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Для чувашскаго языка принять русскш алфавита. 
Чувашсше звуки, по произношению сходные съ звуками 
русскаго языка, изображаются соответствующими бук
вами русскаго алфавита; для изображешя же несход- 
ныхъ звуковъ употребляются ближе подходяння руссшя 
буквы съ придаточными знаками. Съ принятымъ для 
чувашскаго языка алфавитомъ можно ближе познако
миться изъ следующихъ 12 §§.

§ 1. ВсгЬхъ знаковъ или буквъ для изображешя 
звуковъ чувашскаго языка принято 25. Изъ нихъ 8 
гласныхъ: а, е, у , ӳ, ы, и, а, ё; 16 согласныхъ: в, л, л>, 
м. н, Н), р, п, к, с, ҫ, т, щ, т, ш и краткое и (й ).

§ 2. Гласныя въ чувашскомъ языке двойственны, 
или парны: а— е, у — ӳ, ы— и, й— ё. Каждая пара пред- 
ставляетъ одинъ и тотъ же основной звукъ,только въ 
одномъ случае произносимый твердо, въ другомъ мягко. 
Поэтому гласныя могутъ быть разделены на твердьхя: 
а, у, ы, й, и мягкгя: е, у, и, ё.

§ 3. Парность гласныхъ звуковъ въ чувашскомъ 
языке соответствуете закону созвучья, который состоитъ 
въ томъ, что въ каждомъ чувашскомъ слове гласныя 
должны быть или ест твердыя, или ест мягкья. Закону 
созвуч1я подлежать все изменешя слова при склоненш 
и спряженш, а также грамматичесшя приставки.

Примгъчате. Отъ закона созвучш  въ нйкоторыхъ случаяхъ бываетъ  
отступлем е ,— именно слово, въ корне котораго есть твер д ая  гласная ,  
иногда принимаетъ въ окончанш мягкую гласную или слогъ съ мягкой 
гласной; напротивъ ж е— т. е. чтобы слово, въ конце котораго есть мяг
к ая  гласная, принимало въ окончаши твердую гласную или слогъ съ  т вер 
дой гласной,—не бываетъ. Но случаевъ отступлеыя отъ закон а  созвуч1я 
не много, и притомъ они не произвольны, а  определяются грам м атиче
скими услов1ями.

§ 4. На основанш предыдущаго § все слова чуваш
скаго языка могутъ быть разделены на твердыя, въ 
которыя входятъ твердыя гласныя, и мягкгя, въ кото- 
рыя входятъ мягшя гласныя. Узнать, известное слово 
твердое или мягкое, не трудно. Твердое слово требуете 
твердую приставку: та, па, и т. д., а мягкое слово



требуетъ соответственную мягкую приставку: те, пе, 
и т. д. Для правильности письма иногда требуется 
знать, известное слово твердое или мягкое.

§ 5. Гласныя а, ы, и произносятся какъ порусски; 
у въ Ядринскомъ, Козмодемьянскомъ и Курмышскомъ 
уездахъ иногда какъ русское о съ ударешемъ, а у всехъ 
остальныхъ чувашъ какъ русское у- ӳ мягче чемъ рус
ское у; е похоже на русское оборотное е (а), но мягче 
несколько; й и ӗ произносятся похоже на руссюя и и 
э или о и е, если только последшя произносить быстро. 
Впрочемъ, правильное произношеше й и ё лучше всего 
усвоить практически при помощи природнаго чуваше- 
нина. Звуки а и ё не свойственны русскому языку.

§ б. а, е, у , ӳ, ы, и имеютъ определенное и ясное 
произношеше, ихъ молено называть долгими гласными; 
ӑ и ё произносятся бегло и неопределенно,—короткгя 
гласныя; ӑ и ё на конце словъ нередко усекаются, 
теряются, чего не бываетъ съ прочими гласными.

§ 7. й произносится какъ порусски; кроме обыкно
в ен н ая  употреблешя после гласныхъ, какъ въ рус- 
скомъ языке, й въ чувашскомъ служить для смегчешя 
(йотацш) гласныхъ. Все гласныя смягчаются: йӳ, йе, 
йу, йа, йы, йи, йй, йё. Ташя смягченный гласныя въ 
чувашскомъ языке встречаются и въ начале, и въ сре
дине, и въ конце словъ.

§ 8. Согласныя въ чувашскомъ языке подразде
ляются на плавныя: в, л, л>, м, н, и нтъмыя: п, к, 
с, ҫ, т, щ, га, х , ш. Такое разделеше согласныхъ на 
плавныя и шъмыя установлено на основанш отличи- 
тельныхъ свойствъ техъ  и другихъ.

§ 9. Плавныя согласныя: в, л, м, н, р произно
сятся какъ порусски: передъ гласными твердыми твердо, 
а передъ мягкими мягко; ^  и ^  всегда произносятся 
мягче, чемъ л  и и; л, и ц, употребляются только передъ 
твердыми гласными, напримеръ: вьщйх, хущ м .

§ 10. Нтъмыя согласныя: п, к, х, ш произносятся 
какъ порусски,— передъ гласными твердыми твердо, а 
передъ гласными мягкими несколько мягче; с, т какъ 
передъ гласными твердыми, такъ и передъ мягкими всегда
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произносятся твердо, какъ русское с и т передъ глас
ными ы, у , а , о; ҫ, щ какъ передъ гласными 'твердыми, 
такъ и передъ мягкими всегда произносятся мягко, какъ 
русское с и т передъ гласными и, е, я, ю; щ  у Кур- 
мышскихъ, Ядринскихъ и Козмодемьянскихъ чувашъ 
произносятся какъ русское ч; т знакъ для изображешя 
звука сродняго между т и ту, т употребляется пре
имущественно въ окончанш 3-го лица настоящаго вре
мени единственнаго числа у техъ глаголовъ, у кото- 
рыхъ въ корне твердая гласная: пулат, тйвапг, кайат 
и т. д , и въ немногихъ словахъ передъ твердой глас
ной: afha, тыха.

§ 11. Вт согласныя нтъмыя въ чувашскомъ языке: 
п, к , с, ҫ, тп, щ, пг, х, ш въ двухъ извпстныхъ опредн>- 
ленныхъ случаяхъ подвергаются особенному смягченш, 
именно к произносится какъ русское г, п какъ б, с какъ 
з передъ твердыми гласными: а, у, ы; ҫ какъ з передъ 
мягкими гласными: и, е, ю, я ; т какъ д передъ твер
дыми гласными, щ какъ д передъ гласными мягкими, 
т также похоже на д; х  какъ г въ словахъ: Господь, 
господинъ; ш какъ ж. Такое смягчеше согласныхъ 
шЬмыхъ въ чувашскомъ языке зависитъ единственно 
отъ извЬстнаго сочеташя немой съ гласными и съ плав
ной согласной. Именно каждая изъ 9 согласныхъ нЬ- 
мыхъ подвергается всегда вышеозначенному смягченш, 
если находится:

а) Между гласными: лаша (следуетъ читать лажа), 
пуса [пуза], тутар (тудар), пукан (пуган'), упа ( уба) ,  
кӗҫёр (кёзёр), хисеп (хизэп), TjcgeK (щедек).

б) Послтъ плавной передъ гласной: карта (карда), 
калта (калда), пӑлтӑр (пӑлдӑр), куршанкӑ (куржангй), 
улпут ( улбуш)  и т. д. Точно также въ отношенш осо
бенного смягчетия согласныхъ немыхъ предложетпв или 
краткую фразу можно разсматривать как1Годно слово: 
ырӑ ҫбр —(читается ыра зёр), ҫара пуҫ— (сяра бусъ).

Во всЬхъ другихъ случаяхъ такому особенному 
смягченш согласныя нЬмыя не подвергаются.

Прилпьчате 1-е. Въ чувашскомъ язык-Ь собственно вовсе нЪтъ со
гласныхъ г, б, з, д, ш, только въ двухъ вышесказаиныхъ случаяхъ к, п, с, 
т , ui, произносится похоже па нпхь.
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Д рим пчанге 2-е. Учениками при обученш грамотй иочувашски н ктъ  
надобности говорить о смягченш  согласныхъ н1шыхъ Они безъ всякпхъ 
указаш й  со стороны учителя непременно будутъ читать  такъ,  к акъ  слЬ- 
дуетъ; но самому учителю слЬдуетъ обратить особенное внимаше на т а 
кое свойство согласныхъ нТмыхъ въ чувашскомъ язы ке  при п р о х о ж д е т в  
русской азбуки. Это весьма важно для усвоешя мальчиками правильнаго 
произношешя звуковъ русскаго  языка. Чувашенина сильно затрудняетъ  
у п о т р еб л ет е  въ русскомъ я зы к е  звуковъ г, б, д, з, ж, которыхъ у него- 
нетъ, и к, п, т, с, ш, который у него подвергаю тся см ягченш , а  въ р ус
скомъ язы ке  между темъ н етъ .  Чувашскихъ мальчиковъ при обученш 
русской грам оте  п русскому языку следуетъ особенно упражнять въ ироиз- 
ношенш г, б, д, з, ж, и к, п, т, с, ш, р езко  показывая  отлич1е нервыхъ отъ- 
последнпхъ.

§ 12. Слова, взятия изъ церковео-славянскаго и 
русскаго языковъ. сохраняютъ свое правописаше, ис
ключая окончанш.

Для правильности чтешя почувашски русскому 
преподавателю нужно знать мтьсто ударемя въ отд’Ьль- 
нихъ словахъ въ чувашскомъ язы к!, которое опреде
ляется следующими правилами:

а) У дареше всегда бываетъ на иоследнемъ слогег 
когда онъ Оолпй, т. е. когда въ слово входятъ одни 
долгая гласныя (а, у, ы, е, и, у], или когда все слово 
состоитъ изъ короткихъ беглыхъ слоговъ, т. е. когда 
въ него входятъ звуки й или ё (§ 6); напримеръ: т;акан, 
г])ӑв«ш, лашй, автбн, пйта, кӑмрӑк, пйтй, мӑкшй, х й м й ш , 
вӑкӑр, кемел, шӑртзйк, шӑнкӑр^о. Впрочемъ, следуетъ 
заметить, что въ словахъ, состоящихъ изъ беглыхъ 
слоговъ, удареше едва заметно.

б) На предпоследнемъ слоге отъ конца, когда по
сл ед и т  короткш, а пpeдпocлeднiй долпй; напримеръ: 
ҫарӑк, ҫӳхрйм, ю/пӑс, кг/рӑк, кшлӑк, т//тӑр, тонтӑш, ту- 
рӑх. сулӑ, поллӑ.

в) На третьемъ слоге отъ конца, когда два послед- 
нихъ слога короты е,а третш отъ конца долпй, напри
меръ: калӑпӑр, тарапӑр, вбрентбпер, тарҫймӑр, пуҫӑмӑр.

г) Начегвертомъ слоге отъ конца,когда три послед- 
нихъ слога короткие, а четвертый отъ конца долпй; напри
меръ: пӳлӑттӑмӑр, кйлӑттӑмӑр, вбренбттбмбр, вмҫҫбмбшб.
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Матер1алъ для предварительнаго упражнешя учениковъ въ 
разложенш р-Ьчи на слова, словъ на слоги и звуки и въ

слляшп звуковъ.
1. Разложение р-Ьчи на слова.

Иван лара!’. Иытӑ вӗрет. Хура йытӑ вӗрег. Урамра 
, хура йытй вёрет; fbixa внтере. Ула fbixa витере. Afa, 

Петёр, вылома. Хӗлле ҫанталӑк сивё. Пирён Патша 
Питӗрте пурӑна?. А рсенён  вёренес пула-Г.

Дал'Ье ученики сами придумываютъ подобн. примеры.
2 . Составлеше р'Ъчей изъ двухъ, трехъ и четырехъ 

словъ, данныхъ учителемъ.
А р , макарас. (А р  макйра'Г). Пӑтӑ, пиҫес. (Пӑтӑ пи- 

^ет). Иывӑҫ, ӳсес. (Иывӑҫ ӳсет). П а х р , йывӑҫ, ӳсес. 
(П а х р р а  йывӑҫ ӳсет). Пирён, п а х р , йывӑҫсем, ӳсес. 
(Пирӗн п а х р р а  йывӑҫсем ӳсеҫҫӗ). Кушак, шӑши, ты- 
тас. (Кушак шӑши тыта!1). Кашкӑр, выл)ӑх, тытас. 
(Кашкйр выл,йх тыта!1). Шыв, турат, ҫук. (Шывйн ту- 
рат ҫук). Ӗмёр, сакӑ, сарлака. (Ёмёр саккн сарлака).

Подобные же примеры самихъ учениковъ.
3. Разложеше словъ на слоги.

Лаша. Хура. Така, Тырй. Сӗлӗ. Сӑра. Ҫуна. Пйта. 
П.1ру. Разложеше: ла-ша, ху-ра, та-ка, ты-рй и т. д.

Такана. Хурама. Ҫӑпата. Кёнеке. Кӑмака. Tjypep. 
Пӗрене. Кӗреке. Самана. Тараса. Казака. Тӑмана. Раз- 
ложете: та-ка-на, ху-ра-ма, ҫй-па-та, кё-не-ке и т. д.

Сурӑх. Улйх. Турйх. Кашйк. Пнлеш. Т)йваш. Тутӑр. 
Кёрёк. Мӑкӑ11). TjapaK. Т]алӑш. Т]уман. Разложете: су- 
рӑх, у-лйх, ту-рйх и т. д.

Салма. Карта. Кашта. Турта. Пуртӑ. Хӗрлё. Ҫырла. 
Тёрлё. Улпут. Салтак. Кантйр. Тумтир. Кашкӑр. Раз- 
ложвше: кар-та, каш-та, хӗр-лё, ҫыр-ла и т. д.



Составить слова изъ  слоговъ, данныхъ учителемъ.
Пу, ра. (Пура). Ху, ра. (Хура). Са, ва. (Сава). П уг 

лӑ. (Пулӑ). Са, ма, на. (Самана). Ху, ра, ма. (Хурама), 
Та-ка-на. (Такана). Па, лан. (Палан). Пы, рас. (Пырас). 
Та, рас. (Тарас). Ҫӑ, нӑх. (Ҫанӑх). Ул, ма. (Улма). г1]ӑл, 
ха. (^ӑлха). Кал,, р .  (Калда). Ш ӑр, tjSk. (П1ӑрт,ӑк).

4. Выд-Ьлеше звуковъ.
Звука а. А-лӑ. А-лӑк. А-кӑш. Агӑ. Атӑл. Упа. Сарӑ. 

тыха. Пӑта. Хӑмла. Кулас. Тӑрас. Алса. Анас. Ш анас. 
Тарас. Тараса. Ырага вырас.

Звука у .  У-т. У-с. У-лӑх. Улӑм. Урӑх. Ура. Упа. Ула. 
Пӑру. Касу. Пашалу. Хӑпарту. Хум. Тулй. Хула. Улпут.

Звук,а Н. А-н. Ш а-н. Ка-н. Ҫы-н. Н-а. Ну. Ана. Уна, 
Мана. Сана. Самана. Ануна сухала.

Звука ш .  А-ш. Иш. Шу. Шыв. Ш урӑ. г1}йваш. Пи- 
леш. Акӑш. Ӑтпӑ. Пушӑ. Кушак. Кашкӑр. Ы раш  шыра.
П рим еры  можно брать и изъ  следую щ ей, I I ,  части Б у к в а р я ,

5. Выделен ie и (нняше звуковъ.
Звуки а, у. A-у. (А, у). Уа. (У, а). А, у. (Ау). У,а. (Уа). 
Звука Н. Ан. (А, н). Ун. (Уун). А, н.(Ан). У, н. (Ун). На. 

(Н , а). Ну. (Н, у). Ана. (А,н, а). У, н, а. (Уна). А, н, у. (Ану). 
Звука ш .  Аш. (А, ш). III, а, н. (Шан). III, у. (Шу). 
Звука р .  Ар. (А, р). Ур. (У, р). Анар. (А, н, а, р). 
Звука ы. Ы ш. (Ы, ш). Ы р. (Ы, р). Ы ра. (Ы, р, а). . 

Ы ран. Ы , р, а. н. (Ыран).
6. Сложение и вычиташе звуковъ.

Сложенье. Ы  +  р. Ы  + р +  а. Ы  +  р + а + н. Ы  +  р + а 
+  ш. H I-fa  + н. А +  н. А + н -fa . А +  н + у. А - |-к + а  + 

р-<-а4-н.
Яычитате. Акаран—н, акара—а, акар —р, ака—а, 

а к — к, а =  а. А каран—а, каран— к, аран —а, ран—рг 
ан—а, н =  н.

Дал'Ье Bi.oiHranie производится по примйру акаран двояко: 
счз конца и съ  начала.

Хутас. Касас. Асат. Салатас. Саламат. Пасара. Т у- 
тарас. Тумлантарас. Амана!. Сухалакан.
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II.
Гласныя и согласныя буквы чувашскаго алфавита.

О w
А  а, У у, Ыы, А а. Ее, У у, Ни. Ий, Её, 
Вв, Лл,л„ Мм, Нн, и,,, Рр, Кк, Хх, Шш, 

Со, Ҫҫ, Тт, т, '5'®, Пп.
Буквы въ порядкГ прохождешя.

а, н, у, ш, р, ы, в, л, м, с, х , п, т, т, к, ӑ, 
и, е, ҫ, ӗ, ӳ, тд, л,, щ, й. 

а, н. ан, на, ана, ан ан. 
у. ун, ну, уна, ану, ну ан. 
ш. аш, уш, т а ,  шу, шан, ан аш, ан 

шан, ан шу.
р. ар, ур, ра, ру, ара, ура, уру, аран, 

анар, унар, ну анар, шанар, ана, шур, ура.
Можно дать первоначальное понят1е о заглавныхъ буквахъ.

Ы, ы. Ыш. Ыр. Ын. Шы. Ры. Ны. Ыра. 
Ыран. Ыраш. ЫраСр. Шыра. Ан шыра. 
Ыраш шыра. Шана ан шыра. Ыран 
ыра ырар.

В, в. Ав. Ыв. Ув. Ва. Вы. By. Вун. Ван. 
Вар. Выр. Вара. Аван. Авар. Шыв. 
Аван шыв. Ыраш выр. Шыв шыра. Аван 
ыраша вырар.

JI, л. Ал. Ул. Ла. Лу. Лы. Ала. Уда. Ву- 
ла. Вал. Ава,л. Лар. Ларар. Лаша. Шал. 
Аван лар. Аван вула. Шала ан лар. Уда 
лаша аван. Ыран уда лашана шырар. 

М, м. Ум. Мул. Ман. Мар. Мана. Ма
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ла. Ама. Аман. Унам. Урам. Вулам. Ма- 
нам. Шырам. Шанам. Улма. Умна. Выр- 
ма. Арман. Ларман. Ан ман. 1^н аман. 
Аван мар. Мана мар. Умна ан варла. 
Ыран улма шыра. Мана ан ман. Ыраш  
вырма аван.

С, е. Ас. Ус. Су. Сан. Сана. Сыр. Сы- 
рас. Сум. Сума. Сав. Сава. Сывас. Сава- 
лас. Сула. Сала. Унас. Су нас. Салам. 
Анас. Салма. Самана. Вырас. Шырас. 
Улас. У сад. Ырас. Манас. Аманас. Са
рае. Масар. Ура сыр. Анса лар. Сана 
салам. Сунас усал. Ура сырма манас 
мар. Мана улма, сана салма. Усал ан сун.

X, х. Ах. Ух. Ха. Ху., Хал. Хам. Х уд, 
Хыр. Хул. Ху м. Хуш. Хура. Хула. Х у- 
ран. Хурал. Хурама. Хурас. Саха. Са- 
хал. Суха. Сухан. Сухал. Хуха. Хусан. 
Хусах. Ахах. У хае. Ухар. Ырхан. Хур 
шывра. Хура сухал. Мулна сыхла. Х у
сан аван хула. Хура лаша сухара. Суха 
хам сухалам. Хурама авса xypaci Хурна 
аван сыхла.

П, п. Хуп. Лап. Сап. Хып. Сын. Па]), 
Пас. Пур. Пура. Пус. Пыр. Пыл. Упа. 
Паха. Пуху. Палан. Парас. Ху пас. Хы- 
пас. Пырас. Урана. Шулап. Шапа. Па-



шалу. Арпа. Аила. Саила. Хуплу. Хуш- 
пу. Ханха. Шапа шывра. Хуиах усал. 
Алса сыпас. Ыран пасар. Пасара ныр. 
Ху савса пар. Шывра сасан пур. Ыран 
нуса сарар. Урапана иухса хур.

Т, т. Ат, Ут. Ту. Ват. Тат. Вут. Туе. 
Тусан. Туп. Тупа. Тунан. Тунас. Тум. 
Тура. Турат. Тул. Тула. Тав. Тар. Та- 
рар. Тарас. Тараса. Таса. Тына. Туна. 
Тунас. Тух. Тухар. Хут. Хутар. Сут. Су- 
тас. Сур. Сурас. Сурат. Тута. Тутар. Ту- 
тарас. Апат. Атас. Аташ. Ватас. Утас. 
Утам. Ытам. Салат. Саламат. Хурт. Тум- 
ла. Турта. Патша. Автан. Малтаы. Ун- 
тан. Ултав. Улпут. Туе пулар. Тум тум- 
ланар. Тулта тутар. Тупа ан ту. Усал- 
тан тар. Салат татар. Турта авар. Апат 
тутарар. Мулна пытарса ан усра. Вутиа 
ан алхас. Ман патма пырса апатлан. 
Салатма аван та, пухма аплах мар.А^

Т, т. Вулат. Ларат. Тарат. Татаг. Ма
нат. Шыраг. Варлат. Шавлат. Туртат. 
тыха. Ата. Мага. Лаша атат. тыха выр- 
тат. Утсан апат анаг. Тарас турта ават. 
Анна сурат салатаг. Ага, Сахар, хут 
вулар. Тутар сысна ycpa^iact. Вутпа ал- 
хассан ухзгах пулат. Апат парсан лаша



туртату*
Ана. Анна. Ама. Амма. Палан. Пал- 

лан. Тулат. Суллат. Сула. Сулла. Пура, 
Пурра. Пыла. Пылла. Ыра. Ырра. Ш а- 
на. Шанна. Тура. Турра. Лаххана сур, 
Асса ан лар. Ыраша алана алла. Anna, 
апат пар. Сулла пухса хур. Усалпа ан 
паллаш. Хурапа шурра налла. Сарра 
салтса хур. Пура пухса хур. Турра ан 
ман. Ватта ырра хур. Пусса ан сур, 
Хушша пырса улма сыхла. Суранна ан 
ыраттар. Атта ан варла. Аннана алса 
саплаеа пар. Пулла авантарах тасат. 
Ш анна тасат та, вырттарса хур.

К, к. Ак. Шак. Рак. Вак. Хак. Кас. Кат, 
Кар. Кан. Кул. Кур. Ката. Така. Такан. 
Такана. Кала Пылак. Патак. Купа. Канан. 
Кушак. Курак. Кукар. Курас. Карта. Каш- 
та. Калта. Пушмак. Пуклак. Салтак. Так- 
мак. Калпак. Курка. Кукка. Ланка, танка. 
Така картара. Пушмака саплас. Хушка 
лаша акара. Кушак аша курман. Шывра 
рак пур. A ta , Макар, уна курма. Кукка 
халлан кaлat. Тарас карас курман.

Ӑ, ӑ. A h i . Ас. Ан. Ана. Аса. Асан. Ы рӑ, 
Атӑ. Утӑ. Улӑп. Улах. Сара. Сара. Сула, 
Сӑнӑ. Тӑла. Танӑ. Касӑ. Пула. Тупӑ. Ш урӑ,



Пусӑ. Пушӑ. Хуша. Пӑтӑ. Тӑла. Хӑта. 
Пае. Пар. Тар. Тӑд. Тӑм. Хӑрӑк. Еурӑк. 
Ватӑр. Вӑкӑр. Пӑшал. Тӑвӑл. Тӑвар. Пу
шат. Кашӑк. Еӑвар. Еӑтӑк. Еалӑп. Та- 
мӑк. Хамӑш. Еӳрӑс. Еупӑс. Пксӑк. Тулӑ. 
Еӑлӑх. Шӑпӑр. Шӑнар. Шӑтӑк. Халӑх. 
Такӑр. Тапӑр. Карӑш. Еӑшӑл. Мӑшӑр. 
Тӑлӑх. Тӑрӑх. Кӑкӑр. Сӑвӑр. ЕӑмакА Еӑ- 
вакал. Ӑнман. Еатка. Тутлӑ. Еӑмрак. 
Еӑмпа. Сӑпса. Варман. Еупӑста. Шул- 
тӑра. Пултӑран. Сакалта. Кӑнтӑрла. Ылт- 
тан. Саилӑк. Мӑшкӑл. Сасартӑк. Харссӑр. 
Шӑрнӑк. Еашкӑр. Еашкӑр. Еӑтра. Шӑл- 
тӑрма. Шӑнкӑрав. Еантӑр. Аншӑрт. Ан- 
сӑртран. Талӑха пӑхӑр.

Сӑтӑр ан тӑвӑр. Пӑтӑ тутӑ тытат. Тӑрӑ 
шыв сыва усрат. Тӑванупала аван пу- 
рӑн. Сӑмаха шухӑшласа кала. Турш нана 
ӑсна ан хурла. Шӑртна ан тӑрат. Еурна 
ута ан хаисӑн. Атӑла курмасӑр аттана 
ан хыв. «Тура та еыхлатӑр, хӑна ху та 
сыхла. Еӑк кӑкла та, ана ту. Еашкӑр 
сурах тыгма ӑста. Ырра курсан ырӑ ну- 
лӑн, усала курсан усал пулӑн. Сӑнса 
хытӑ сӑхат. Мана панаш ан сана Тура 
jiamp. Лаша тӑватӑ урала иулсан та та- 
канат. Макар салтак кашкар тытма кап
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кан хуна, кашкӑра улталама хур лартнӑ. 
Пырӑра шӑмӑ ан лартар.

и , и. Ир. Им. Иш. Ил. Ис. Ип. Ит. 
Ив. Ик. Ри. Ми. Ши. Ли. Си. Пи. Ви. 
Выр. Вир. Пыр. Пир. Сып. Сип. Сыр. 
Сир. Тир. Кин. Кил. Хыр. Хир. Шит. 
Вит. Пис. Илт. Ирт. Иван. Пир ансар. 
Пырна ан шант. Кил хаклӑ. Улах ути 
аван. Сара вир тутӑрах. Ырӑран ан пис. 
Ивана сакманпа вит, вал шанна. Паса- 
ра тух та, тир ил. Пасасси тӑвасси мар. 
Вутан алли варам. Иван, ага вир выр- 
ма. Ш ура тумтир тӑханни аван. Им пул- 
тар, сии иултар. Кин тытни-туни вы- 
ранлӑ. А])шаыра тавата шит.

Е. е. Есир. Енир. Етем. Ерех. Емел. 
Елек. Вите. Миме. Пире. Илем. Илен. 
Валем. Вилет. Ирет. Пилеш. Сехет. Ки- 
кен. Серене. Шерепе. Перекет. Ерне. Ат- 
те. Анне. Инке. Инкек. Серте. Мелке. 
Минтер. Тенре. Тепле. Иртет. Тенкел. 
Тискер. Шерпет. Ерешмен. Есир вир выр- 
на, енир хир курнӑ. Ерехе ан сахлан. 
Хирте апат тутла. Енир тавата ернерен 
вулама пултӑрӑнӑр. Хур шамми тытан 
хур пулман тет. Сысна хырамне ыраш 
насмаст тет. Хантан аслине хисепле. Ут-
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не кура турти. Етем тени мӑн кӑмӑллӑ 
ан пултӑр. Ваттисем калани вырӑна ки- 
лет. Турараи хӑрама х ун та ,-етомрсн ва- 
танма хушнӑ. Ваттисене хисеплес пулаЕ 
Сыв пулӑр та пур пулӑр, ман пек хур- 
лӑхлӑ ан нулӑр.

Ҫ , ҫ. Ус. Уҫ. Кас. Каҫ. Пус. Пуҫ. Сут. 
Ҫут. Сур. Ҫур. Сап. Сап. Сыр. Ҫыр. Су. 
Ҫу. Сул. Ҫул. Сула. Ҫула. Сад. Сип. Сум. 
Сум. Суха. Ҫуха. Сак. Ҫак. Ҫӑка. Сава. Сава. 
Сых. Сӑл. Сук. Сам. Сан. Сын. Сил. Се-

О  О  Э  ( J  о  о  о  о  о

рем. Ҫаран.(Сыран. ҪимеДЖхан. Ҫутӑ. Су
рам. Ҫурӑм^Ҫывӑх. Ҫылах.1 Сӑмах. Ҫӑмах. 
Ҫйнӑх.СҪыра. Ҫӑвар./Ҫӑмӑл. Ҫумӑр/Ҫатан^ 
Ҫӑпата.(Ҫурт. Ҫырт. Ҫерҫи. Ҫырлӑ. Ҫан- 
ла. Ҫурта. Ҫарак,) Ҫамрӑк. Ҫамка. Ҫырма. 

СҪамха. Ҫӑрта1 Ҫӑмарта. Ҫурл:а. (Сурхаx J  
Ҫӑрттан. (Виҫ. Куҫ. Аҫа. Аҫу. Калаҫ. Ва- 
леҫ. Хутас*. Шӑвӑҫ. ПурӑнӑСч’Хуҫа. Аҫлӑк. 
Ываҫ. Арҫын. Выслӑх. Куҫлӑх. Пӑрҫа.

Пӑрӑҫ. Кӑрӑҫ. Шӑрҫа. -Укҫа. Тар- 
са. Инсе. Семсе. Синее.
о  о  о  о  о  о

Каҫ пулнӑ. Ҫурта ҫут. Сыру сыр. Са
ра ҫуна лашана ҫӑмӑл. Ытлашнш ан 
калаҫ. Епир ҫула саната турамӑр. Кӑҫал 
ҫаранта кикен кӑна, утӑ сахал. ^Ҫерем 
уҫрам, вир акрӑм, ӑна вырма сын тыт-
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рӑм. Ҫӑхан арзган ҫине ҫӑмарта тунӑ^Ҫӑм 
атӑ сӑран атӑран ҫӑмӑл та, ҫемҫе те.(Сула 
ҫереме ҫеҫке илемлетет. Хырӑм тутӑ та, 
куҫ выҫӑ.) Паракантан ил, ҫапакантан 
тар. Ы рӑ ҫынпа паллаш, усал ҫынтан 
тар. Ҫамрӑк ҫыннӑн ҫамрӑк ӑс. Лаша су- 
мара тӑлхӑрат. Ҫуркунне кун вӑрӑмла- 
нат. Куҫ курат те, ала ҫитмест. Шывӑн 
турат ҫук.

,__рат̂  Вир пулсан ҫерҫи те тута. Ҫамрӑк 
^ух пуҫтарман ӑса ватӑлсан пуҫтарас ҫук, 

Ӗ, ӗ. Ӗҫ. Ӗм. Ӗн. Ӑн. Пӗт. Пӑт. Тёк. 
Тӑк. Тӗм. Тӑм. (Топ. -Тӑи,) Ҫӗр. Cap. Жён. 
Мӑн. Ӗнер. Ӗыен. Ӗмёр. Ӗмёт. Ӗлёк. Есё. 
Епё. (Тёп.) Кёл. Кёр. Хёл. Вёҫ. Хёҫ. 
Сёт. Ҫат. (Пёв. Хёр. Ҫёрё. Тёрё. Пёкё. 
Тёвё. Кёрё. Кёрӗк. Ҫилё. Кёмёл. Сӗлё. 

гЕӗлё^ Ҫӗтёк. Кёлет. Вёҫес. JX^pecJ Кётес. 
ҪёмeлJ Пёве. Пёвер. Тёве. (Кёве.) Сётел. 
Пёлёт. Тёрёс. Х̂ёсёр. Хёрёх. Сёрём. Ҫё- 
рёк. Ҫёлёк. Тёлёк. Сенёк. Ирёк. Кӗреке.у 
Кёреҫе. (fepnrj Иккё. Кёске. Кёрие. Кёр- 
хи. Хёрхи. Кёлте. Лёпке. Хёлхем7 Кёреп- 
ле. Пёрре. Пёлтёр. (Ссытёрс. Тшшёле^

v.-'
Кашкӑрӑн ҫӑварӗ вуниккё тет. Емёр сак- 
ки сарлака теҫҫё. JTy-ppa, асапмаеар -ӗее 
&Яг т ы ш . Кёркунне ҫёр вӑрӑм, кун кёс-



ке. Епб те, есё те сын.
Пироп -Д атигагДитӗрте- и у^Ӑтт^ Ҫула 

ҫимӗҫ хатӗрле, хӗлӗн хырӑмӗ пысак. Ки- 
рек ӑҫта пырсассӑн та, икӗ алла пӗр ёҫ 
теҫҫё. Кёрпе пулсан, пӑта пиҫет. Ута ҫу- 
лаҫҫӗ, тырра выраҫҫё. [Гйртекене-тнркӗ 
тӐнб тдвнӗ теҫҫӗ. Ҫын-на- хёрхенекене Ту
ра 41арах^ае^НЕ1урр1111е~тутӑ~~тгулӑр, сук- 
вине Тураран емётленёр: !Асли аслӑ пул- 
тар, кёҫённи кёҫён пултӑр. Хӗнсӗр ӗҫ 
пулмаст. Хӗлле ҫанталак сивӗ. Еҫе тёл- 
не иёлсе ёҫле. Ӗмётён тӑранни ҫук/М ӗн  
кирлё, ҫавӑ хаклӑ. Пӗлмерён пёр сӑмах, 
пёлтён ҫӗр сӑмах теҫҫӗ. Ҫилӗ кирек ка- 
мӑн та пур, ӑна виҫелё тытас пулат.(Ут 
ёҫёрёнет—тыттарат, сӑмах ёҫёрӗнет—тыт- 
тармаст. Сӑмах ҫерҫи мар, пёр ёҫӗрӗнсен 
тытас ҫук. Кашӑка ӑсмассерен турам кӗ- 
мест.у Мӗн акнӑ, ҫавӑ шӑтат. Пӗлмен ӗҫе 
ватӑ^сен^ен ыйтса пёл.

У, ӳ. Ус. Ӳс. Ут. Ӳт. Кул. Кӳл. Пус. 
П |с . Тус. Тӳс. Сут. Сӳт. Сӳс. Ҫӳҫ. Type. 
Тӳрё. Туре. Ӳлӗм. Ӳкӗт. Ӳкён. Ӳкес. Кё- 
рӳ. Кётӳ. Тӳпе. Хӳме. Хӳре. Кӳме. Суре. 
Ҫупб. Тӳшек. Ҫулӗк. Пур. Пӳрт. Уркев.’ 
Хёру. Хирлу. Тӳме. Нухреп. Кукёрт.^Ҫӳп- 
ҫе. Хутлёх. Ҫынпа турӗ нурӑн. Лаша



кӳлме тарсан та Турра асӑн теҫҫё. Тура 
турӗ пуранакан ҫынна парахмасЕ Хён 
куракан сынна Турӑ тусёмлёх патӑр. Ту- 
ресене Турӑ хуна. Халё тӑвас ӗҫе ӳлёме 
ан хӑвар. Нухреп ҫула сивӗ, хёлле ӑша. 
Ҫынтан тӳпеми илсессён, ху та тупеми 
пар. Турӑ ӳркенме хушмасЕ Упренён 
ёмёрё икё ерне. Турӑ пурменнине илес 
ҫук. Типмен тырра пулмене хывма ху- 
ман. Ҫырӑва вёренме ан ӳркен, ӳлём 
хӑнах аван иулё. Улмана ӳссе ҫитмесёр 
татмаҫҫё. Хытӑ анана тимӗр шалла су
репе сӳресен ванаЕ 

Т}, Ijyn. Туп. (Дат;. Пат. Тар. ijap. 
Тан. rJjan. Тир. г1}ир. Тён. Т̂ ён. Тун. г1)ун. 
Тул. г1)ул. Тӑн. г1)ӑн. Там. rIjaM. rIjyK. Ijy- 
ра. г1}ёнё. Тат;ӑ. Хат;ӑ. г1)ӑлан. г1}укун. Т)акак. 
Ijapani. Давани Ijepe. г1)ёрес. г[)акат. 'Ijaxa. 
г1)умап. фаланг. г1)ӑмар. 1)ёкеҫ. г1)ике. fIjy- 
хӑн. Ijapa. TjapaK. ^ёрёп. rljycTa. г1]ёлхе. 
TjapinaB. Tjfpeije. г1)икмек. 'Ҫёлнӗр. г1)ӑлха. 
Травка. Тёрен^е. Ҫиздё. Матэда. Мунт;ала. 
Камар^ак. Кӑвакар^ӑн. Тур^ӑка. Кар^ак. 
Шарҫак. Пйр^ӑкан. Хурҫака. Aijaui ат;а. 
Haijap лаша. Кавакал лат;акара. Улауа 
т;ас хуралмасЕ Кут;ан вара ыраттараЕ 
Па^ӑран ашё тутлӑ. Урет;е ҫуна сумёнт;е.
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Тырӑ на^ар пулсассӑн, халӑха хӗн.
г1)ӑххине ҫӑмарти вёрентес ҫук теҫҫё. Вас-
каса туна ёҫ тёплё пулмаст. Иккён икер-
т̂ ё ҫиме аваа тет, вуниккён авӑн ҫапма
аван тет. Т^акакӑн мён пур сӑвви те пёр-
ре ант^ах. Пё^ёкҫё хуранӑн патти тутлӑ.
Сӑлтарсем пире пант^а пек ан^ах курсӑ-
наҫҫё. г1)ӑваш ^ӑваш хутне кёрет, тутар
ту тар хутне кёрет. г1)ёмпёрте ^ӑваш аг̂ и-
сем вёренеҫҫё. Лаша пуласси тыхаран
паллӑ, сын пуласси аг̂ аран паллӑ. г1)ав-
са еывӑх та, ҫыртма ҫук. Ҫёр сум укҫу
пулитэден, ҫёр тусу пултӑр. Тур^ака пур
ҫин^е никам та аллине вута ^икмест. Ijaii-
лӑ ҫынна пур те паллаҫҫё. Ашкӑнакана
Tjap. Курман кӑмака ҫин^е, куракан Мус-
кавра теҫҫё. Ата, aija, ҫырӑва вёренер. 

//
У^ёиур та, ^унё ҫ/ук. Укҫа гҫул кастарат.

Л). Ахал,. Выл,а. Выл,ӑх. КукӑЛл. Шал,- 
са. Ka. j/ija. Вӑлда. Укалда. Пылдак. Хӑл,- 
г§ӑк. Xyiia.jj, ija. Ахал, ан тӑр. Выл,ас кил- 
сен гула тух. ВылДх та алла пӑхат. Ку
са хӑлдак кёрсен т,ас тухмаст. Пула вал,- 
^ине пӑсӑласран тӑварлаҫҫё. Кӑҫал су- 
мар ҫукалат, Турӑ парсан тыра аван пулё. 
У кӑлдаран ту храм, утӑ ҫултам, ҫыр л а 
сески иуррине пёлмерём^ кёрекене лартам,
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култартАж, ваттисем пуррине пёлмерём.
Н). Мӑкӑн,. Хун>ӑм. Хун,акам. Xyi^aca. 

Хун,ама. Мунда. Ху^ажӑшё. Хун>ашшё. 
Еинёсем хун>ашшепе хун>ажйшне пАхАнса 
тани килёшӳлё. МАкАт^ён ^е^екё те пит 
илёжлё, варри те тутлӑ.

Й й. У я. Туй. Mail. Мӑй. Пай. Кай. 
Вӑй. Хӑй. Нумай. Майра. Сайра. Кайра. 
Суйла. Ыйхӑ.

Йа. Иал, йар, йака, йапала, йалан, йаш- 
ка, йасжАк, жайа, кайа, жАйан, нуйан, туйа, 
майак, суйас, пайан, хайар, хӑйар.

Йу. Йул, йут, йун, йур, йус, йупа, йу- 
мах, йур А, йумӑҫ, йужан,(йусжан} йулташ, 
йулхав, кайу, иайу, вАйу, туйу, хайу.

Йы. ЙытА, йывАр, йышан, йышлА, йыс- 
ыа, йыхрав, йывАҫ.

Йӑ. Ийх, йАла, ййва, йамӑк, йАлй, ЙА- 
ваш, хАйАр, йАлттаж (сажал, ви^ёкён),) 
кайАк, пайӑрка, жАйАр, шАйАр, шАнйр. 
ШаннА хАвара каййк ҫук теҫҫё.

Йе. Иер, йёнё, йепле, йеррипе, йен^ёк, 
тийе, -ҫийе (ҫырла), rijefie, сийе.

Йӳ. Йӳнё, йӳҫё, ҫийӳ, йӳҫет. Иуҫенкё. 
Пуле пилёк.

Йӗ. Иёс, йём, йёр, йётён, йетес, йётем, 
йёрке, йёнер, жейёр, йёлтёр, йёнер^ёк,



йёрёлт^е.
III.

