а ш улӑм ҫитерсен 
Ы р ӑ выЛ)ӑх та ывӑна?. 
Турткалаймас?, тухатмӑш,. 
^уман лаша пек цупа?. 
Ҫуркуннепе ҫул усал: 
Суллахайра сулӑн пур. 
Сылтӑм 

' \ » ."'•': I У. («Ш Ҫ V. * ,(»> I) 

Ик 1!бйкка ту -л 
сёвекки? 

Оёп $иксе те куҫ курмас 1 -
Те арҫури, те шуйттая, 
Те ыр-усал, те вӑр-хурах.. 
Те ҫул-майак, тем амак? 
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рун шикленет, йш вйрка?, 
5уҫ тӳпин^ен сӗрём туха?. 
Иёвик! щӑхӑра? ҫынпекех, 
Мӑкӑл-макӑл йумахлаТ, 
Шӑтӑр-шатӑр ту тара?; 
Пут ухмаххи тапрана?, 
Йумах, йара?, йуптара?, 
ЙПнӑш ҫулпа зуптара?, 
^ике тӑрӑшшӗ ларттара?. 
1кӑ ёнтӗ , нӑх ёнтӗ: 
^авра ҫил пек ҫаврӑнса, 
^ӗмёртсене ҫёмёрсе, 
^икрё тухрё ҫырмаран, 

И ӗ к к е хуҫрё ҫурмаран. 
Ват ҫын пекех деур сухаллӑ , 
Какака пек мӑйракалӑ, 
> {>•• м

г>1м, лсуҫё р р м а к . 
> р • с- К щ ӑ к вӑрманён-ҫе 

-«рл? уткӑла?, 
*'р:л.ч й лгӑ пек тулаша?, 
Ь р г, гура?, иусмӑрлат, 
Гг:' I вӗлерет. 
Т,ги . се лара? те, 
: 1с", йймшӑк пула? те, 
>[! <;• • >се |уптара? , 

р т,е'с:.т-тсе кӑгакӑра?... 
V. Тура ҫырлах, Турӑ ан 

пйрах!, 
упрах! 

[ире гйхнн Пихампар, 
д > й ш : у ч а х й в а х ^ар] 
Уолтах вилес пулё-и-ха. 
:яде гят?е г&рас-цё, 

ра г.и.ичпе вилес-тҫб; 

I Йӳтет^енех пурӑнаҫ-^ё, 
! Тӳшек ҫинт;е вилрс-т)ё. 
| Ы р ӑ вилӗмпе вилсессӗн, 
! Кушак ҫури мар тесе, 
| Хуллен хуллен йерипе, 
! Авалхи ҫынсен йӑлипе 
! Тирпейлесе пытарӗҫ. 
; Пуйан вилет—мул йула?, 

Ырӑ ҫын вилет—йат йула?, 
: Впё вилсен мӗн йула?? 
| Хун,ӑм хёрё хура хӗр, 

Хурлӑх курма вӑл йула?. 
А])ам-пӑ|)ам пит айван, 
Халитцен суха тытайман. 

I Кам а^ашлӗ ат^ама? 
I Кам хӗрхенё хёрёме? 

Тӑлӑх турат п у л и ^ е н , 
Хӑрӑк турат пулас та, 
Кёрхи ҫилпе вӗҫсе ӳкес, 

| Ҫурхи шывпа йухса кайас, 
Арман пӗвине пёвенес. * * 

I * 
Арман патне ҫитсессӗн 

| Аран йул |ӗ арҫури. 
! Тарӑн вара ҫитсессӗн 

Таркӑн салтак пул^ӗкайрё, 
Виснер хирне ҫитсессӗн 

| Вилнӗ карцйк пул^ӗ выртрӗ, 
| Ҫурма ҫула ҫитсессён 

Ҫурхи сурӑх пулцӗ каӑрё; 
Хайхи-майхи арҫурй 

; Кайран кайа йул^ӗ 
| Антҫӑк ҫури пул^е те, 

Арман патне ҫитсессӗн 