о
Иалан аса а ҫӳресен, йалти вата йат- 

ламаст. Йёре-йӗре ёҫлекен кула-кула 
ҫийет тет. Йулхава йалан уйав. Пуйа- 
нӑн кушакё те кайӑк тытат теҫҫё. Ватта 
туйа кирлё, пё^ӗкҫе ат^ана сапка кирлё. 
Икё кайӑка хӑвалакан пёрне те тытай- 
ман тет. Выртан каска мӑкланнӑ, ҫӳрен 
каска йакалнӑ тет./ Cap иртсессён пат- 
тар нумай. Ваттисем калани вырӑнлӑ, 
патша калани йурӑхлӑ. Еҫ апат ыйтмаст, 
вӑл хӑй тӑрантарат. Иывӑҫён^ен улми 
айакка укмест. Сӑмса айён^и курӑнмаст, 
варман урли курӑнат. ^Вӑтанман йумӑҫ 
пулнӑ тет, уркенмен ӑста пулнӑ тет. Пы- 
сӑк сӑмах калилен, пысӑк ^ёлё ҫӑкар 
тыт. Пёр кун кайас тесессӗн, си^ё кун- 
лӑх ҫӑкӑр ил теҫҫё.)Йыттӑн хӳри кукӑр, 
ӑна шанма ҫук. Ут-^ёлхенён шӑмми сук, 
т̂ ӑн сӑмахӑн суйи ҫук. сВӑйӑран вӑкӑр 
тухаг.'Самракла вёренеймесессён, ватал- 
сан вёренме хён вара. Ёҫрен ан хӑра, 
вал хӑй сантан хӑратӑр. Ҫынтан вӑтан- 
масассӑн, Гурӑран хӑрамасассӑн, парха- 
тар кураймӑн теҫҫё ваттисем. Хурама 
пёрни хӑй йёнеллех пёрёнет.

-  21 -
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Урпа утмӑл кунта кёрекене ларат теҫсӗ. 
Кӑвакал кӳллине кура г£ӑмат. Мулу си
не шанса ан пурӑн, ку хам ёмёрёме си- 
тет, тесе ан кала. Усал ан ту, хӑна та 
усал пулмё. Лита рана кӑвакал кутан 
^амнӑ тет. Кирлё мар катӑк нурта та 
ёмёрте кирлё пулна тет. Вайлӑ ҫынпа 
ан тавлаш, хӑҫан та ну л сан хӑвах унан 
аллине кёрсе укмелле ан пултӑр. Ватӑ 
ҫерҫийе хывӑхпа улталайман. Питу-ку
су илемсёр пулсан кус-кёскине ан хур- 
ла. Кус умёнт}е ан мухта, кут хысён^е 
ан хурла. Халӑх сурат— кулё таваТ, пёр 
сын сурат—тинсех пырат. Вайран ытлаш- 
шине ан сёкле, хӑвӑнтан вайла еынпао ) о

(нуйанна) ан сыхлан. Ҫылахран сёлен- 
рен тарна пек тар: ун натне пырсассан, 
вал сана сӑхса илё. Пукрав иртсессён 
хура-кураксем пирён патартан кантар- 
ла йенне кайаҫҫӗ. Килте йыта патратма 
иёлмен йалта йашка пёсернё тет. Тум- 
ла та тумла-тумла ^ула шатарат. Вёл- 
ле хур^ё п ё^ ен  нумайах пыл тйваймё. 
Хытӑ сынтан хёл варрин^е те пар ка- 
такё ыйтса илеймён. Кашкар иулашсан 
варам-туна та лашана укерё. г1)Ирлекен 
пур те вилмест. Ӗҫлекене Тура таран-



тарат. Кил-ҫуртра кашак-тирбк шалтӑр- 
татмасӑр пулмаст тееҫб. Саншӑн каш- 
кар та тутӑ пултӑр-^б, сурах та тёрёс 
татар-^ё, теҫҫё хытӑ ҫынна. Тилё хӑй тбк- 
не-ҫуҫне варламаст. Тухман сын тухсан, 
таман ту хна тет. Ҫийесси ҫамӑл та, бе
лесей йывар. Ут тӑват те, вӑкӑр ҫийет. 
Пр таракан тутӑ нулнӑ тет. Тбкённё вы- 
л,ах тёкне синё тет. Тыткала пелмен ал- 
уранан г̂ брни вӗҫне шӑрпӑк кёнб тет. 
Утта пӑхакан— ҫуран йулман, ватта пйха- 
кан—выҫа ҫуремен теҫҫб. Ҫапа пблменбн 
пуши хӑйне ҫаваранса тивне тет. Ту
ман тыханӑн пилбкне ан хуҫ теҫҫе. Аш  
пулсан хуплу тӑвӑттӑм, ҫанӑх ҫук, тесе 
каларб тет блёк лёри. Пбрре улталӑн, 
иккё те улталан, виҫҫбмёшён^е макӑрӑн 
та вара теҫҫӗ. Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирёҫ 
теҫҫё. Нумах1 пётё, сахал ҫитё, нбрле пу- 
рӑннине мби ҫитб? Иалта ҫерҫи выҫӑ вил- 
мест теҫҫб. Выҫсан ҫӑкӑр та тутлӑ, тӑ- 
рансан пыл та йуҫб. Иӑлтӑртатакан йапа- 
ла пур те ылттӑн мар. Ҫу иртсен ҫырла- 
на ҫӳремеҫҫб. Ҫӑкӑр хырӑма шырамасТ. 
Унине ^гытмасӑр тирне ан сут. Ҫын аллин- 
^и кукӑЛ) пысӑккӑн курӑннӑ тет. Пырна 
пула пуҫна ҫийбн теҫҫӗ. Нумайа хапсана
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кан нимӗнсӗрех йулнӑ тет. Ахал, тарифен  
кӗрӗк аркине те пулин йӑвала теҫҫё. Пёр 
каснӑ ^ӗлле ҫыпӑҫтармалла мар вара. 
Ҫын ҫурӑмӗ ҫинт^и ҫёклем ҫӑмӑл пек. Х а
лах ҫӑварё хапха теҫҫё. Пӗтэден автан 
ашё ҫиме ан^ах аван теҫҫё. Иытӑ мӑн- 
тӑр та, ҫиме йурамаст. "Ҫунрӑм ^упрӑм, 
ҫитеймерём, хӑва ҫатан урлӑ каҫаймарам. 
Ӑҫта кайсан та аршӑнра тӑватӑ шит.

Атте-анне. Ывӑл-хёр. П и^е-инке. Хӗр- 
арӑм. А^а-пӑ^а. Кил-йыш. Хурӑнташ-ӑру. 
Ватти-вётти. Кӳршё-аршӑ. Иал-йыш. Тар- 
ҫӑ-тӗрҫӗ. Вӑрӑ-хурах. ВылДх-^ӗрлӗх. Ка- 
йӑк-кёшёк. Хурт-хӑмӑр. Шӑна-иӑван. Ijax- 
'дӗп. Хур-кӑвакал. Йыт-ка^ка. Тӗк-ҫӳҫ. 
Тыра-пулӑ. Ана-ҫаран. Утӑ-улӑм. Шыв- 
шур. Сӳс-кантӑр. Аш-пӑш. Иур-вар. Иаш- 
ка-ҫӑкӑр. Ҫакӑр-тӑвар. г1)ӑлха-ҫӑпата. Пу- 
шӑт-курӑс. Йёи-ҫип. Кёпе-йём. Алса-ҫё- 
лӗк. Кёрӗк-сӑкман. Инкек-синкек. Ijnp- 
^ёр. Хуйха-суйхӑ. Савӑт-сапа. Курка-ҫӑ- 
пала. ^ашӑк-тирӗк. Ҫил-тӑвӑл. Иёие-сапа. 
Ҫула сёт-турӑх иит кирлӗ. Ҫакӑр-тӑвар 
парсан, хура вырӑс та хурӑнташ. Пир- 
авар тӑвасси хёр-арӑм ёҫё. Тӑйлӑк-тайлӑк 
кусакан урапа тан^ӑксӑр. Алӑ-ура иур 
ҫин^е ахал, ларни ҫылӑх. Йарсан т}ӗлхе-



25 -

ҫавар таҫта та кайё.
Шӑлтӑр-шалтӑр! Шӑп-шап! Тӑнкӑр-тан- 

кӑр! Пӑш-паш! Шӑтӑр-шатӑр! Кёрёс-ме- 
рёс! Кёрсе кай! Пырса лар! Иртнё-ҫӳре- 
нё ^ух кёрсе тух! Курак-ҫӑхан шӑрша 
таҫтан сисет! А х Турӑ, савантӑм! Кёрёс! 
туса ӳкрё. Вӑшт! ан^ах турё: курса та 
йулаймарӑм! Ай-уй! ^икёнсех ан^ё. Мӑн- 
тарӑн ҫитмен пурӑнӑҫё: шӑнат те ҫӳрет! 
Пётём пасарё улмапа арпус ан^ах! Ку- 
нёпе пёр мӑшӑр ҫӑпата та тӑваймарӑм! 
Пулас ҫын ҫамрӑкранах паллӑ: ав Ил>уп1 
йепле! халех ватӑ ҫын пек йёркелӗ ка- 
лаҫаг! К у .ада, ҫӳҫне ^ипер пуҫтарса ҫых- 
сам аг1]ам! ав, аппу йепле тирпейлё сӳ- 
рет! Ӑста ҫын ӑстах: ёҫе тытнӑ, тунӑ 
пӑрахнӑ.

Еам есё? Есё т^ӑваш-и, тутар-и? Ват 
ҫын-и, ҫамрӑк ҫын-и? Мён йатлӑ? Санӑн 
аҫу-анну пур-и? Есир миҫен пёр-таван? 
Санран аслӑ ывӑлсем, йе хёрсем пур-и? 
Санран кёҫённисем миҫе? Есё тавану- 
сене ху вёреннине каласа кӑтартатӑн-и? 
Вёсем сӑхсӑхма пёлеҫҫё-и? Ҫапла кирлё 
ҫав: ир тӑрсан, апат ҫиме ларнӑ гҫух, си
се тарансан, ҫыварма выртнӑ ijyx, йалан 
Турра кёл-тӑвас пула!1. Есё килте мён
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ёҫ тума пёлетён? Ҫӑната тума пӗлетӗн-и? 
Ҫӑпатана миҫе пушӑтран тӑваҫҫё? Ҫӑпата 
тума йывӑр-и, хут вӗренме-и? Саыӑн 
пёлмен ӗҫе вёренессӳ килет-и? Ёҫлекене 
ёҫ хӑйех тупӑнса иырат тет. Ӗҫлекен вы
ей лармаст, вӑйӑ хырама тарантармает 
теҫҫё. Сирён миҫе лаша? Ёне тата пӗрре- 
и, иккё-и? Пёр йенни хир, тёпӗр йенни 
варман,— мён вӑл? Икё саккӑр вунулттӑ, 
хйрах тӑххар, пёр пиллӗк,—миҫе пулат? 
Хйш йываҫ ҫирӗнрех: ҫйка-и, йуман-и? 
Ҫула ҫырмари шыв ашӑ, пусӑри (тараса- 
ри, ҫӑлри) сивӗ,— мёншён-ши вал? Сыс- 
нана ашёшён усраҫҫё, лашана мёншён 
усраҫҫё? ӗнене? сурӑха?

1У.
Епир арсем пе лашалла выл,арӑмӑр. Иван ҫынни 

пул^ӑ, епӗ лаши пултӑм. Мана Иван пушӑпа ҫапрё те, 
манӑн ыратрӗ: кӑштах макӑрса йамарӑм.

Епӗ пӗ^ӗкҫӗ 'gyx, ҫула пулсан, хӑва ҫудоисене пух
са кивӗ ҫӑпата ҫине тултараттӑм та: пулӑ cyraf, пу
ла! тесе тек туртса ҫӳреттӗм.

Епӗ пё'5ӗкҫӗ ^ухне пёрре анне иуҫланӑ ^ӑлхана 
ҫыхма тытӑнтӑм. Ҫыха пӗлмесӗр ҫиппине пӗтӗмпе т;ӑл- 
хантарса пӗтертём. Анне кур§ӗ те: а р м , малтан ҫыхма 
вӗрен халӗ, унтан вара тин ҫыхтарӑп, терӗ.

Пирӗн йупах fu x a  хёлле нит на^ар-^ё; ҫуркунне 
Атӑл йӑлӑмне кайса йатӑмӑр та, ййптйхне тӑкнй, ҫан- 
ҫутӑ, йап-йака, ҫёлен пек цулса килт^ё.

Пирӗн асагте пёрре тутара: ҫиме лар, тесе ка-



ларӑм тет. Тутар пӗр ^ӗнмееер сӗтел хушшине кӗрсе 
ларт)й тет те, мӗн пур йашкана хӑйех ҫисе йат;ё, тет.

Мӑкӑн, nax'gapa ӳсет. ^е^екӗ унӑн хӗрлӗ те, шурй 
та пула!', тӑрри пукра пуҫӗ пек. Мӑкӑн,ӗн вӑрри тутлӑ, 
ант;ах ӑна ытларах ҫисессӗн, вӑл ҫывӑрас килтерет.

Т^ИЙе вӑрманта хӑй тӗллӗн те ӳсет, тата ӑна пах
тана лартса та ӳстереҫҫӗ; ҫырли унӑн мӑйӑр пек, тӗсё 
хӗрлӗ, тути йӳҫенкӗ калат. А н р х  п а х р р и  т^ийе шул- 
тӑрарах та, тутлӑрах та пула?.

Епӗ пӗ|ӗкҫӗ т)ухне сӗгел хушшине ларсан, йала- 
нах урана сулласа лараттӑм. Анне мана: йӳнлӗ пул, 
'ҫипер лар, уруна ан сулла, амӑшӗ вилет тет апла! тет-|ӗ .

Пирӗн йалта ӗлӗк пӗр ҫын пасартан сӳсмен илсе 
тавӑрӑнцӗ тет. Ун патне кӳрши пынӑ тет те: сӳсменне 
хаклӑ патӑв-и? тесе ыйтрӗ тет. Ку каларӗ тет: хак- 
не-мённе пӗлмерӗм, аллӑ пус патӑм, терӗ тет.

Пирӗн пата пӗрре ҫӑварнире хӑна кил^ӗ. Пит^е 
ӑна: кёрех пӳр^е, ху^ӑм, терӗ. Пӳрте кӗрсессӗн, 
епӗ те хӑнана хунДм тесе ^ӗне пуҫларӑм. Аттесем 
манран кула пуҫларӗҫ: санӑн xyHjy пулмаст вӑл, пит^ӳ 
хунӗ пул a t, есё ӑна хӑта тесе каламалла, терӗҫ.

Епир пёрре ^икёри анаҫин^е тулӑ выратпйр. Епё 
кӗлте ҫыхрӑм та, ӑна тӗм ҫине леҫсе хутӑм; ҫав вӑ- 
хӑтра ҫурлана таҫта ҫухагрӑм. Пӑхкалатӑп, пӑхкала- 
тӑп — ҫук. Ҫурлана пит^е тупнӑ та, каламасӑр тӑраЕ 
Агте уншӑн ҫилен^ӗ те, йатла пуҫларӗ: ёҫ патӗн^е вы- 
^амаҫҫӗ, апла ӗҫ йулаТ! терӗ. Мана тата: кӗлте ҫыхнӑ 
'5ухне ҫурлана хул-пуҫҫи ҫине хураҫҫӗ, терӗ.

П и т д е  ҫуркунне пах^ине хӑмла шадои лартса 
тухрё. Ҫӑва кӗрсессён ҫав шадоасем тӑрӑх хӑмла ав- 
рисем йавйна, йавӑна ҫӳле ҫитит^енех улӑхрӗҫ. Хӑм- 
лисем алса пӳрнески пек усӑна усӑна тӑра пуҫларёҫ.

Е п и р  пёрре ҫула ҫерем ҫин^е вӑрлӑх ҫапатпӑр. 
Сисмен те хамӑр, пирён тӗле пӗлӗт хупланӑ илнӗ, ҫан-
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талӑк сӗм-тӗттӗм пул^ӗ тӑт)ӗ. Унтцен те пулмарӗ, ҫил- 
тӑвӑл пирӗн сарӑма, тырри мӗнёпе, айӗн-ҫийён ҫавӑра 
пуҫларё. Нимӗн тӑва пёлместнёр. Х ӑш ӗ аллине кӗреҫе 
тытнй та, улӑмсене тӗрткелесе ҫӳрег, хӑшӗ сенёк ил- 
нӗ ге, тырӑ хырла тытӑнеа тӑрат. Пирӗнпе пёрле ты- 
рӑ ҫапакан кӳршӗ тата лашине утланнӑ та, пирён 
тавра сиккипо кустарса ҫӳрет: тӗн-де пётет! тён^е пё- 
тет! цӗлӗмём ӑҫта-ши? тет хӑй. Тӑвӑл ррӑн сан , ха- 
мӑртан хамйр кулатпӑр. Аптӑранй кӑвакал кутӑн ^ӑмнй 
тет; ҫавйн пек. пулт)ё.

Ҫеҫен хир варрин^е ватӑ йуман, ватӑ йуманӑн вун- 
икё турат; вуникё туратра тӑватшар йӑва, тӑватӑ йӑ- 
вара ҫит;шер ҫӑмарта(?). Пё^ёкҫеҫҫё кинём пур, килен- 
кайан нёр '5уп-тӑва1’(?). Tjynca-'gynca пынӑ |у х  кёмёл дёр- 
рем тухрӗ ӳкрӗ: ӑеа уйӑх кур^ӗ, хёвел ил^ӗ(?). Тимӗр 
йытгӑн сӳс хӳре(?). Тӗкме витёр йур ҫӑват(?).

Пирӗн кил-йышӗ Епир мён пурё тйваттӑн: 
атте, анне, епӗ, тата йӑмӑк. Атте хирте суха су хал a t, 
тырӑ aKaf, хёло кёрсен вутӑ турттараГ; вӑл шав тулта 
асапланса ҫӳрет. Анне тата пирён ҫийе-пуҫа тирпейлет, 
ҫйваГ, йашка-ҫӑкӑр пёҫэрет. Вёсем ӗҫлесе ҫӳренё 'gvx, 
епӗ хамӑн пё^ёкҫӗ йӑмӑка сӑпкара сиктерсе ларатӑп.

Атте-анне сывӑ ^ухне пыр та тутӑ, ҫи-пуҫ та питӗ. 
Аҫуна-анӳне хисепле, хӑнах аван пулё, тенё Турӑ.

Иӑлӑнтарни. Пирён атге пасара каймассерен 
пирён валли кула^ӑ илсе т а в ӑ р ӑ н а ^ ӗ . ГГёрре ҫапла 
пасартан тавӑрйнсассӑн, атте пурсӑмӑра та пӗрер татӑк 
кулацӑ валеҫсе пат;ӗ. Мана ыттисен^ен сахал панӑ иек, 
туйӑн^ӗ. Епё кулака илмесёр, йӑлӑнтарса, пӗр кётессе 
кайса лартӑм.

Атте ман йеннелле ҫавӑрӑяса пйхрӗ те: мёншён илмес- 
тён тата кула^йна? терӗ. Епӗ пӗр |ӗнмесӗр ларатйп. 
Атте мана панй кула^й татӑкне илт;ё те, йймӑксене 
валеҫрӗ пет^ё: мейӗр, ҫийӗр Иван татӑкне, вӑл кӗтес-
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ре йӑлӑнтарса лартӑр-ха! терӗ. Иӑмӑксем вара манӑн 
татӑка ҫирӗҫ йа^ӗҫ. Кайран ыйтас-$ӗ,— к у л а р  ҫук. Ҫын 
аллин^и кукӑл, пысӑккӑн курӑна1г тесе ахал, каламан 
ҫав ваттисем. ** *
Тёлит-тёлит Микулайӑн Кёлет те илес тет унпала, 
Икӗ сум укҫи пур-ҫке: Хӗр те илес тет унпала,
Пӳрт те илее тет унпала, Лаша та илес тет унпала.

** *
Х ӗветӗре куккӑшё, сухаран тавӑрӑнсассӑн, ватӑ 

турӑ лашине кӗтӗве йама утлантарса йанӑ. Асту, Хӗ- 
ветӗр, хытӑ ан хӑвала лашана, вӑл пайан сухара 
ывӑннӑ, тенё. Хӗветёр йалтан тухсассӑнах, лашине 
хытӑ хӑвала пуҫланӑ. Лаши, ывӑннӑскер, кӑшт лӗрт- 
лӗрт т;упкаланӑ та, тӑпах ррӑн н ӑ. Хай Хӗветӗр, лаши 
ҫин^ен анса, лашине ҫавӑтса кайнӑ вара кётӗве. 
Ута пӑхакан—-ҫуран ҫӳремен, ватта пӑхакан—выҫӑ ҫӳ- 
ремен, теҫҫё ваттисем.

Тӑваттӑн тӗвеҫҫё, пӗри авӑса1г(?). Услан-кайӑк шыв 
ӗҫет, икё текерлӗк вӑйӑ выл,аА(?).

Пӗр выҫӑ, ырхан шӑши кёлет урайне шӑтарса кӗ- 
лете кӗ^ӗ тет. Кӗлетре ҫӗр-хута тырӑ ҫирӗ тет. Хы- 
рӑмӗ параппан пек кӳпсе кайрё тет кунӑн. Хайхи киле 
тавӑрӑнас тесе шӑтӑкӗ патне пы^ӗ тет те, шӑтӑкран 
пуҫё тухат тет, хырӑмӗ TyxafiMacf тет. Асаплан^ӗ асап- 
лан^ӗ тег, нийепле тухаймарӗ тет. Ирхине кӗлете ку
шак кӗ]}ё тет те, тытрӗ ҫирӗ тет хайхи шӑшийе. Ҫа- 
вӑнпа каланӑ та: пырна пула пуҫна ҫийён тесе.

Пӗр шӑшийён икӗ хӳре(?).

К ӑ е ӑ й а.

Iг|}и-'§и кӑсӑйа, 
ҫта кайан, кӑсӑйа?

— Кантӑр вӑрри ҫимешкӗн. 
Йе хуҫи курсассӑн?

—Тарӑп Хсӑнарӑн хыр тӑрне. 
Йе хыраму выҫсассӑн?
—Хыр йёкелё ҫийӗп-ёҫке. 
Йе пырӑна ларсассйн?
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— г|}авӑп, р в ӑп , кӑларӑп. j —Тимӗрҫе кайӑп, сыптарӑш 
Йе йуну тухсассӑн? Йе тимӗрҫӗ ҫук пулсан?
—Ш ыва кӗрӗп, ^ӳхенӗп. — Пӑхӑрҫакаййп, сыптарӑп.
Йе тӗкӳ шӑнсассӑн? Йе пӑхӑрҫӑ ҫук пулсав?
— Вут хурӑп та ӑшӑнӑп. — Улатӑра кайӑп, сыптарӑп. 
Йе вутту вӑйлӑ кайсассйн? Йе Улатӑр ҫук пулсан?
—Тапӑп. тапӑп, сӳнтерӗп. — ̂ ӗмпӗре кайӑп, сыптарӑп, 
Йе уру хуҫӑлсассӑн? Йе Т)ӗмпӗр ҫук пулсан?

—Тап-тап тапӑ айне кӗрех кайӑп.
** *

Манӑн Петӗр йатлӑ йулташ вӗр-ҫӗнё пушӑ йаврё^ 
Ҫав пушипе куракана пӗрне ganaf-ije. Пӗрре ҫапла ҫи- 
се ларакан йӑмӑкӗ патне пыт;ӗ те, пушипе шарт! ту- 
тар^ӗ пуҫӗн^ен. Йӑмӑкӗ йёре пуҫларӗ. Амӑшӗ ил трё
те, ijynca та кбт;б. Петӗртен пушине туртса илг§ӗ те, 
хӑйне ҫаптара пуҫларӑ, — ан тив ҫынна! ан тив ҫынна! 
ак сана! терӗ. Ҫапа пӗлмен пушӑ хӑйне ҫавӑрӑнса 
тивнӗ тесе ҫавӑнпа каланй пулӗ.

Пӗр йытӑ шӑмӑ хыпнӑ тет те, каҫма тӑрӑх Kagaf 
тет. Ш ывра ку хӑй мӗлкине курах кайрӗ тет. Ҫӑва- 
рӗн^и шӑммине i;acpax nSpaxaf тет те, хӑппӑл-хаппӑл 
шыва сике napaf тет, лешин ҫӑварён-§ен туртса илес 
тесе. Хӑй ҫӑварӗн |и  шӑммипе те ҫухатрё тет, лешне 
те илӳ пулаймарё тет .—Ҫавӑ ӗнтӗ: нумайа хапкӑнсас- 
сӑн нимӗнсӗрех тӑрса йулӑн тени.

Акар йыттӑм ашса nbipaf, айакки витӗр хӗвел пӑ- 
хаТ(?). Хура йыттӑм ҫакӑнса T&paf, хӗрлӗ йытти ӑнах. 
вӗрет(?).

** *
Сиктӗрмелӗурапа, йӗсӳре^е, Аккаҫӑм та йыснаҫӑм, 
Хйшйент;енсикселарам-ши? Хӑш урӑртан тытса тай-

ӑлам-ши?

Икӗ ҫын пӗрлешсе ёҫе кайнӑ тет; виҫӗ кун ёҫлесе 
виҫё тенкё укҫа тувнӑ тет. Ҫав укҫана уйӑраймасӑр
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тавлашса виҫӗ кун ирттерт}ӗҫ те г. Апла тавлашса ирт- 
терит^ен, тата виҫё кун ӗҫленӗ пулсан, миҫешер тенкё 
тивё-|ё  вёеене?—Ахал, тйрицен кёрёк аркине те пулин 
йӑвала, теҫҫӗ.

Лутра вырӑс йал касат(?).
Пӗр арӑмӑн пит турӑх ҫийесси килнё тет. Ени 

хёсёр тет кунӑн, сёт намает тет. Кйпгг та пулин да
нах сёт памё-ши тесе, кайа? тет ку картана. Ёни вырг- 
нӑ тет. Хӑпӑл-хапӑл илет тет курка та, Tjynaf тет 
кӳршӗ арӑмӗ патне.— Акка! ёне пӑрулама выртнӑ, кӗ- 
велёк парса йар-ха мана, тесе ыйта^ тет .—Ара, те пӑру- 
лама выртнӑ халӗ вӑл, те ахал, выртнӑ? тесе каларӗ тет 
леш ӗ.— Ана-кӑна пӗлмӗрӗм еппин епё, тесе тухса кайрӗ 
тет хай арӑм.—Туман ^ыханӑн пилӗкне ан х у ҫ ,ггеҫҫӗ ҫав.

Сенӗкӗ малта, ырҫи варрин^е, шӑпйрӗ х ы ҫӗн ^ ? ).
Тилӗ туе. Тилӗ иҫём-ҫырли п ах |и  пагне пырса 

тӑнй тег. Иҫӗм ҫырли ҫупкӑнёсем пахт;ара йарсӑмӑн йа- 
рӑмӑн ҫакӑнса тӑраҫҫӗ тёт. Тилӗ икӗ уранӑн та тӑрса 
кармашса naxaf тет, ҫӳлелле сиксе те пӑхагГ тет, ҫыр- 
лине нийепле йарса илеймест тет. Ш алт супса пётрӗ 
тет те, хайхи кайрӗ тет вара мӑйне-куҫне пӑркаласа.— 
Ей, пйхма amjax илемлӗ-ӗҫке! Ҫи хал, ӑна, ҫӑварна пӗр 
шӑл та хӑвармӗ! тесе nbipa’f тет хай нимӗн тӑвайман йенне.

Суйеҫҫӗ. Пёр а р  хирте сурӑхсем кётсе ҫӳрет тет. 
Кашкӑр куран пекки туса ҫынсене: килӗр кунта! каш- 
кӑр пур, кашкӑ-ӑ-ӑр! тесе кӑшкӑра пуҫларӗ тет. Ҫынсем 
ijynca пыт)ӗҫ тет те, ҫук та тет. Ҫапла ку пӗрре улгаларӗ 
тет, тепӗре те улталарё тет. Кайран хайхин патне т,й- 
нах та кашкӑр т)упса пынӑ тет. Хай а р  ҫынсене т,ӑн 
^ӑнах кйшкӑра пуҫларӗ тет. Каллах суйеҫтерет пулё 
тесе ҫынсем пӗри те пыракан ҫук тет кун патне. Ни
кам ҫукне кура, кашкӑр ат,анӑн пӗтём кӗтӳне пӑва пӑ- 
ва тухрё тет.— Пёрре улталӑн, иккӗ те улталӑн, виҫ- 
ҫёмӗшӗнде макӑрйн, теҫҫӗ ваттисем,—ҫав ӗнтё вӑл.
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Ҫеҫен хирте туман урана nycaf(?).
Т)ӗкеҫ йурри.

Пӗ^ӗкҫеҫҫӗ питлӗ-куҫлӑ, Хӳри вӗҫне туй килнӗ,
Ӗреветлӗ теветлё, Йакат Петӗр, пӑ^ӑнтӑр!...

Х ураҫка. Пирӗн Хураҫка йатлӑ пысӑк йытӑ пур- 
-^ӗ. Епӗ ӑна хёлле пё^ӗкҫӗ ҫунана кӳлтӗм. Хам ҫуна 
ҫине лартӑм та: ну, ата, Хураҫка, ,урамалла! тесе пу- 
шӑпа ҫаг! тутартӑм. Хураҫка ҫӑттӑр-ҫаттӑр, ҫуни-мӗнё- 
пе кӗлет айне кӗрех кайрё. Манӑн пуҫа кӗлет пӗрени 
ҫумне шан! тутарса хӑвар^ӗ.

К ӑл ӑхах  тавлаш акансем. Икӗ ҫын урам- 
ра пӗр кӗнеке тупнӑ тет. Икӗш те илесшӗн тет ку 
кӗнекене. Пӗри кала!’ тет: енӗ илем! тепӗри те кала!1 
тет: епё илем! тесе. Ҫапла тек тавлашса тӑраҫҫӗ тет 
урам варринг];е. Кӗсем патентен тепӗр ҫын иртсе пы- 
paf тет. Мӗн ҫин^ен тавлашатӑр есир капла? тесе 
ыйтрӗ тет .—Акӑ, кӗнеке тупрӑмӑр та, иксӗмӗр те илес- 
шӗн, тесе каларёҫ, тег кӗсем. Вула пёлетӗр-и вара 
хӑвӑр? тесе ыйтрё тет леш ӗ.—Вулама пӗлессе пӗлмест- 
пёр те, терӗҫ тет тупакансем.— Апла пулсассӑн кӗнеке- 
пеле мӗн тӑватӑр есир? вула пёлекене парӑр пёрех-хут. 
Есир капла икё кукша ҫук сӳҫӗсене турасшӑн турашӑн 
тавлашнӑ пек тавлашатӑр, тесе хӑвар^ӗ тет вара лешӗ.

** *
Тарӑн ҫырма тӑрӑх хурлӑ- 

хан,
Ирхи сывлӑм шывӗпе ӳсет- 

ӗҫке,

Ирхи тӑмпа ҫуЛ)Ҫи сарӑха!1- 
ӗҫке;

Ай-хай ҫутӑ сйнӑм, хӗрлӗ 
Зӗрем,

Йывӑр хуйхӑпала шура'Г—ёҫке.
Сармантей. Сармантейён сарӑ 'цӑххи сарӑ ҫӑ- 

марта тунӑ; ӑна шӑши пынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗмӗр- 
нӗ. Сармантей те йӗрет тет, сарӑ ^ӑххи те какала!1 тет. 
Хапхи кала!1 тет: манӑн та уҫӑлса хупӑнас, тет. Ана!1 
тет пёр вӑкӑр шыва куллен кун.—Хапха, есё мён- 
шён уҫӑлса хупӑнатӑн? тесе ыйта!1 тет. Уҫйлса ху-



пӑнмасӑр, тесе кала!' тет: Сармантейён сарӑ |ӑ х х и  
сарӑ ҫймарга тунӑ, ӑна шӑши пынӑ та хӳрипе ҫапса 
ҫёмӗрнӗ. Сармантей те йёрет, сарӑ р х х и  те какала!! 
тет. Вӑкӑр кала!1: еппин манӑн та мӗкӗрсе анас пулӗ 
тет. Мёкӗрсе анат тет шыв хӗррине. Шыв кала!: 
мӗншён, вӑкӑр, мӗкӗретӗн? тет. — Мӗкӗрмесӗр, тет: 
Сармантейён сарӑ р х х и  сарӑ ҫӑмарта тунӑ тет; ӑна 
шӑши пынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗмӗрнӗ тет: Сармантей 
те йӗрет тет, сарӑ ^ӑххи те какала! тет, хапхи те 
уҫӑлса хупӑна! тет. Шыв кала!: манӑн та хумха- 
нас еппин тет. Пёр ҫӗнӗ-ҫын шыв ӑсма ана!.— Ш ыв, 
мӗншӗн хумханатӑн? тет.— Хумханмаейр, тет: Сар
мантейён сарӑ т)ӑххи сарй ҫӑмарга тунӑ тет; ӑна шӑ- 
ши пынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗмёрнӗ тет: Сармантей те 
йӗрет тет, сарӑ ^ӑххи те какале! тег, хапхи те уҫӑлса 
xynaHaf тет, вӑкӑрё те мӗкӗрет тет. Ҫӗнӗ-ҫын Ka.iaf: 
манӑн та пӗр витрене ҫапса ҫёмӗрес, тет. Ҫапса ҫӗ- 
мёрет витрине. Киле тавӑрӑна!. Хунзамӑшӗ зуста ҫӑ- 
рат тет. Кин, мӗншӗн хӑрах витрепе ан^ах ӑсса кил- 
тӗн? тет. — Х ӑрах витрепе а н р х  пулмасӑр, тет: 
Сармантейён сара ^ӑххи сарӑ ҫӑмарта тунӑ тет; ӑна 
шӑши пынӑ та, хӳрипе ҫапса ҫӗмӗрнӗ тет; Сармангей 
те йӗрет тет, сарӑ ^ӑххи те какала! тет, хапхи те 
уҫӑлса хупӑнат тет, вӑкӑрӗ те мӗкӗрет тет, шыв та 
xyMxaHaf, тет. Ху^амӑшӗ кала!: манӑн та ^устана 
кӑларса ывӑтас еппин, тет. Кӑларса ывӑтат тег ^ус- 
тине. Ы вӑлӗ кайнӑ вӑрмана. Тавӑрӑна! вӑрмантан. 
Ы вӑлё кала!1: мӗншён йашка пӗҫермерӗр? тет. Амӑ- 
шӗ кала!: Сармантейён сарӑ ^ӑххи сарӑ ҫӑмарта ту- 
нӑ; ӑна шӑши пынӑ та, хӳрине ҫапса дӗмёрнё; Сарман
тей те йӗрет, сарӑ ^ӑххи те какала!, хапхи те уҫӑлса 
хупӑна!, вӑкӑрё те мӗкӗрсе aHaf, шыв та xyMxaHaf, 
ҫёнӗ-ҫын та хӑрах витрине ҫапса ҫӗмёрнӗ, тет. Ы вӑлӗ 
кала!1: манӑн та хӑрах атта кӑларса ывӑтас тет. Вӑл
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та кӑларса ывӑта4. Пӗтрӗ.
Х ура х а л ӑ х  ӗҫки-ҫики. Вырӑсла хапхасем 

йарах уҫӑлса кайрӗҫ те, ырӑ урхамах пек ташласа 
тӑракан лашасемпе йӑлтӑртатса килнӗ шӑвӑҫ хыҫлӑ 
лайӑх ҫунасемпе ^ӗннӗ хӑнасем килсе тӑкӑн^ӗҫ. Ху- 
ҫипелен арӑмӗ хӑнисене курсанах савӑннипе хирӗҫ 
т;упса тухрӗҫ. Лашисене тӑварса, хӑнисене кар- 
тишӗн^ен йантӑласа, тасатса хунӑ шурӑ пӳрге илсе 
кё^ӗҫ. Пӳрте кӗрсен хӑнисем Турӑш умне тӑреа пи- 
лӗк таран тайӑлса сӑх-сӑхрӗҫ те, хуҫисен^ен сывлӑх 
ыйтрӗҫ. Вара ^ӗннӗ хӑнисем ёҫме-ҫиме хатӗрленӗ йу- 
ман сӗтелсем хушшине хырӑ саксем ҫине ӗре^ёпе 
ларса тухрӗҫ. Сӗтеллисем ҫине тулли аиат лартса тул- 
тарнӑ: хуплусем, хур ашсем, т;ӑх ашсем, |ӑкӑтсем , 
шӑргансем, тӑвараллӑ ҫусем турилккисем тулли тӑкӑ- 
нас пек лараҫҫӗ. Сётеллисем йӗри-тавра капӑртмасем, 
икерт;ӗсем, пӳреме^ёсем, куклӗсем каса-каса хунӑ. Хуҫи 
арӑмӗ, ҫамрӑкскер, кӗр ҫӗкленӗ хӑм ар-ҫип  кёне тӑ- 
хӑннӑ, ҫап-ҫутӑ кӗмӗлне-тенкине ҫакса тултарнӑ; хӑй 
илемлӗ, хура куҫ—харшилӗскер, арӑм хӑнисене ӑшӑ 
^ӗлхе-ҫӑварпа тав-тӑва, тав-тӑва пёрер ^еркке ҫуттине 
тыттарса тухрӗ. Арӑмё хыҫён^ен хуҫи те хӑй тӑванӗ- 
сене, тусӗсене сарӑ авӑрлӑ куркипе хӑватлӑ сӑрине 
вашаватлӑ ӗҫтерсе ҫӳрет. Хуҫи х ӗр ӗ—ҫамрӑк хӗр, хӑ- 
ниеене хӗр ^ӗлхипе, ҫипӑҫулӑ, ҫу пек ҫемҫен калаҫса 
йӳҫӗ пыл ӗҫтерет. Хӑнисем ӗҫсе-ҫисе, савӑнса авалхи 
саманасем ҪЕщен, тырӑ-пулӑ ҫин^ен, кӑҫал Турӑ тырӑ- 
пулла йепле парӗ-ши? ҫеҫен хирте ҫаран йепле йеше- 
рӗ-ши? тесе шӑкӑлтатса пуплеҫҫӗ. Хӑнисем ӗҫсе-ҫисе, 
вы^аса, кулса, йӑпанса лараҫҫӗ, ташлаҫҫё, йурлаҫҫӗ. 
Хӗвел ан и ц ен ех  тытӑннӑскерсем ҫур-ҫёр^енех  лараҫҫё. 
Й алта автансем пӗрин хыҫӗн^ен тепӗри, йарӑнтарса 
авӑтса йараҫҫӗ. Вара тин тӗттӗм пӳргре лӑпланаҫҫӗ, 
пӗр сас-хура га илтӗнми пула1\ Хӑнисем хапхаран



тухса ҫаврӑнса кайнӑ, ҫуна йӗрӗсем шур йур ҫин^е 
уйӑх вигтёр курӑнса выртаҫҫӗ.

Тилӗпе тӑрна. Тилӗ тӑрнана хӑй патне хӑнана 
^ӗнсе кайнӑ тет. Тӑрнана ҫитерме тесе, ку пӑтӑ пӗ- 
ҫернӗ тет. Пӑттине ӑшӑк тиркё ҫинс сёркелесе ан^ах 
лартнӑ тет тӑрна умне.—Ҫийех, тӑрна тус, ҫийех! тесе 
сӗнет тет хӑй. Тӑрна вӑрӑм сӑмсипе пӑтта тӑк-так, 
тӑк-так тутаркаларё тет те, ҫӑварне нимён те кёмерӗ 
тет. Тилё вара кайран хӑна валли антарнӑ пӑттине 
хӑйех ҫуласа й а |ӗ  тет.

Тепёр кунне ла га тилле хӑй патне тӑрна хӑнана 
^ӗнсе кайрӗ тет. Пёҫерт^ӗ тет ку йашка. Ана тилӗ 
умне вӑрӑм мӑйлӑ кӑкшӑм ҫине антарса лартрё тет.— 
Ҫийех, тилӗ тус, ҫийех! тесе сӗнет тет. Тилӗ кӑкшӑм 
тавра кускаласа ҫӳрерӗ ҫӳрерӗ тет, кӑкшӑм ӑгане пуҫ- 
не нийепле кӳртеймерӗ тет, тутанса та пӑхаймарё тет 
тӑрна йашкине. Тӑрна хӑйён вӑрӑм мӑйне кӑкшӑм ӑшне 
Зиксе йа^ё тет те, йашкине хӑйех ҫисе пӗтерт)ё тет. 
Кайран хӑй: «йатлаҫупа ан кай ёнтё, тилё тус! тесе 
ӑсатса fiapaf тет лешне.— Ҫӑкӑр-тӑвар хире-хирӗҫ, теҫҫё.

Ҫерҫи. Епир арсем пе ҫерҫи тытрӑмӑр.Унӑн урин- 
^ен вӑрӑм ҫип ҫыхса йатӑмӑр. Ҫапла найтах^ен вӗҫ- 
терсе ҫӳрерёмёр. Вӗҫтерсе ҫӳресен ҫӳресен, пирён дер- 
си ҫатан ҫине пырса лар^ё. Енир ӑна тата вӗҫтерес 
тесе, турткала пуҫларӑмӑр. Ҫерҫи ҫатан хутлӑхне хё- 
сёнрӗ тӑ^ё. Кӑларас тесе пёри те, тепӗри те алӑсене 
'^икетпӗр ҫатан ӑшне. Ҫерҫи хӑранипе кайнӑҫем кайа!’ 
шалалла. Хӑй ҫӑварне карнӑ та, хӑш-хӑш, хӑш-хӑш 
туса а н р х  cывлaf. Асапланкаласа ҫапах кӑлартӑмар 
кӑна ҫатан хушшинт,ен. Унтан таса ҫерем ҫине йатӑ- 
мӑр. Ҫерҫи пирён вёҫме мар, вырӑнтан та сикмест. 
Кӑшт ларсассӑн, ҫунат;ёсене сарт)ӗ пӑрахрӗ, пуҫне 'ijhk- 
рё, урисемпе пёр-иккё-виҫҫё тӑлт тӑлт тутар^ӗ те, тӑ- 
пах пул'^ё. Епир ӑна ахал, тӑваТ пулӗ тесе. Пурсӑмӑр та



ҫерси тавра куклене, куклене лартӑмӑр, ӑгаӑтас тесе 
ӑшшӑн вӗре пуҫларӑмӑр. Ҫерҫи сикмест те. Вилнӗ кайнӑ.

Ҫапла вёркелесе тӑнӑ ^ухне пирӗн хыҫа кӳршӗ кар- 
р к ӗ  пынӑ тӑнӑ.— Мӗн тӑватӑр есир кунта? терӗ пи
ре. Епир ш артах сикрӗмӗр, ӑна хирӗҫ нимӗн |ёнм е те 
пёлместпӗр. К а р р к  пирӗн хушшӑмӑра пӑхрё те, хай 
ҫерҫийе курах кайрӗ.—Кам вӗлер^ӗ кӑна? тесе ыйтрӗ. 
Епир тага ытларах хӑрарӑмӑр, пӗр ^ӗнмесӗр тӑратпӑр. 
Кар^ӑк ҫерҫийе ил^ӗ те: ex, пархатарсӑрсем, мӑй та
ран дылӑх пулӗ ӗнтӗ сире куншӑн! терӗ. Епир вара 
пӗррӗн пёррӗнех килелле саланса пӗтрёмӗр. Манӑн ҫав 
ҫерҫишӗн пӗр-икӗ кунт^ен ӑш выртмарӗ.

Икӗ Йӗке-хӳре. Икӗ йӗке-хӳре пӗр ҫӑмарта 
тупнӑ тет, ӑна уйӑрса ҫийесшӗн тег. Вӑл ҫӑмартанах 
курак та курнӑ тет те, пыра! тет кусем патнелле. Мён 
тӑвас йёке хӳресен? Аҫта ^икес ҫӑмаргана? Т]асрах 
йӑтса кёрес— алӑсем кёске, тытма ҫитеймеҫҫӗ; кустар- 
са кӗрес—ҫёмӗрлесрен хӑрушӑ. Хайхисем пӗри р с р а х  
ҫӑмартана тӑватӑ урипе ыталаса месерле выртрё тет 
те, тепӗри ӑна хӳрин^ен йарса илсе, тёп-сакайне 
сӗтӗрсе кӗрсе кайрӗ тет.

Уҫӑлма ту х н ӑ  ш ӑш и ҫури. Пёр шӑши ду
ри шӑтӑкӗн^ен уҫӑлса ҫӳреме тухнӑ тет. Ҫӳресен ҫӳ- 
ресен амӑшё патне тавӑрӑн^ӗ тет те: ах  анне, епӗ 
икӗ кайӑк куртӑм-ӗҫке! пӗри пит аван, тепӗри тискер 
тенипе тискер ӗнтё! тесе калат тет амӑшне.

Мёнле кайӑксем вӗсем апла? тесе ыйтрӗ тет амӑшӗ.
— Тиекерри карташӗн^е ак ҫапла уткаласа ҫӳрет- 

ӗҫке!.... Хӑй хура уралӑ, хӗрлё ҫӗлӗклӗ, куҫӗсем сиксе 
тухас пек, сӑмси кукӑр! Епӗ умӗн^ен иртсе пынй т;ух 
хӑрах урине ҫӳлелле ҫӗклерё те, ҫӑварне карса пӑрах- 
рӗ, унтан кӑшкӑрса Йа^ӗ-ҫке! Хйранине ниӑдта кайса 
кёре пӗлмерӗм ҫав.
— Вара, а^ам, автан-ӗҫке вӑл! Унтан мӗн апла тёрлӗ
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хӑрасси пур! Унйн пирӗн тблтен нимӗн усаллӑхӗ те 
ҫук. Тата тепӗри мёнле-цё?

—Тепӗри хёвел йшшин^е йшӑнса выртаЬ^ӗ. Вйл 
шурӑ мӑйлӑ, йап-йака, сӑрӑ уралй. Ш урӑ ӑмйрне ҫу- 
лакаласа в ы р т а ^ ё . Хӳрине хйй кӑш г вӗл-вӗл сиктеркс- 
лет, ман ҫине куҫне пӗр илмесӗр пӑхса тйраЕ

—Ей, айван, айван!... Вара, а р м , вйл кушак аҫи, 
тесе каларӗ гет амӑшӗ ҫурине.- Пӑхма хӗрсем хёвел 
пек, йшб-^икки хура йун, тени ҫавй ёнтӗ.

Ы рхан кашкӑрпа мӑнтӑр Йытӑ. Пӗр 
ырхан кашкӑр йал таврашӗн^е ҫӳренб ^ухне йытта 
тӗл  пулнй тет. Йытти мӑнтӑр, саи-самӑр тет.

—Йытӑ тус! есир апат ӑҫтан илетёр ҫак? тесе ыйтрӗ 
тет унтан кашкйр.

—Ҫынсем параҫҫӗ пире/гесе каларӗ тет йытти.
—Есир ҫынсене пит йывар ёҫ ӗҫлесе тӑратйр-и-мӗн 

апла? тесе ыйтрб тет кашкйрё.
—Ҫук, пирӗн ӗҫ йывӑрах мар. Ҫёрле хуҫа килне сыхлат- 

пӑр, мӗн пур ӗҫ те ҫав а н р х  пирӗн, терӗ тет йытти. 
—-Ҫавйншйнах еире ҫав тӗрлӗ лаййх апат параҫҫё-и? 
В ара апла пулсассӑн, сирён ӗҫе ёҫлеме епё те халех 
пырйттӑм, пире ахал, апат тупма пит хӗн, тесе кала!' 
тет кашкӑрӗ.

— Мён пйхатӑн тата? afa, хуҫа сана та пирӗн пекех 
тӑрантарӗ, тесе т)ёнет тет йытй кашкӑра.

Кашкӑр хавасланса йытйпа пӗрле йерсе кайрё тет 
йытй йышӗ патне. Хапхаран кёнӗ зухне курах кайрё 
тет  ку,—йыттӑн мӑйё пёр тёлте ҫап-ҫара тет.—Ку 
мӗн санйн, йытӑ тус? тесе ыйта^ тет.

— Ахал, вйл! тесе каларё тет йытти.
- Й е  иле ахал,? тесе тбггдет тет кашкӑрӗ.
— Ахал, ҫав, сӑн'5ӑрпа пулнй вйл. Еиё кун каҫиэден 

<5ӑнт>йрта (касмйкра) тӑратйп. Мйй ҫӑмне ӑна кйшт сйн- 
т;ӑр хырнй, терё тет.



--А -а-х! апла пулсассӑн сывй пулах, йытӑ тус; сирен 
пек самйр ан пулам та, хам ирӗкӗмре хам ҫӳрем! тесе 
каларё тет те, шурё тет кашкӑр вӑрманалла.

Тутла йуратсассӑн, йӳҫҫе те йурат, теҫҫё. . Еҫлеме- 
сӗр хырӑм тӑранмасЕ Каш кӑра темён т;ухлӗ тӑрантар- 
сан та, вӑрманаллах пӑхаг1' вӑл, теҫҫӗ вырӑссем.

*
* *

Ш ӑнкӑр, шӑнкӑр шыв 
йухат,

Ш ӑнкӑр^ӑ ^ӗппи шыв ӗҫет, 
Т^ӗкеҫ ^ӗппин мён ёҫ пур?

Ы лттӑнпа кёмӗл тавлаш а^ 
П ӑхӑр укҫанӑн мӗн ӗҫ пур? 
Тӑванпала тӑван сав ӑтаЕ  
Ҫит,ӗ йутӑн мён ӗҫ пур?

Ш ӑр^ӑкпа кӑткӑеем. Кӗркунне кӑткӑсен тул- 
лине нӳр ҫапнӑ. Вӗсем ӑна типӗтме тытӑннӑ. Пёр вы- 
ҫӑ аптӑранӑ шӑр^ӑк вӗсен^ен ҫиме ыйтнӑ.—Иепле есё 
ҫула ху валли ҫиме хатӗрлеймерён! тесе каларӗҫ тет 
кӑткисем кӑна.—Иурасем йурланипе пушанаймарам-ӗҫке, 
тесе каларӗ тет шӑр^акё. Кӑткисем ахӑлтатса кул- 
са йа^бҫ тет те: ҫула выл>аса кулсӑ ирттертӗн пулсан, 
хёлле ташласа пӑх-ха еппин, тесе каларӗҫ тет.

П улӑҫӑпа пулӑ ^ӗппи. Пёр пулӑҫӑ пулӑ т;ӗп- 
пи тытнӑ. Пулӑ т;ёппи калаЕ пулӑҫӑ, мана каллах шы- 
ва йар, куратӑн, епӗ пӗ^ӗкҫӗ, сана манран усӑ нумайах 
пулас ҫук; йарсан епё ӳсӗп те, есё мана тытӑн, сана 
вара уса нумайтарах пулё тет. Пулӑҫи калаТ кана: 
нумайа хапсӑнса сахала алӑран йаракан ухмах вӑл тет.

Тинӗе. Тинӗс пит сарлака, пит тарӑн вӑл; тинёсӗн 
вӗҫӗ-хёрри курӑнмасЕ Хӗвел тинёсрен туха!’ те. тинё- 
сех анса лараЕ Тинӗс тёпне никам та ҫитмен, ӑна никам 
та пӗлмест. Ҫил ҫук ijyx тинёс кӑвакӑн курӑнаЕ, йап- 
йака вырта!1; ҫил т\хсан, хумханса кайагГ те, вара йака 
мар, хумсем йатӑнса тухаҫҫӗ; вёсем пӗрне пӗри ҫите 
ҫите ҫапӑнса шап-шурӑ кӑпӑк кӑлараҫҫё. Ун зух вара 
хумсем карапсене турпас пек ант;ах вы^атаҫҫӗ.

Тинёс ҫине кӗрсе курман ҫын Турра та кёл-туса кур
ман, тесе ахал, каламаҫҫё нулё ҫав.
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Тилӗпе кашкӑр. Пӗр карзӑкпа старик пурӑнеӑ 
тет. Пӗрре старике карркне: кар^ӑк, есё, куклӗсем 
пӗҫерсе хур; епӗ пулла кайам, тесе каларё тет. Акӑ 
старик пӗр лав пулӑ тытрӗ тет те, килелле TaBpEHaf 
тет. Пырсан-пырсан, вӑл ҫул chhtjc тилӗ ҫӑмха пек 
^ёркенсе выртнине курах кайрё тет. Лавӗ ҫин^ен сиксе 
анТ)ӗ тет те, ку тилӗ вилнӗ пулё тесе, ӑна лав ҫине 
илсе ху^ӗ тет. Хӑй лавӗ умӗн^ен: акӑ кар^ӑка кӗрӗк 
ҫухилӗх пулде тесе шухӑшласа nupaf тет. Тилли 
пулӑ лавӗ ҫин^е ирёк илнё тет. Вӑл пулӑсене пёрерӗн- 
нӗрерён пӑрахса нырат тет. Пулӑсене пӑрахса пӗтер- 
сен; хӑй те сиксе анса йула!' тет. Старик килне ҫит- 
сен пӳртне ^упса кӗт)ӗ тет те: кар р к , ҫётёкне ҫурӑк- 
на вута парах! тесе каларӗ тет: епӗ сан валли кёрӗк 
ҫухилӗх, тата пӗр лав пулӑ турттарса килтӗм, терӗ тет. 
К ар р к ӗ : ӑҫта вара вӑл? тесе ыйтрӗ тет .—Авӑ, ҫуна 
ҫинт)е, тесе каларӗ тет старикки. Е а р р к ӗ  ҫуни ҫине 
тухса пӑхрӗ тет те, ҫуни ҫинт;е нимӗн те ҫук тет. 
Кӗрӗк ҫухилӗх те, пулли те ҫук тет. Хайхи карт,ӑк 
стариккине сасӑрлантара пуҫларӗ тет: ват супнӑскер, 
килӗшмест те сана ват ҫынна ҫапла улталама, тесе 
кала!’ тет. Старик вара хӑйён тупнӑ тилли ^ёрӗ пулнӑ 
икенне тин щухӑшласа илет тет. Пирӗн кар^ӑкпа 
старик хуйхӑрнӑ-хуйхӑрнӑ тет те, а н р х  нимён тума 
та пулман тет вара.

Тилли пӑрахса пынсӑ пуллисене пёр ҫӗре nyxaf тет 
те, ҫиме ларагГ тет. Акӑ ун патне выҫӑ кагакӑр тӑсйлса 
ntapaf тет .—Сывӑ-и-ха, тилё тус? тесе каларӗ гет вӑл. 
— Сывӑ-ха, кашкӑр тус! тесе каларӗ тет тилли.—Пулӑ 
пар-ха мана? тесе ыйгрӗ тет кашкӑрё.—Ху кайса тыт 
та ҫи! тесе каларӗ тет лешӗ.—Епё тытма пӗлместёп ҫав, 
тесе каларӗ тет каш кӑрё.—Ай, мӑшкӑл! епӗ тыгма пёл- 
нине, есӗ йепле пёлмӗн!? Шыв хёррине кайта, хӳрёне 
вакка т)иксе лар. Асту, нумайрах лар, шатӑртата пуҫ-
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ласан, тата шаларах рис, унсӑрӑн пулӑ тытаймӑн- 
Вӗсем хӑйсемех хӳре ҫумне ҫыпҫӑнаҫҫё, тесе каларӗ- 
тет тилӗ кашкӑра. Кашкӑр вӗҫе пат)ё тет хӳрине тӑ- 
ратса пшв хёррине. Ҫитрё тет те, хӳрепо вакка р к се- 
.lapaf тет. Акӑ ҫутӑла пуҫларӗ тет. Каш кӑр туртӑнса 
пӑхат тет, хӳри пӑр ҫумне шӑнса ларнӑ тет те, шӑ- 
тӑр-шӑтӑр тӑва? тет.— А-ха! шеплё ҫыпҫӑннӑ-ха ку пу- 
лӑсем хӳре ҫумне, тесе шухӑшласа лара'Г тет. Унзден 
те пулмарӗ тет ку, арӑмсем шыв ӑсма анаҫҫё тет. Вё
сел кашкӑра курсан: Асгӑвӑр-ха! кашкӑр! кашкӑр! тссе 
кӑшкӑра пуҫларӗҫ тет. r|jynca ант)ёҫ тет те, хӑш ё кё- 
вентепе, хӑшё витрепе тытӑнцӗҫ тет кашкӑрӑн айак- 
ки пёрцисене сума. Кашкӑр туртӑв^ё, туртӑн^ё тет тег 
хӳри шагӑр! турё тот. Вара хӑйве хӑй пӗлмесӗр, татӑк 
хӳрипе, пёр ҫаврӑвса пӑхмасӑр вёҫе пацӗ тет хирелле. 
Пайав кун та ҫав кашкӑр татӑк хӳрепе ҫӳрет тет.

Вӑрӑм-тунапа арӑелан.Пӗр вӑрӑм-туна арӑс- 
лав патве вӗҫсе иывӑ та, калат: есё ху ӑсупа ман- 
рав вӑйлӑрах тесе шухӑшлатӑв-и ха? Ҫапла пулмасӑр 
вара! Савӑв мён вӑйу пур! Есӗ пёр 'ҫёрнӳсемве тӑпӑл- 
тарвипе, шӑлусемпо кышлавипе мухтанатӑв-и мёв? ун 
пек арӑмсем те упӑшкисемпе ҫапӑҫаҫҫё. Епӗ савран 
вӑйлӑрах: ата, тух вӑрҫа! тухатӑв-и? тет. Унган ку вӑй- 
латса йавӑ та, тытӑвнй арӑслава ҫара ҫёртен: питён- 
|е в ,  сймсив^ев тӑрӑнтарма. Арӑсланё пысйк р л тк и сем - 
пе хӑйве хӑй питёнрзн пере пере, т}ёрнисемпе р р м ал а  
т)ӑрмӑла шалт халран кайнӑ вара, пи^ӗ-куҫё т,ёп-т}ёрё йун 
иулнӑ. Вӑрӑм-туни савӑнса нӑйлатса йанӑ та, вёҫсс кайвӑ.

Унтан хайхи вӑрӑм-туна ерешмен картине ҫаклана!’ 
тӑраЕ Ерешмен кӑна ӗмме тытӑна?. Вара ҫак вӑрӑм- 
туна т;ун хавалёпе каларӗ тет: тискер кайӑка арасла- 
на парӑнгартӑм, халё ҫак ӑҫти-ҫук ерегаментенех пё- 
тетёп-ёҫке, терӗ тет.

Пӑлан. Пӗр пӑлан ҫирма хӗррине шыв ӗҫме пынӑ^
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Вӑл шывра хӑй мӗлкине курнӑ та, хӑйӗн йуплӗ йуплё 
пысӑк мӑйракисем ҫине пйхса савӑна пуҫланӑ. Унтан 
урисем ҫине пйхнй та, кал a t  ку: ан^ах ман урасем на- 
Tjap ҫав, пит ҫинҫе тет. Унт^ен те пулмаст, пӗр арӑс- 
лан сиксе Tyxaf те, ыткӑнагГ пӑлан ҫине, Пӑлан ҫе- 
ҫен хир тӑрӑх тарма тытӑнаг1. Арӑслана ку малтан 
хӑварса хйварсах пынӑ, ант;ах вӑрмана кӗрсен мӑйраки- 
семпе туратсен’̂ ен ҫакланеӑ та, арӑслан ӑна йарса та 
илнӗ. Пйлан внлес умен каланӑ вара: ухмах ҫав епё! 
хам —н а р р , ҫинҫе тенисем мана ҫйлса пыт;ёҫ, хам пйх
са савӑннисем пӗтер^ӗҫ, тенӗ.

Ула куракпа тилӗ. Пӗр ула курак аш татй- 
кӗ тупнӑ та, йывйҫ ҫине кайса ларнӑ. Тиллӗн те аш 
ҫийесси килнӗ. Ку ула курак патне йӑпшӑнса nupaf 
те, кал at: E x, курак туе, сан ҫине пӑхатӑп та, есё ку 
пёвӳ-сийӳпе, ҫак сӑну-пуҫупа патша а н р х  пулмалла! 
Тата сассу та пулсан, вара р н а х а х  патша пулӑттӑн 
есё тет. Хайхи ула курак савӑннипе ҫӑварне карса пӑ- 
paxaf те, мён пур вӑйёпе—кӑранк! тесе кйшкарса ftapat. 
Ашё Tyxaf ӳкет. Тилё вара ашне йарса илет те, калат:

—Ех, курак тус, еанӑн ӑсу та пулсан, есӗ ^ӑнах 
пагш а пулнй пулӑттйн та ҫав! тет.

Кашкӑрпа путек. Кашкйр пӗр путек ҫырма 
хёрринт}е шыв ӗҫнине курнй. Ҫак путеке ун пиг тыт- 
са  ҫийесси килсе кайнй. Кйна ӑҫтан та пулин аййп- 
ласшйн кӑшкӑрса nftpaxaf ку: есӗ шыва пӑтрататйн, 
мана ёҫме памастӑн, тет. Путекё калаГ: ах, кашкйр, 
епё шыва йепле пӑтратам? епӗ санран анатарах тйра- 
тӑп-ӗҫке, ёҫессе те тата тута вёҫӗпе а н р х  ёҫетӗп, 
тет. Кашкӑрӗ Kanaf: еппин тата мӗншӗн есӗ иртнё 
■ҫура манӑн аттене темён те пёр кал аса пётертён? тет. 
Путекё калаГ: кашкйр, вара иртнӗ ҫура епё ҫуралай- 
ман та ёҫке, тет. Кашкйр вара ҫиленсе ҫитнӗ те, ка- 
ланй: сана тавлашеа ҫёнтереймён: епё халӗ выдӑ, да-
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ванпа ҫийетӗп ёнтё сана, тенӗ.
Т^ӗп-амӑшӗпе ^ӗппиеем. Пӗр т,ӗп-амӑшӗ 

^ёпсем пусса кӑларнӑ, а н р х  хӑй вӗсене йепле пуҫтар- 
са усрама пӗлмен. Т}ӗпписене каланӑ вӑл: кӗрӗр тепӗр 
хут ҫӑмарта ӑшне; кӗрсен епё ӗлӗкхи пек сирӗн ҫийе 
ларӑп та, сире аван сыхласа усрӑп, тенӗ. Т}ёпиисем 
амӑшне итлесе, ҫӑмарта хунписем ӑшне кӗме тытӑннӑ;. 
вёсем тапаланнӑ тапаланнӑ, кёрессине кӗреймен, ҫунат- 
тисене лутӑркани ан^ах пулнӑ. Унтан пӗр ^ёппи амӑш- 
не каланӑ:

-С а н ӑ н  нире ӗмёрех ҫӑмарта ӑшӗн^е усрас пулсанг 
малтанах пусса кӑларас пул M a c f - еппин,  тенӗ.

Йуманпа ш ӗш кӗ. Пӗр ватӑ йуман хӑй йёкел- 
не шӗшкӗ тӗмӗ кугне ӳкернӗ. Ш ёшкё йумана кала- 
нӑ: санӑн туратусем айён^е ирӗк вырӑн сахал-и мӗн? 
санӑн йӗкелӳсене ирӗк ҫӗре ӳкерес пула4. Кунга манӑн 
хам хунавсене те тӑвӑр: епӗ хам та мӑййрӑмсено дё
ре пӑрахмастӑп, вӗсене ҫынсене паратӑп, тенӗ. Иуманӗ 
шӗшке хирӗҫ каланй: епӗ икӗ ҫӗр ҫул пурӑнагӑп, ҫак 
йӗкелрен пулас йуман та хам ^ухлех пурӑнӗ, тенӗ. 
Ш ӗшки ҫиленсе ҫитнӗ те: ак епӗ сан йуманна хупла- 
са илем те, вӑл виҫӗ кун та пурӑнаймӗ, пй^йланё, те- 
нӗ. Йуманӗ нимӗн те т;ёнмен, вӑл хӑй а'иине йӗкелтен 
шӑтса тухса ӳссе ҫитёнме а н р х  хушнӑ. Йёкелӗ шӳсе 
ҫитсе ҫурӑлнӑ та, ҫӗрелле тымар йарса, ҫӳлелле ӳсме 
пикеннё. Ш ӗш кё хупласа та пӑхнӑ кӑна, хӗвел йама- 
сӑр та тӑнӑ, йуманӗ шёшкӗ сулхӑнӗн^е тата вӑйла- 
нарах парса, ҫӳлелле йаштах хӑпарса кайнӑ.

Ҫёр ҫул иртнӗ. Ш ӗшки тахҫанах хӑрса кайнй. Хай- 
хи йёкелтен ӳсекен йуман ^ӑнах та пӗлӗте ҫитит^ен 
хӑпарса кайнӑ, тура’дёсем р т ӑ р  пек сарӑлса тӑнӑ.

Х ӑравҫӑ Иван. Иван амӑшӗ кӑвас хунӑ га, 
йӳҫтӗр тесе йна кӑмака ҫине лартнӑ, хйй кӳрӗше ларма 
кайнӑ. Тӗттӗм пулсан Иван урамран килне тавӑрӑннӑ.
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4]ӗнет ку,— пӳртре никам та ҫук. Хайхискер хӑйӑ ҫутма 
тытӑнат; кӑмака ҫин^е кӗҫ темӗскер пӑшӑл-пашӑл ту- 
нине илтех кайа!1. Ахӑр хӗрт-сурт пулё ку, тесе Иван 
шартах сикет те, хӑййине пӑрахах тара пуҫлат. Вас- 
канипе тӗттӗм ҫӗрте турт^ӑка тимӗри ҫине пусат. Тур- 
цӑки кӑна пит аван—шап! тутарат ҫамкин^ен. Иван: 
ах Турӑ, килсе пулӑшӑрах, тесе кӑшкӑрса йарат те, 
хӑй тарма тытӑнат. Инкек ҫине инкекех тата: дав вӑ- 
хӑтрах ун ури салтӑннӑ тӑнӑ. Ҫӑпати кантӑри алӑк 
хушшине хӗсёнет те, Иван пӑлтӑра тӑсӑлат ӳкет. 
Ай-уй! пӗтрӗм-ӗҫке, хӗрт-сурт тытат, кӳрӗшсем, килсе 
ҫӑлӑрах! тесе вилес пек кӑшкӑрат тет. Иван патне 
кӳрӗшисем ^упса пыраҫҫӗ те, йӑтса тӑратаҫҫӗ тет кӑна. 
Иван ни вилӗ, ни |ӗ р ё  тет. Кайран хайхине пӗлсен, 
Иванранах кулаҫҫӗ тет: йепле есӗ йӳҫекен ^устапа кӗ- 
тесри турркаран  хӑрарӑн? ҫитменнине тата ху урсӑнти 
ҫӑпату та хӑратнӑ сана, тесе тек ҫапла кулнӑ тет унтан.

Тилӗпе казака. Пӗр тилӗ кураксем ҫине пӑх- 
са пьтнӑ майна пусса кайа панӑ. Пуссин^е шывӗ путма- 
лӑхах пулман та, а н р х  сиксе тухма та май пулман. 
Хайхи тилӗ хуйхӑрса лара4 тет пусӑра. Пыра4 тет ҫа- 
кӑнталла сухалӗсене каҫӑргса, темӗн пысӑкӗш мӑйра- 
кисене ^ӗтӗретсе пӗр ӑслӑ казака. Ку ӗҫсёр аптӑранӑ 
йенне пусса пырса пӑхат те, тилле курах кайат: мӗн 
тӑватӑн есё унта тилӗ тус? тет.—Пӑртак канас терём- 
ха, казака тус: ҫӳлте шӑрӑх пек туйён^ё те, кунта 
кӗрсе ларас терӗм-ха. Ех, казака тус, кунга йепле 
аван—ӗҫке: сулхӑн, шыЕё те сивё, ӑша кантарсах йара4, 
терӗ тет тилли. К ар к и н  тахҫанах ӗҫесси килнё мӗн.— 
Ш ывӗ т;ӑнахах аван-и вара? тесе ыйта4 тет ку.— Ы тар- 
ма та ҫук ӗнтӗ: тӑп-тӑрӑ, тӑрна куҫӗ пек. Ӗҫессӳ ки- 
лет пулсан, сик кунта, иксёмӗре те вырӑн ҫитӗ, тесе 
кала4 тет тилли кӑна. Хайхи казака ухмах майӗпе пусса 
тилӗ ҫине сике napat: тилле кӑштах пуҫтарса хумасЕ—
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Ex, ухмах сухал! сике те пблмербн, пбтбмне сирпбтсе- 
пбгертен, терё тет кӑна тилли.

Хайхи тилле пусӑран тухма тинех май кил^б тет: 
малтан вӑл казака ҫурӑмб ҫине сиксе хӑпарт)б тет, ун- 
тан мӑйраки ҫиее, мӑйраки ҫинт;ен сиксе тухах кайре тет.

Казаки вара иусӑра пӑртакках выҫӑ вилеймен тет: 
ӑна аран шыраса тупса мӑйракинҫенсбтбрсе кӑларнӑтет.

Вилнӗ пек п ул н ӑхӗр . П бр^аплӑ ҫыннӑн хӗ- 
рб ӳссе ҫитбннб л;ухне вилсе кайеӑ. Аеа шур тумтир 
тӑхӑнтарса тупӑка вырттарнӑ. Унӑн ҫӳҫбсене илемлен- 
терсе шултӑра ахах шӑрҫасем тире тире хунӑ, сыл- 
тӑм аллиее хаклӑ йышши ^ул-куҫлӑ, илемлб ҫбрб тӑ- 
хӑнтарнӑ. Ашшб-аыӑшб хушнипе ӑиа ҫав хаклӑ йанали- 
семпех пытарнӑ. Тепёр каҫхине масар хуралҫи хунар 
илнб те, масар ҫине кайнӑ; унта шӑтӑка л;авса уҫса, 
тупӑк хуппине илнб; ку хбр ҫумбнт;ен хаклӑ йапали- 
сене илес тесе тин а н р х  аллино йанӑ та, хбр сасар- 
тӑк тӑрса ларса, хуллен: мбн кирлб сана? тесе ыйтнӑ^ 
Ҫак вӑрӑ сехри хӑпнипе хунарне пӑрахах тарн ӑ .Х ай  
вилнб тенб хбр т;иперех тупӑкран тӑрса тухнӑ та, масар 
хуралҫи пӑрахса хӑварнӑ хунара тытса килне тавӑрӑннӑ.

Хбрб пырса кбрсен ашшбсем йенле хӑранине, вӑл т^брӗ 
йулнӑшӑн вбсем йепле савӑннине хӑвӑрах пблбр бнтё. 
— Ҫынна виҫб кунсӑр пыгарма каламан.

Ватӑеемпе ҫамрӑксем. Микихвербн икб ывӑл 
пулнӑ: пбри вуник ҫула йахӑнта, тепбри вунтӑватта 
йахӑнта. Пбрре Микихвере кӳршисем каласа кйтарт- 
нӑ—ун анисом ват карт)ӑкран кулнӑ тет имбш. Аш- 
шб кусене хӑтӑрарах ^бнсе, ватӑ ҫынтан кулни аван 
мар тесе кала кала ӑнлантарйӑ. Ат;исем р р ӑн м а пул- 
т,бҫ тет. П ӑртак пурӑнсан, ҫак aijaceM хӑйсем сӑмах 
панине маннӑ. Пбрре вбсем ватӑ, ҫук ҫынна тбл пул- 
нӑ та, унтан татах: ват-супнӑ тесе кула пуҫланӑ. Аш- 
шб ҫавна пблсен: йепле ӑса кӳртес-ши ку айванссне,
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тесе шухӑшла пуҫланӑ. Нумай та пурӑнман, Микихве- 
ре шыва кӳртнӗ кун ҫитнӗ. А^исем агашӗ патне пынӑ 
та, каланӑ: атте, телейлӗ пурӑнмалла пултӑр, ӗмӗрӳ 
вӑрӑм килтӗр, тенӗ. Ашшё каланӑ: а^амсем, манӑн ну
май пурӑнассӑм килмест, мана есир р с р а х  вилме су- 
нар, епё ватӑлит^енех пурӑнма хӑратӑп. Ав, ну май та 
пулмас! халё, есир пӗр ватӑран: ват-супнӑ, тесе кулнӑ 
тет; ҫавӑн пек ватӑлсан, усал а^асем манран та: ват 
супнӑ, тесе кулёҫ, тенё. А^исем ашшёне пит йуратнӑ; 
ҫавӑнпа вӗсем вӑтанса хёп-хӗрлё хӗресленсе кайнӑ, та, 
ниӑҫта кайса кёме пӗлмен. Вара ҫапла хӑйсем йёркесёр 
хӑтланнине сиснё те, вӗсем ӳлӗм ватӑсен^ен кулман.

Ҫара-уранпа ураеӑр. Тимахви йут ҫын сурӑ- 
хёсене кётсе (пӑхса) пурӑннӑ. Сурӑх кӗтнӗшӗн ӑна пит 
сахал тӳленё, унӑн ҫӑпата илме те укҫи ҫитмен. Пӗр- 
ре ҫак Тимахви хӑна килё хапхи умӗн^е ҫара-уран 
тӑнӑ. Ҫав вӑхӑтра ҫак ҫурт патне кӗлен^е алӑклӑ кӳме 
пырса тӑнӑ. Ӑшӗ варканипе Тимахви р п л ӑ  урана си
не пӑхса калат: ей тӗн^е! пулаҫҫӗ мён ҫакӑн пек ура- 
папа ҫӳрекен телейлё ҫынсем! Пирӗн пеккине ун пек 
уранапа ҫӳреме мар, ҫуран ҫӳрени те сахал, ак тата 
ҫара-уран ҫӳресе пӑх-ха! Епӗ тӑлӑхскер ӗмӗр капла 
ҫын патён^е хурлӑх курса, сётӗрӗнсе ҫӳремешкӗн мӗн 
туса Турра кӳрентернӗ-ши? Ак ҫак улпутах ёнтӗ те- 
мӗнгаӗн Турӑ ҫав тӗрлӗ ырӑ курмалла тунӑ? Ку улпут 
пек манӑн пӗр сехет а н р х  пурӑнса пӑхас-^ӗ: кёрсе 
ӳксеттём вара ырӑ пурӑнӑҫа! тет. Унэден те пулман, 
кӳме алӑкӗ уҫӑлса кайнӑ та, унтан пӗр уксах улпут 
лакӑш гатса тухнӑ, ӑна тарҫисем пулӑшса кӑларнӑ. Ти
махви унтан ш артах сикет. Турӑ, усала-тӗселе сирех, 
тесе сӑхсӑхса илет те, хире сурӑхӗсем патне пӗр ҫа- 
вӑрӑнса пӑхмасӑр тара!’. Ҫавйнтан вара Тимахви ҫын 
пурлӑхне ӑмсанма мар, хӑй ҫара-уран ҫӳренёшӗн те 
пёртте Турра ӳпкелемен.



Енепе казака таки. Пӗр карт}ӑкӑн ёнепе ка
зака таки пулнӑ. Енепе казака таки кётёве пёрле ҫӳ- 
ренӗ. Ени сунӑ ^ухне пёртте тёк тӑман. Пёрре кар- 
^ӑк тӑвар сапса ҫӑкӑр илсе тухнӑ та, ёнине йӑпатса: 
тӑп тӑр, айван, ме, ме; тӑп тӑрсан тата илсе тухса 
парйп, тенё.

Тепӗр каҫхине казака таки кӗтӳрен ёнин^ен мала- 
рах тавӑрӑнат те, карт;ӑк умне пырса урисене р р к а -  
ласа та тӑраЕ Кар^ӑк кӑна ал-шӑллипе хӑмсарат. К а
зака таки тӑпах тӑрат, тапранмас4 * те: вӑл—кар^ӑк 
ӗнине: тӑп тӑрсан ҫӑкӑр парӑп, тенине манман. Кар
мак казака таки иглеменнине кураТ те, ӑна патак илсе 
ҫаптаркаласа йара4. Казака таки кайсан, кар |ӑк  каллах 
ёнине ҫӑкӑр парса йӑпага пуҫлаЕ К азака таки вара 
шухӑшлаЕ ку ҫынсен тӗрӗсси мӗнё ҫук иккен. Епё ёне- 
рен те лӑпрах тӑтӑм, ҫапах ҫаптар |ӗ  мана, тет.

Хайхи айаккарах кайат те, Tjynca пырса— тӑрӑст! 
тутараТ кар^ӑка. Кар^ӑк ^ӗресси-мёнӗпе пӑлтӑр-палтӑр 
^икеленсех кайрё тет вара.

Тилӗпе кӑкшӑм. Пӗр арӑм хире (уйа) тыр выр- 
нӑ ҫӗре кӑкшӑмпа сӗт илсе пынӑ. Ана вӑл йывӑҫ тёмӗ 
кутне пытарса лартнӑ. Ҫав кӑкшӑм патне тилӗ йӑпшӑн- 
са пырагГ те, пуҫне ^иксе сӗге ӗҫет йараЕ Тилле ӗнтӗ 
киле кайма та вӑхӑт ҫитнӗ мӗн те, ан^ах кӑкшӑмран 
унӑн пуҫё тухмас'Г иккен. Ҫӳрет тет ку пуҫне ывӑтка- 
ласа.—Ну кӑкшӑм, алхасу ҫитё ӗнтӗ, ман киле каймал- 
ла тата, йарах ёнтӗ, кӑкшӑм тус, тесе кала4 тет хӑй. 
Унтан татах: йе кӑкшӑм, алхасса тӑрантӑн пулё-ӗҫке 
ёнтӗ, йе т;ӑнахах йарас мар тетӗн-и ҫак тата? тесе йӑ- 
пата4 тет кӑкшӑма. X y t те мӗн ту, кӑкшӑм кунӑн 
пуҫӗн^ен уйӑрӑлмас4 тет. Тилё шал г ҫиленсе ҫитет те, 
калаГ: tjhm халё еппин, епё сана турран килмене!.. 
ирёккён йамастӑн пулсан, ак шыва путарам епё сана! 
тет. Хайхи тилё ҫырма хёррине ijynca n u p af те, как-

V
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шӑма путарма тытӑнаЕ
Кӑкшӑмӗ вара путасса путнӑ га, ан^ах тилле те 

хӑйӗнт^ен хӑварман.
Епӗ еехет  ҫӗмӗрни. Манӑн атте сехет тӳр- 

летме ӑста. Сехет Хӗветки тесен, ӑна таҫти ҫын та 
пёлет. Ӑна кура пӗ^ӗк ^ухне мансӑн та сехет тӳрле- 
тес килет~|ӗ. А н р х  аттесем, епё айваннине кура, мана 
сехет тӳрлетме мар, вёсен ҫумне сӗртёнме те xymMacf- 
^ӗҫ. Епӗ ҫапах вӗсем килте ҫук |у х  тыткаласа пӑхаттӑм.

Пёрре ҫапла атте пӗр сехете илсе, салатса тӑкрӗ 
те, тӳрлете пуҫларӗ; тӳрлетсен тӳрлетсен хӑй таҫта 
тухса кайрё. Анне кӳрӗше ларма кайнӑ-^ӗ. П и^есем  
иккӗшӗ те ирех вӑрмана вутта кайса-^ӗҫ. Мана ирёк 
пулт;ӗ: млатук илтём те, сехет ураписене шакка пуҫла- 
рӑм, а н р х  манӑн ҫапмассерен шӑлӗсем хуҫӑлаҫҫӗ. Еҫ- 
лесен ёҫлесен кайалла ҫавӑрӑнса пӑхрӑм та, ^ӳре^е 
виттӗр атте килнине курах кайрӑм. ^асрах сехет урапи
сене хуратӑн та, кӑмака ҫине ӑлӑхса выртатӑп. Атте 
кил^ӗ те, сехетне тӳрлетме пуҫларё. K ypaf ку: хӑш 
хӑш урапин шӑлӗсем хуҫӑк. Унталла-кунталла пӑхка- 
ларё те, хайхискер енӗ кӑмака ҫин^е выртнине курах 
кайрё. Ман патма пыг1)ё те, ыйтаЕ Елекҫей, сехет ура- 
пи шӑлӗсене есё хуҫрӑнам? тет.—Ҫу-ук, епӗ мар, терӗм 
епё.—Йепле есё мар? Санран пуҫне урӑх никам та ҫук-т)ӗ 
кунта, терӗ. Унтан мана ҫӳҫрен сётӗрсе антарса шӑпӑр 
хулли хуҫҫа ил^ӗ те, тытӑнт)ӗ ҫунтарма: ак сана се
хет шӑлё хуҫма вӗрентем, ӳлӗмрен пырса ан ҫыпҫӑн! 
тесе темёнэден ҫаптар^ӗ.

Ҫавӑнтан кайран епё аттерен пит нумайт^ен хӑраса 
ҫӳрерём.

Вилнӗ ^ӗпӗ ^ӗрӗлни. Пёрре мана тырӑ выр- 
нӑ вӑхӑтра ^ӗпё сыхлама хӑварт)ӗҫ. Ун т;ух ^ёнёсем 
тухни виҫҫӗмӗш кун ан^ах-^ӗ, ҫавӑнпа вӗсене пӳртех 
хупса хӑвар^ӗҫ. Аттесем кайсан, епё |ӗпёсене ҫитере
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пуҫларӑм. Пирӗн пӳртре таракан пит нумай-^ӗ. Епӗ 
т;ӗпӗсене таракан ҫитерес тесе сакка илтӗм те, ӑна 
урай ҫумне шакка пуҫларӑм. Ш акканӑ Tjyx тепле пёр 
^ӗппе сӑмеин^ен тиврӗ те, ^ӗпё ҫавӑрӑна пуҫларӗ. Ҫа- 
вӑрӑнсан ҫавӑрӑнсан кайрӗ ӳкрӗ те, вил^ӗ. Епӗ ӑна 
илтӗм те, |ӗрӗлми-ха тесе, хӗвел ӑшшине ^ӳре^е ҫи- 
не хутӑм. Хӑранипе хамӑн ниӑҫта кайса кӗме ҫук т]ӗ- 
ре ҫунат, нимӗн тӑва пӗлмесӗр тула тухса кайрӑм. 
Урамра ман йулташсем выл,аса ҫӳреҫҫӗ. Манӑн вьи^ас 
та килмест. Курӑк ҫине лартӑм та: аттесене мён ка- 
лӑп-ши ёнтӗ, тесе тем пек хуйхӑратӑп; ларсан ларсан 
ҫавӑнтах йӗрсе те илетӗп тата хам. Arga ӑсӗ ҫав: те- 
мӗн йӗмелли пур ӗнтӗ ҫав |ӗпӗш ӗн! Унтан пӳрте кё- 
тём те, пӑхатӑи,— хайхи т;ӗпё ^ӳре^е ҫин^е лара napaf: 
^ёрӗлнӗ ку ӑш-ҫунтармёш! Епӗ ӑна 'gype^e ҫин^ен ил- 
се урайне йатӑм та, ку амӑшё патне gynca кайрӗ. Вара 
тин манӑн ^ӗре лӑпланг§ӗ. Каҫхине аттесем вырмаран 
тавӑрӑн^ӗҫ. Епӗ мӗн пулнине вёеене вӑл каҫах каласа 
кӑтартаймарӑм, пӗр-ик ерне иртсен тин каларйм. Атте
сем вара кулса каларӗҫ: ку айван мӗн пур ^ӗппе вӗ- 
лерсе пӗтерӗ, терӗҫ.

Ҫавӑнтан кайран епӗ ^ӗпсене алла тытма та хараттӑм. 
Аеанне мана ӑеа вӗрентни. Пӗрре манан 

аттепе анне Ш упашкара кайрӗҫ. Епир киле асаннепе 
иккӗнех йултӑмӑр. Асанне те вут хутса ҫунтарсан 
хӑйӗн куммисем патне тухса кайрӗ те, епӗ пёр нӗт^е- 
нех тӑрса йултӑм. Пӳртре п ӗ ^ е н  ларма тискер пек 
туйён^ӗ; епӗ вара йывӑҫ пах^ине выадама тухрӑм.

Пирӗн йывӑҫ nax'gn пысӑк мар^ӗ: пӗр ҫи^ӗ улма 
йывӑҫҫи пур-^ӗ, урам йен^е виҫӗ хурӑнпа пӗр вӗрене 
пур-|ӗ, тата пӗр пё^ик хӑмла ҫырли тӗмине пёр 
пътсӑк ватӑ ҫёмӗрт пур-^ӗ. Вӑл п а х р п а  йунатарах 
тата йут пах^а пур-^ӗ. Вӑл п а х р р а  йывӑҫ пирӗн^ен 
ытлах мар^ӗ те, хӑмла ҫырли пит нумай-^ӗ. Пирӗн



п а х р п а  ҫак йут п а х р  хуш ш инр шӑтӑрнак тытнӑ- 
р ,  а н р х  пёр тёлте пӗр а р  кӗмелӗх шӑтӑк nyp-'ge.

Ҫапла п а х р р а  в ы р с а  р п кал аеа  ҫӳренӗ р х ,  епӗ 
хай хӑмла ҫырли тӗми патне пырах тӑтӑм. Манӑн 
хӑмла ҫырли ҫийес килсе кайрӗ те, епӗ ҫырла шыра- 
ма пуҫларӑм, а н р х  пӗр ҫырла та тупаймарӑм. Вара йут 
п ахрн алла  пйхрӑм та, хӗп хӗрлӗ ҫырласем курӑнса 
кайрӗҫ. Манӑн тата ытларах ҫийесси килсе кайрё. Ун- 
талла, кунталла пӑхрӑм та, никам та курмӗ-ха, тесе 
кӗтӗм. А н р х  татма п уҫлан ӑ^ё .—Мён тӑватӑн есӗ?! Ах, 
йурамисӗр! тесе кӑшкӑрса та й а р  п а х р  хуҫи арӑмӗ. 
Епё вара урана ҫӗре тивретмесӗр киле ҫитсе ӳкрӗм 
те, питёрёнсе лартӑм. Ҫак арӑм шаккакаларӗ, шакка- 
каларӗ те: р м -х а , епё сана асаннӳне каласа парам, 
вӑл сана лайӑх ты ткалакан^ӗ-ха, терё те, татах теп- 
ре алака кӑрӑс! тапса анса кайрӗ. Вӑл кӑшкӑрашнине 
илтсе пирӗн пӳрт патне темӗн р х л ӗ  а р - п ӑ р  нуҫта- 
рӑннй. Вӗсем мана пӗр ррӑнмасӑр: вӑрӑ, вӑрӑ, хӑмла 
ҫырли вӑрри! тесе ҫуйвагаҫҫӗ. Епӗ вӑтаннипе шйтӑк 
пулсан шӑтӑка сикӗттём. Сасартӑк ҫакеем гаӑпах 
р ӑн р ҫ . Епё вара хай арӑм асаннепе калаҫнине илт- 
рӗм. Асанне ӑна хирёҫ нимён те рнм ерӗ, п ы р  те, 
алӑка тапса: уҫ! терё. Епё хӑраса уҫрӑм. Асанне та
тах: мӗншӗн ӗсӗ питёрӗнсе ларатӑн! тесе кӑшкӑрса 
й а р .  Епё: ахалех, тетёп. Мана асанне ҫӳҫрен йарса 
и л р  те: акӑ сана ахалех! Ҫын п а х р н е  ан кӗр, ан кӗр 
ӳлёмрен! тесе ашӑтма пуҫларё. Унтан мана р л а н а  
хупса лартрӗ те, кунӗпе ҫӑкӑр памарӗ. Ҫавӑнтан кай
ран еиӗ ҫын п а х р н е  кӗме пит хӑраттӑм, йулгашсем 
кӗрсен те кёместӗм.

Епӗ ӳкӗнни. Манан атте куҫӗ курнӑ р х н е ,  тул- 
ти ӗҫрен пушансассӑн йалан савйт-сана тӗп лет-р , кӑ- 
шӑл ganaf-'je. Вӑл ӗҫленӗ р х н е  пирён валли в ы р м а  
хӑма татӑкӗсем темён р х л ӗ  п у л а ^ ӗ ҫ .
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Пӗрре епир кӳршё ат;и Кёркурипе хӑма татӑкёсем- 
пе урай варринт;е выл,акаласа ларагпӑр. Кёркури тепле 
ӑнсӑртран манӑн пӳрт пеккине ишрӗ пӑрахрё. Уншӑн 
манӑн Кӗркурийе ҫилӗ кил^ё. Епӗ ӑна хӑма татӑкӗпе 
пуҫӗн^ен пат! тутартӑм. Кёркури йёре пуҫларё. Анне 
илтрё ге: мёншӗн тиврён? хӑна тивсессён аван пулӗ-и? 
Авӑ ӗнтӗ вӑл киле кайа!1; кампа выл,ӑн вӑл кайсассӑн? 
терӗ. Кёркури |ӑ н а х  та ҫӗлёкне. алсисене тӑхӑн^ё тег 
алӑк патнелле утса кайрӗ. Епӗ нимӗн зёнеймесгёп. 
Тӳсеймесёр йӗгӗм йатӑм. Мёншӗн кӑна ҫапрӑм-ши? те
се ӳкёнетӗп хам йшӑмра. Кёркури епӗ йӗнине илгрё 
те: ан йёр, Ал,уш, ан йёр; a ta  тагах паҫӑрхин пек 
Bbujap! терӗ. Мана тата питӗрех намӑс пул^ё. Tjapa- 
наймасӑр тата хытӑ йӗре пуҫларӑм. Кӗркури ар ш л а- 
каласассӑн., йӑпаткаласассӑн тин царӑнтӑм.

Нумай пӗтё, сахал ҫигё; пӗрле пурӑннине мӗн ҫитӗ? 
тесе йурлаҫҫӗ ваттисем.

Алӑкран тухса кайсассӑн, аллӑ тёслё ӑс кӗрет.
Пӳрнееем. Пӗрре алӑ пӳрнисем пёр пӗринпе 

хӑшӗ асли ҫин^ен тавлашма тапрагрӗҫ тет. Пуҫ пӳрни 
ыттисене кӑшкӑрса пӑрахрӗ тет те, кала? тет: ан |ё -  
нӗр есир! есир ӑҫта мана ҫигме: епё сиртен пуринт;ен 
те вӑйлӑ, есир епё пулмасан нимён тёшне те тӑрас ҫук. 
Есир пурсӑр та епё пе-эден тунине те тӑваймастӑр: епё 
сирӗн пуҫлӑхӑр! терё тет.

Ҫапла пулмасӑр вара, тесе кӑшкӑрса йат)ё тет гага 
шӗвӗр пӳрни: пур йапаланӑн та ӑсти кам?—Епё. Еҫе 
пурин^ен те ҫыпӑҫуларах тӑваканни кам?—Епё. Пурин- 
^ен те ытларах ёҫлекенни кам ?-Е п ех . Каласан кала- 
масан та ман пек йурӑхли ҫук; ҫапла ҫав епё! терё тет.

Ҫитё ёнтё сире ҫӑварӑрсене карма! терё тет вӑта 
пӳрни. Кам пуринт;ен те вӑрйм, нурин^ен те пысӑк? 
Е! ^арӑнтӑр-и! тӳррипе каласан аван мар курна?! Ҫап- 
ла ҫав! Тавлашсан тавлашмасан та, ман пекки хамӑр
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хушшӑмӑрта ҫук-ха вӑл! р п ер тер ех  пурӑнӑр манпа, 
терё тет вӑл.

сз

Иатсӑр пӳрни каларё тет: кулас килет ман сирӗн 
дине пӑхсан: йӗриирн тавлашаҫҫӗ хӑйсем, мӗн ҫи н рн  
тавлашнине пӗлмеҫҫӗ! Кам ҫинр-ш и вӑл хаклӑ йыш- 
ши рл-куҫлӑ ылттӑн ҫӗрӗсем? Ман ҫ и н р  мар-и вара? 
Хӑвӑр та пӗлетӗр: пуйан пурне те тума пултараЕ— асли 
те ҫавах. Сирӗн гавлашни ахалех вӑл, терё тет.

К а р  пӳрни тавлашнӑ ҫёре хутшӑнман, вал пӗр т,ӗн- 
месёр тӑнӑ. Ы тти пӳрнисем харах кӑшкӑрса пӑрахса 
каланӑ кӑна: ей! улӑп! мёншӗн есӗ нимӗскер те р н -  
местӗн? Кала-ха пӗр сӑмах та пулин! тенӗ. К а р  пӳр- 
ни йӑвашшӑн каларӗ тет: ман мён каламалла, сире 
тавлашса ҫёнтереймӗн. Ак ҫакна калам-ха еппин пӗрех- 
хут: Турӑ мана сирёнпе пӗрлех пултарнӑ. Епӗ мёне 
йурӑхлине йурӑхсйррине пӗр Вӑл а н р х  пӗлет. Вӑл пӗ- 
тӗм тӗн р р и  йапалана харпӑр хӑй вырӑнне лартса ӗҫ 
тупса панӑ, пур те харпӑр хӑй вы рӑнр аван. Есир 
пурсӑр та аслисем пулӑр, епё хама Турӑ мёнле пултар- 
нӑ, ҫаплипех йулам, терӗ тег вӑл.

—Ай, к а р  пӳрне! маттур, аван сут-туса патӑн пире! 
Мӑскал п ӗ р к  пулсан та хаклӑ, тесе ахал, каламаҫҫё 
иккен! тесе харӑс кӑшкӑрса йа^ӗҫ тет лешсем.

Ҫавӑнтан вара пӳрнесем тавлашма рр ӑн ^ӗҫ  тет те, 
пӗр пёринпе килӗшсе, пёр пӗрне пулӑшса пурӑна пуҫ- 
ларӗҫ тет.

Симун П И 'ЗД е. Пӗрре епӗ хӗлле вӑрмана йывӑҫ 
касма кайрӑм. Виҫё йывӑҫ касрӑм та, турарсене ирт- 
рём, шуратрӑм. П ӑхатӑп—ҫанталӑкӗ ахӑрнӑ кайнӑ: ҫӳл- 
тен ҫӑва!’, айалтан шӑла шӑла ларта!1; каҫ та пула!1: 
киле каймалла. Хам шухӑшлатӑп: тӗттӗм пулё те, ҫул- 
на та тупаймӑн, тетӗп. Пыратӑп. Лашана йурттарарах 
патӑм. Йурттаратӑп йурттаратӑп, тухни мёнӗ ҫук: шав 
вӑрман. Хам ҫире кёрӗк н а р р : шӑнса та кайӑн, тетӗп.
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Т)уптартӑм зуптартӑм, ҫулб те курӑнми пул^ӗ: сӗм-тӗттӗм. 
Тин а н р х  ёнтӗ: лашана тӑварас та, ҫуна айне кӗрсе 
выртас, тесе пыраттӑм, хамран инҫе те мар ханкӑрма- 
сем (|ӑмӑр шӑнкӑравсем) илтӗнех кайрӗҫ. Иштере пуд- 
ларам ҫав ханкӑрмасем йеннелле. Куратӑп— виҫё лайӑх 
cap лаша тӑрат, ҫилхисене хӑйусемпе йава-йава йанӑ, 
ханкӑрмисем ҫап-ҫутӑ, ҫуни ҫин^е икӗ маттур йёкӗт лараЕ 

— Сыви-ха, тӑвансем! терӗм.—Сывӑ-ха, п и ц е! терёҫ.— 
Ҫул ӑҫта-ши, тӑвансем? тесе ыйтрӑм.—Ак епир ҫул вар- 
ринт}е тӑратпӑр, терӗҫ. Иштеркелесе тухрӑм епӗ ҫак- 
сем патнелле, пӑхатӑп—ҫул тап-такӑр! ак саману! шӑл- 
са лартас йӗрки асра та ҫук! Куеем мана: afa  пирӗн 
хыҫран, терӗҫ те, хӑйсем вӗҫтере паг{)ӗҫ. Маеӑн кӗсри 
имшергерехскер йула пуҫларӗ. Епӗ: ан кайӑр-ха, тӑван- 
сем! тесе кӑшкӑра пуҫларӑм. Хайхисем тӑратрӗҫ те, 
хӑйсем кулӑҫҫӗ. Унтан мана: лар пирӗнпе, пушӑла ла- 
шӑна ҫӑмӑлтарах пулё, терӗҫ. Епё: сӑпаҫҫипе, терём 
те, вёсен ҫуни ҫине пырса лартӑм. Ҫуни аван, лайӑх 
тӑласемпе ҫапса нӗтернё. Тин ларса ӗлкӗрнё-^ӗ, лаши- 
сене: ну айвансем, тесе р в ӑ ш  тивертрӗҫ те, лашисем 
ҫил пек кайрӗҫ, хыҫалтан тӑман тухса ант^ах пыраЕ 
Пӑхрӑм та, тёлӗнсех кайрӑм: ҫангалӑк ҫутӑлнӑ кайнӑ, 
ҫул пӑр пек, тап-такӑр. Хамӑр ҫил пек пыратпӑр, сыв- 
лӑш ҫавӑрма та ҫук, туратсем питрен ҫӑт-ҫат тутарса 
а н р х  йулаҫҫӗ. Темӗншён епё гаиклене пуҫларӑм. Ма- 
лалла пӑхатӑп та, каласа ӗненес ҫук, т;ӑнкӑ терипе 
р н к ӑ  'гу, унтан тӳрех нитӗ тарӑн вар. Сарӑ лашасем 
тӳрех тарйн варалла ыткӑнаҫҫӗ. Епё шартах сикнипе: 
ах аттем, тархаш ш ӑн хуллен, вӗлеретӗр! тесе кӑшкйра- 
тӑп хам. Аҫта вёсемпе: кулса, шӑхӑрса анрах пыраҫҫӗ. 
Лапшсем ҫыран хёррннех пырса ҫитрёҫ.— Пӗтрём ёнтӗ! 
терӗм. П ӑхатӑп—пуҫ тӑррин^е турат. Ентӗ пётсен те 
хӑвӑрах пӗтӗр, тесе шухӑшлатӑп. Снксе тӑратйп та, 
ҫакӑнатӑп ҫак туратран. Тин ҫакӑннӑ-^ё, кӑшкйрса та
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йагӑм: тытйр-ха мана! тетӗп. Ҫавйнтах тата хама та 
кӑшкӑрашнӑ сасӑсем илтёнеҫҫӗ: Симун пит^ене темӗ- 
скер нулнӑ, мёншӗн кӑшкӑра^, хӑйа ҫутӑр-ха, теҫҫӗ. 
Хӑйӑ ҫутрӗҫ. Куҫа уҫса пӑхрӑм та, епё пӳртрех иккен: 
сентёререн ҫакӑннӑ та, вилес пек кӑшкӑратӑи. Тин туй- 
са илтӗм вара: епё ӑна пурне те тёлёкре курна мӗн.

Выртмара. Епир ака-суха ҫин^е, тата кёркунне 
те кпҫсеренех лашасемпе ҫаран ҫине выртма кайаттӑ- 
мӑр. Пирӗп выртма ҫаранё хамӑр йалтан инҫех мар, 
пёр-икӗ ҫухрӑмран та ытла пулмӗ. Вӑл ҫаран икӗ йал 
хушшинт;е: пӗр вӗҫӗн^е пирён йал, тепӗр вӗҫӗн^е, пёр- 
ик ҫухрӑмра, урйх йал. Икё йен^е икӗ лутра сӑрт. 
Варрин^е пё|ёкҫеҫҫё ҫырма йухса вырта'Г. Ҫырма тӑ- 
рйх унта-кунта хура хӑва тӗмӗсем ӳсеҫҫӗ. Ҫав ҫарана 
епӗ лашасемпе темиҫе те кайнй. Каймассерен унта aija- 
сем пӗр-пёр вЯйӑ туртса кӑларагГ-Т)ӗҫ.

Пӗрре ҫапла епӗ кӗркуене выртмана кайрӑм. Кӗрхи 
каҫ пит тёттём пулаГ те, сулхӑн пул at; ҫавӑнпа ҫӗр 
каҫит^ен урасем шӑнса кӳтсех кайаҫҫӗ. Ацасен пур те 
пӗр ҫёре пухӑнт;ёҫ те: а'Гӑр, а^асем, кёҫёр каш ли|ё 
ҫунтарар! кӑҫал кашлит;ё нумай! терӗҫ. Ҫапла кала- 
сассӑеах, пур те т}ӑл-пар салан^ёҫ анасем ҫинелле. 
А р - п й р  нумайӑн: пёр самантра темиҫе купа, пысӑк, « 
купасем, урам пек, йёркерен тӑва тӑва тухрёҫ. Унтан 
вӑл купасене вут тёрте тёрте йат,ӗҫ. Ак хайхи каш- 
л и |ё  ҫатӑртатса ҫуна пуҫларё ӗҫке! Ҫулӑмӗ ҫӳлелле 
пӳрт ҫӳллёш кайаЕ Пӗтём ҫаран ҫап-ҫутӑ пулт}ӗ. А |а - 
пйл}а савйннипе нимён тӑва пёлмест. Хййсем пур те 
кашлит)ӗ тусанӗпе ^ыкантан та хура пулнӑ, куҫ шур- 
рисем aeijax куранаҫҫё. Хӑйсем ҫапах пёр пёрин^ен 
тйрӑхлакаласа кулса, вут йӗри-тавра ^упкаласа ҫӳреҫ- 
ҫӗ. Шйри-шари, лӑй-лай тӑваҫҫӗ: пётем ҫаран ҫёр ҫӗ- 
мёрӗлет, калан темён пулнӑ тесе.

Ҫапла шуйӑхкаласа тӑнӑ ҫӗре хамйр йал нассусӗ ки-
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ле napaf кёмсёртеттерсе. Ун хыҫҫӑнах тата хамйр 
йалтан та, тепӗр йалтан та, ҫуранлӑ ҫынсем ijyna ijy- 
па ҫитрӗҫ. Нассуспа килекенсем пирён пата пырса т;а- 
рӑн^ёҫ те, ни вйрҫаймаҫҫӗ, ни йатлаймаҫҫӗ пире. Хй- 
ранипе шап-шурӑ шурса кайнӑ хӑйсем. Пӗҫҫисене шарт 
ҫапаҫҫӗ.— К у-|ухнехи а р - п ӑ р  темӗн туртса кӑларӗ! 
Вара епир сирӗн йал gyHaf пулӗ тесе! теҫҫё йут йал- 
сем,—Епир сирӗн йал ҫуна^ пулӗ тесе тата! теҫҫӗ пи- 
рӗн йалсем. Лашисене кӑшт кан гар^ӗҫ те, кайрӗҫ вара 
калла килелле шалтӑртаттарса.

Вӑрланӑ лаш а тупӑнни. Иӗр ҫыннӑнне ҫӗр- 
ле хӑй йуратакан т;и лайӑх лашине вӑрласа кайнӑ. Ку 
ҫын нумайах шухӑшласа туса тӑман: хӑвйртрах ла
ша паеарне кайнӑ та, унта лашине пёр палламан ҫын 
сутса тӑнине курнӑ. Ку ijacpax йӗвенӗнтден йарса ты- 
Tat те: ку лаша манӑн! ӑна манне иртнӗ ернере вйрла- 
са кайрӗҫ, тесе кӑшкӑрса йараЕ 
—Иепле санӑн? аташмастӑн-и вара есӗ? Ку манӑн пайӑр 
хам лаша. Кам пёлет тага, санӑн та тен ҫакӑн тӗслех- 
т;ӗ пулӗ: тӗн^ере сахал-и пёр тӗслӗ лаша, тенё лешӗ.

Лаши хуҫи ^ейескер пулнӑ: вӑл лаши куҫёсене хуп- 
ласа тытнӑ та, ыйтнӑ: ҫак лаша т>йн санйн пулсан, ка
ла еппин: унӑн хӑш куҫӗ суккйр? тенӗ. Лешё пӗр шу- 
хӑшламасйрах: сулахайӗ, тенё.

Хуҫи вара аллине лаша куҫӗсем ҫин^ен илнӗ те: 
халӗ есӗ вӑрри паллах ӗнтӗ: лашун пӗр куҫё те сук
кйр мар, акӑ пйх-ха, тенё. Х алӑх хушшин^е ҫавйнтах 
ахӑлтатса кулса йанй. Тытйр ҫав вйрра! тесе кӑшкйра 
пуҫланй. Вйрра тытнӑ та, сута илсе кайнй вара.

Вӑрӑм ӗмӗр. Пӗр сакӑрвунй ҫулхи старик кӗр- 
кунне, пӗр ӑшй кун хӑйӗн пӳр^ӗ ҫумён^е ларнӑ. Унӑн 
пуҫӗ йур пек шап-шурй пулнӑ; пи^ӗсем тӑп-тулли, илем- 
лё, куҫӗсем ^ӗп-зӗрӗ пулнй; аллисем тӗреклӗ, пур ӗҫе 
те  йурйхлӑ пулнй. Тулта кил-картин^е унӑн а^исен
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ат;исем выпаса ҫӳренӗ. Ун пагне нумай ny.TMacf хула- 
ран килнӗскер пёр ҫамрӑк ҫын пынӑ та: йен те есё 
хализден пурӑнса ҫакӑн т;ухлӗ вӑй, ҫакӑн зухлё тӗрек 
усрарӑн? тесе ыйтнӑ.

Старик ӑна каланӑ: мана мӗн хам ҫамрӑкранпах хӗ- 
вел тухнӑ |ухн е вырӑн ҫинт^е выртнине никам та кур
ман; Турӑ пире канма панӑ каҫ пулсанах, епӗ канма 
выртаттӑм;— вӑрансан вырӑн ҫин^е выртмастӑм, тӑрсан 
нихӑҫан та карӑнкаласа мӗн-туса вӑхӑт ирттерместӗм; 
нихӑҫан та ӳркенместӗм, пӗр майах тӑрӑшса ёҫлеттӗм, 
ӗҫлени манӑн ӳте тӗрек кӳртрӗ, кӗл-туни тата— ^унӑ- 
ма тӗреклентер|ӗ: епё йаланах Турӑ нулӑшасса шан
са савӑнса ҫӳреттӗм; Турӑ ҫине те, хам аллӑмсем ҫине 
те шанаттӑм, вӗсемпе епӗ улталанмарӑм, тенӗ.

Ҫамрӑк ҫынни тага ыйтнӑ: сана кам вӗсене пурне 
те вёрентсе ҫитер|ӗ? тенӗ. Старик тӑнӑ та, ӑна хӑй 
пахуине йертсе ’ кайнӑ. П ах р н ^ е  унӑн тёрлӗ ҫимёҫ 
йывӑҫӗсем пулнӑ; вёсен тура^ӗсем ҫимӗҫне йӑтаймасӑр 
айала ҫигех авӑна авӑна аннӑ. Иывӑҫсен хушшишде 
йӗрки йӗркипе хурт вёллисем ларнй. Старик вёллисем- 
пе йывӑҫҫисем ҫине кӑтартса каланӑ: епӗ ҫаксем ҫине 
пӑхса ӑса кӗтӗм, тенӗ. Иывӑҫсене хам лартрӑм, хам 
сыпрӑм, вӗсене хам шыв сапса пӑхса ӳстертём. Вёсен хуш- 
щинт;е тӑнӑ ijyx халӗ мана хам арамеем хушшин^е 
тӑнӑ пекех туйӑна^; вёсем мана Турӑ ырӑ кӑмӑллинег 
Вӑл ӗҫлекен ҫынна пулӑшнине вёрентрӗҫ. Пёт^ёк вӗл- 
ле хурт;ё тата мана ӗҫлеме, сыхланма, тирпейлӗ, пуҫ- 
тарулӑ пурӑнма вӗрентрӗ. Епӗ ёмӗрӗме ёҫе йуратса 
пурӑнсах ирттертӗм; а^асене те, атасен ат]исене те ҫап- 
ла хам пек пурӑнма вӗрентрӗм, тесе кала кала ӑнлан- 
тарнӑ ҫамрӑк ҫынна ватӑ старик.

Курӑк ҫин^и еывлӑм. Ҫула ирхине хӗвел 
пӑхнй вӑхӑтра вӑрмана кайнӑ |у х  хирте курйксем ҫин- 
'ge алмас пек пӗр^ӗсем курӑнаҫҫӗ. Ҫав пёр^ёсем хёвел
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ҫин^е симӗсӗн-кӑвакйн йӑлтӑртатса тйраҫҫӗ. Патнерех 
пырса, вёсем мӗн иккенне п ёлестесе/рп ертерех  пӑхсан, 
унта сывлйм тумламёсене курах кайатйн. Вёсеы курй- 
кӑн виҫ кӗтеслӗ ҫудои ҫиве пухйнса ларнӑ та, хӗволпе 
йӑлтӑртатаҫҫӗ иккен. Ҫул,ҫин тӳнтер йенӗ тӗклӗ, мамӑк 
пек ҫеп-ҫемҫе. Ун тӑрӑх тумламсем йуха йуха анаҫҫӗ, 
хӑйне пӗртте йӗпетмеҫҫӗ.

Ҫав сывлӑмлӑ ҫу^ҫа йеррипен тагса илмесен, тумла- 
мӗ ҫап-ҫутӑ, ^йп-^ймйр пӗр^ӗ пек кусса ана^, йна ку- 
рйк туни ҫумӗн^ен йӑр йухса аннине курмалла та мар; 
хуллен татса, тумламне тута патне илсе пырса, тутан- 
са пйхсан, ҫав тумлам пур ёҫмелли йапаларан та тут- 
лй пек туййна1\

Тӑман айне пулнӑ ҫын. Епё пёрре Тйрах- 
вин пит^ене (мут;ейе) йур айӗн^е пурйннй пёр '5ухйн 
кил-йышё ҫйнт)ен вуласа кӑтартрӑм. Вӑл итлесе л ар- 
сан ларсан: темӗн, ат;ам, пур те т^йн-ши вара вйл унга, 
терӗ. Ҫак йалта акй иртнё хӗлле ^йнах та пуласса та 
пулт)ӗ ун пекки. Петёр Ҫтаппанӗ халӑх вйрманне вут- 
та кайнй; вйрманё пёр тйватй ҫухрймра пулӗ ҫав; каҫа 
йулнӑ ку. Иӑтйнса тухнӑ ҫил-тйман. Лаши н а р р , хйй 
те ҫавнашкалах. Ана урйх ҫулпа кайнй пек туййннӑ 
та, вйл ҫул шырама тытйннй. И урё тарйн пулнй. Вӑл 
шалт халран кайнй. Ҫӳренё ҫёрте пёр лупаыа кӗрсе 
ларнӑ та, кйна ҫавйнгах тйман шйлса кайнй. Лаши 
пӑртак канкаласа тӑрса шйннй KypftHaf, вйл малалла 
утнӑ, тийенё лавӗпех вара ҫапла килне пырса кӗнӗ. 
Килтиеем Ҫтаппана кӗгсе тйнй. Лаши п ё^ ен е х  килни- 
не курнй та, кусем хйраса ӳксе, р с р а х  старйстана кай- 
са каланй. Пӗтӗм халйх ху скал ^ё  вара. Ҫавйнтах 
пёр вунй ҫынна йахйн Ҫтаппана шырама йат;ёҫ. Ҫан- 
талйкӗ пит тискер, нимён те курйнмас1\ Кусем кайса 
шыракаласа ҫӳренё ҫӳренё те, тупаймасйрах тавйрйннй. 
Тепӗр кунне Ҫтаппана шырама пӗтём йалӗпе кайрёҫ,
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вёсем те тупаймасӑрах тавӑрӑн^ӗҫ. Виҫҫӗмӗш кунне пӗр 
ҫын Иуман-касси тийекен йал ҫулӗпе пынӑ. Кунпа пӗрле 
кайӑка ҫӳрекен йытти пулнӑ. Ҫак йытӑ ҫултан инҫе те 
мар, шӑршла шӑршла йура т;ава пуҫланӑ. Ҫынви хӑй 
кайӑкҫӑ вулвӑ. Всӑл лав1 иве тӑратвӑ та: кувта мёв те 
пулив пуртӑр-ха, тесе пахма пынӑ. Хайхискер Kypaf: 
йытти кунӑн пёр пШтӑк рваласа  кӑларнӑ, шӑтӑкёнцен 
пӑс тухса тӑвӑ. Унтан ку хӑй те ^авалама тытӑнаТ. 
TCypaf: В1 алта упа в]ӑтӑкӗ пек хӑвӑл. ПӑхаГ те, унта 
ҫын вырта'Г, ҫыв таврашӗнт]и йур пӗтӗмпе ирӗлвё. Ку 
хӑй Ҫтаппав ҫухалвине илтнӗ мӗн. Вара тӳрех: ҫавӑ 
ӗвтӗ ку, тесе шухӑшла!'. Увтав шӑтӑка р с р а х  йурпа 
витет те, ҫуви ҫ-ине ларса пирӗв йала калама 
пыраТ. Ҫывсем вӑшӑл-вашӑл пухӑв^ёҫ те, кӗреҫесем 
йӑтса ҫав шӑтӑк патве т;упрӗҫ. Хайхи т;ӑнах та Ҫтап- 
пава р к ал аса  кйларвӑ. Вара ӑва кӗрӗкпе ^ӗркесе ҫу- 
на ҫиве вырттарнй та, киле илсе тавӑрӑвнй. Килӗв^е 
ӑна тӳрех пӳрте кӳртмев, малтан тулта йурпа сӑтӑр- 
нӑ. Сӑтӑрсав сӑтӑрсав Ҫтавпав П1ӑвса ыйхӑран вӑран- 
вӑ пек вулвӑ. Вара ӑна пӳрге илсе кӗнӗ. Вӑл кув ӑва 
ҫанах ӑн кӗреймен, тепӗр кунве тин кёвӗ, вара вӑл 
ҫиме ыйтвӑ. Халё ҫав Ҫтаппан сывӑ пурӑваТ-те, а в р х  
калаҫасса темӗскерле лайӑхах калаҫаймаст. Ҫакӑ ёнтӗ, 
aijaM, ^ӑнахах пул^ӗ, терӗ мава Трахвив пи'эде.

Хӗлле. Акй ӗнтӗ хёллехи МаМрка аппа кувӗ 
ҫитрӗ. Вӑл хӗллехи уйӑхӑв тӑххӑрймӗш кунӗн^е пула!1. 
Хёлле урисем ҫине тӑ^ӗ. Тимӗр тусем син^ен шаргла- 
ма сивёсем вёҫсе кил^ӗҫ: пёвесем, ҫырмасем, пур йухав- 
тӑрав ншвсем шӑнса ларт)ёҫ. Ш ӑнвй ҫулсем ҫин^е ура- 
пасем тӑнкӑртатнӑ сасӑ илтӗнет, Шыв кӳленг5ӗксене ҫӳхе- 
ҫеҫ пйр хупласа илнӗ. Вӑрӑм тумла пӑрёсем ^ӳре^е йа- 
наххи ҫумӗв^е кёлен^е пек йӑлтӑртатса ҫуталса тйраҫҫӗ.

Малтанхи йур ҫурё те, вӗтё-шакӑр а р - п й р  купи 
купине nian-Biypft урама кӗпёрленсе тухрёҫ. Пӗт^ёк |ӳ р е-
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'gecesi витӗр пӗркеленнӗ пит-куҫлӑ ватӑ кар|ӑксем пуҫё- 
сене урамалла кӑларса пӑхаҫҫё. Тата ^ӗриклетсе уҫӑ- 
лакан хапхиеем умне асаттесем, мӑн-асаттесем туха 
туха тӑнӑ. Вӗсем савӑннипе хӑш ӗ сӑх-сӑхаҫҫӗ, хӑшӗ 
аллисемпе ҫупаҫҫӗ. Хӑйсенӗн ҫӳҫӗ-пуҫӗсем, сухалӗсем 
ҫав йӑтӑнакан шултӑра йур пекех шап-шурсӑ.

Пӗтём тён-рери т;ӗрё |у н а  канас вӑхӑт ҫитрӗ ёнтӗ! 
Пур те ӗҫ-пуҫ пуҫтарнӑ: авӑн ҫапса пӗтернӗ. Халӗ 
арҫынсене 'gacax пӳртрен хӑваласа кӑлараймӑн, вёсем 
кӑмака ҫинт^е пӗҫҫисене тӑратса а н р х  выртаҫҫё. Вӑл 
пӳртне улӑмпа хупӑрланӑ, йывӑрлахсемпе тӗрекленӗ, унӑн 
ҫур пӳртне йахӑн йур шӑлса кайнӑ. Вӑл вутӑ пётсессӗн 
тин вуг турттарма вӑрмана кайкала!1, йе тата кирлишӗн 
пуйансене кёрӗшсе хутран-ситрен лава кайа?. Вӑл унтан 
таврйннӑ ^ухне те, киле ^ас ҫитетӗп-ши-ха тесе, шӑ- 
налӑк айӗн^ен пуҫне кӑлара кӑлара naxaf. Унӑн пушӑ 
ҫуни сулӑнкӑсен^е, сакӑлтасем ҫинт^ен сиккелесе вӗлт- 
вал!1 туса ан^ах im paf. Пёр-пӗр ҫынна хирёҫ пулсас- 
с;1н: пӑрӑн ҫул ҫинт;ен! тесе кӑгакӑрат те, вӑшт ант;ах 
иртсе кайа'Г. Тёттёмлене пуҫласассӑн инҫетре вут ҫу- 
тисем йӑлтӑргатни курӑна пуҫла1\ Т}ӳлмек лартнӑ мӑр- 
'5асент;ен йупа пек тӳп-тӳрӗ тӗтӗмсем тухаҫҫё. Вара 
вӑл лашине хытӑрах хйвалама тытӑнаГ. Лаши вӑл хӑй 
те, хӑй тйрас витине сиссе, сиккипе кайа’Г. Аван та 
иккен ну май ӗҫлӗ-хӗЛ)ӗ ҫулапала кӗркунне хыҫҫӑн имкел- 
нё шӑмй-шакӑсене кантарма!

Х ӗл л ехи  ҫил-тӑманра. Пӗрре хӗлле ҫил-тӑ- 
манлӑ каҫ аслӑ ҫулпа пӗр на^ар тумгирлё ватӑ ҫын 
иртсе пынӑ, Ҫак ҫые хӑй ӗмёрӗн^е пайтах Хсӑрушӑ 
каҫсем куркаланӑ, ватӑлмалӑх кунӗнт,е вӑл ҫил-тӑманлӑ 
усал ҫангалӑкри сивве нумай тӳснӗ. Ант;ах ҫав ҫёрхи 
пек усаллине вӑл у н ^ ен  нихӑҫан та курман. Вӑл кёрт- 
сем хушишн^е, ^ӑркуҫҫи таран йур ҫин^е ашса, патак- 
кипе унгалла кунталла тёрткелесе, ҫул шыраса ҫӳре-
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нӗ, ҫапах ниӑҫталла кайма та пӗлмен. Пӗлётпе ҫӗр 
хушши палӑрман, пӑтранса ант^ах тӑнӑ. Хӑватлӑ ҫил- 
лӗ тӑман тинӗс хумё пек йӑвана йӑвана иртнё; унтан 
вӑл йе салана салана кайнӑ, йе ҫула шӑла шӑла ларт-

с_э

нӑ. Иёри-тавра кёрлесе, уласа, шӑхӑрса тӑнӑ сассӑ а н р х  
илтӗннӗ. Старик кӑшкӑрасшӑн пулнӑ, а н р х  унӑн сасси 
ҫӑварён^ен тухи-эденех пётсе ларнӑ. ӑна никам та 
илтмен. Сӗм-тёттӗм хирте хӑрушӑ ҫид-тӑвал сасси а н р х  
илтённӗ. Ҫак ҫыннӑн сехри хйпнӑҫем хӑпнӑ: унӑн пуҫне 
темӗнле те пӗр хӑрушӑ шухӑшсем пыра пыра кӗнӗ. 
Нумай та пулмаст, пӗр ҫын ҫавӑн пек ҫанталӑкра хӑйӗн 
анкартийен^ех аташса кайса, шӑнса вилни, ӑна тепӗр 
кунне ирхине хӑй п а х р  ҫатанӗ кутён^ех тупни те 
унӑн асне килнӗ; тата виҫём-кун, ҫавӑн пекех, пёр 
кар|<1к укӑл^а тӗлне тупаймасӑр шӑвса, вилви те асне 
килнӗ; ёнер ангиах ҫил-тӑман витӗр ҫуртсене палдай- 
масӑр урам варринт]ех аташса кайса вилнӗ арӑма тупни 
те ӑна курӑнса тӑнӑ. Тек ҫавӑн пек шухӑшсем пыра 
пыра кёнё ӑна. Ҫил-тӑманё тата вӑйлӑран вӑйлӑ тухнӑ. 
Ах, хӑрушӑ-ӗҫке ҫавӑн иек усал ҫанталӑкра ҫул ҫинг§е 
пулма! Старикӗн сехри хӑпнӑҫем хӑпнй. вӑйё пётсе 
килнё. Вал шанса хыта пуҫланӑ аллипе кӑт;йр пулнй 
ҫӳҫне сӑтӑрса илсе, йбри-тавра пӑхнй та, rjjyn хавалӗпе 
тепре кӑшкӑрса йанӑ, анг§ах туйыи пулнӑ ҫӑварёнт;ен 
сасси татах тухман. Вара хуллен кӗрт ҫине кукленсе 
ларнӑ та, шӑнса ^ӗтёрекен пулнӑ аллиие хӑй ҫине 
хӗрес хывнӑ. Тӑвӑл ун ҫумён^ен кӗрлесе иртсе кайнӑ 
та, пёр вӑхӑта пётӗмпех лӑпланнӑ пек пулна. Сасартйк, 
пӗр кётмен ҫёртенех, кӑна йытӑ сасси илтӗннӗ. Бана
хах йытӑ сасси-ши ку? тесе uiyxanw at старик. Вӗрнӗ 
сасӑ тепре те илтӗнет, виҫҫӗмёш хут та илтӗнет. 
Хайхи шӑнса хыта пуҫланӑ ҫыннӑн ^ёри йалтах сике’1’; 
ку вара йулашки вӑйёпе тапрана1г те, кирек хаҫан та 
пёрре вилмеллс тесе, малалла y ra t. Пӑртак утсан утсан,
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ку лупаса пырса перӗннӗ, унган ҫавӑнгах ӑна пӳргрен 
^ӳре^е витӗр хййӑ ҫути те курӑннӑ. Вара асапланса 
пӗтсе шалт вӑйран кайнӑ ҫын тин пӗр пӳрге пырса кёнӗ.

Ы йткалаканеем. Кун уйар; хӗвел хёртсе пӑ- 
xaf; пит шӑрӑх. Йал-йышӗсем пур те хирте тырӑ вы- 
раҫҫӗ. Урамра пӗр сас-^ӗвӗ те ҫук. Епир асаннепе пӳрт 
умӗн^е тырӑ типӗтсе ларатпйр. Манйн хӑлхана йурӑ 
сасси кӗрех кайрё. Итлесе тӑратӑп,—йурй тесессӗн йу- 
рй мар, халит^еп ун пек йурӑ нихӑҫан та илтмен: пы- 
сӑк ҫын йӗнӗ йевёрлӗ туйӗнт;ё мана. Унт^ен те пул- 
марӗ, пирӗн ҫумри тӑкӑрлӑкран икӗ ватӑ вырӑс кӗҫ 
тухаҫҫӗ. Икӗшё те ҫара пуҫӑн, шаи-шурӑ сухаллӑ, ҫӗ- 
тӗк сӑкмансем тӑхӑннӑ, хӑйсем Ҫсӑнӑхпа шуралнӑ, хыҫӗ- 
сене пёрер хутаҫ ҫакса йанӑ, аллисене туйа тытнӑ. Ик- 
кӗшӗ те йунашарах, пёр пӗринт;ен пёр иртмесёр, урам 
варрипе йурласа, йерипе нирён паталла киле пуҫларёҫ.

— Асанне, асту халӗ, авӑ икё вырӑс йурласа килеҫ- 
ҫӗ. Усӗр-и мӗн вӗсем? тесе ыйтрйм епӗ.

—Усӗр ҫынсем мар, а р м , вӗсем, ыйткалакансем. Вӗ- 
сем ӳсӗрпе йурламаҫҫӗ, сӑвап-сунан мӗн те пулсан 
памӗ-ши тесе, кёлё йурри йурлаҫҫё. Сӑвап сунса 
параканшӑн тырри-пулли ӑнса пултӑр, пӗртен пине 
ҫиттёр, пире панй вырйнне Турӑ патӑр! тесе Турра 
кёл-тйваҫҫӗ вёсем, терё мана асанне. Afa, епир те ҫӑ- 
нӑх парар вӗсене, пире те сӑвап пулӗ уншӑн, терё. 
Алтӑрпа кӗлетрен ҫӑнйх илсе тухрӗ те, иксёмёр ыйт- 
калакансем патне кайрӑмӑр. Ыйткалакансем епир пыр- 
сассӑн ррйн^ӗҫ. Асанне иккёшин хутаҫҫине те ҫйнӑх 
йа^ӗ. Вырӑссем йурлама р р ӑн ^ӗҫ  те, ҫӳлелле пахса, 
хййсен ^ӗлхипе каласа сӑхсӑха пуҫларӗҫ. Вӗсемпе пёр
ло асанне те сӑхсӑхрё. Епир вара карташне кёгёмёр, 
ыйткалакансем тагах йурла пуҫларӗҫ. Вёсем йал тӑрӑ- 
хах  вара ҫапла йурласа кайрёҫ.

Йалта ҫерси выҫӑ вилмест, теҫҫӗ. Етем йёрессине нӑ-
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рахман тет, Турӑ параесин^ен рранм ан тет. Турӑ ҫы- 
рӑвӗн^о те: ҫук ҫынна пани Турра панипе пёрех, тенё. 

Ы йткалаканеен йурри.
Кёркуннехи пиҫен тӑрри- 

сем
^ӑн-^ӑн мамӑк пулса вӗ- 

ҫин^ӗҫ; 
Ҫуркуннехи хӑва кӑт)кисем

TjclH хурт аыи пулса вӗҫин- 
'Бӗҫ;

Пире ҫӑкӑр-тӑвар паракан 
Хуҫа пулса ларин-^ӗ,
Ецир ӗҫсе-ҫинӗ вырӑнне 

Сӗт-пыл тулса ларин-^ӗ.
Пирӗн ҫурт ҫунни. Епир пӗр каҫхине хир- 

тен тырӑ вырса пӗтерсе тавӑрӑнтӑмӑр. Тавйрӑнсассӑн 
ӗҫ пётернӗ йӗркепе мун^а хутса кӗтӗмӗр. Аттесем, тав- 
та-пуҫ Турра! хирти тырра-пулла пӗр майлӑ турӑмӑр 
ёнтӗ! тесе савӑнса калаҫкаласа лараҫҫӗ. Апатлангӑмӑр 
та, туха туха выртрӑмар. Епё те: ёнтё ыран ирех тӑр- 
са хире кайас ҫук, пёр ернерен манӑн ^ёмпӗре вёрен^ 
ме каймалла, Т]емпёр йепле-ши, йулташсем пур те сы- 
вӑ-ши, пур те каллах пырӗҫ-ши вёренме, тесе шухйш- 
лакаласа выртатӑп. Ҫапла шухӑшласа выртнӑ ҫӗрге 
кӑшт ыйха кайнӑ-^ӗ,—сасартӑк, хайаррӑн, шӑри-ша- 
ри кӑшксӑрагаа пуҫларӗҫ урамра. Ку мӗн пул^ӗ? тетёп. 
Атта тӑхӑнса сиксе тухатӑп та, —пӗтӗм карташӗ ҫап- 
ҫутӑ! Анне каргашӗ тӑрӑх: пӗтрӗмёр! вут тухнӑ! тесе 
Зупса ҫӳрет.

Урама ^упса тухрӑм,—урамра темӗн зухлӗ ҫын вёр- 
кет. Хӑшӗ витре йӑтнӑ та, вут ҫутине хирӗҫ Tjynaf; 
хӑшӗ хапхинт,ен тийевлӗ урапа туртса тухаЕ А р-пӑ^а 
сасси, вьцйх-^ёрлёх сасси—пур те пӗр ҫёрте. Калла 
карташне fjynca кӗтём те, аттесемпе пӗрле кёлетрен 
йапаласем кйлара пуҫларӑмӑр. Виҫ-тӑватӑ лав кӑлар- 
тймйр-и, кӑлараймарӑмйр-и— пирӗн хыҫалти хуралтӑсем 
йалкӑша та пуҫларӗҫ. Унэден те пулмарӗ, пӳрте те 
йарса ил |ӗ , пӗгӗм кил-ҫурт йалкӑша пуҫларӗ.

Карташӗн^ен урама сиксе тухрӑмӑр. Атте ҫунакан 
пӳрт патне ijynca кайрӗ.— Пӗтрӗ-ӗҫке, пӗтрӗ, мйнтарӑн



62 -

nypijo! Нумай ӑшӑтсаттӑн ҫанӑма-ҫурӑма! Тавта-пуҫ 
сана а^ам -парм а ӑшӑтса усранӑшӑн, терӗ те, a'ga пек 
уласа йӗрсе йа^ӗ. Пӗҫернине те пӗлмест хӑй: кат хыт- 
са кайнӑ та, ҫав тӗрлё хӗрӳ ҫунакан вут патӗн^ех та
ра?. Икӗ ҫын хулӗн^ен тытса, пёр йеннелле ҫавӑгса 
кайрӗҫ вара ӑна. Анне тата, мана ҫухатнӑ та, тек йӗр- 
се зупкаласа ҫӳрег. Мана кур^ё те: а р м , а^ам! йепле 
хӗл каҫӑпӑр-ши? Аҫтапурӑнӑпӑр-ши... Ата, ат;ам, йулаш- 
кин^ен ӑшӑнса та пулин йулар хамӑр пӳрт ӑшшипе: 
ӳлӗм нихӑҫан та курас ҫук ӗнгӗ унӑн ӑшшине! терӗ. 
Ҫунакан пӳрт пагне пырса тӑтӑмӑр та, анне те йӗрет, 
епё те йӗретӗп. Унтан кӑларнӑ йапаласене тирпейлеме 
кайрӑмӑр. Анне йапаласене тытса пӑхмассерен уласа 
йӗрет. Ҫапла йёре йӗрех вара ҫӗр ирттерсе йатӑмӑр.

Пӗр ернерен мгна ^ёмпӗре вӗренме ӑсатрёҫ. Анне 
ӑсатнӑ ^ухне пуҫран тытрё те, йӗрсе йа^ӗ: ан ӳпкеле ёнтё, 
ар м ! ҫулленхи пек ку^енеҫпе ӑсатма Турӑ пӳрмерӗ! 
Хӗле савӑнса ирттерес вырӑнне, куҫ-ҫулё тӑкмалла 
пул^ӗ! терӗ. г1)ӗмпёре пырсассӑн та манӑн нумайт^ен 
ӑш выртмарӗ: йалан килти хуйхӑ аса килет-^ё.

Вӑрӑ вӑрласассӑн кил йула?, вутран пёр шӑрнӑк та 
йулмас?, теҫҫӗ. Вут куҫне шыв! теҫҫӗ ваттисем. Вутӑн 
алли вӑрӑм, вӑл таҫтан та йарса илет. Ш ыва йатӑм— 
путмарё, ҫёре ’р к р ём — ҫӗрмерӗ(?). Мӑн асатте хуранне 
ҫӗр-аллӑ ҫын йӑтаймас?(?).

Ангел. Ҫур-ҫёр тёлӗн^е пӗлӗт тӑрӑх ангел вёҫсе 
нынӑ, хӑй шӑппӑнҫеҫ йурӑ йурланӑ, уйӑх та, ҫӑлтӑрсем 
те, пёлётсем те ушкӑнё-ушкӑнёпех ҫав ырӑ йурӑсене 
итлесе тӑнӑ. Вӑл ҫылӑхсйр ^унсем рай п ах р н ^и  йывӑҫ- 
сем айӗнт;е ырӑ курса савӑнса пурӑнни ҫинт,ен, тата 
аслӑ Турӑ-Пӳлёхе асӑнса йурланӑ, вӑл мухтаса йур- 
лани ^ӑн кёмӑлтан пулнӑ. Вӑл ҫак ҫут-тёнт,ере хур- 
ланса пурӑнма пӗр ҫамрӑк цуна хӑй аллисем ҫин|}е 
йӑтса нынӑ. Унӑн тӗлӗнмелле йурри-сйввнсем ҫамрӑк
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TjyH 'gepHH'ge асӑнмалӑх acpa йулнӑ. Ҫак ҫамрӑк ^ун 
леш тӗн^ери пелме хал ҫук ырӑ пурӑнӑҫтӑн, ку тен
дере нумай^ен пӑшӑрханса пурӑннӑ. Вӑл пӗлӗт ҫингр  
йурӑсене ҫӗр ҫин^и хурлӑхлӑ. йурӑсемпе танлаштарма 
нийепле те пӗлеймен.

Марук В И Л Н И . Манӑн Марук йатлӑ йӑмӑкӑм пур- 
'ge. Вӑл хуп-хура ҫӳҫлӗ, тӑп-тӑваткал питлӗ-куҫлӑ-цӗ, 
куҫӗсем хура ҫёмӗрт пек-^ӗ. Т^упкаласа ҫӳренё |у х  
ҫӳҫӗсем вёл—вёл туса вӗҫсе пырат-^ӗҫ. Хӑй йӑваш, 
лӑпкӑ-^ӗ, кутӑнланмаст-^ӗ, йунсарлакмас,!'-,5ӗ: йапалана 
парсан илет-|ӗ, памасан йерсе, аптӑратса ыйтмасФ-^ё. 
Пурсӑмӑр та $унтан йурататтӑмӑр ӑна. Аппасем, тете- 
сем пысӑк-т^ё ёнтӗг вӑйӑ хыҫҫӑн каймас'Ь^ёд, епир Ма- 
рукпа йалан иккӗн ан^ах выл,атгӑмӑр. Марук пулма- 
сассӑн, манӑн ни нӳртре ларас килмест-^ӗ, ни тулта 
тӑрас килмест-^ӗ. Вал аннепе пӗр-пӗр кӳрше-мӗне 
ларма кайсассӑн, ӑна кӗтсе ывӑнттӑм вара.

Ш ӑп ыраш вырса пӗтнё вӑхӑтра пирӗн Марук са- 
сартӑк т^ирлерӗ те, йӑлт тӗсёнт,ен ӳкрӗ: куҫӗсем путса 
кӗ^ӗҫ, ахал, те хурарах сӑнлӑскер кӑвакар^ё кайрё. Вы- 
рӑн ҫин^ен пуҫне ҫӗклейми те цул'5ӗ. Анне йара куна 
ун умение а н р х  тӑрса ирттерет-^ӗ, кадхине те ҫывӑ- 
раймасВ^ё. Епё йалан пӳртре: ак Марук халӗ ^ӗрёлӗ, 
ак выл,ама кайӑпӑр, тесе ларатгӑм. Анне пире Марук 
патне йахӑнне те йамаеВ^ё. Епир ӑна айакран ан^ах 
пӑхса лараттӑмӑр. Марук хӑй патнелле ҫын пыра пуҫла- 
сассӑн, хура кудӗпе тилмӗрсе пӑха^^ӗ. Темӗн кӑлаҫас- 
шӑн-г§ё вара хӑй мӗскӗн, калаҫма вӑйӗ ҫук-т)ӗ антҫах.

Ҫавӑн зухне пӗрре агте таҫтан ҫарӑк тийесе тавӑ- 
рӑнрӗ. Пӳрте к ӗ |ӗ  те, Марук патне пырса пӗшкӗнсе 
пӑхрё. Agy вилет вӗт, р с р а х  илсе вырттар турӑш ум- 
не! терё аннене. Анне тӗпелтен турӑш умне йӑтса 
ҫитерит^ен Марукӑн ^унӗ тухса та кайнӑ. Аттепе ан- 
не ӗсӗкле ӗсӗкле йӗре пуҫларӗҫ. Епё те вӗсем ҫине



— 64

пӑхса йӗрсе йатӑм. Пире тула кӑларса йа^ӗҫ. Епё тул- 
та урапа ҫине улӑхрӑм та, Марука парас тесе, ырӑ 
ҫарӑксем суйла пуҫларӑм. Еӑш т тӑрсассӑн, анне маеа 
пӳрте ^ёнсе кӳргрё. Турӑш умӗн^е сакӑ ҫин^е Марук 
выртат, ӑна шап-шурӑ пирпе витнӗ.— Курса йул, а^ам, 
Марукна: урӑх ӗмӗрте те курас ҫук ӗнтӗ есё ӑна, те
рё те, анне Марук пи^ё ҫин^и шурӑ пире сир^ё. Марук 
пӑрнӑ тутӑр пек шуралса кайнӑ, куҫӗсене хупнӑ, пёр 
сиккеленмесӗр выртат.—Анне, Марук ӑҫта кайат вӑл? 
ӑна ҫарӑк парас-ха манӑн; вӑл ҫарӑка астивсе те пӑх- 
ман-ха! терӗм епӗ.

—Ей, ар м ! вӑл пирӗн ҫимене ҫийес ҫук ӗнтӗ. Ана 
леш ҫӗртз унӑн пирёштийӗ хӑй ҫимине ҫитерӗ, хӑй- 
пе пӗрле йертсе ҫӳрӗ. Акӑ епир Марукшӑн Турра кӗл- 
тӑвар! терӗ. Унтан турӑш у мне ҫурта ҫутрӗ те, ^ӑр- 
куҫланса ларса Турра пуҫҫапа пуҫларӗ. Хӑйӗн куҫҫӳлӗ 
урайне шӑпӑр шӑпӑр тӑкӑнаЕ Епё те аннепе пӗрле 
Марукшӑн Турра ӳке ӳке пуҫҫапрӑм.

Вилӗм пуйана та, ҫука та, асла та, кӗҫӗне те тирке- 
мест. Вилӗм вӑл каласа килмест, ҫавӑнпа йаланах ырӑ 
ӗҫсем туса, Турра кӗл-туса тӑмалла. г1уир кӗрессе пат- 
па кӗрет, тухасса мӑскалпа T y x a f ,  теҫҫӗ вырӑссем.

Ах тӑвансем-^унӑмсем, 
Куриэденкурассасунмарӑм,. 
Курсан уйӑрласса пӗлме- 

рём.

Вуниккёпе тунӑ, ҫӑпата,
Сырит^ен еырасса сунма- 

рӑм,
Сырсан пӑрахасса пӗлме- 

рӗм,
Акӑш. Акӑша пысӑкрав, вӑйлӑран, илемлӗрен, 

кӳрнеклӗрен тахҫанах тӗрӗсипе мӗн-пур шыври кайӑк- 
сен патши теҫҫё. Вӑл йур пек шап-шурӑскер, пё^ӗкҫӗ 
йӑлтӑртатса вигёр курӑнакан куҫлӑскер, хура сӑмсалӑ- 
скер, хура уралӑскер, илемлё вӑрӑм ҫёлен пек авка- 
ланакан мӑйлӑскер, тёттём кӑвак сӗмлё шыв ҫинт^е, 
йешӗл хӑмӑшсем хушшинт^е лӑпкӑн ишсе пынй ^ух, ытар- 
ма ҫук илемлё. Унӑн пур хйтланкаларӗгаё те килёшӳлӗ.
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Вӑл шыв ӗҫме тытӑвсан, сӑмсипе шыва сыпса илет те, 
пуҫне ҫӳлелле ҫӗклесе, мӑйне тӑсса йарат. Тата шыва 
кёрет-и, йе 'gaMal'-H, йе хӑйӗн вӑйлӑ ҫуна^ӗсемпе TjaM- 
пӑлтатса, хӑй ҫинелле шыва сирпӗтет-и, вара хӑйӗн 
мамӑк пек тёкё ҫин^ен шывсем шӑрҫа пек йуха-йуха 
анаҫҫӗ. Унтан йусанма тытӑнаТ-и: хӑйӗн йурпекш урй 
мӑйне пӗкӗ пек ҫӑмӑллӑн хыҫалалла авса xypal1 те, 
сӑмсипе ҫурӑмӗ ҫин^и, айаккин^и, хӳри ҫ и н р  лу§ӑрканса 
варланнӑ тӗкёсене тӳрлетет. Унтан ҫуна^ӗсене сывлӑш 
QHH'ge кимӗ ҫине карса хунӑ парӑс пек сарса ftapaf те, 
татах сӑмсипе тӗкӗсене пӗрерӗн-пӗрерӗн тӳрлетсе, 
ҫил вӗртсе хӗвел ҫин^е типӗтсе тӑраТ. Ҫапла айкашни 
унӑн пит илемлӗ, тёлӗнмелле!

Ҫуркунне хӗвел хёртсе naxaf; тулта ӑшӑ; ҫил 
пёртте вёрмест; ҫӳлте тӑрисем йурлаҫҫӗ; йур ирӗле 
ирӗле кӑшт а н р х  йулнӑ; урам хушшин^и ҫырмасем 
|ӑл -|ӑл -^ӑл  йухса выртаҫҫӗ. Епир а^асемпе хӑма та- 
тӑкӗсен^ен кимё пеккисем турӑмӑр та, пӗр хытӑрах 
йухакан ҫырмана йатӑмӑр. Хамӑр: камӑн иртет! камӑн 
иргет! тесе кӑшкӑрашкаласа, кимӗсем хыҫҫӑн |упса 
пыратпӑр. Ҫапла |упса пынӑҫемён епё хам умра мӗн 
пуррине курман та, шыв лупашкине лап! кӗтём ӳкрӗм. 
Кӗпем-йёмём йӗп-йӗпе! Сиве шӑнтӑм хам! Кёпе-йӗм 
улӑштарас тесе киле зупса кайрӑм.— Ӑҫта йӗпетрён? 
йепле йӗпентӗн? тийе пуҫларӗ мана анне. Епӗ тӳррипех 
калаеа патӑм.— Ҫук сана кӗпе! Кай, кӑмака ҫине улӑх- 
са лар! ӳлӗм умна-хыҫна ^ипер пӑхса ҫӳре! терӗ.—  
Шывӑн тура^ё ҫук, теҫҫё.

Ҫуркунне. Сасартӑк ҫуркупненӗн илемлё Всӑ- 

х й |ӗ  килсе ҫи грё. Иур ҫӗрте те пурӑнӑҫ вы^ан^ё. Вӑр- 
ман хушшинт)и уҫланкйсем йем-йешӗл курӑна иуҫла- 
рёҫ. Тин йешерекен ҫемҫе курсӑк ҫиш;е ахах йевёрлё 
ӑншӑрт курӑкё шӑтса тухрӗ, ун хыҫёнҫен ӑсан ку- 
рӑкё шӑтса тухса, а^аш пуҫне ҫёрелле усса лара пуҫ-
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ларӗ. Л аркасенте шӑна-пӑвансем, хурт-кӑпшанкӑсем 
йӑшӑлтатса, сӗрлесе вёҫсе ҫӳре пуҫларӗҫ. Шыв ереш- 
меяӗсем ҫав хурт-кӑпшанкӑсем хыҫӗсен^ен хӑваласа 
ҫӳреҫҫӗ; вёсем хыҫҫӑн тёрлӗ кайӑксем хыт-хурасем 
ҫине пуҫтарӑнаҫҫӗ. Ашӑ йеннелле кайнӑ кайӑксем ун- 
т>енех карти-картипе вӗҫсе киле пуҫларӗҫ. Сасаргӑк 
ҫӗр тулса ҫитрӗ, тин тӗН1;е пуҫланнӑ пек пулт)ӗ; вӑр- 
мансем ыйхисен^ен вӑран^ӗҫ; ҫарансем ҫин^е шавласа 
кайрёҫ. Пӗтӗм йешӗл курӑк ҫу гӑлса кайрӗ, сывлӑшсем 
тасалт;ӗҫ, йывӑҫ пах^исен^е, пур ҫӗрте те кайӑксем 
шӑрантарса йурла пуҫларӗҫ. Пӗр йен^ен шухӑшласан, 
райри пекех туйӑнаВ Иалта уйавсем пуҫлан^ёҫ; туйри 
пек йурласа, шавласа ҫӳре пуҫларӗҫ. Уҫӑлса утса ҫӳ- 
реме пур ҫӗрте те ирӗк ӗнтё ырӑ ҫынсене!

Х ура вӑрманти йывӑҫеем. Хура варианта 
тёрлё йывӑҫсем ӳсеҫҫё. Вӗсем пур те пӗрле пёр уш- 
кӑнпа йешерсе ларнӑ ^ухне пур те илемлӗ пек туйӑ- 
наг, а н р х  уйрӑмӑн уйрӑмӑн ӳснӗ ^ухне пёр пек мар 
— хӑшӗ илемлӗрех, тата хӑш ӗ н ар р тар ах  пулаҫҫӗ. 
Хурӑн пит авангтура^ёсем лапсӑрка,вулли шап-гаурӑ,ҫуЛ|- 
ҫисем ҫутӑ симӗс, вӑл йӑлтӑртатса кулса ларнӑ пек napat.

AH'gax ҫӑка унган та илемлӗрех: вӑл тӳп-тӳрӗ, кӑт- 
ра-ҫеҫ, ҫап-ҫаврака ҫу^ҫӑлӑ, TjeijeK кӑларнӑ |у х  унӑн 
шӑрши пиг тутлӑ, ҫулҫисем ҫемҫе симӗс. Ҫӑка вӑл |ӑ н  
тӗнпе пурӑнакан хура халӑха хӑйён хуппипе витсе 
урисене сырса пурйна1\

Сарлака ҫул,ҫӑлӑ вӗрене те н а р р  йывӑҫ мар; вӑл 
ҫӳлё, тӳп-тӳрӗ пул a t; ӑна ҫил вӑрттӑн пырса кӑшт 
сӗртёнсе кайсан, вӑл хӑйён ҫул,ҫисене выл>антарса ҫа- 
вӑркаласа пӑхса илет.

Тата темиҫе ҫӗр ҫул Бурӑнакан йуман пит тымарлӑ, 
тёреклӗ, пурия|ен  те хӑватлӑ ырӑ йывӑҫ; т;и кӑкӗ па- 
тёнт)ех унӑн ҫавракӑшӗ темиҫе хӑлаҫ пулаВ Вӑл хир 
варрин^е ҫара ҫӗрте пат-пёт^енех ларнӑ т;ух йумах-
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сент;и паттӑр пек катаран курӑнса тӑраЕ кӗрлесе шав- 
лани те унӑн таҫта ҫитех илтӗнет.

Ӑвӑса илемӗ ҫукран, ҫирёпех мартан хуралта йурӑх- 
лӑ йывӑҫсен^ен "gn на^арри теҫҫӗ. Никам асӑрхаман 
ҫулҫисемпе шепӗлтетсе ларакан ӑвӑс кӗркунне а н р х  
вӑрман илемне курсе тӑрат. Кӗркунне йывйҫ ҫулҫисем 
тӑкӑннӑ вӑхӑтра унӑн 'gac шанса кайакан ҫу^ҫисем 
сарӑхайса хӗремесленсе кайаҫҫё те, вара вӑл пӗтӗм 
вӑрмана ырӑ сӑнлӑ туса йараЕ

Епӗ вӑрманта аташ са ҫӳрени. Пирӗн йал 
ҫывӑхӗн^е пысӑк вӑрман та, пё^ик катасем те нумай. 
Ҫула йывӑҫсем ҫуЛ)Ҫӑ кӑларсан, зе^ексем ҫурӑлса ҫит- 
сен, калама ҫук аван пирён ҫӗр-шывра, савӑнӑҫпа ҫу 
иртни те паллӑ мар вара. Ҫавӑнпа та хир йен$и ҫын- 
сем пирӗн йала пырсан: Утар пурӑнӑҫӗ Саккам пурӑ- 
нӑҫӗ пек, теҫҫӗ. Ҫак вӑрмансен^е ҫула: хурӑн ҫырли- 
сем, ҫӗр ҫырлисем, хӑмла ҫырлисем, шур ҫырлисем, 
кӑвак, хӗрлӗ кӗтмелсем, пӗрлӗхенсем ӳсеҫҫӗ. Ҫырла 
пиҫнӗ вйхӑтра вӑрманта ҫухӑрашни ҫех илтӗнег.

Пёрре хурӑн ҫырли пиҫнӗ вӑхӑтра, манӑн йулташ- 
сем кӗшӗлтетсе шг§ӗҫ те, мана ҫырлана ^ӗнеҫҫӗ. Епӗ 
аннерен: ҫырлана кайам-и, анне? тесе ыйтатӑп. Анне 
кал at: Ей, а р м , вёсем сана пӑрахса хӑварӗҫ, тет. Епё 
калатӑп: Анне, епё вёсен^ен пёр утӑм та йулас ҫук, 
тетёп. Анне вара: кайса супса, сӳсленсе ҫӳрех еппин, 
терё. Епё хёпёргенипе хӑвӑртрах пуҫтарӑнкм  та, йул- 
тагасемпе вармана тухса кайрӑмӑр.

Вӑрман хӗрне пырса ҫитсен, пур те пӗрле пухӑн- 
-geg те: перле ҫӳремёпӗр, кам мён тупнине татар, те- 
рӗҫ. Унтан пур те сӑх-сӑхса илтёмёр те, вӑрмана кёр- 
се кайрӑмӑр. Епё ҫырла тупаймастӑп пулё тесе питё 
хӑранй-^ӗ. Ҫырласӑр йулмалла пулмарӗ ҫапах: йулташ- 
севт>ен уйӑрӑлсанах пёр пёт,ик пылах тёл пултйм епё. 
Ку пылӑх айакран хӑма^ сарнӑ пёк курӑнса вырта'Г.
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Епӗ хӑвӑртрах ijynca пытӑм ун патне. Ҫырла вӗҫӗ- 
хӗррисӗр, ура пусча та ҫук. Хам темён тӗрлё хёпӗр- 
тенипе хӑвӑртрах тата пуҫларӑм; анҫах ҫырла нумай- 
ран алсӑсем ҫыхлана тӑраҫҫё, нихӑшне татма пӗлмеҫҫӗ. 
Ҫитменнине тата ҫырлисем пур те: мана тат-ха хӑ- 
вӑртрах! тесе ларнӑ пекех TyfiaHaf. Нумай пул^ӗ-и, са- 
хал пулт,ё-и, йулташсем мана кӑшкӑра, иуҫларӗҫ. Епӗ 
вёсене хирӗҫ нӗр сасӑ та памастӑп, ан кур^ӑр-^ӗ тесе 
ҫырласене лӑп^ӑнса тататӑп. Вёсем кӑшкӑрсан, кӑш- 
кӑрсан, айаккалла кайрӗҫ те, сассисем илтёнми пул^ӗҫ.

Савӑннипе епё хам йулташсем ҫинт^ен шухӑшла- 
мастӑп та, пӗр сикмесёр тататӑп. Манӑн ^ӗрес тулса 
киле нуҫларӗ те, хай йулташсене кӑшкӑрма тытӑнтӑм. 
Кӑшкйр, кӑшкӑр, нимӗн сасси те илтӗямест, пӗр вйрман 
йантӑраса кайни ҫех илтёнет. Н ум ай^ен  кӑшкӑрсан, 
малалла утрӑм. Утрӑм, утрӑм. вӑрман хӗрне ҫитеймерём, 
йӑлтах ывӑнтӑм. Ы вӑннӑ пулсан та, ларса май килмесг, 
майпе те пулин утатӑп.—Пуҫӑм ҫакӑнтах пӗтет пулӗҫ- 
ке ӗнтӗ! тесе шухӑшласа пыраттӑм, сасартӑках умра 
инҫе те мар пӗр уҫланкӑ курӑнах кайрӗ. Епё ку уҫланка 
курсан, хамӑр хире тухрӑм тесе пит хӗпӗртерӗм. Са- 
вӑннипе ывӑнни те таҫта кайрӗ; хыпаланса ^упса пы- 
тӑм уҫланкӑ хёрне, хир те мар, вӑрман варринт;и пылӑх.

Пылӑхӗ ытарма ҫук илемлӗ! Ы тла пысйках мар, йӗри 
тавра хурӑнсем, хӑйсем шап-шурӑ тӑхӑннӑ салтаксем 
пек тӑраҫҫӗ; вёсен тӑррисем ҫӑмӑл ҫилпеле сулланка- 
ланса лараҫҫӗ; пылӑх лапкипе ҫӳлӗ, ҫемҫе ухл,ӑм йе- 
шерсе хумханса лараЕ Симёс курӑк варранте тёрлӗ- 
рен ^е^ексем пуҫӗсене суллантаркаласа лараҫҫӗ. Ije- 
'ҫексем ҫинт;е пыл хур^ӗсем пыл пуҫтарса, сӗрлесе 
ҫӳреҫҫӗ. Т ^ексем  хушшинт;е шӑр^ӑксем пытанмалла 
вы^анӑ пек, пёр ҫӗртен тепӗр ҫёре сиксе ӳксе авӑтаҫ- 
ҫё. Йывйҫсем ҫин-де тӗрлӗрен кайӑксем, тӗрлӗ сасӑпа 
йурлаҫҫӗ. Хутран, хутран айакра куккук авӑтни илтӗ-
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нет. Ҫак пылйх варрин^е епё канма лартӑм. Савӑнни- 
пе пёр те туйман, хӗвел каҫалана кайнй тӑнӑ. Темӗн 
т)ухлӗ лароан, епё тӑтӑм та: сывӑ пул, пылйх! сана ус- 
сен килсе курйп-ха, тесе пылӑхран тухса кййрйм.

Нумай та каймарйм, пёр ҫул ҫине тухрйм та, ҫав 
ҫулпала утрӑм. Пыраттӑм ҫулпала, пӗр мӑк урапи хи- 
рӗҫ пултӑм. Урапа хуҫин|ен йёре, йӗре: ӑҫта кайатӑн 
есё? тесе ыйтрӑм. Вӑл: Утара кайатӑп, терё. Епё Утара 
кайатӑп тесен унпа пӗрле кайрӑм. Ҫак ҫын мана ывӑн- 
нйскере хӑй урапи ҫине лартрё. Епӗ лн урапи ҫинт;е 
йала ҫитит;т;енех ларса пытйм. Епё киле ҫитнё ҫёре 
ҫӗрле пул^ё. Пирӗн килтисем епё пынй ҫӗре маншӑн 
хуйхйрса лараҫҫё. Епё пырса кёрсен, пур те алйк пат
не Tjynca пырса, мӗнле йулнине ыйта пуҫларӗҫ. Епӗ 
вӗсене тӗпӗ йӗрёпе каласа патйм. Вёсем ман сӑмах- 
сене пӗр сасйсӑр итлесе лар^ёҫ.

Ҫакӑнтан кайран епё вӑрмана кайма питё хӑраттӑм. 
А н |ах  темёнле хӑрасан та, пирён йент^е вӑрмана кайма- 
сӑр пурӑнас ҫук.

Микка. Пирён йал Кушкӑ йатлӑ; вӑл Пӑва уйа- 
сён^е, Атӑлпа Сӗве хушшиш;е, Кӑнна шывё ҫинт,е; 
ӑна шывё йат,ёпе Кӑнна Кугаки теҫҫӗ. Ӗлёк пирён 
Кушкӑра пёр Микка йатлй пуйан ҫын пулнӑ, Миките 
Микки тенӗ ӑна. Вӑл Микка иит ййваш, пит ӑслӑ ҫын 
пулнӑ; хӑй лутрарах, сарлакарах, хурарах ҫын пул
нй. Вӑл нихӑҫан та ҫынна усал сӑмах каламан, нихӑ- 
ҫан та ҫынпа вӑрҫман, вӑл хйй ҫынтан пит вйтанакан 
ҫын пулнй; хӑй ӗҫлеме пит харсйр пулнй: пӗргге ахал, 
тӑман, йалан мён те пулин ёҫленё, праҫникре ан^ах 
ёҫлемен. Унӑн вьцӑхӗ-зёрлёхӗ йышлӑ пулнӑ, тырри- 
пулли ирёккён ҫитнё, укҫи те нумай пулнй. Вйл хӑйён- 
т,ен йапала ыйтакана пёртте ^арман, ҫук ҫынсене пит 
пулйшнй; хйй ҫынна йапала парса пулйшса тӑнӑ; ҫын- 
на вӑл нихйҫан та нимёнпе те кӳрентермен, ҫынна
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вӑл нихӑҫан та айӑпламан, темӗн тӗрлӗ аййплӑ ҫын 
пулсан та, унӑн айӑпне сирме тӑрӑшнӑ, ун пек ҫынна 
вал йепле те пулин з'кётлеме хӑтланнӑ, тепле вӑрҫа- 
кан ҫынна га вйл йӑпата йӑпата т;арнӑ.

Пёр вӑхӑтра урамра Пегтепе Ене^ӗм тӳпелешнё; 
вёсем тӳпелешнине ҫынсем айакран пӑхса тӑнӑ. Унта 
ҫак Микка та пулнӑ иккен. Ҫак Микка каланӑ: епё ҫав- 
сене кайса т)арам-ха, тенё. Ҫынсем каланй: есё йепле 
^арӑн вӑл урнӑ пек ҫынсене? ак хӑна хӗнесе пӑрахӗҫ, 
тенё. Ку Микка: вӗсене ҫав урнӑ пек пулнӑран р р м а  
кирлё те, ахал, вӗсем, ^аракан пулмасан, темӗн те тӑ- 
вёҫ пӗрне пёри, тенё те, р с р а х  хыпаланса вёсем пат
не кайнӑ. Унта пырсан, ку пӗринпе те калаҫнй, тепринпе 
те калаҫнӑ, пёрне йӑпатнӑ, тепӗрне йатлакаланӑ. Леш- 
сем ҫавӑнтах т,арӑннӑ вара. Микка вӗсене хёнесе, ҫапса 
р р м ан , хӑйӗн витӗмлё сӑмахӗпе а н р х  ӳкӗтле ӳкӗтле 
р р н ӑ : ку ӳкётлекенни пулнӑ, лешсем итлекенни иулнӑ; 
хайхисем вара тӳпелешме пӑрахса пёр пӗринпе килёшнё 
те, ытла аван шакӑлтатса калаҫа пуҫланӑ. Ку Мнкки 
хайхи пӑхса тӑракан ҫынсем патне пынӑ та^ав т|арӑн- 
^ӗҫ-ӗҫке, ытла аван пёр пёринпе килёшсе калаҫакан 
пул'§ӗҫ, тенӗ. Лешсем хӑш ё каланӑ: кӑлӑхах р р тӑн -х а , 
вӗсем тӳпелешни пире пӑхса тӑма аван-^ё халӗ, тенӗ. 
Микка каланӑ: сире пӑхса тӑма аван та, вӗсем апла 
хӑйсене хӑйсем ҫӗмёрсе пётереҫҫё, тенӗ. Вӑл Микка ҫа- 
вӑн пек вӑрҫакан ҫынсене нумай р р н ӑ . Пухура мёнте 
те ҫынсем йепле хытӑ вӑрҫа пуҫласан та, йе тӳпелешме 
тапратсан та, Микка унта пулсан, вёсене ҫапах ^арнӑ 
Вӑл нимӗнсӗрех—ни хӑратса мар, ни йунаса мар, пёр 
ахал, йӑпатсах ^арнӑ, вӑл ҫынна йӑпатма пит ӑста пул- 
нй, унӑн пӗр сӑмахё те ҫыннӑн т;ёринех кӗрсе ларнӑ.

Вӑл Микка етеме мар, тата выл,ӑха та пит ӑста йӑ- 
патма пӗлнӗ. Пёр вӑхӑтра Атӑр Йахварё ҫуркунне, 
урам хушши хуралсан, армана кайма тухнӑ; лавне хӑй
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пысӑкрах тийенӗ, хура ҫӗрте унӑн лагаи ҫунине тур- 
тайман. Ку Йахвар лашине туртайманшӑн шалт хӗнесе 
пӗтернӗ. Ӑна ҫак Микка курнӑ та, р с р а х  ун патне 
■jynca пынӑ. Пырсан ку лашине хӗрхенсе Йахварне 
каланӑ: ей ,Й ахвар, ҫак сирӗн ӑсӑра епӗ пёртте йурат- 
мастӑп: ҫул хура, лавна ху йывӑртарах тийенӗ, ҫапах 
тата лашуна хёнетён; саеа хӑна ҫӗклейми йывӑр йапала 
парсан, есӗ ӑна вййу ҫитмесен хёненипе ҫёклейӗн-и? 
тенӗ. Лашуна х ён и ^ен  санӑн ӑна пӑртак пулӑшас пу- 
ла!1, йепле есӗ выл,йха хӗрхенместён? тенё. Унтан Мик
ка вара хӑй унӑн лашине пырса кӑпгг аллипс сӑтӑр- 
каласа а^ашлакаланӑ та, туртин^ен тытса пулӑшкаланӑ 
та, хай лаши вара тинех тапранеа кайнӑ. Унтан nap- 
так кайсан, ку ӑна кантарнӑ. Ҫапла пулӑша пулӑша 
вара ӑна йалтанах кӑларса йанӑ. Тата пӗр вӑхӑтра, 
хирте ака тунӑ т)ух, Йӑвашка Ентрейёсем лашисемпе 
кунӗпе асапланнӑ, лашисене хёнесе пӗтернё; аки пуҫне 
хӑйсем ултӑ лаша кӳлнӗ, ҫапах нийепле алайман: ла- 
шисем пӗри туртнӑ, пёри туртман. Ку Микка вёсем асап- 
ланнине айакранах курнӑ та, вӗсем патне пынӑ. Пырсан 
каланӑ: есир нимёнсёрех асапланатӑр, лашӑрсене мӗн- 
шён ку тери хӗнетёр? тенё. Хай вара, ҫапла каласан, 
лашисене пырса аллипе тӑп-тӑп савса арш лакаланӑ та, 
хайхисен лашисем харӑс илсе, шыв пек кайнӑ. Унтан 
Микка вӗсене каланӑ: лашӑрсене ап ҫапӑр есир, ан хӗ- 
нӗр: шӑхӑрса, ахӑрса пыман акана хёнесе, ҫапса пыр- 
тараймӑр, тенё. Унтан Микка хӑй кайнӑ. Ҫавӑнтан 
кайран Йӑвашка Ентрейӗсем акаланӑ та акаланӑвара.

Вӑл Микка ҫынна ҫапла нумай пулӑшнӑ: йапала пар
са та, укҫа парса та, ӗҫ патён^е те пулӑшнӑ; |ӗлхипе 
те вӑл хуйхӑлӑ ҫынна пусарнӑ, ҫилёлё ҫынна ҫиллине 
сӗвӗрнё, Вйл хӑй ҫапла, ҫав тёрлё лаййх кймӑллӑ ҫын 
пулнй,—Ҫапла ҫав вӑл: усӑлӑ ҫын кирек ӑҫта та усӑ 
тӑваТ, усал ҫын усал тӑвасшйнах ҫӳрет. Ҫынна пёр усал
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тӑвизден пилӗк усӑ ту тенб ватй ӑслӑ ҫынсем.
Аттӑна тӑхӑн  та, ҫӑпатӑна та кӑлар- 

еа ан пӑрах. Кӑнна Кушкин^ех тата пӗр И ван 
йатлӑ ҫын пулнӑ, ӑва Иахвар Иванӗ тенё. Ҫав Иван 
йалта пӑртак р п л ӑр ах , куштантарах, тата пит вбҫ- 
кбнтерех ҫын пулнӑ. Хӑй вӑл вӑрӑм, типшбм, пит ху
ра ҫын пулнӑ. Ҫав Ивана пбрре уйасра ҫутаттёл тийе- 
кен т;ына кӳртнб. Унта кбрсен ку Иван уйас хулин- 
Tjex тӑмалла пулнӑ. Хай Иван вара, ахал, те вбҫкбн- 
терехскер, унта кёнипе хӑйне хӑй таҫтах кайса 
хунӑ, тембн тбрлё аслӑ ҫын пек пулнӑ. Вӑл унта кб- 
pHTjijeH ҫук ҫын пулнӑ, хӑй найантарахскер пулнӑ, нбрт- 
те бҫлесшбн пулман. Унта кбрсен вара пурӑнӑҫб пӑртак 
тӳрленнб; пӳртне те, ытти хуралтисене те урӑх лартнӑ, 
хӑй пит тумланса ҫӳре пуҫланӑ; йала килсен пит мух- 
танса ҫӳренб, ҫынпа калаҫма та ӳркеннб: йалти ҫын- 
сене нимбнсбрех айӑплама хӑтланнӑ; праҫник вӑхӑ- 
тбн^е вёҫкбнленсе ултшар лаша кӳлтерсе урам тйрӑх 
ҫӳренб. Пбр вӑхӑтра Мун-кунта ҫапла ултӑ лаша кӳл- 
се урам тӑрӑх ҫӳренб т;ух, ку пёр а^ана таптатнӑ; вӑл 
а р  пӑртакках вилмен. Ҫав а^анӑн агашб Кӑртиш йат- 
лӑ пулнӑ. Вӑл а^ине таптатнӑшӑн Ивана айӑпла пуҫла- 
нӑ. Иван вара хӑраса Кӑртише пит йӑлӑна пуҫланӑ. 
Кйргиш каланӑ: епб каҫармастйп, манӑн ат;а вилет, еп& 
сута хуратап, тенб. Иван ҫавбнтан хӑраса Кӑртише 
пилёк тенкб укҫа ианӑ, тага ҫийбн^ен ӳке ӳке пуҫҫап- 
нӑ. Кӑртиш каҫарнӑ вара. Ҫавӑнтан кайран Иван ултӑ 
лаша кӳлтерсе урам тӑрӑх ҫӳреме пӑрахнӑ. Ҫавӑ Ива- 
нӑн тата амӑшб те нит вбҫкбн, мухтанса ҫӳрекен арӑм 
пулнӑ. Ҫынсем хиртен тырӑ вырса тавӑрӑннӑ ^ух вӑл 
йурийех хушпу тйхӑнса урама туха туха ларнӑ; ытти 
арӑмсем ҫинрен: ку тырра кбсем йепле выраҫҫб-ши? Акӑ 
епир тырӑ вырмасан та, вбсен^ен лайӑх, вёсент^ен тутӑ 
пурӑнатпӑр, тенё. Иванб те: епб хам бмбрте суха-пуҫб
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ты тса урамма тӑпра ҫине ^икессӗм ҫук, аллӑма ҫурла 
тытса тырӑ вырассӑм ҫук, тенӗ. Вӑл малашне мӗн пу- 
лассине пӗртте шухӑшламан. Ҫав Ивана хӑй пиг вӗҫ- 
кён тӑрйх ҫынсем те йаланах мӑшкӑлакаланӑ. Унӑн 
арӑмӗ вилнё; вӑл вара: авланас, хӗр илес тесе ҫӳренӗ. 
Иалтах пёр ҫыннӑн нит илемлӗ хӗрсем пулнй; ку ҫав 
ҫыннӑн пӗр хӗрне илес тенё; хӗрӗ те ҫавӑнагакаллӑ,- 
скер: кӑна пыратӑп тесе нумайт^ен улталаса, йалан 
хӑй валли йапаласем илтерсе пурӑннӑ. Пёр вӑхӑтра 
ҫав хӗр Ивансем патне лариа пыран пек туса, к у ц е- 
неҫ илсе пынӑ; пырса кӗрсен ку^енеҫне Иванӑн амӑш- 
не тыттарнӑ та хӑй: манӑн тула кайас кил^ӗ халё 
тесе, тухса кайнӑ. Иванӑн амӑшё: кйна ӑҫтан Турӑ 
^ҫявӑрса килт,ӗ, тесе пит савӑннӑ мӗн. Хёрё тула тухса 
кайсан, ку^еееҫн е  салтса пӑхнӑ та,—куэденеҫ вырӑн- 
не икӗ ҫӗрӗк ҫӑпата ҫыхса пынй иккен. Иванӑн амӑ- 
шё ҫав ҫӑпатасене курсан, вӑрҫнсӑ вӑрҫнӑ та, ан-ҫах нимӗн 
тума та пулман. Хёрё килне ҫитех тарнӑ. Иван ҫав 
хӑй илес тийекен хӗре илеймен вара: унан кӗтсе ҫӳ- 
рени, йапаласем иле иле пани ахалех пулнӑ. Иван 
вара пёр н арртарах , ҫук ҫын хёрне аран илсе йанй, 
ӑна та пулин улталаса, нимён те ёҫлеттермӗп тесе ан- 
ijax илкеленё. Унтан кайран Иван ҫав ^ынта нумайах 
тӑрайман: айӑпласа р с  ӳкернё ӑна. Пёр тапхӑр Иван 
йала кил сен, пёр ҫынна айӑпласа арӑмӗпе иккёшне те 
хёненё. Ҫав ҫын Макҫӑм йатлӑ пулнӑ. Вӑл Макҫӑм пит 
т;ейе ҫын пулнй. Ку: Ивана йепле айӑплас халӗ тесе 
шухӑшланӑ. Вара Макҫӑм ак йепле йс тупнй: ман арӑма 
Иван хӗнесе р р л етр ё , кйштах вӗлермерӗ, тенё. Ҫапла 
шухӑшласа Иван ҫинцен сута хунӑ. Сут килсе ийтса 
пӑхнӑ та, Макҫӑм сӑмахӗ р н  пек пулнӑ. Иван вара 
айӑпа йулнӑ. Вӑл ёҫпе Иван Сипирех каймалла пулнӑ 
та , amjax нумай укҫа парса аран хӑгӑлса йулнӑ. Ҫавӑн- 
тан йуласшӑн вӑл ҫургне те сутнӑ, хӑй те вырӑнтан
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тухса ӳкнӗ. Ҫапла хӑтланса Иван каллах кёлӗмҫе тухса 
кайнӑ вара. Х ай —суха пуҫё тытса, суха сухаласа урам- 
ма варлассӑм ҫук, тийекен Иван кайран ҫын патне кӗ- 
рӗшсе те сухаласа ҫӳренӗ, кётӳ те нумай кӗтнӗ. Ат- 
та пӑрахассӑм ҫук, тийекен Иванӑн ҫӑпати те пулман, 
ҫине ҫакмалӑх тумтирӗ те йулман, килё те пулман, 
хӑй те вара ҫын патён^ех вилнӗ. Ак ӗнтӗ: ытла сӑмах 
калаҫитуҫен ытла |ё л ӗ  ҫӑкӑр хатӗрле тени, тата: мух- 
танма, йусанма п ӗли ^ен  ёҫне тума пӗл тени ҫавӑ нулат.

Кашкӑрпа тӑрна. Пӗр кашкӑр пырне шӑмӑ 
лартнӑ; вӑл ӑна нийепле кӑларайман. Тӑрнана |ёнее 
илет те, кала!1 ку: ну, тӑрна туе, санӑн мӑй вӑрӑм, 
пуҫна манйн пыра ^иксе йарса, туртса кӑлар, тархаш- 
шӑн, шӑмма, епё сана ахал, тумйп, тет. Тӑрна кашкӑр 
пырӗн^ен шӑмма туртса кӑларат1 те, унтан ыйта4: мӗн 
паратӑн? пар ӗнтё, тег. Каш кӑрӗ тискер куҫӗсемпе тӑр- 
на ҫине пӑхрӗ тет те, шӑлӗсене шатӑртаттарса кала- 
рӗ тет: пуҫна хам ҫӑварта ^ухне татса илменнине хи- 
сепе хумастӑн-и мӗн есӗ? терӗ тет.

Епӗ еӑх-сӑхм а  вӗренни. Хӗлле Микула праҫ- 
никӗн^е пирӗн пӳрте пёр старик кашгӑрг пырса кӗ^ӗ. 
Ҫӳлёскер хӑй, вӑрӑм тумтирлё, ҫӳҫӗсем, сухалӗсем вӑ- 
рӑм, шап-шурӑ шуралса кайнӑ. Аттесем капӑр ура ди
не тӑиёҫ. Ш урӑ сухаллӑ старик сӗтел умне пырса тӳп- 
тӳрӗ т ӑ |ё  те, турӑш йеннелле пӑхса, кӗлё сӑмахӗсем 
кала кала сӑх-сӑха пуҫларӗ. Аттесем те сӑх-сӑха пуҫ- 
ларӗҫ. Епӗ сак ҫин^е выл,аса ҫӳретёп. Ш урӑ сухаллӑ 
старик кӗл-туса ^арӗн^ӗ те, сап-сарӑ тутӑр ӑшӗн^ен 
хӗрес кӑлар^ӗ. Ҫав хӗресе аттесене пӗрерӗн пёрерён 
-gyn-тутара пуҫларӗ. Аттесем пур те сӑх-сӑха, сӑх-сӑха 
хӗресе ^уп-турӗҫ. Старик ман йеннелле ҫавӑрӑнса пӑх- 
са аттене темӗскер каларӗ. Атте ман патма пыт|ӗ те: a fa , 
а |ам , сана па^ӑшка хӗрес ^уп-тутарас тет! терё. Ман ҫуҫе 
йакаткаларё те, старик умне ҫавӑгса пырса тӑратрё мана.
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Старик хӑй т;ӗлхипе темӗн ^ a f  мана, нӗр сӑмахне 
те йнланаймастйн: сух-сух-ту, сух-сух-ту! тенине ан- 
т;ах уйӑрса илтӗм, —Сӑх-сйхма xyniaf вӑл, ар м ! сйх-сйх, 
а^ам, сйх-сйх! терӗ мана атте. Епӗ унт^ен пӗртте сӑх- 
сӑхман, сӑх-сйха та пӗлместӗп. Ш урӑ сухаллӑ старик 
хӑй аллипе манӑн сылтӑм аллӑн пуҫ пӳреине, шӗвӗр 
пӳрнине, вӑта пӳрнине тан тыттарцӗ те, малтан ҫамка 
сине хуртар^ӗ, унтан кӑкӑр ҫине, унтан сылтӑм хул- 
пуҫҫи ҫине, т)и кайран сулахай хул-пуҫҫи ҫине хур- 
тарт;ӗ, унган пуҫа малалла тайрӗ. Вара хёресне ijyn- 
тутар^ӗ. Кайран аттене татах темӗн кала пуҫларӗ. 
Турӑш йеннелле ҫавӑрӑнса тепӗр хут сӑх-сйхрӗ те, 
пӳртрен тухса кайрӗ.

Старик тухса кайсассйнах епё аттерен: атте, кам 
вӑл? тесе ыйтрӑм.- Па^ӑшка вӑл, а р м , вӑл ^иркӳре 
Турра кӗл-тӑваЕ Сана ир-каҫ, апат умён, апат хыҫ- 
ҫӑн Турра сӑх-сӑхма xym at. Сӑх-сӑхмасассӑн пит си
лах тет! терӗ. Ҫавӑнтанпа вара епӗ сӑх-сйха пуҫларйм.

Самук ВИ Л Н И . Манӑн пӗр Самук йатлӑ шӑллӑм 
пур-|ӗ, хӑй пит илемлёскер-^ӗ: тӑваткӑл питлӗ куҫлӑ, 
сарӑ ҫӳҫлӗ, ҫӳп-ҫӳхе тута-ҫӑварлӑ-^ӗ. Иккёмӗш ҫула 
кайсассӑнах унӑн ^ӗлхи йӑлт уҫӑлса ҫитрӗ. Хӑй сӑма- 
хӗсене тӗрӗс калаймасан та, йаланах калаҫкаласа, йурла- 
каласа а н р х  ҫӳрет-^ӗ. Ун калаҫнине илтсен, темён тӗрлӗ 
тӗксём ҫын та кулса йамасйр ^ӑтаймасЬзӗ.

Епӗ кунӗ кунёпе ҫавйнпа выл,аса а н р х  иртереттӗм. 
Епир унпа лашалла га, пуканелле те вьцаттӑмӑр, ҫа- 
вӑнтах тата ҫапӑҫса та илеттёмёр. Ун |ухне пире пӗр 
шйрпӑк татӑкӗ те вӑрҫтараТ-^ӗ. Самук вӑл иирӗн пёр- 
тен пёр ывӑл-^ӗ. Пур те ӑна пит йурататтӑмӑр, ҫа- 
вӑнпа вйл пит а^ашскер-^ё: кӑшт алӑпа тёртсенех йӑнӑш- 
са йара'Г-^ё. Ун ^ухне пирӗн мӗн пур ёдёмёр те вӑйӑ- 
ра ан р х -^ ё . Епё йепле те пулсан ҫӗнӗ вййӑ туртса 
кйларса хам пӗ^ӗк шӑллӑма тӗлёнтересшён тӑрӑшаггйм.
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Ҫапла епир шӑллӑмпа иксёмёр пӗр йывӑҫ ҫин^и икё улма 
пек ӳсеттӗмӗр, а н р х  сасартӑк пёр улми татӑлса ӳкрӗ.

Вӑл еҫ акӑ йепле пул^ӗ. Раш тав праҫникӗ пӗр ерне 
тенӗ зух, пӗр ирхине епӗ маларах тӑтӑм та, пите 
ҫунӑ ҫуманах ҫӑкӑр ҫиме тытӑнтӑм. Пӑртак тӑрсан шӑл- 
лӑм та вӑран^ё. Вӑл епё ҫинине курсассӑнах: анне 
ҫийес килет, терӗ. Анне вара ӑна ҫӑкӑр татӑкё хуҫса 
пат,ё. Хӑй ҫӑкӑра ҫийеймерё те, ывӑтса й а |ӗ  те, йёме 
тытӑн^ӗ. Ун ^ухне унӑн пырӗ шыҫнӑ пулнӑ иккен. 
Анне тем пек хӑраса ӳкрё те, йӗре пуҫларӗ. Атте вара 
каларӗ: мӗншӗн пит хыпса ҫунатӑн, ^ирлекен пур те 
вилет-и вара? терӗ.

Самук ^ирлесессӗн пирӗн пӳртре шапах-^ё, епё те 
никампа выдана ҫуккипе пёр кӗтесре шӑп-ҫеҫ ларат- 
тӑм. Епё вӑл сывалассине ^ун пек кӗтеттӗм, а н р х  
вӑл сывӑлыарӗ. Куллен-кун наррлавнӑ-ҫем  наррлан^ё: 
ҫими пул^ё, ҫаврака хура куҫёсем анса л ар |ёҫ , вара 
вӑл йапаласем ҫине тинкерсе пӑха пуҫларӗ, хйй шап- 
шурӑ кӑтат пек шуралса кайрё, епӗ ун ҫине пӑхма та 
хйракан пултӑм. Вара аттепе анне вӑл ^ёрӗлессине 
ӗмётленме те пӑрахрёҫ. Т]ӑнах та вйл тӑваттӑмӑш кун- 
не йун-кун вилсе те кайрӗ.

Анне хӑйӗн вилнӗ ывӑлӗ патне пырса тӑт;ӗ те, тем- 
тёрлӗ татӑла, татӑла йӗрсе каларӗ: ех, ^ёрем! пӗртек 
пёр ывӑлӑма та пӗ^ӗккӗллех хура тӑпра айно кайса 
пытармалла пултӑм-ӗҫке! ман пек телейсӗр ҫын ҫак 
тӗн^ерете ҫуктӑр! терӗ. Унган вара пёгӗм ҫемйе уласа 
йёре пуҫларӗ. Епё те ним тума пӗлмесӗр йёрсе йатӑм. 
Ҫапла ҫав ӗнтё: темле йывӑр хуйхӑ пулсассйн та, ӑна 
куҫ-ҫӳлёпе ҫуса йама ҫук.

Унтан пирӗн пата кӳрӗш-арйшсем пы^ёҫ. Вёсем Са
му ка ҫуса, ун ҫине таса кӗие-йӗм тӑхӑнтар^ӗҫ те, ту- 
пӑка вБфттарт;ӗҫ. Тупӑкне турӑшсем айне лартрӗҫ. Атте- 
тултан лаша кӳлсе кӗ^ӗ.
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Пӳртри ҫынсем пур те Самука зуп-турбҫ те, ӑна 
таҫта илсе кайрӗҫ. Шӑллӑма илсе тухса кайсассӑнах, 
анне мана арки ҫине тытса ларТ)ӗ те каларӗ: ех, ат;аы, 
ат^ам! пёр пӗтуҫен йултӑн-ӗҫке, кампа выЛ)ӑн ёнтӗ? Ш ал
лу пире пӑрахса кайрё, пӑл ёнтӗ пирӗн пата нихҫан 
та килес ҫук, терӗ. Ҫакӑ анне сӑмахӗсем ман т,ёре вар- 
ринех витрӗҫ. Халӗ те ҫав сӑмахсене асӑвсан куҫӑмсем 
шывлапаҫҫё.

Ҫапла ӗнтӗ, шӑллӑм вилни ман аттепе анпене ёмӗр 
бмӗрех ывӑлсӑр асапланса пурӑнмалла туса хӑвар^ё.

Епир уйӑрӑлни. Епир уйӑрӑлизден вун-пёрӗн^ӗ: 
асаттепе асанне, аттепе анне, икӗ тете, пӗр апса, епё- 
|ӗ ,  тата атте шаллӗ арӑмӗпе, вёсен пёр виҫӗ ҫулхи ывӑл 
ат,а пур-|ӗ. Пирён асатте ерех ӗҫме йурагакан ҫын-^ӗ. Ху- 
пахран пит таврӑнсах каймаеР^ё. Асаенепе атте йӑваш- 
скерсем ӑна ерех ӗҫнёшӗн ^ёнме хӑранӑ пулмалла. Хӑш 
т)ухне асанне асаттене ҫиленсен кала'Ь^б: Ей хупах 
алӑшӑллийӗ! тет-т)ӗ. Ҫапла каланӑшӑн та йна хбнет-'цб.

Тете авланит^ен, асатте аттепе аннене пит йуратнй 
пулмалла. Атте шӑллӗне авлантарсанах вӑл аттепе авне 
мӗн тёрлӗ ӗҫлесен те вӗсене йуратми пулнӑ. Ҫӗнӗ кин 
пит хайар усал кӑмӑллӑ ҫын пулнӑ. Вйл асаттене анне 
ҫин^ен йёре-йёре илёргет-^ё тет. Анне ҫапах та ӑна 
пёр сӑмах та хирёҫ каламасӑр, ҫынна култарасмар-^ӗ, 
кил масине йарас мар^б тесе йӑпатса пурӑннӑ.

Пӗрре ҫапла епё тӑватӑ ҫулта ijyxHe, Раштав умён 
пирён асатте каҫхине ӳсӗр таврӑн^ё те, выртса ҫывӑр- 
т)ӗ. Ирхине ирех арҫынсем йур турттарма тухрбҫ. Асат
те те мухмӑрпала ахлатса сентёре ҫинг§ен ан^ӗ те, 
тумланса тула тухса кайрё. Вӑл карташне тухсан ат- 
терен мухмӑр тӳрлетме кайма укҫа ыйта пуҫланӑ. Ат- 
тенӗн парасси килмен. Акӑ ку асатте пирӗн хулйн 
сассипе ахӑраша пуҫларӗ. Аннепе епир 'gypeijepeH куна 
мӗн пулт;ё-ши, тесе пйхса тӑратпӑр. Йур турттарса пё-
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терсен, аттесем пӳрте кӗ^ӗҫ; асатте те вёсем хыҫҫӑн 
пӳрте кӗрсе лар^ӗ.

Акӑ йашка ҫиме лартӑмӑр. Асатте пирӗн ҫиме те 
лармасТ.— Лар ҫиме! тийекен те ҫук. Пурсӑмӑр та пӗр 
^ӗнмесёр ларатпӑр. Епё те, axajj $ухне ҫӑвара хуп- 
манскер, асаттс ҫилӗлине сиссе пӗр ^ёнмесӗр иртён- 
месӗр ларатӑп.

Акӑ хайхи асатте пирӗн вӑрҫа пуҫларӗ пире: Авӑ 
йытӑ кӗтӗвё пек кӗшӗлтетсе лар^ӗҫ сӗгел хушшине! 
вӗсенӗн уссине курас ҫук нихӑҫан та! Уйӑрап та кӑла- 
рап! Пиҫнё йашкана ҫийӗр те тухӑр та кайӑр! Куҫӑм 
ан куртӑр сире! терӗ. Епӗ асатте камсене хӑваланине 
пӗрте иӗлмен. Вӑл хӑш зухне пӗ^ӗкҫӗ тетепе пире ир- 
тёнсен тула вьцама хӑваласа кӑлараТ-^ӗ. Ҫавӑнпа епё 
ку пире xӑвaлaf пулӗ тесе тумлана пуҫларӑм. Акӑ анне 
ҫиме пӑрахрӗ те пӳлӗме кёрсе йӗре пуҫларӗ. Епӗ анне 
йӗннине куртӑм та, нимӗнне пӗлмесӗрех унпала пӗрле 
йӗре пуҫларӑм. Асатте пирӗн тусан пек тусат, йалан 
тухӑр та кайар! тесе KamKapaf. Унтан анне асаттене 
каларӗ: Епир ҫакӑ а |а -п ӑ |ап а  хӗл, варринт;е ӑҫта кай- 
са кӗмелле? Епир сана ҫирӗм ҫул ёҫлесе тӑтӑмӑр та, пӗр 
иӳрт те лартса парасшӑн мар-и-ха есӗ? терӗ. Асатте пи- 
рён ҫапах лӑпланмас’!’, кӑшкӑраг1’ а н р х .— Памастӑп сире 
пёр кашӑк та, пӗр т;ёлӗ ҫӑкӑр та! Тухӑр та, кайӑр! тет.

Унтан анне аттене лаша кӳл,ме хушрё, хӑй кука- 
ҫейсем патне '§упса кайрӗ. Анне килсен, ҫуна ҫине йа- 
паласем тийе-тийе кукаҫейсем патне турттара пуҫла- 
рӗҫ. Епё тин пирён асагтесем патӗн^ен пётӗмпех тухса 
каймаллине пӗлтӗм. Унтан йапаласене турттарса пӗ- 
терсен, анне мана тумлантарса сӑх-сӑхрӗ те, епир ва
ра ҫуна ҫине тухса лартӑмӑр. Аннесем аппапа йӗреҫҫӗ. 
Епӗ ҫуна ҫине ларсан савӑнса кайрӑм, мӗншён тесен 
епӗ пӗ^ёкҫӗ зухне лашапа ҫӳреме пит йурататтӑм. Ун
тан вара епир ^икансем пек тийенсе тухса кайрӑмӑр
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кукадейсем патне. Асанне епир тухса кайнӑ т^ухне 
пусма дине тухса пит хытӑ йӗрсе йул^ё.

Епир кукадейсем патне пырсан, мана кукамай пӳрте 
дёклесе кён,ё те, салтӑнтарса, кӑмака дине улӑхтарса 
лартрё. Унтан пирӗн йапаласене вырӑнаҫтар^ӗҫ. Ҫапла 
вара епир икё демйе пёрле пит аван пурӑнтӑмӑр. Вё- 
сенӗн тӑватӑ пӳрт-|ӗ. Пире выл,ама пит ирёк-^ё. Мана: 
afa  асладусем патне хӑнана, тесе ■ҫёне^ӗҫ те, епё: кай 
унта, асатте Bapgaf, теттём. Епир кукадейсем патён- 
$е Мун-Кун иртицен пурӑнтӑмӑр. Унтан вара кука- 
ҫейсен^ен тӑватӑ килӗ урлӑ пёр пӳрг лартрӗҫ; ҫавӑн- 
та пурӑнма кудсан мана вьцама вӑхӑтах пулмарё вара. 
Ҫӗнӗ пӳрт алӑкне уҫса йарсанах, пилӗк ҫухрӑмри ту 
дин^и йал курӑнат-|ӗ. Анне пирӗн: йепле пурӑнӑнӑр-ши, 
пӗр ша.^ҫасӑр тухрӑмӑр, тесе йӗрет-^ӗ.

Манӑн анне вилни. Епӗ пӗ^ёккӗренпех анне- 
сӗр ӳснӗскер. Епё пӗр вид-тӑват ҫула ҫигсен манӑн анне 
вилсе кайрӗ. Вӑл пёр ҫула йахӑн хӗн курнӑ, а н р х  
епё вӑл хӗн курма пудланинех астӑваймастӑп, вилес 
умӑнхине ҫеҫ астӑватӑп. Ҫапах та епё анне мӗнтен 
^ирлесе кайнине асаннерен илтнӗ-^ӗ.

Пирён йал хы ҫён|е пёр Сум ҫырми йатлӑ вёт йывӑҫ- 
лӑ ҫырма пур. Ҫав ҫырмана ҫуркунне тулӑх шыв кӗрет 
те, йаланах пулӑ пӳлӗнсе йулаЕ Унта вара сӗрекепе 
пулӑ тытаҫҫӗ. Пӗрре ҫулахи Микула ыран тенӗ 
■gyx, манӑн аттепе анне те, ҫынсем кайнине курса, дав 
дырмана пулӑ тытма кайнӑ. Атте вӑл вӑхйтра сывах 
пулман. Анне ӑна хӗрхенсе пулӑ тытма шыва хӑй кёнӗ. 
Ҫурхи шыв сивё пулнӑ; анне пулла ытараймасӑр шыв- 
ра нумайт^ен ҫуренӗ те, пит хытӑ шӑннӑ. Ҫитменнине 
тата килте мунт;а хутнӑ та, вӑл килсенех вӗри мунт;а- 
на кайнӑ. Ш ӑннӑ дин^ен вӗри мунт;а йураман пулмал- 
ла. Ҫавӑнтан кайран унӑн урисем шыҫса кайнӑ, ӑпгҫик- 
ки ыратма пуҫланӑ. Ҫинцех тухтӑр патне кайнӑ пулсан,
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^ӗрӗлӗ-^ӗ те-и-тен, ан^ах ӗлӗк |ӑваш сем тухтӑртан 
капткӑртан хӑранӑ пек хйранӑ, ҫавӑнпа ман анне те 
тухтӑр датне кайасшӑн пулман. Ҫапла вара ^ирленӗҫемӗн 
^ирлесе кайнӑ, вӑйран та кайнӑ, ураран та ӳкнё те, 
ура салтсах выртма пуҫланӑ. Питӗ нумай хӗн курса 
выртнӑ вара вӑл.

Пёрре ҫапла хӗн курса выртнӑ вӑхӑтра епё анне 
пит ӑшаланнине сисрӗм. Ман ҫине вӑл ӑшшӑн пӑхнӑ пек 
туйӗнт;ё те, вара епё сак ҫине хӑпартӑм та, анне пат
не вырӑн ҫине пырса унӑн н аррлавса  кайнӑ аллипе 
выл,ама пуҫларӑм. А н р х  вал мана хӑйён вӑйсӑр ал
липе айакалла тёртсе йарса аран-аран каларё: кай 
ман патймран, епё ёнтё текех сан аннӳ мар, терё. 
Епё вара пигё хурланса макӑра пуҫларӑм. Асанне 
вара мана илт;ё те, Tjypeije умне лартрё. Епё дара сак 
дине выртрӑм та, макӑра мӑкӑра ҫывӑрса кайнӑ. Ҫав 
кунах вара манӑн анне вилсе те кайнӑ. Ҫак ёҫ Раш - 
тав умён пӗр ерне малтан пулнӑ. Ана пытарнине епӗ 
нимён те асгумастӑп, Раш тав кунӗ пирӗн кил-йыш пит 
хуйхалӑ ларнине а н р х  астӑватӑп. Вал кун пур те са- 
вӑнаҫҫӗ, пёр пирён кил-йыш ан'дах пит хуйхӑлӑ-^ё; 
асанне пёр майах макӑрса ҫӳрет-^ӗ, атте пёрре те пёр 
вырйнта лӑпланса лармаст-^ё: йе тула тухса кайа^-^ё, йе 
пӳртре уткаласа ҫӳрет-^ӗ, йе тата ^ӳре^е патне пырса 
т й р а ^ ё  те, такама кётнё пек темёнт^енех пйхса тӑраЬ  
|ӗ .  Ҫапла вара хёпёртесе савйнас вырйнне, пирён кил- 
йыгаё Раш тава хуйхӑпа ирттерсе йа^ё. Ан^ах епё ун Tjyx- 
не хам хуйхӑ ҫин |ен  нимён те сисместӗм: аннӳ ӑҫта? те
сен, епё: т]иркӳве кайнӑ ха вӑл, теттём. Епё иёлме пудласан 
асанне мана анне дин^ен йёре йёре каласа к ӑ т а р т а ^ ӗ .

У.
У к ё т .  Таса, ыра дын пул, Турӑ дине шан, Ӑна пётём 

'^ёрӳпе йуратса пурӑн. Турӑ ҫыннӑн мӗн тытнине-тунине 
мар, унӑн ӑшён^и шухӑшне те пӗтӗмпех пӗлсе тӑраЕ



ҫавна ан ман. Турӑ умение пӗр пӗр ырӑ ӗҫ тусассӑн, 
нирӗн мухтанма кирлӗ мар. Санӑн мӗн пур телейӳ пур 
те Турӑран килет. Турӑ пулӑшмасӑр нимӗн те пулмас!. 
Турра йалан тав-гуса пурӑн; ху ^унна йаланах Турра 
пӑхӑнтарса тӑр. Еҫ тума тыгӑнмассерен малтан Турра 
асӑн. Кёлӗ вӑхӑтӗн^е ^иркӗве каймасӑр ан йул, кай- 
сассӑн кӗлё пӗтмесӗр ан тух.

Турӑран хӑра, п аттан а хисепле: патшана Турӑ лартнӑ. 
Турӑ лартман тӳре ҫук, пур тӳресене те Турӑ ларгнӑ. 
Патша ирӗкён^ен ан тух, вӑл кӑларнӑ йӑлана пӑхӑнса 
тӑр. Ватӑ ҫынсене, хӑвӑнтан аслисене хисепле, тантӑ- 
шусем умӗн^е пуҫна асла ан хыв: хӑвӑнтан кёҫӗнни- 
■сене пурне те кӑмӑллӑ пул. Пупсене, аҫуна-аннӳне, пуҫ- 
лӑхсене, пур ырӑ ҫынсене те хисепле; вӗсенён сӑмахӗ- 
сен^ен ан тух. Хӑна ырӑ сунакансемшӗн а н р х  мар, хӑвӑн 
тӑшманусемшӗн те Турра кӗл-ту. Сана Турй усал тума 
ҫуратман, ырӑ тума ҫуратнӑ. Мён вӑйу ҫитнӗ таран ҫын- 
сене ырӑ тума тӑрӑш. Пуринпе те тӳрӗ пурӑн, пӗр ҫынпа 
та урлӑ ан пул. Пёр пёр ҫын сана хур тусассӑн, есӗ ӑна 
каҫар; ху пӗр пӗр ҫынна хурлантарсассӑн ^асрах ки- 
лёш унпала. Усал ӗҫ тума мар, усал сӑмах та ан ка- 
лаҫ. Ваттисем калаҫнӑ т;ух вёсен сӑмахне ан пӳл, пёр 
^ӗнмесӗр итлесе тӑр. Йапалана курнине-пёр ан хап- 
сӑн, ку манӑн пулин-^ё, тесе ан шухйшла. Ҫын йапа- 
лине ан вӑрла, хӑвӑн мӗн пуррипе тутӑ пул. Каланӑ 
сӑмахна тыт. Нихӑҫан та ан суйеҫтер. Найан ан пул, 
ӗҫ^ен пул: ӗҫлени Турра та йурӑхлӑ, хӑна та усӑлӑ.

Асгӑвӑр, ырйлӑх тунпне ҫын куртӑр тесе, ҫын умён- 
т;е ан тӑвӑр. Есӗ црӑлӑх тунӑ т;ух, сылтӑм аллу тунине 
сулахай аллу ан пёлгёр. Хӑйне хӑй асла хуракан кё- 
ҫӗне йулё, хӑйне хӑй кӗҫӗне хуракан асла тухӗ. Асли- 
сем кӗҫӗн пулӗҫ, кёҫённисем асла тухӗҫ. Хӑвӑнтан 
ыйтакана пар, кивҫен илес тийекенген пӑрӑнса ан ҫӳ- 
ре. Ан айӑплӑр, хӑвӑра та айӑпламӗҫ; йепле айӑппа
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аййплӑр, хӑвӑра та ҫав айӑппах айӑплёҫ.
^ӗлхӳне усал сӑмах калаҫасран, ҫӑварна р й е  сӑмах 

кӑларасран 'gap. Усал ӗҫрен тар, ырӑ ӗҫ ту. Ҫынпа хи- 
рӗҫ пулсассӑн, ырӑ ӑшӑ сӑмах кала. Пӗлмен ҫынна 
вёрент, хуйхӑлӑ ҫынна пусар. Ҫак сӑмахсем тӑрӑх 
пурӑнсассӑн, есӗ ырӑ ҫын пулӑн, сана никам та тивей- 
мӗ; йулташусем, пӗлӗшӳсем пур те йуратёҫ; курайман 
ҫынсем те нимӗн те тӑваймӗҫ; санӑн пурӑнӑҫу телейлӗ 
пулӗ вара. Турӑ айӑпсӑр ҫынна сыхлаЕ айӑплине пётерет.

Ҫынна хӑна ху йуратнӑ пек йурат. Хӑвӑра вӗрен- 
текенсене итлесе пурӑнӑр, весене пӑхӑнса тӑрӑр. Ватӑ 
ҫынтан ан кул: хамӑр та ватӑлмалла. Ватӑ, шурӑ 
ҫӳҫлё ҫын пырса кӗрсессӗн, уру ҫине тӑр та, ӑна 
хисеплесе вырӑн пар. Ватӑ ҫынна сивё сӑмах ан кала; 
ҫамрӑксене ху тӑванна вёрентнё пек вёрент; к а р р к - 
семпе ху аннӳпе калаҫнӑ нек калаҫ. Хйй тӑванне ку
райман ҫын ҫынна вӗлерекенпе пёрех. Аҫу-аннӳнтен 
пиллӗх илме тӑрӑш: ашшӗ-амӑшӗ пиллӗхӗ ар сен ӗн  
пурӑнӑҫне малалла йараВ вёсенён пиллӗхё вутра та 
ҫунмасЕ шывра та путмасЕ Ашшё-амӑшне хисеплекен 
хӑй те а р с е н  уссине Kypaf.

VI.
1. Тӗн^е пулни. Елёк, р  малтан, Турӑ а н р х  пул- 

нӑ; Унтан пуҫне урах нимён те пулман. Х алё курӑна- 
кан тён р р и  йапаласем пёри те пулман: ҫӗр те пул
ман, хёвел те пулман, етем те пулман. Ҫак епир пу- 
рӑнакан ҫут-ҫанталӑка Турӑ пултарнӑ. Пётём тё н р н е  
Вӑл ултӑ кунта иултарса ҫитернё. Т ён р н е  пултар- 
машкӑн Турра нимён те кирлё пулман. Вӑл тён р н е  
пултарнӑ р х н е  сӑмахпа а н р х  каласа тӑнӑ.

1]и малтанах, кун-ҫёр п у ҫл ан и |р н , Турй пирӗшти- 
сене (ангелсене) пултарнӑ, унтан ҫӗре пултарнӑ. Пи
рён ҫёр пултарсассӑнах хал,хин пек илемлё пулман: 
унйн ҫ и н р  пёр р р ё  р н ,  пӗр йывӑҫ-курӑк та пулман;
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тӑпри, шывӗ, |у л ӗ —пур те хутӑшах пулнӑ, йӗри-тавра 
сӗм-тӗттӗм хупӑрласа тӑпӑ. Ҫӗр тавра Турӑ Сывлӑшӗ 
вӗҫҫе ҫӳренӗ.

Пирӗштисене пултарсассӑн, ҫёре пултарсассӑн, Турӑ 
каланӑ: пултӑр тён^ере ҫугӑ! тенё. Каласасеӑнах ҫутӑ 
пулса тӑнӑ. Вара кунпа ҫёр пуҫланса кайнӑ: каҫ пулнӑ, 
ир пулнӑ, ҫапла пӗр кун пулнӑ вара.

Иккӗмӗш кунне Турӑ епир куракан пӗлӗте пултарнӑ.
Виҫҫӗмёш кунне Турӑ каланӑ: шыв ҫёртен уйӑрӑлса, 

пӗр ҫӗрелле пухӑна-пухӑна тӑтӑр, унӑн вырӑнне типӗ 
ҫӗр тухтӑр! тенӗ. Ҫавӑн ^ухнех вара шывран тинӗс- 
сем, ҫырмаҫем пула пула гӑнӑ. Турӑ тата каланӑ: ҫак 
типӗ ҫӗр хӑй ҫин^е тёрлӗрен, сыпӑкран сыпӑка пыра- 
кан йывӑҫ-курӑк ӳстертёр, тенӗ. Ҫӗр ҫине вара тӗрлӗ- 
рен илемлӗ йывӑҫсем, курӑксем шӑта-шӑта тухна.

Тӑваттӑмӑш кунне Турӑ каланӑ: п у л ц ӑр  пӗлӗт ҫин- 
т;е пӗтӗм тӗниене ҫутатса тӑракан ҫутӑсем! тенӗ. Ҫапла 
каласассӑнах пӗлӗт ҫинт]е хӗвел, уйӑх, ҫӑл гӑрсем пул
са тӑнӑ. Хӗвеле Турӑ тёБт,ене кӑнтӑрла ҫутатса тӑма 
хушнӑ, уйӑхпа ҫӑлтӑрсене ҫёрле ҫутатса тӑма хушнӑ. 
Кунпа ҫӗр палли ҫавсем пулса тӑнӑ вара.

Диллӗкӗмӗш куене Турӑ каланӑ: шывра тӗрлӗрен 
пулӑ пултӑр, ҫӗр ҫинт;е тӗрлӗрен ҫӗрён-кусан, ҫӳлӗн- 
вӗҫен пултӑр! тенӗ. Ҫавӑн зухах вара шывра тӗрлӗ- 
рен пулӑ ишсе ҫӳре пуҫланӑ; ҫӗр ҫин^е ҫӗрӗн-кусан 
йавӑнкаласа йӑшӑлтагса ҫӳре пуҫланӑ; ҫӳлте вӗҫен- 
кайӑксем вёҫсз ҫӳре пуҫланӑ. Вӗсене пурне те Турӑ 
пурӑнса ёр^еме хушнӑ.

Улттӑмӑш кунне Турӑ каланӑ: тӗн'§ере тӗрлёрен тӑ- 
ватӑ-уралӑ вьцӑх-^ӗрлёх пултӑр! тенё. Каласассӑнах 
ҫӗр QHH'ge тӗрлӗрен тӑватӑ-уралӑ вьцӑх-^ӗрлёхсем, тис- 
кер каййксем ҫӳре пуҫланӑ. Ҫак т]унлӑ йапаласене пул- 
тарса пётерсессён, Турӑ вара етеме арлӑ-арӑмлӑ пултарнӑ.

2. Етеме пултарни. Етеме Турӑ ытти йапа-
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ласене пултарна пек пӗр сӑмахпа amjax пултарман. 
Етеме пултарас умен Виҫлӗ Турӑ Хӑйне Хай кала- 
нӑ: a tap , Хамӑр тӗслӗ етем туса пултарар, тевӗ. Ҫӗр 
ҫин^и ^унлӑ йапаласене пурне те хӑйне пӑхӑнтарса 
тӑтӑр ҫав етем, тенё. Унтан Турӑ ҫӗр тӑпри илвё те, 
ҫав ҫӗр тӑприн^ен етем кӗлетки тунӑ. Етем кёлетки 
ӑшне |у н  вёрсе кӳртнӗ. Етеме т;ун кёнӗ те, вӑл вара 
ҫӳре пуҫланӑ. Турӑ ҫав Хӑй вултарнӑ етеме Адам йатлӑ 
хунӑ. Адама ТурӑХ ӑй лартса ӳстернё илемлӗ пах^ана, 
Райа, кӳртсе йанӑ. Вӑл пах^ана вӑхса усрама хушнӑ ӑна.

Рай варринТ)в икӗ паллӑ йывӑҫ ӳснӗ. Пӗри т,брёл6х 
йывйҫҫи йатлӑ путшӑ. Унӑн улмине Турӑ Адама ҫиме 
хув1нӑ. Вӑл йывӑҫӑн улмине ҫийекен етеме ӗмӗрне те 
вилӗм те, ^ир-^ӗр те тивмелле пулман. Тепӗр йывӑҫҫи 
ырӑпа усала пӗлтерекен йатлӑ пулнӑ. Турӑ Адама ку 
йывӑҫӑн улмине ҫиме хуншан. Ку йывӑҫйн улмине ан 
ҫи, тенӗ, унӑн улмине ҫисессёнех вилён, тенӗ.

Турӑ вара Адам патне ^унлӑ йапалаеене пурне те 
йертсе пынӑ. Адам вӗсене пурне те хӑй зӗлхипе йат 
пара пара тухнӑ. Турӑ пилленё тӑрӑх ҫак ^унлӑ йапа- 
ласем пур те Адама пагшана пӑхӑнса тӑнӑ пек пӑ- 
хӑнса тӑмалла пулнӑ.

Ҫав мён пур ^унла йапаласем хушшин^е Адамна ҫӑ- 
вар уҫса сӑмач хуша пӗлекен пулман. Адама малашне 
пёт^ен пурӑнма пит кит;ен пулмалла пулнӑ. Ҫавӑнпа 
Турӑ Адама хӗрхенсе каланӑ: ку етеме пбт^ен пурӑн- 
ма ырӑ мар, ӑна пулӑшса пурӑнма хӑй нек тепёр ҫын 
тӑвам, тенё. Унтан Адам ҫине пит йывӑр ыйхӑ йанӑ. 
Ҫывӑрнӑ |ухн е  Адамӑн хӑрах айак пёр^ине кӑларса 
илнӗ. Ҫав айак пӗр^и шӑммин^ен Турӑ Адам валли арӑм 
тунӑ. Вӑл арӑма Турӑ Адам патне йертсе пынӑ. Адам 
арӑмне курсассӑн,—акӑ ку хам пекех: кунӑн шӑмми те 
манйн, ӳ |ӗ  те манӑн. Ку манӑн арӑм пултӑр! тенё. Адам 
хйй арӑмне Ева йатлӑ хунӑ. Етеме арлӑ-арамлӑ тусас-
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сӑн, Турӑ акӑ ҫапла каласа пилленӗ: ӗр^ӗр, а^а-вӑр л - 
лӑ, ывӑллӑ-хӗрлӗ пулӑр, пӗтём ҫёр ҫине сарӑлӑр; пур 
Зувлӑ йапаласеве хӑвӑра пӑхӑвтарса пурӑнӑр! тенё. 
Пётӗм тёв^ери етем ҫак икӗ ҫывтав ӗр^есе кайвӑ вара.

3. Адам ываяӗеем. Ҫак Адампа Евава ҫылӑх 
тувӑ пирки Райрав хӑваласа кӑларсав кайрав вӗсев 
икӗ ывӑл ҫуралвӑ. Асли Каив йатлӑ вулвӑ, кёҫёвни 
Авел йатлӑ пулвӑ. Асли ҫӗр ёҫлесе, тырӑ акса пурӑв- 
вӑ, кӗҫӗвви вы^ӑх-^ӗрлёх усраса ӳстерсе пурӑввӑ. Пёр
ре Каивпа Авел иккёВ1 ё те Турра тав-туса парне па- 
малла цулвӑ. Каин хӑй ӗҫлесе тувӑ тыррине павӑ; Авел 
хӑй кётёвёв 'р  -р  малтав ҫуралвӑ такиве павӑ. Каив 
парас парвиве вӗр ырӑ шухӑшсӑр, пӗр ырй кӑмӑлсӑр 
хатёрлевё. Авел хйй парвиве ырӑ кӑмӑлпа, ^увтав- 
вартан, етем ҫылӑхне ҫӑвакав Турра ёвевсе хатӗрленё. 
Каин парви Турра йурӑхсӑр пулвӑ, Авел варви йурӑх- 
лӑ вулвӑ. Каив Авеле кураймасӑр хире илсе тухвӑ та, 
версе вӗлервӗ.

Каин ку ӗҫе викам та курмарё вулӗ тесе шухӑш- 
ласа килелле тавӑрӑввӑ. Авт;ах етемрев пытарсассӑв 
та, Турӑрав пытарма ҫук. Турӑ Каиврав ҫул ҫив^ех 
ыйтвӑ: Каин, шйллу ӑҫта вара савӑв? тевӗ.— Темӗв, 
пёлместӗв: евӗ увӑв хуралҫи мар вӗт! тевӗ Каивё. 
Турӑ вара Каина каланӑ: ей, Каив! вара есӗ капла мӗн 
турӑв ёнтӗ! Ш ӑллув йувӗ хурлаввиве илтрӗм Епӗ. Акӑ 
ӗвтё, ҫакӑ шйллу йунне сӑхса илекев ҫёр сава р т а й -  
мё. Есӗ вӑл ҫӗр ҫиве ёҫлесе тырӑ акӑв; вӑл ҫӗр сава 
увшӑв хӑй ырӑлӑхне памё. Есӗ ӗмӗрве те ниӑҫта т;ун- 
на кавтарса пурӑваймӑв; пёр вырӑнтав теиӗр вырйна 
сӗтӗрёвсе ҫӳресех ёмӗрве ирттерсе йарӑв! тенӗ.

Каив Турра хирӗҫ калавӑ: ку асапа тӳсесси мана 
пит хёв вулӗ, ӑна тӳсме мавӑв халӑм та ҫитес ҫук. 
Акӑ ёвтӗ Есӗ мава хам ҫуралнӑ ҫёр-шыврав айакка 
хуса йаратӑн; кунтав тухса кайсассӑнах, мава та пӗри-
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пӗри персе вёлертёрцӗ! тенӗ.—Ҫук, сана никам та 
вёлермӗ, тенё Турӑ Каина: сана вёлерекене сантан тата 
ҫи^ӗ хут хёнтерех пулё! тенё. Унтан вара Турӑ Каин 
ҫине, ӑна пӗр-пӗр ҫын ан вӗлертӗр тесе, паллӑ хунӑ. 
Каин ашшӗ-амӑшӗ килӗн^ен уйӑрӑлса вӗсен^ен айакка 
кайса вырӑнаҫнӑ вара.

4 .  Н ОЙ . Ҫапла Адампа Ева икӗ ывӑлтан пёр ывӑл- 
сӑрах тӑрса йулнӑ. Турӑ вӗсене хӗрхенсе тата тепӗр 
ывӑл панӑ. Вӑл Оие йатлӑ пулнӑ. Сие ашшӗпе амӑшне 
ватӑлмалӑх кунӗсент}е тирпейлесе усранӑ. Ҫав Сие йӑ- 
хӗнг1)ен тӑххӑрмӑш сыпӑкра Вой йатлӑ ҫын ҫуралнӑ. 
Нойӑн виҫё ывӑл пулнӑ: Сим, Хам, 1афет йатлӑ. Ной хӑй 
аии-пӑ^исемпе ҫӗр ӗҫлесе тырӑ акса пурӑннй, тата пах- 
цасем тӑва тӑва иҫём ҫырлисем ларгса ӳстерсе пурӑннӑ.

Пӗрре ҫапла Ной иҫӗм ҫырли ереххине ӗҫнӗ те, 
хӗрёнкӗленсе пах^ин^ех ҫывӑрса кайнӑ. Хӗрӗнкипе 
ҫийӗн^и тумтирне ырран тирпейлеймен те вӑл: йепле 
выртнӑ, ҫаплах ҫывӑрса кайнӑ. Ной ҫапла ҫывӑрса 
выртнӑ ҫӗре унӑн вӑталӑх ывӑлӗ Хам пынй. Вӑл ывӑлӗ 
унӑн ашшӗпе-амӑшне сума-суман ҫын пулнӑ. Ашшӗ ӑна 
ҫавӑншӑн р с - р с а х  ӳкӗтлесе йатлакаланӑ. Халё ёнтӗ 
Хам ашшё тирпейсӗр выртнине курнӑ та,— акӑ хайхи 
ырӑ ҫын, хӑйне хӑй те тирпейлеймест! тесе кулнӑ. 
Хӑй пӗт^ен кулни ҫитмен хал), тата пицӗш ӗпе шӑл- 
лёне те ашшӗн^ен мӑшкӑлласа култарасшӑн пулнӑ. 
Симиа 1афета ҫывӑракан ашшӗ патне т^ёнсе пынӑ. Ку- 
сем ашшӗне курсассӑн кулман-туман, ашшӗ тирпейсӗр 
выртнине куҫӗсемпе пӑхма та вӑтаннӑ. Ашнгӗ патне 
кутӑн кӗнӗ те, тумтирне ^ипер тирпейлесе ви гсе тухнӑ.

Ной ыйхин^ен вӑрансаесӑн, Турӑ пӗлтернӗ тӑрӑх, 
тирпейлесе вырттаракан икӗ ывӑлне Симпа 1афета пил- 
ленӗ. Хамне, мӑшкӑлласа кулнӑшӑн, акӑ мён тенӗ: есё, 
а р м , ху та пархатар кураймӑн, а|у-пӑт)усем те пархагар 
кураймӗҫ; ёмёр-ёмёрне ҫын куҫён^ен пйхса, тарҫӑра тӑмал-
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ла пулӗу! тенӗ. Ной каланӑ пек икё ывӑлӗнцен ырӑ ҫын- 
сем пулнӑ, Хам й ӑх ӗн р н  усал, пархатарсӑр ҫынсем пулнӑ.

5. Авраам. Ной ывӑлӗсенӗн Симпа 1афет йӑ- 
х ӗ н р  ырӑ ҫынсем пулнӑ. Хам й ӑх ён р  усал, пархатар- 
сӑр ҫынсем пулнӑ. Пурансассӑн, пурӑнсассӑн Симпа 
1афет йӑхӗ Хам йӑхӗпе хёр парса, хӗр илсе хурӑнта- 
шлӑ-ӑрулӑ пула пуҫланӑ. Хам й ӑх ӗн р н  курмах Симпа 
1афет йӑхё те уеала вӗренсе ҫитнӗ. Т)ӑн Турра маннӑ. 
Вӑл тунӑ ырӑлӑхсене асӑсене те илмен. Ы рӑ ӗҫсем туса, 
Турра хисеплесе пурӑнас тейекен ҫын пит сахал пулнӑ. 
Иалан пыр ҫи н рн , ҫи-пуҫ ҫи н рн  а н р х  шухӑшланӑ.

Турӑ Хӑй вӗрентнё йӑлана, Хӑй панӑ тивлете, пил- 
лӗхе тӗрӗс тытса тӑма урӑх, ҫӗнё халӑх ӗрртесш ӗн  
пулнӑ. Ҫавӑнпа Вӑл Сим й ӑх ён р н  пёр Авраам йатлӑ 
таса ҫыяна суйласа илнӗ. Авраам вӑл бара йатлӑ ҫын- 
нӑн кёҫӗн ывӑлӗ пулнӑ. вара хӑй ҫемйипе Ефратпа 
Тигр йаглӑ пшвсенён хуш ш инр, Ур йатлӑ хулара 
пурӑннӑ. Вӑл ҫӗре Халдей ҫӗрё тенӗ. Етем пӑсӑлнӑ- 
ҫеммӗн бара килне те усал кёре пуҫланӑ. Вӑл хӑй 
р н  Турра маннӑ, кёлеткесене пуҫҫапа пуҫланӑ. Унӑн 
кӗҫён ывӑлё Авраам а н р х  р н  Турра хисепленӗ. Ав
раам 75 ҫулта т)ухне ӑна Турӑ курӑнса каланй: Авраам, 
есӗ ху ҫуралнӑ ҫӗр-пшвран тух та, Епӗ кӑтартнӑ ҫёре 
кай. Кунтан малашне ҫавӑнта пурӑн вара. Епё унга 
санран аслӑ халйх ӗррттерёп . Сана Хамӑн ырӑлӑхӑма 
парӑп. Сана пит р п л ӑ  тйвйп. Пӗтём т ӗ н р  халӑхё сан 
урлй ырӑлӑх илмелле пулӗ, тенӗ. Авраам ку хыпара 
ашшёне те каланӑ. Вара вӗсем хӑйсенӗн пётӗм ҫем- 
йипе: 0ара, Авраам, Авраам арӑмӗ Сарра, тата Авраам 
пит^ёшӗйён ывӑлӗ Ло г,—Халдей ҫӗрӗнрн  Турӑ, кӑтартнӑ 
ҫӗре тухса кайнӑ. Ҫул ҫ и н р  Авраамӑн ашшё вилнё.

Турӑ кӑтартнӑ ҫёрте Хананей йатлӑ халӑх пурӑннӑ. 
Вӑл ҫёре Ханаан ҫёрӗ тенё. Пыра-пыра Авраам пёр 
Сихем йаглӑ хула вырӑнне ҫитнӗ. Унта ӑна Турӑ ку-
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рӑнса каланӑ: ҫак ҫӗре сан йӑхна парӑп, тенё. Авраам 
тав-туса ҫав тёлте Турра парне кӳнӗ.

Авраампа Лот иккӗш те пит пуйан пулнӑ; иккӗшин 
те выл,ӑх-|ӗрлӗх пит йышлӑ пулнӑ. Авраам кӗтӳҫисем 
Лот кӗтӳҫисемпе ҫав выл,ӑхсем пирки пӗр-пӗринпе ки- 
лӗштереймен, шавах урлӑ пурӑннӑ. Ҫавӑнпа Авраам, 
вӑрҫӑ-харкашӑва йуратманскер, Лота каланӑ: Лот, тӑ- 
ванпа тӑван хушшин^е капла вӑрҫӑ нулни ҫылӑх; кӑ- 
мӑлу пулсассӑн уйӑрӑлса кай есӗ ман патӑмран. Акӑ 
епир пурӑнас ҫӗр ху куҫу умёнт;е: есӗ сулахай йенелле 
кайсассӑн, епӗ сылтӑм йенелле кайӑп; есӗ сылтӑм йе
нелле кайас тесессӗн, епё сулахай йенелле кайӑп, тенӗ. 
Лот вара Авраамран уйӑрӑлса кайнӑ та, 1ордан йатлӑ 
шыв тавраш ӗн|и ҫӗре кайса вырӑнаҫнӑ. Вӑл тӗлте вы- 
л,йх ҫими пит лайӑх пулнӑ; а н р х  халӑхёсем пит усал 
пулнӑ. Лот уйӑрӑлса кайсассӑн Турӑ Авраама каланӑ: 
Авраам, ҫак ху тӑракан ҫӗртен тӗн^енӗн тӑватӑ йенел
ле те ҫавӑрӑнса пӑх хал>. Куҫна курӑнакан ҫӗре мӗн 
пурне санӑн йӑхна парӑп; санӑн йӑху хӑйӑр пек йыш- 
лӑ пулё, тенё. Авраам вара кӑнтӑр йенелле кайнӑ та, 
пӗр йуманлӑх патне пырса вырӑнаҫнӑ. Вӑл йуманлӑх 
Амморей Мамрш йатлӑ ҫыннӑн пулнӑ.

Турӑ Авраама санӑн йӑху хӑйӑр пек йышлӑ пулё 
тесе ӗмӗтлентерсессён тата пӗр вунӑ ҫула йахӑн ир гнӗ. 
Авраам ӗмӗтне татмасӑр кӗтсе пурӑннӑ Тура мехелне.

Пӗрре Авраам шӑрӑх кун хӑйӗн р т ӑ р ӗ  алӑкё умен
ие ларнӑ. Ҫавӑн ^ухне вӑл виҫӗ ҫын иртсе пынине ку
рах кайнӑ. Авраам вӑл пит варлӑ ҫын пулнӑ. Ҫав ҫын- 
сем патне пына та, ӳксе пуҫҫапна вӗсене. Вӑта ҫӗ- 
рӗн^и ҫыннине каланӑ: ей ырӑ ҫьтннам, епё сана йу- 
рӑхлӑ пулсассӑн, есӗ ман ҫуртӑма кӗмесӗр ан кайтрдё: 
есир ҫак йывӑҫ айӗн^е ларса канӑр; епӗ сирӗн урӑр- 
сене ҫӑвӑп; йашка-ҫӑкӑр хагӗрлесе апатлангарса йарӑп 
сире. тенё. Виҫ ҫын Авраам сӑмахне итленё. Авраам
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арӑмне йашка-ҫӑкӑр тирпейлеме хушнӑ, хӑй хӑвӑрт- 
рах кётӗве Tjynca кайнӑ та, пӗр самар пӑру тытса кил- 
нӗ. Ана тарҫине пустарнӑ. Пӗҫерсе тирпейлеттернӗ те, 
хӑнисем умне кӳрсе лартнӑ; вӗсенён умне тата ҫиме 
тӑпйрт^йпа сӗт кӳрсе лартнӑ. Хӑнисем ҫийе пуҫланӑ 
вара. Ҫисе ларнӑ |ухн е вёсем Авраамран:—савӑн арй- 
му, Сарра, ӑҫта? тесе ыйтнӑ.— Пӳртре вӑл, тенё Авраам 
вӗсене хирӗҫ. Вӑга ҫӗрӗн^е лараканни Авраама кала
на: кӑҫал епё сан патна татах килӗп; ун т>ухне санӑн 
арӑму ывӑл ҫуратӗ, тенё. Сарра ку сӑмахсене алӑк, 
урлӑ итлесе тӑнӑ. Илтсессёнех кулса йанӑ. „Ватӑлма- 
лӑх кунӑмра ҫапла тери савӑнмалла пулӑп-ши епӗ? пу- 
лас ҫуктӑр ӗнтё вӑл, ҫитменнине тата упӑшкам та. 
ватӑ“, тесе шухӑшланӑ Сарра. Авраам патне килнӗ сын- 
сем виҫҫӗш те ахал, ҫынсем нулман. Виҫҫёшёнт^ен пӗри 
Турӑ пулнӑ, иккёш ангелсем пулнй. Турӑ каланӑ Ав
раама: ватӑлмалӑх кунӑмра йепле a'ga ҫуратӑп-ши, тесе 
мӗшӗн кулда санӑн арӑму? Турӑ пултарайман ӗҫ пур-н 
вара? тенё. Сарра ватаннипе кулмарӑм тесе ту на ny- 
ҫланӑ. Ан^ах Турӑран пытарма ҫук. Турй ӑна тӳрех 
каланӑ: ҫук, култӑн есӗ! тенӗ.

Апатлансассӑн Авраам хӑнисем Авраам патӗн^ен 
тухнӑ та, Содом йатлӑ хула йенелле утнӑ. Икӗ ангел 
тӳрех Содом хулине кайнӑ; Турӑ Авраама каланӑ: Ав
раам, санӑн урлй пӗтӗм тён^е халӑхӗ пиллӗх нлё. Епё 
Хам мӗн тӑвасса санран иытармастӑп. Ак Содомиа Го
морра хули ҫынннсем пит асрёҫ, темён тӗрлӗ ҫылйха 
кӗт,ёҫ; вёсене малашне урӑх т;йтса тӑраймйп, пурне те 
пётерёп, тенё. Авраам куна илтсессӗн Турра йӑлӑна 
пуҫланй: вйл хуласен^е ырй ҫынсем те иулӗҫ-ҫке, Есё 
вёсене те пётерён-н? тенё: унта ырй ҫын пёр алла йа- 
хйн пулӗ; ҫав аллӑ ҫыншӑн хёрхенмӗн-и Есё ҫав ху- 
ласенё? тенё. Турй ӑна хнрёҫ каланй: унта аллй таса 
ҫын тунйнас пулсассйн, епё вйл хуласене пётермёттём,
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тенӗ.—Алла пӗр пиллӗк ҫын ҫитеймӗ, апла пӗтерӗн-и? 
тенӗ тагах Авраам.— Ҫук, унта хӗрӗх пиллӗк таса ҫын 
пулсассӑн та пӗтермӗттём, тенӗ Турй.—Ей Турӑ, Есӗ 
мана татах ыйтнӑшӑн ан кӳрент^ӗ! Унта хӗрӗхрен те 
кайа пулё, пӗр вӑтӑр, йе ҫирём, йе вуннӑ а н р х  таса 
ҫын пулӗ; Есё пӗтерӗн-и вӑл хуласене? тенӗ.— Ҫук, 
вунй таса ҫын тунӑнсассӑн та тивмӗп вӑл хуласене, 
тенӗ Турӑ. Авраам Лота хӗрхенсе ҫапла Турра т ё п р -  
т ӗ п р  йӑлӑннй. Турӑран ҫав тӗрлё ырӑлӑх илтсессӗн 
Авраамӑн ^унӗ пусӑрӑннӑ. Ҫав аслӑ хуласен р  таса ҫын 
вуннӑ та пулин тупӑнӗ-ҫке, тесе шухӑшланӑ Авраам. Ун
тан Турӑ курӑнми пулнӑ. Авраам та вара килне тавӑрӑннӑ.

Турӑ каланй пек Авраамӑн ывӑл ҫуралнй. Ана Исаак 
йатлӑ хунӑ. Турӑ хйй пиллӗхне, хӑй панӑ закона тёрёс 
тытса тӑма Авраам йӑхне суйланӑ. Улём етем: ку 
Авраам йӑхӗ мёшён ытти й ӑхсен рн  телейлё-ши?—тесе 
ан шухӑшлатӑр тесе, Турӑ Авраама пит хытӑ сӑнанӑ. 
Ҫанла сӑнанипе Турӑ Авраам ырӑ ҫын иккенне ытти 
ҫынсене те кӑгартасшӑн пулнӑ. Турӑ Авраама каланӑ: 
Авраам, есё ҫак пӗртен пёр еавнӑ ывӑлна йерг те, 
Mopia йатлӑ ҫёре кай; унта пусса ӑна мана парне пар! 
тенӗ. Авраам ҫав тёрлё хӑрушӑ хыпар илтсессён пёр 
хӑрамасӑр, пёр Турй ҫине а н р х  шанса, тепёр кунне 
ирхине ирех тӑнӑ та, вутӑ ҫурнӑ; унтан Исаака, тата 
икё тарҫине йертнё те, Турӑ кӑгартнӑ ҫӗре кайнӑ. Вӗ- 
сем унта виҫ кунта тин ҫитнё. Ҫитсе р р ӑн н й  та, Ав
раам тарҫисене каланӑ: есир ҫакӑнга ашака сыхласа 
тӑрӑр; епир ар м п а  ту ҫине хӑпарса Турра пуҫҫапй- 
пӑр та, каллех килёпёр, тенӗ. Унтан Исаака вутӑ йӑт- 
тарнӑ, хӑй кӑвар илнё, ҫӗҫё илнӗ, иккёшӗ те вара 
утнӑ ту ҫинелле. Пынӑ зухне Исаак аш ш ён р н  ыйтнӑ: 
атте, вара пирӗн вутӑ та пур, вут та пур, ҫёҫӗ те пур, 
Турра пама така ӑҫта пирён? тенё.—Ей а р м , Турй Хйй- 
не кирлине Хӑйех ту пса парё-ха, тенё Авраам Исаака.
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Турӑ кӑтартнӑ тӗле ҫитсессӗн Авраам р р ӑн н ӑ  таг 
парне вырӑнӗ тунӑ; парне вырӑнӗ ҫине вуттине купа- 
ланӑ, ун ҫине Исаака ҫыхса вырттарнӑ. Унтан Авраам 
ывӑлне пусас тесе ҫӗҫӗ тытна та, аллине ҫёкленё. Ҫа- 
вӑн т;ухне пёлӗг ҫин^ен Турӑ ангелё Авраама т;ӗннӗ: 
Авраам, Авраам! тенё. Авраам ӑна илтсессён р р ӑн н ӑ  
та, Турӑ мӗн каласса итле пуҫланӑ. Ангел калана: ан 
тив ат)уна; есӗ Турӑран хӑрани паллӑ ӗнтӗ: есӗ Турӑ- 
шӑн нӗртен пӗр ывӑлуна та шеллемерӗн! тенё. Авраам 
вара Исаака салтса йанӑ. Хыҫалалла ҫавӑрӑнса пӑхнӑ 
та, т;ӑтлӑхра пёр така мӑйракипе ҫакланса тӑнине кур- 
нӑ. Ҫав такана тытса килнӗ те, ывӑлӗ вырӑнне Турра 
парне панй. Авраама Турӑ татах каланӑ: есё Маншӑн 
пӗртен иёр ывӑлуна хӗрхенмерӗн, Епё сана Хам пил- 
лӗхӗме парӑп: санӑн йӑхна ҫӳлти ҫӑлтӑр пек, ҫӗрти 
хӑйӑр пек йыгалӑ тӑвӑп. Санӑн йӑхна вӑйлӑ тӑвӑп. Са- 
нӑн йӑху тӑшманӗсене ҫӗнгерӗ, вӗсенӗн хулисене тур- 
та турта илӗ; пӗтӗм тӗнт)е халӑхё санӑн йӑху урлӑ Ман 
пиллӗхёме илӗ! тенё. Унтан вара Авраампа Исаак ту 
ҫинт^ен аннӑ. га, тарҫисемпе пӗрле киле тавӑрӑннӑ.

6 .  ТОСИФ. Сим йӑхӗние вун-иккӗмёш сыпӑкра 1аков 
йатлӑ ҫын пулнӑ. Ҫав 1аков хӑй ҫемйипе Ханаан тийе- 
кен ҫӗрте пурӑннӑ. Унӑн вун-икӗ ывӑл пулнӑ. 1аков 
вӑл ҫӗр ӗҫлесе тырӑ акса пурӑнман, Авел пек, тӗрлӗрен 
выл,ӑх-г1)ӗрлӗх усраса, ҫавӑнпа тӑранса пурӑннй. А^исем 
ҫамрӑк т]ухне, вӑл вылДхӗсене хӑй кётсе ҫӳренӗ: ат)и- 
сем ӳссе ҫитёнсессён, а^исем кӗтсе ҫӳренё. 1аков хӑ- 
йӗн вун-икё ывӑлӗн^ен пуринг§ен ытла 1осиф йатлине 
йуратнӑ. Тосиф вӑл хйй ҫамрӑк пулсассӑн та пит ӑслӑ, 
лӑпкӑ, а р  пулнӑ. 1осиф, Дан, Нефеалим, Гад, Асир 
йатлй пи ̂ ӗш ӗсемпе пӗрле пӗр кӗтӳ кӗтсе ҫӳренё; ытти 
ывӑлӗсем тата ҫапла хӑйсене уйрсӑм кӗтӳ кӗтсе ҫӳренӗ.

1осифпа пӗрле ҫӳрекен пит^ёшӗсем (ҫав Дан, Неф
еалим, Гад, Асир) пит усал, ррусйр пулнӑ; хӑйсенён
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усаллӑхӗпе ашшӗ йатне те ҫӗргнӗ, кил ҫурт масине те 
йанӑ. 1осиф вӗсене мӗн пӗлнипе ӳкӗтлесе рркаланӑ; 
вӗсем ҫапах та ^арӑнман. 1осиф вӗсем ^арӑнманшӑн 
пит тарӑхвӑ; вӑл йалаеах хуйхӑрса ҫӳренӗ. Хӑш-хйш 
'Зухне тӳсеймесӗр пиздӗшёсем ашкйнни ҫищ ен ашщӗне 
кала кала панӑ. Ашшё 1осифа килшӗн тӑрӑшнӑшӑн, 
пицёш ӗсене те р р н ӑш ӑн  пит йуратнӑ. Вёсент;ен уй- 
рӑм ӑна пит илемлӗ тумтир ҫӗлетсе павӑ. 1осифа ашшӗ 
пит йурагнӑран, ӑна пит^ӗшёсем пур те курайми пулнӑ. 
Пёри те 1осифа тӑван вырӑвве хурса ӑна ӑшӑ сӑмах 
каласшӑн пулмав. Ҫигменнине тата 1осиф икӗ тёлӗк 
курнӑ. Ава пит^ӗшӗсене каласа кӑтартнӑ.— П ицесем, 
иглӗр-ха, тенё: акӑ епӗ кӗҫёр мӗвле тёлёк куртӑм. 
Епир хир варринт;е пурсӑмӑр та пёрер кёлте тунӑ пек. 
Мавӑн кӗлтем, ҫыхсассӑн, тӳп-тӳрӗ тӑрса ларт;ӗ; сирён 
кӗлтӗрсем тӑреа манӑн кӗлте йенелле ҫавӑрйна-ҫарйрӑ- 
на пуҫҫапрӗҫ пек, тенӗ. Пит^ӗшӗсем ӑва хирёҫ каланй: 
вара ку мён пулё ёнгӗ? Есё пирён патша пулса, пире 
ху куҫӑнган пӑхӑнгарса пурӑнас тетӗн-и мӗн? тенӗ. Ун- 
тав тата вӑл пиэдӗшӗсене тепёр тёлёкне те каласа 
панӑ: мана тӗлёкре уйӑхпа хёвел, тата вун-пёр ҫӑлтӑр 
ӳксе пуҫҫапрёҫ пек, тенё. Пит^ёшӗсем кӑна илтсессён 
тата пзтӗрех те курайми пулнӑ вара. Ку тёлӗкне ка
ласа панӑ т;ухне вӗсенён аиш ӗ те пулвӑ. Вйл 1осиф 
тёлӗкне мён пуласса ӑнласа илнӗ. А н р х  хййёв ытти 
ывӑлӗсем кува агте вӗрентсе калаттара'Г пулӗ тесе ан 
шухӑгнлазийр тесе, ашшӗ 1осифа ӳпкелесе каланӑ: мён- 
ле тёлёк курнӑ ҫак есё, арм ? Вара ^ӑнах епир те 
аннӳпе иксёмёр, тахҫан вилнёскерпе, тата пур тӑвану- 
сем те сана пырса пуҫҫапмалла пулӑпӑр-ши? тенё. Хйй 
ҫапах та 1осиф тӗлёкне асёнт,ен йаман.

1 о еи Ф а  е у т е а  йани. Пӗрре 1осиф пиэдёшё- 
сем пур те Сихем тийекен ҫёре выл,йхсем кётме кай
нй. 1осиф ун т;ухне ашшӗ патне киле йулнӑ. Пайтахах



вӑхӑт иртсессӗн, 1аков 1осифа каланӑ: а р м , пицӳсем 
Сихем ҫӗрён р  вылДхсем кӗтеҫҫӗ: есё ҫавӑнта кайса 
пӑхса, пи^ӳсенён хыпарне пёлсе к и л ^ ӗ . Хӑйсем сывӑ-и, 
ҫӳреҫҫё-и, выл,ӑх - ррлёхсем  тӗрёс-тӗкел тӑраҫҫӗ-и? 
тенӗ. 1осиф, ашшӗ сӑмахне итлесе, илемлӗ тумтирне 
тӑхӑннӑ та, кайнӑ Сихем ҫӗрне. Унта вӑл пи^ӗш ёсене 
тупаймасӑр пайтах аташса ҫӳренӗ. Ана вара пӗр ҫын 
тёл пулса пиздёшёсем патне каласа кӑтартса йанӑ: епӗ 
вӗсем Даеаим ҫӗрне кайас тесе каланине илтсегтӗм, 
тенӗ, ҫавӑнта пулӗ вӗсем,ҫавӑнта кайса пӑх есӗ, тенӗ 
1осифа вӑл ҫын. 1осиф Даеаим ҫӗрне кайнӑ. Пиздӗшё- 
сем 1осиф нынине айакранах курнӑ та, пӗр-пӗринпе 
калаҫа пуҫланӑ: авӑ хай тӗлӗк куракан килет. Атӑр, 
тытса вӗлерер те, пӗр-пӗр пусса йарар ӑна. Атте ыйтас- 
тӑвас пулсассӑн, пӗр-пӗр тискер кайӑк-мӗн ҫисе йанӑ 
пулё тийӗпӗр, тенӗ. 1аковӑн аслӑ ывӑлё, Рувим, шӑл- 
лёсене р р с а  каланӑ: ҫук, тӑвансем, ӑна вӗлерсе кӑлӑх 
ҫылӑха кӗрес мар. Хӑвӑр персз вӗлеризден, акй, ҫак 
хирги типӗ пусса йарар, вӑл унта хӑйех вилё, тенӗ. 
Рувим ку сӑмахсене 1осифа пи-рёш ёсенрн вӑрттӑн 
ашшӗ патне кӑларса йарасшӑн пулса каланй.

1осиф пицӗшӗсем патне ҫитсессӗн, пи^ӗш ӗсем  унӑн 
илемлӗ тумтирне сӳсе илнё те, хӑйне Рувим каланй 
пек типӗ пусса йанӑ. Унтан Рувим вылДхсем патне 
кайнӑ, ыттисем пур те апага ларнӑ. Ҫав вӑхӑтра, вё- 
сен р н  инҫех те мар, суту-илӳ тӑвакансем иртсе пынӑ. 
Вӗсене курсассӑн, Хосифӑн пӗр пиздӗшё, 1уда йатли, 
тӑванӗсене каланӑ: итлёр-ха, тӑвансем, тенӗ: ӗнтӗ епир 
шӑллӑмӑра вёлерсе, унӑн йунне аттерен пытарӑпӑр, 
вара апла пире хамӑра мӗн усси пулӗ? АгХӑр, унйн вы- 
рӑнне ак ҫапла тӑвар: хамӑр алапа ҫапса хӗнесе вёле- 
рес мар; 1осиф вӑл хӑй кирек мӗнле пултӑр та, ҫапах 
та пирӗн тйван-ҫке вӑл. Авӑ, суту-илӳ тӑвакансем ки- 
леҫҫӗ, сутса йарар ӑна ҫавсене, тенӗ. Ҫапла каласас-
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сӑн, ҫисе ларакан тӑванӗсем пур те 1уда канашне килнӗ.
Суту-илӳ тӑвакансем вӗсем патнерех ҫитсессӗн, пит}- 

тӗшёсем 1осифа пуеӑран еӗтӗрсе кӑларнӑ та, ҫав суту- 
илӳ тӑвакансене вун-ҫи^ӗ тенкӗ те ҫирём пуса сутса 
йанӑ. Кайран Рувим 1осифа ашшӗ патне кӑларса йарас 
тесе, пусӑ патне пырса пӑхнӑ та, пусӑра 1осиф ҫук 
пулнӑ. Хуйхипе Рувим ҫийӗн^и тумтирне шар! ҫурса 
пӑрахнӑ. Ы тти тӑванӗсем патне пынӑ та: Ах, Турӑ! вара 
ӑҫта 'дикем-ши епӗ пуҫӑма? а^амӑр ҫук вӗт ар м ӑр  ҫук! 
тесӗ хуйхӑрнӑ. Лешсем ӑна ҫапах та йӑпатнӑ. Вара 
пур те пӗр канашлӑ пулса, пёр казака путекки пуснӑ 
та, унӑн йунёпе 1осифӑн тумтирне варланӑ. Ҫав тум- 
тире ашшё патне леҫнӗ вара.— Акӑ атте, епир хирте 
пӗр тумтир тупрӑмӑр; асту-ха, 1осиф тумтирӗ мар-и 
вара1? тенё. 1аков 1осиф тумтирне палланӑ та: ку тай
нах та 1осиф ывӑлӑмӑн тумтирё-ҫке! Хӑйне пӗр-пӗр 
тискер кайӑк-мӗн ҫисе йанӑ пулӗ-ҫке куна! тесе уласа 
йӗрсе йанӑ. Ӑшӗ ҫуннипе вӑл ҫийӗн^и тумтирёсене 
пӗтёмпе ҫура ҫура пӑрахнӑ та, хӑй ҫине илемсӗр тум
тир ҫакса йанӑ. 1аков а^исем ашшӗ хуйхӑрнине илт- 
сессӗн пур те ӑна йӑпатма пухӑннӑ. 1аковӑн вӗсем 
йӑпатнине илтесси те килмен,—Хуйхӑра хуйхӑрах ацам 
патне ҫӗр айне кӗрсе выртӑп ӗнтӗ! тесе пёр май йёнӗ вӑл.

10С И Ф  п у р ӑ н ӑ ҫ ӗ .  1осифа сутӑн илекен ҫын- 
сем Мод1ан йатлӑ халӑх ҫыннисем пулнӑ. Вёсем Ьсифа 
хӑйсемпе пӗрле Египет йатлӑ ҫӗре илсе кайнӑ. Египете 
ҫитсессён, вӗсем ӑна патша умӗнт^е тӑракан Пентефргё 
йатлӑ аслӑ улпута сутса йанӑ. Пентефрш 1осифа хӑй 
умӗнте тытса тӑнӑ. 1осиф Пентефрш патён^е те пит 
лӑпкӑ, тӳрӗ пурӑннӑ. Унӑн, Турӑ пулӑшнӑ тӑрӑх, мӗн 
тытнӑ-туни пур те килӗшнӗ. Пентефрш ҫавӑнпа 1осифа 
пит йуратнӑ; ӑна шанса хӑйӗн пӗтӗм кил-ҫуртне пӑхса 
тӑма хушнӑ. 1осиф пурӑннӑ иухне ҫав Дентефршӗн 
пурнӑҫё пит малалла кайнӑ. А н р х  Пентефршӗн арӑмё



усал, аскӑн арӑм пулнӑ. Ҫав арӑм 1осифа хӑй майлӑ 
цулманшӑн 1осиф ҫин^ен упӑшкине кӑлӑхах елеклесе кӑ- 
таргнӑ. Лешӗ, ҫиллипе т;ипер тӗп^есе ыйтса пӗлмесӗ- 
рех, 1осифа тӗрмене хуптарнӑ. А н р х  1осифа Турӑ тӗр- 
мере те пӑрахман. Вӑл Турӑран хӑракан, ӑслӑ, ырӑ 
^ёрелӗ ҫын пулнӑ, ҫавӑнпа ӑна тӗрме пуҫлӑхӗ тӗрмери 
ҫынсене пӑхакан туса хунӑ. Тӗрмери ӗҫсем пур те 1осиф 
урлӑ пулмалла пулнӑ.

10С И Ф  тӗрмере пурӑнни. Египет патши- 
сене пурне те Фараон тенӗ. Ҫавӑн ^ухнехи Фараон 
умӗн^е икӗ тӳре тӑнӑ: пӗри патша ҫуртне ерех туса 
леҫекенсенён л)ӑн аслӑ пуҫлӑхё пулнӑ; тепӗри ҫӑкӑр- 
тӑвар туса апат леҫекенсенӗн пуҫлӑхӗ нулнӑ. Пӗрре 
ҫав тӳресем иккӗш те патша умён^е айӑплӑ пулнӑ. 
Патша иккӗшне те ҫиленсе 1осиф ларакан тӗрмене 
хуптарнӑ. Тёрме пуҫлӑхё хушнӑ гӑрӑх ҫак икӗ аслӑ 
тӳре умёнце 1осиф тӑмалла пулнӑ. 1осиф тёрмере ҫак 
икӗ улпута пӑхса тирпейлесе тӑнӑ вара. Вӗсем тӗрмере 
пӗр ҫул ларнӑ.

Пӗр ирхёне 1осиф ҫавсенӗн пӳлӗмне кёнӗ; кусем ик- 
кӗш те салху ларнӑ. Мӗншӗн есир пайан салху ларатӑр? 
тесе ыйтнӑ 1осиф. Лешсем каланӑ: кӗҫӗр епир иксёмӗр 
те тёлӗк куртӑмӑр, ан^ах мёне кӑтартнине хамӑр пӗ- 
лейместпӗр, каласа паракан никам та ҫук, тенё.—Мана 
каласа нарӑр-ха тӗлӗкёрсене, тенё 1осиф. Ерех туса 
тӑракансенён пуҫлӑхӗ хӑй тӗлёкне каласа панӑ: тӗлёк- 
ре манӑн умра пёр тём иҫӗм ҫырли лара!1 пек, вӑл 
тӗмре виҫ авӑр пек, ҫав иҫӗм ҫырли тӗмё ҫулҫӑ кӑларса 
т ^ е к е  лар^ӗ пек те, ҫырлисем те пиҫсе ҫигрӗҫ пек; 
епё ҫав пиҫнӗ ҫырласем шывне Фараон курки ҫине 
пӑрса илтӗм те, Фараон аллине патӑм пек, тенӗ.—Са- 
нӑн тёлӗкӳ акӑ мӗн пуласса кураннӑ: виҫ авӑр вал виҫ 
куна катартаЕ Фараон сана виҫ кунтан каллех ӗлӗкхи 
выранна хурӗ; есё вара ӗлёкхи пекех патшана ху ал-
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лупа ерех парса тӑрӑн, тенё. Тёлёкне каласа пётерсес- 
сён 1осиф тӳрене каланӑ: есӗ каллех ӗлӗкхи ырӑ вы- 
рӑнна кёрсессён, мана та ан ман вара. Мана ку тёр- 
мене пёр айӑпсйрах хупса ху |ӗҫ. Епё кунти ҫын та 
мар, епё еврей ҫынни, мана кунта атте килён^ен вӑр- 
ласа кӳ^ӗҫ. Есё Фараона йӑлӑнт^ӗ, кӑлартӑрцё вӑл 
мана ҫак тёрмерен, тенё.

1осиф каласа пани тепӗр тӳрийӗн кӑмӑлне те кайнӑ; 
вал та хӑй тёлёкне каласа панӑ 1осифа. Епё акӑ ҫап- 
ла тӗлӗк куртӑм, тенӗ. Пуҫӑм ҫин^е епӗ виҫ кунтӑ 
йӑтса пыратӑп пек, виҫҫӗшӗ те айлӑ-ҫилӗ пек. Т]и ҫӳлти 
кунтӑ ҫине Фараон валли хатӗрленӗ тӗрлӗрен ҫӑкӑр 
хунӑ пек. Ҫав ҫӑкӑра вӗҫен кайӑксем пыраканӗ пӗри 
сӑха сӑха кайаҫҫӗ пек, тенӗ. 1осиф каланӑ ӑна: Санӑн 
тӗлӗкӳ ак мӗн пуласса курӑннӑ: виҫӗ кунтӑ виҫӗ кун 
вӑл. Виҫё кунтан Фараон санӑн пуҫна кастарса пӑрах- 
тарё. Кӗлеткӳне йывӑҫ ҫине ҫактарӗ; ҫавӑнта сана вӗ- 
ҫен кайӑксем пыраканӗ пӗри сӑха сӑха кайӗҫ, тенӗ. 
Виҫё кун иртсессён, 1осиф каланӑ пекех пулнй. Пӗр 
тӳрине Фараон тёрмерен кӑларса каллех ӗлӗкхи вы- 
рӑнне хунӑ; тепёрне пуҫне кастарса таттарнӑ та, йывӑҫ 
ҫине ҫактарнӑ. А н р х  ырӑ пурӑнӑҫа кӗрекен тӳре, тёр
мерен тухсассӑн, 1осифа маннӑ; 1осиф вӗсен^ен кай
ран тӗрмере тата икӗ ҫул ларнӑ.

1осиф аела тухни. Хосиф тёрмере хӗн пу- 
рӑнӑҫра шӑп ӳссе ҫитӗнсе пысӑк ҫын ӑсё кӗри^енех  
ларнӑ. Вӑтӑр ҫула ҫитсессӗн тин ӑна унтан тухма Турӑ 
ҫырнӑ. Тёрмерен акӑ йепле тухнӑ вӑл: Турй Фараона 
икӗ тӗлӗк кӑтартнӑ. Пёр тёлӗкӗн^е Фараон Нил йатлӑ 
шыв хӗрринт)е тӑнӑ пек пулнӑ. Ҫав шывран пит илемлё, 
мӑнтйр ӗнесем, ҫит)ӗ ёее сикнӗ тухнӑ та, шыв хӗр- 
рин{)И курӑка ҫисе ҫӳре пуҫлӑнӑ нек пулнӑ. Кӑшт тӑр- 
сассӑн, вёсенӗн хыҫёнт^енех калама ҫук илемсёр, ырхан 
ёнесем, татах ҫиэдӗн сиксе тухнӑ нек. Ырханнисем
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мӑнтӑррисем патне пырса тӑнӑ та, ҫавӑнтах мӑнтӑр- 
рисене ҫийе-ҫийе йанӑ пек; хӑйсем ҫапах та пӗртте 
тӳрленеймен пек: ӗлӗкхи пекех, ырхан ырханах йулнй 
пек цулнӑ. Унтан кайран Фараон ыйхин^ен вӑраннӑ 
та, кӑшт тӑрсассӑн татах ҫывӑрса кайнӑ. Ҫывӑрса кай- 
сассӑн тепӗр тӗлӗк курнӑ: пӗр хӑмӑл ҫит;ӗ тулли тутӑ 
нуҫах кӑларнӑ пек; ҫав хӑмӑлах тага пуш-пушӑ выҫӑ 
пуҫахсем ҫи^ӗ пуҫах кӑларнӑ пек пулнӑ. Ҫи^ӗ выҫӑ 
пуҫах ҫи |ӗ  тутӑ пуҫаха ҫирӗҫ йа^ӗҫ пек те, хӑйсем 
выҫӑ-выҫах йул^ӗҫ пек, тет. Фараон ирхине ӑйхӑран 
вӑраннӑ та, ҫак тӗлӗкӗсен^ен пит тӗлӗннӗ. Тӗлӗк ӑсти- 
сене Египет ҫӗрне пӗрне те хӑвармасӑр, пурне те хӑй 
патне ^ёнтернӗ. Икӗ тӗлӗкне те каласа панӑ вӗсене: 
каласа парӑр ӗнтӗ мана, мӗн пуласса курӑннӑ мана ку 
тӗлӗксем? тесе ыйтнӑ вӗсен^ен Фараон. А н р х  ^ӗнтер- 
нӗ ӑстасем пӗри те каласа парайман Фараона ку тӗ- 
лёкӗсене. Хай тӗрмере ларса тухакан аслӑ тӳре ҫавӑн 
^ухне тин 1осифа асне илнӗ те, ун ҫин^ен Фараона 
каласа кӑтартнӑ: епир тӗрмере ларнӑ TjyxHe, унта Пен- 
тефршён пӗр ҫамрӑк тарҫи те лара'Г-^ё; вӑл хӑй пи
рён ҫын мар-'дё, еврей ҫынни-^ё; ҫав ҫамрӑк еврей пире 
тӗлёксене пит тӳрре курсе каласа napca-'ge. Акӑ вӑл 
калана пек, епё тӗрмерен тухсассан, каллех ёлёкхи 
вырӑна ӳкрём; санӑн кил-ҫуртна ҫӑкӑр-тӑвар туса ле- 
ҫекенсенӗн пуҫлӑхне ҫакса вӗлер^ёҫ, тенё.

Патша тӗрмене 1осифа ^ӗнме йанӑ. 1осифа вара ҫине- 
пуҫне тирпейлеее, ырӑрах тумтир тӑхӑнтарнӑ та, ^ёнсе 
пырса патша умне тӑратнӑ. Фараон 1осифа каланӑ: 
епӗ икё тёлӗк куртӑм, тенё: а н р х  вӗсене мана никам 
та каласа паракан ҫук; епё сан ҫин^ен тӗлӗксене ӑста 
каласа napat тенине илтсеттём, тенё. —Ентё, патша, 
манӑн тёлӗксем калама ӑсталӑхам-мӗнём ҫук та, Турй 
сана хёрхенсе* санйн халӑхна хӗрхенсе, вӑл тёлёкӳ- 
сене пӗлтерӗ, тенё 1осиф Фараона хирӗҫ. Фараон 1оси-
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фа ике тблёкне те каласа панӑ вара. 1осиф патша тё- 
лӗкӗсене иглесе пётерсессён каланй: ей патша! сана 
Турӑ тӗлӗкӗнте Хӑй малашне мӗн тӑвассине кӑтартнӑ. 
Санан тӗлӗкӳсем иккёш те пёр йапаланах кӑтартаҫҫӗ. 
Ҫи^ӗ мӑнтӑр ӗне, тата ҫит;ӗ тутӑ нуҫах--вӑл ҫит)ӗ ҫул 
тырӑ-пулӑ пуласса пулӗ; ҫит;ӗ ырхан ёне, ҫи^ӗ выҫӑ 
пуҫах— вӑл ҫи |ӗ  ҫул выҫлӑх пуласса пулӗ. Акӑ ӗнтӗ 
пӗтӗм Египет ҫёрӗн^е ҫи^ӗ ҫул тырӑ-пулӑ нит татса 
пулӗ; унӑн хыҫӗн^енех тата ҫи^ӗ ҫул тырӑ-пулӑ пӗртте 
пулмӗ; етеи вара выҫӑхса ҫи^ӗ ҫул ырӑ курнине манса 
кайӗ, тенё 1осиф. Унтан тата вӑл патшана ак ҫапла 
ӑс панӑ: есё, патша, ҫав тырӑ-пулӑ пулнӑ ҫулсен^е 
кирлӗ ^ухлӗ кӗлетсем тутар та, ҫук ҫулсем вал ли тырӑ 
хатёрлеттер; ҫак ёҫе пӑхса тӑма пӗр ӑслӑ, йӗркелӗ 
ҫыннуна суйласа хур, тенӗ.

Хосиф сӑмахӗсем патша кӑмӑлне те кайнӑ, унӑн умӗн- 
|и  улпутсенӗн кӑмӑлне те кайнӑ. Фараон халӑх йенелле 
ҫавйрӑнса пӑхса каланй: ҫакӑн пек Турра йурӑхлӑ ҫын 
урӑх тупас ҫук епир, тенё. Унтан тата 1осифа хӑйне 
каланӑ: ку тӗлёксене Турӑ сана а н р х  пёлтернӗ, ҫа- 
вӑнпа кунта сантан ӑсли те ҫук ӗнтӗ. Манӑн килӗм- 
ҫуртӑм пуҫлӑхӗ пулӑн есё. Кунтан малашне манӑн ха- 
лӑхӑм санйн сӑмахӑнтан тухмё; епё хам та сантан пат- 
шара ларнӑран ант;ах аслй пулса тӑрӑп, тенё. Унтан 
патша 1осифа илемлё пурҫӑн тумтир тӑхӑнтарттарнӑ; 
хӑй пӳрнин^и ылттӑн ҫӗррине кӑларса 1осиф пӳрнине 
тӑхӑнтарнӑ; 1осиф мӑйне ылттӑн пй^ӑра ҫакса йанӑ та, 
хӑй кӳми хыҫен^ен пыракан кӳме ҫине ларма хушнӑ. 
1осиф ҫапла хула урамӗпе иртсе пынӑ, йна халӑхсем 
пур те ӳке-ӳке пуҫҫапмалла пулнӑ вара. Фараон 1оси- 
фа аслӑ-аслӑ тӳресемпе тан туса, вӗсенён хушшине 
кӳртесшӗн пулнӑ; ҫавӑнпа ӑна к а ^ а  Пентефрш хӗрне 
илсе ианӑ. Ҫапла вара 1осиф Египет ҫынни пулса тйнӑ. 

Го с и ф  п и ^ ӗ ш ӗ е е м п е  к у р ӑ н ӑ ҫ н и .  Фа-
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раон хушнӑ тӑрӑх 1осиф CH'ge ҫул тырӑ-пулӑ пулнӑ 
т;ухне сумсӑр тырӑ йангӑласа хунӑ. Египет ҫӗрӗн^и 
ҫынсене ан^ах мар, йут ҫӗрти выҫӑ аптӑранӑ сын- 
сене сутмалӑх та тырӑ пулнӑ. Иут ҫӗртен тырӑ илме 
пыракан ҫынсене пӗрне те 1осифран пуҫне сутман, мал- 
тан вёсем ун патне кайса ыйтмалла пулнӑ. Ҫак йӗрке 
тӑрйх 1осиф пит^ёшӗсемпе те курӑнӑҫнӑ вара.

1аков пурӑнакан Ханаан ҫӗрӗн^е те тырӑ пулми пул- 
нӑ. 1аковӑн ҫими пӗтнӗ. Вӑл Египетре тырӑ су гаҫ- 
ҫё тенине илтнӗ те, а^исене йанӑ унта тырӑ илме. 
Киле хӑйпе пӗрле Вешамин йатлӑ |и  кӗҫӗн ывӑлне 
ант,ах хӑварнӑ. Вешамин вӑл Хосифпа пӗр амаран ҫу- 
ралнӑ. Ҫав Хосифпа В етам ин амӑшне 1аков пит йураг- 
на. 1аков Вешамина хӑй патентен ниҫта та йарасшӑн 
пулман, ӑна вӑл пит сыхласа ӳстернӗ. Ҫул ҫинт^е темӗн 
пулас, темӗн килес, темӗнле синкер ҫакланас пур тесе 
ытти ывӑлёсемпе йаман ӑна. 1аковӑн вунӑ ывӑлӗ Еги- 
петӗн пуҫ хулине тырӑ илме пырса кёнё. Ы тти йут 
Ҫӗртен пынӑ ҫынсемпе иӗрле 1осиф патне кайнӑ. Унӑн 
патне кёрсессӗн, пур те ана ҫӗре ӳксе пуҫҫапнӑ. 1осиф 
пиэдӗшёсене курсассӑнах палланӑ; вӗсем 1осифа пал- 
лайман. 1осиф пи'эдёшёсене пӗлмӗш пулса, тӑлма^ӑ урлӑ 
сӑнаса тӗп^енё вёсене. — Есир ӑҫтисем? тесе ыйтна.— 
Епир Ханаан ҫӗрӗн^и ҫынсем, кунта епир тыра илме 
килтӗмӗр, тенӗ пит^ӗшёсем. 1осиф хӑйӗн ӗлёкхи тӗлӗ- 
кёсене асне илнё те:—есир ырӑ ҫынсем мар, тенё, есир 
пирён ҫёре сӑнаса ҫӳреме килнӗ пулӗ хунта, тенӗ.— 
Ҫук, епир апла ҫынсем мар, епир кунта санӑн ырӑлӑху 
дине шанса, санран тырӑ сутӑн илме килтёмӗр, тенё 
пиздӗшёсем. 1осиф ҫапах та хӑй сӑмахнех каланӑ: есир 
ҫӗр сӑнакансем-тӗр, тенё. Лешсем каллех: ҫук, епир 
т^ӑнах га апла ҫынсем мар, тесе хуравлашнӑ. 1осиф 
вара: аҫӑр пурӑна'1-и сирён? тата тӑванарсем пур-и?— 
тесе тёпт)енё вёсен^ен.—Пирён атте Ханаан ҫӗрёнт,е



пурӑнат; епир хамӑр вун-иккӗн пёр тӑван: акӑ вун- 
иксёмӗртен вуннӑшё ху умӑнта тӑратпӑр; пӗри таҫта 
ҫухал^ӗ, тепӗри, ^и кӗҫӗнни, атте патне киле йул^ӗ, 
тенӗ 1осифа хирёҫ.—Кирек мён каласассӑн та есир 
пирӗн ҫӗре вӑрттӑн сӑнаса ҫӳрекенсем-тӗр, тенӗ 1осиф 
пит^ёшӗсене: епӗ ӑна акӑ йепле пӗлӗп: ҫав кӗҫӗн шӑл- 
лӑра кунта илсе килсе мана кӑтартмасассӑн, есир кун- 
тан килелле ура йарса та пусаймӑр! кусйр, пӗри-пӗри 
кайса илсе килӗр ҫав шӑллӑра, ыттисене епё пурне те 
тытеа йулатӑп,—т^нё-суйи ҫавӑнтан паллӑ пулӗ вара, 
тенё те, пурне те виҫ куна тӗрмене хупгарнӑ. Виҫҫӗмӗш 
кунне 1осиф тӗрмене пынӑ та: епӗ Турӑран хӑратӑп ҫав. 
Есир ак мӗн тӑвӑр: есир тӳрӗ ҫынсем пулсассӑн, сирӗн 
пӗри кунга тӗрмене йултӑр, ыттисем тырӑ тийесе киле 
кайӑр, килте сирӗн выҫӑ аптӑранӑ пулӗ, тенӗ: тепёре 
килнё зухне, ҫав кӗҫӗн шӑллӑра та йертсе килёр хӑвӑрпа 
пёрле, унсӑр пуҫне есир манӑн куҫӑма ан курӑнӑр, тенӗ.

1осиф пи^ӗш ӗсем  пӗр-пӗринпе калаҫа-калаҫа хуйхӑра 
пуҫланӑ: ах! епир 1осифа сугса йанӑ ҫылӑх пирки ку 
асапа куратпӑр пулӗ. Вара епир хамӑр вӑл куҫ-ҫуллипе 
пит ҫуса, темӗн пек тилмӗрсе йӑлӑннине хамйр куҫӑ- 
мӑрпа куртӑмӑр-ҫке, ҫапах та хӗрхенмерӗмӗр ӑна, мӗ- 
скӗне! акй ӗнтӗ, хал, унӑн вырӑнне хамӑрах хыпса 
ҫунмалла пултӑмӑр, тенё.—Ей тӑвансем, апла хӑтланса 
ҫылӑха ан кӗрёр, тесе ҫавӑн ^ухнех ӳкётлемерём-и мӗн 
епё сире? Есир ҫапах та мана итлемерӗр, сутса йатӑр 
ӑна. Халӗ ёнтӗ акӑ Турӑ ҫавӑншӑн TaBapaf пире! тенё 
Рувим йатли. 1осиф ку сймахсене пурне те пёлмёш пулса 
итлесе тйнӑ. Итлесессӗн итлесессён, кӑмӑлӗ хуҫӑлса 
тӳсеймесӗр пӳлӗмне кӗрсе йӗнё вара. Унтан тухнӑ та, 
Симеон йатлине тӗрмене хуптарнӑ, ыттисене тырӑ тийе
се калле йанӑ. Тырӑшӑн тивӗҫлӗ укҫисене хутаҫҫисене 
вӑрттӑн каллех ^икме хушнӑ. Ҫапла вара 1осиф пит;- 
^ӗшӗсем тйххӑрйн тавйрӑннй киле. Вёсем ҫул ҫин^е
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пёр тӗле ҫӗр выртма ррӑн н ӑ. Пӗри ашакне ҫиме парас 
тесе хутаҫне салтнӑ та, хутаҫҫинце тырӑшӑн панӑ кӗ- 
мӗлне курах кайнӑ. Ана вал ыттисене те каласа панӑ; 
ыттисем те хӑйсенён хутаҫҫисене салта-салта пӑхнӑ, 
вёсенӗн те хутаҫҫисение кӗмӗлӗсем пулнӑ. Пур те тӗ- 
лӗннӗ: ку мӗн кӑтарта'Г-ха пире Турӑ? тенё пӗрне пӗри.

Киле тавӑрӑнсассӑн, мён курнине, мӗн илтнине пурне 
те ашгаӗне каласа панӑ.— Египетри пуҫлӑх пире ҫӗр 
сӑнаса ҫӳрекенсем тесе пӗлт,ӗ; епир апла ҫынсем мар- 
рине ахал, ёненмерӗ вӑл; т,ӑнне, суйине пӗлесшӗн кӗҫён 
шӑллӑмӑра, Вешамина, хӑй пагне илсе пыма хушрӗ; 
унсӑрӑн пуҫне Симеона парса йамӑп терӗ, тенӗ 1акова 
а^исем. Унтан вара Египетрен илсе килнӗ тыррине 
пӳлмисене пушата пуҫланӑ. Пурин хутаҫҫин^ен те кӗ- 
мӗлсем сике-сике тухнине курсассӑн, 1аков шартах сик- 
нӗ.—Есир манйн икӗ а р н а  пётертёр: 1осиф та, Симеон 
та ҫук ӗнтё; ҫитменнине тата Вешамина та илсе кайма 
шухӑшлатӑр. Есир мана апла хуйхӑ ҫине хуйхӑ тӑва- 
тӑр-ҫке, тенё. Рувим каланӑ: атте, есё Вешамина хам 
аллӑма пар; епё йна Египетрен кадле килмесессён, акӑ 
манӑн икӗ а р м а  вёлер вара! тенё. Ашшӗ ӑна хирӗҫ 
каланӑ: хйвӑр кирек мён тйвӑр, ант)ах темён пулсас- 
сӑн та Вешамин сирёнпе пӗрле кайас ҫук: унӑн пи^- 
^ёшӗ вилни те ҫитӗ ӗнтӗ. Сирёнпе пёрле кайнӑ зухне, 
ҫул ҫин^е ӑна пёр-пӗр синкер-мӗн ленксе вӑл вилес 
пулсассӑн, епё вара ватӑлмалӑх кунӑмра йёре-йӗрех 
вилӗп, тенӗ 1аков.

1осиф тӑванӗеемпе тепӗре курӑнӑҫ- 
НИ. Египетрен илсе килнё тырри пӗтсессӗн, 1аков ыва- 
лёсеее тагах каланӑ: кусӑр, арамеем, татах Египете 
кайса тырй илсе килёр, тенӗ. 1уда йатлӑ ывӑлё ашшӗ- 
не каланӑ: атте, Египетри пуҫлӑх пире кёҫён шӑллӑ- 
мӑртан пуҫне урйх куҫӑма та ан курӑнӑр, терӗ. Кёҫён 
шӑллӑмӑра пирёнпе йарсассан, епир Египете кайӑпӑр
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та, тагах тырӑ илсе килёпёр. Унтан пуҫне пире пуҫлӑх 
куҫне курйнма та йурамасТ, тенӗ. 1аков каланӑ: вара 
есир пирён тата кёҫён шӑллӑмӑр пур тесе мёгаён ка- 
ларӑр вӑл пуҫлӑха? Ex, а^амсем, манӑн инкекӗме ка- 
ланӑ ӑна есир! тенӗ. Ывӑлӗсем ашшӗне каланӑ: вӑл 
пуҫлӑх пирӗн тӗпе-йӑха тӗпт;есе ыйтрӗ: аҫӑр пурӑна1-и? 
тӑванӑрсем пур-и? терё. Епир, ӑна-кӑна пӗлмесёр, пур
не те тӳррипе каласа патӑмӑр ӑна, кӗҫӗн шӑллӑра та 
илсе килӗр ман патма тийесси асра-пилте те ҫук пирён, 
тенё. 1уда тата хӑйӗн^ен каланӑ ашшӗне: атте! йар 
ат;уна пирёнпе, епир пуҫтарӑнса кайӑпӑр та, татах тырӑ, 
илсе килёпӗр; вара ху та, арм йр-пӑрм ӑрсем  те ви- 
лӗмрен хӑтӑлӗҫ. Ахал, епир пурсӑмӑр та выҫӑ вилӗ- 
пӗр, тенё. Есӗ, атте, илсе килмесессӗн, хамран шыра 
ӑна, епё ӑна хам ҫине шантарса илсе кайатӑп ӗнтӗ; 
сыв халлӗн сан патна ҫитермесессӗн, санӑн умӑнта епё 
ёмёрех айӑплӑ пулӑп, тенӗ. 1аков каланӑ вара: аплах 
пулсассӑн есир, а^амсем, акӑ мён тӑвӑр: пирён ҫёрте 
мёнле ырӑ ҫимӗҫ ӳсет, ҫавсене пурне те, тёрлёрен, 
ку];|енеҫе илсе кайӑр ҫав пуҫлӑх валли; тата укҫа та 
илсе кайӑр; ёлёкхи кёмӗлӗрсене калле парӑр: вёсем 
йна астумасӑр ^икнё пулӗ сирӗн хутаҫҫӑрсене. Еппин 
пёрех хут ӗнтё тата В етам ина та илсе кайӑр; ҫав 
пуҫлӑх кӑмӑлне ҫавӑрса, Турӑ Симеонпа В етам ина кал
ле тавӑрӑнмалла тӑвин-т]ё. Мана ар-п ӑ^асӑр  йулма 
Турӑ ҫырнӑ пулсассӑн, йулам ӗнтӗ, тенё.

Унтан вара Таков ывӑлёсем парнисене тийенӗ, Веш- 
амина лартнӑ та, кайнй каллех Египете, 1осиф патне. 
1осиф пит^ёшӗсем хупинин^е В етам ина курсассӑн, 
хӑйӗн аслӑ тарҫине пицӗш ӗсене пурне те хӑй пӳртне 
кӳртме хушнӑ, вӗсем валли кӑнтӑрлана апат хатӗрлеме 
хушнй. Лешсем 1осиф пӳртне илсе кайнӑран шартах 
сикнӗ: ку пире хайхи укҫашӑн тытса хуптармас!-ши? 
тенё. Вёсем вӑл укҫана пирӗн хутаҫсене, пире йепле
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те пулсан ^ейелёхпе айӑпласа, хӑйсенӗн тарҫисем тӑ- 
васшӑн 1;икнӗ пулӗ ӑна, тесе шухӑшланӑ. Пӳрт алӑкӗ 
умне ҫитерехпе: итле-ха, тенё вёсем 1осиф тарҫине: епир 
кунта тырй илме ӗлӗк те пӗрре килсеттӗмӗр. Ун'ҫухне 
пирӗн акӑ мӗнле пулт;ӗ: кунтан тырӑ тийесе тавӑрӑну- 
ҫӑн ҫул QHHije пӑхрӑмӑр та, хутаҫсем ҫӑварӗБ^е сире 
тивӗҫлё кӗмӗлсем вырта параҫҫӗ. Акӑ епир ҫав кӗмӗл- 
сене хамӑр алӑпа хамӑр каллех илсе килтӗмӗр, тенӗ. 
--А н  хӑрӑр. Сире вӑл укҫана аҫӑр Турри пӳрнӗ, сирён 
ӗлӗкхи укҫӑр манӑн алла ҫитрӗ, тенё Хосиф тарҫи. Ун
тан вара Симеона тёрмерен ^ӗнтерсе килтернӗ. Аша- 
кёсене тирпейлесе ҫиме ианӑ. Иӑла тӑрӑх 1осиф п и |-  
'дӗшӗсенӗн урисене ҫутарттарнӑ. Унтан вара 1осиф 
килес умён парнисене кӑларса хатӗрлесе хунӑ. Кӑн- 
тӑрла умӗн^ен 1осиф пынӑ пит^ӗшӗсем патне. Лешсем 
ӑна хирӗҫ пур те ӳксе пуҫҫапнӑ та, нарнисене панӑ. 
1осиф ыйтнӑ вӗсент;ен: хай хйвӑр каланӑ аҫйр сыв-и? 
тенё. Пит^ёшӗсем: —сывй-ха, ҫӳрет, тенӗ.— Сирён аҫӑр 
вӑл Турӑ пилленӗ ҫын, 'генё 1осиф. П ицӗш ӗсем  татах 
ӳксе нуҫҫапнӑ 1осифа. Хӑйне пӗр тӑван шӑллӗне кур- 
сассӑн:—хай кӗҫӗн шӑллӑр ҫак-и-мӗн сирён? тесе ыйт- 
нӑ. Унтан Вешамина каланӑ: сыв пул та, пур пул, арм ! 
тенё. Ӑна курсассӑн, 1осифӑн камӑлӗ йӑлтах хуҫӑлнӑ, 
куҫ-ҫӳллисем шӑпӑр-шӑпӑрах тумласа аннӑ. Ҫапах хӑй- 
не паллаттарман пит^ӗшёсене. Тӳсеймесёр хӑйён шалти 
пӳлӗмне кёрсе йёнӗ вара. Унтан питне ҫунӑ та, пит]- 
^ӗшёсем патне тухнӑ.—Апаг хатӗрлёр, тенӗ тарҫисене. 
Тарҫиссм вӑл каласассӑн 1осиф валли пӗр пӳлӗме, пит,- 
Т)ёшӗсем валли тепёр пӳлӗме,.Египет ҫыннисем валли 
тата тепӗр пӳлӗме апат хатёрленӗ. 1осиф питэдӗшёсене 
йӗркерен, аслин^ен пуҫласа кёҫӗннине ҫитиэден, сётел 
хушшине ларта-ларга тухнӑ. Пиэдбшӗсем унтан шалт 
тӗлённё. Унтан хӑй ҫийекен ҫимене кӳре-кӳре ларт- 
тарнӑ вӗсенён умӗсене. Вешамина ктараймасӑр йалан
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пи^ӗш ӗсен^ен пилӗк хут ытларах партарнй. Ӑна 1осиф: 
Вешамина та ни^ӗш ӗсем , ёлӗк хӑйне курайман пек, 
кураймаҫҫӗ мар-и? тесе сӑнаса партарнӑ. П ицӗш ӗсем  
ҫапла вара ҫинӗ те, ӗҫнӗ те 1осиф патён^е.

Ҫисе тӑрансассӑн, 1осиф тарҫисене пи^ёш ӗсенӗн 
хутаҫҫисене тырӑ тултарма хушнӑ, тырӑшӑн тивёҫлӗ 
укҫисене каллех хутаҫҫисем йшне т;иктернӗ. Унтан 
тата Вен1амин хутаҫне вӑрттӑн хӑйӗн кӗмёл р ш к и н е  
т)икме хушнӑ. 1осиф пит^ӗшёсем ирхине ирех тӑнӑ та, 
киле тухса кайнӑ. Хуларан тухсассӑн, вёсем инҫе те 
кайайман, 1осиф гарҫине каланӑ: кус р с р а х , хуса ҫит- 
се кала ҫав ҫынсене: мӗншён есир ырра хирӗҫ усал ту- 
рӑр? те: мӗн тума манӑн хуҫанӑн кёмёл р ш ки н е  вйр- 
ларӑр? йе вӑл сисмё терӗр-и есир! те, тенё. Тарҫи хуса 
ҫигнӗ те, ҫапла кала пуҫланӑ. Лешсем ӑна хирёҫ ка- 
ланӑ: вара ку пирӗн улпут мӗншӗн пирён ҫин^ен апла 
Ka.Taf-ши? Турӑ сыхлатӑр пире апла тӑвасран. Акӑ 
епир ӗлёкхи кемӗлсене те Ханаан тзухлӗ ҫӗртен калле 
пама тесе илсе килтёмёр. Епир апла санӑн улпутӑвӑн 
ылттӑнне-кӗмӗлне вӑрлас шухӑш  тытса ҫӳрекен ҫын- 
сем пулсассӑн, вйл кёмёлсене те калле илсе килмӗт- 
тёмёр! Акӑ, камйн хутаҫҫинт;ен тупйнӗ ҫав р ш к ӑ , ҫавна 
вёлермелле пултйр, ыттисем пурсӑмйр га санӑн улпу- 
тувӑн тарҫисем пулйпӑр вара! тенӗ. 1осиф тарҫи: йурё, 
тенё: камра р ш к ӑ  тупӑнӗ, ҫавӑ тарҫӑ пулӗ, ыттисем 
пур те киле кайӑр! тенё.

1осиф пит/дӗшӗсем тулли хутаҫҫисене ашакӗсем ҫин- 
т}ен ҫёре антара-антара лартнӑ та, хутаҫ ҫйварӗсене 
салтнӑ. 1осиф тарҫи йёркерен шыра пуҫланй. Хай кё
мёл р т й к  Вешамип хутаҫҫин^ен сикнӗ тухнӑ. 1осиф 
пит^ӗшӗсем пур те ш артах сикнӗ; хйранипе тумтирӗ- 
сене шар! шар! ҫура-ҫура пӑрахнӑ. Хутаҫҫисене аша- 
кӗсем ҫине хунй та, каллех хулана, 1осиф патне кай
нй. 1осиф килтен тухса кайайман мён-ха вӑл вӑхйтра.
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Вун-пӗр тӑван 1осиф патне пынӑ та, ҫӗре ӳксе пуҫ- 
ҫапей. 1осиф вёсене каланӑ: мӗн турӑр вара есир кап
ла? есир мана сисеймӗ терӗр-и мён? тенё. 1уда 1осифа 
хирӗҫ каланӑ: ей, тӳре, мӗн калас ёнтӗ пирён сана? 
мёнле йавап тупас? мёнле тӳрре тухас ёнтё? Нимӗн 
калама та ҫук ёнтӗ пирён сана хирӗҫ. Елӗкхи ҫылӑ- 
хӑмӑр ҫитрӗ ёнтӗ пире. Акӑ ку ӗҫ пирки ёнтӗ епир 
пурсӑмӑр та санӑн тарҫусем пулатпӑр! тенё.1осиф та- 
тах каланӑ: Турӑ сыхлагӑр мана апла тӑвасрав! есир 
пурсӑр та кирлӗ мар; ^ашка вӑрлакана а н р х  тытса 
йулӑп епӗ. Ыгтисем кайӑрах киле, аҫӑр патне! тенё. 
1осиф ку Ссӑмахсене ӑшӑн^е усал шухӑш тытса кала- 
ман, вӑл питцӗшӗсене пӗрте систермесӗр, Вешамина 
хӑй патне хӑварса, куҫ тулли курса тӑранасшӑн пул- 
нӑ. Тата ун ^ухне 1осиф пит^ӗшёсенӗн пурӑнӑҫёпе аш- 
шӗйин пурӑнӑҫне пёлесшён пулнӑ. 1уда 1осиф умнерех 
тӑрса тата калама тытӑннӑ: Ей улпутӑм! санӑн ирӗкӳ 
Фараонӑннипе пёрех. Епӗ тата пӗр-икӗ сӑмах калам-ха 
сана, есё уншӑн ан ҫилен-^ӗ мана, тенӗ: есӗ малтан 
килӳҫӗн акӑ ҫапла тӗпт^есе ыйгсаттӑн пиртен:— аҫӑр 
пур-и? тӑванӑрсем пур-и?— тесе; епир сана тӳррипе ка
ласа патӑмӑр: атте пур, ватӑ, терёмӗр; тата унӑн ва- 
тӑлмалӑх кунёнце ҫуралнӑ пёр ывӑлӗ пур, терёмӗр, 
унпа пӗр тӑван тата тепӗр ывӑл пур-|ӗ, ант;ах вӑл 
вил^ӗ, терӗмёр. Апла каласассӑн, есё пире тепӗре кил- 
нӗ зухне кӗҫӗн шӑллӑра та илсе килёр манӑн патма, 
терӗн; унсӑр пуҫне куҫйма та ан курӑнӑр,терӗн. Епир 
есё каланӑ пек турӑмӑр. Киле тавӑрӑнеассӑн, епир са- 
нӑн сӑмахусене пурне те аттене каласа пагӑмӑр. Иире 
атте тырӑ илме санӑн патна татах йа^ӗ те, епир ун- 
т)ухне те каларӑмӑр ӑна санӑн сӑмахусене. Атте пире 
вара акӑ мён терё: вара, арамеем, манӑн 1осифпа Ве- 
е1амин иккӗш те вагӑлмалӑх кунӑмсен^е ҫуралнине 
пӗлместӗр-и-мӗн? Иккёшӗн^ен пёри таҫта кайрӗ ёнтӗ
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акй: ӑна пӗр-пӗр кайӑк-мӗн ҫисе йат;ӗ пулё тесе шу- 
хӑшлатӑп; ку куна ҫитрӗм ёнтё, ҫапах та пёр сасӑ-^ӗвӗ 
те ҫук ун ҫинт,ен. Есир ку ывӑлӑма та манӑн куҫӑм 
умӗниен илсе кайсассӑн, тага, ӑҫтан пӗлес, ҫитменнине 
ӑна ҫул ҫин^е пӗр-пӗр синкер ленкес пулсассӑн, есир 
вара мана, ватӑлмалӑх кунӑмра, хуйхӑртсах вӗлерӗр! 
терӗ. Халӗ капла епир кунтан киле Вешаминсӑр тав- 
рӑнас пулсассӑн, атте вйл ҫукне курё те, вилсе те кайӗ, 
ҫав хуйха вӑл нийепле те тӳсес ҫук; мӗншӗн тесессӗн, 
Вен1амина атте хйй ^унӗ пек K ypaf . Халё килӳҫӗн епё 
хам ҫине шантарса илсе килтӗм Вешамина; кувтан, 
санӑн пагӑнтан, ӑна калле киле илсе тавӑрйнмасассӑн, 
епё атте умӗн^е ёмӗрех айӑплӑ пулмалла. Манӑн Ве- 
HiaMHHpaH пуҫне киле йепле пырса кӗрес? Йепле атте 
куҫне курӑнас? Вӑл хыпса ҫуннине курса, йепле т,ӑтса 
тӑрас манӑн? Ей ырӑ улпутӑм, унӑн вырӑнне ху патна 
мана хйвар, вӑл тӑвансемпе пёрле ватӑ атте патне киле 
тавкрӑнтйр! тесе тархасланӑ 1уда 1осифа.

Госиф хӑйне пи^ӗш ӗсене паллат- 
тарни. 1осиф тӳссессӗн, тӳссессӗн, урӑх тӳсеймен 
вара.—Илсе тухӑр кунтан Египет ҫыннисене, тенӗ тар- 
ҫисене. Египет ҫыннисем тухса пётсессӗн, 1осиф тӳсей- 
месёр пит хытӑ йёрсе йанӑ. Унтан гӑванӗсене каланӑ: 
вара епё 1осиф-ҫке! тенё: аттем ^ӑнах та сыв-и? ҫӳрет-и 
-ха? тенӗ. Пищӗшӗсем хӑранипе шап-шурӑ шурса кайнӑ; 
т;ӗлхисем ҫыхлана йулнӑ, нимён т)ӗнме те пӗлмен 1осиф 
вёсене.--К илӗр хам патмарах, вара епё сирён шӑллӑр, 
1осиф тенё татах: есир мана Египете сутса йатӑр. Ма
на Турӑ пӑрахмарё, мана сутнӑшӑн пӗри те ан хуйхӑ- 
рӑр та, ан ӳкӗнӗр те. Турӑ ҫапла ҫырнй пулӗ мана. 
Еусӑр т;асрах атте патне; каласа кӑтартӑр мӗн курни- 
не, мӗн илтнине. Вал кунта пётӗм килӗ-ҫур|ё, тӗпё- 
йӑхёпех куҫса килтӗр, выҫлӑх иртесси тата пилӗк ҫул 
хал,. Епӗ Египетре пуҫлӑх пулса тӑнине те калйр ат-
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тене; кунт.а куҫсассӑн, епӗ ӑна Гессем тейекен ҫӗре 
вырйнаҫтарӑттӑм; ееир пурӑр та ҫавӑнта пурӑнӑр вара, 
вйл ҫӗр пит аван, тенӗ. Ҫакна каласа пӗтерсессён, 1осиф 
Вешамина ыталаса илнӗ те, уйӑрӑлаймасар иит варах 
йӗнё, Вешамин та йӗнӗ. 1осиф вара нур тӑванӗсене те 
^уп-тӑва, 'ҫун-тӑва йӗнё. Вара вун-пёр тӑванӑн т,ӗлхи- 
сем тин уҫӑлнй та, 1осифпа калаҫа пуҫланй. 1осиф пат
не тӑванӗсем килнине Фараон та илтнӗ те, хёпӗртен- 
нӗ; мӗншён тесессён, 1оспфа вӑл хай те, унӑн улпу-ҫё- 
сем те пит йуратнӑ. Фараон 1осифа хӑй патне цӗнтерсе 
илтернӗ те, ашшӗне, нимӗнне хёрхенмесёр, пӗтём килё- 
ёур^ёпех Египет ҫӗрне куҫарма хушнӑ. Епё ӑна ^ӑн 
лайӑх ҫӗр парӑп, тенё. Унтан ҫамрӑк а^асемпе хёр- 
арамсене илсе килме хӑйён лайах ураписене пара пара 
йама хушнӑ. 1осиф, Фараон каланӑ пек, ашшӗ патне 
ырӑ ырӑ ураписене парса йанӑ, тата ҫул ҫинт;е ҫине- 
лӗх ҫӑкӑр вунӑ ашак ҫине тийесе йанӑ.

1аков ывӑлӗсем киле тавӑрӑнсассӑн ашшӗне пурне 
те йӗркипе каласа панӑ: епир 1осифа куртӑмйр, вал 
Египетре аслӑ пуҫлӑх пулса nypaHaf, тенӗ. 1аков ӗнен- 
мен. Вӑл 1осиф ӑҫта та пулин nypilHaf пулӗ тесе шу- 
хӑшласса тахҫанах пӑрахнй ӗнтӗ. А рсем  [осиф сймах- 
не тепёр хут кала кала панй; унтан 1осиф парса йана 
ураписене кӑтартнӑ. 1аков т;ёри лӑштах пулнӑ вара: 
ан ^ӗнӗр ёнтӗ, а^амсем, хай савнӑ ывӑл$м халӗ те пу- 
pam it иккен-ха! Tjacpax кайам та, кураы ҫавна куҫӑм 
туллийех! тенӗ савӑннипе.

1оеиФ аш ш ӗпе курӑнӑҫни. 1осиф хы- 
парне илтсессӗн, 1аков малтан ӗлӗк авал аслӑ-ашшӗсем 
пурӑннӑ ҫӗре Турӑран пиллӗх ыйтма кайнӑ. Турӑ ӑна 
Ҫӗрле курӑнса каланӑ: ан хӑра, кайах Египете, Епӗ 
унта санӑн йӑхна пит ёрт;е гёп; санпа пӗрле Хам та 
пырӑп унта, вӑхӑт ҫитсессӗн санӑн йӑхна унтан каллех 
кӑларӑп, тенӗ. 1аков Турӑ хушнипе пур а^и-пё^исене,
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тарҫи-тӗрҫисене пуҫтарса кайнӑ Египете. Мӗн пурё 
вӗсем ун-|ухне 75-кӗн куҫнӑ. Египет ҫӗрне ҫывӑхарас- 
па, 1аков хӑй килнине систерме 1осиф патне 1удаеа 
йанӑ. 1осиф ашшёне хирӗҫ Гессем ҫёрне тухнӑ. Ашшӗ- 
не курсассӑнах ыталаса илнӗ те, нумайт^ен йӗнӗ. 1аков 
т;ун хавалӗпе: ат;ам, есё сыввине те пёлтӗм ӗнтё, хӑна 
та куртӑм, халех вилес ёнтё манӑн! тенё 1осифа. 1осиф 
пилӗк тйванне Фараон патне йертсе кайнй. Фараон вӗсен- 
^ен: есир мёнле ӗҫ ӗҫле пёлетӗр? тесе ыйтнӑ.—Епир мён 
ҫамрӑкранпах вы^ӑх-^ӗрлӗх усраса пурӑнатпйр. Хал, вы- 
ҫӑ аптӑрарӑмӑр та, кунта килтёмёр, тенӗ 1осиф тӑванӗ- 
сем. Унтан Фараон 1осифа каланӑ: санӑн патна аҫупа тӑ- 
ванусем килнӗ мён. Египет ҫӗрё санӑн аллӑнта; ^ӑн ырӑ 
ҫӗре вырӑнаҫтар есё вёсене; пурӑнцӑр вёсем Гессем 
ҫӗрӗнт;е. Хӑшне хӑшне, хастарлӑраххисене, манйн вы- 
Л)йхсене пӑхакан туса хур, тенё. Унтан 1осиф ашшӗне 
те йертсе кайнӑ Фараон патне. Фараон ӑна курсассӑн: 
есӗ миҫе ҫулта, старик? тесе ыйтнӑ.— Епӗ ҫӗр ҫин^е ҫӳре 
пуҫлани ҫӗр вӑтӑр ҫул ӗнтӗ; ҫапах аттем аннем ҫулё- 
сене нумай ҫитеймесг манӑн кун-ҫулсем, генё 1аков.

1осиф хйй тӑванӗсене Гессем ҫёрне вырӑнаҫтарнӑ. 
Унта Рамесес йатлӑ пуҫ хула пулнӑ. 1осиф вӗсене пи- 
лёк ҫулу^ен хӑй ҫимипе тйрантарса усранӑ.

7. 1ов. 1аков а^исем пурӑнакан ҫёр йент;е тата ApaBia 
йатлӑ ҫӗр пулнӑ. Ҫав Apaeiapa Авситщца тийекен вы- 
рӑнта пёр 1ов йаглӑ пит пуйан ҫын пурӑннӑ. Унӑн |а п ё  
пӗтём >'аврари ҫӗре сарӑлнӑ. 1овӑн ҫит}ё пин пуҫ вак 
выл,ӑх пулнӑ, виҫӗ пин пуҫ тӗве пулнӑ, пин пуҫ кӳле- 
кен вӑкӑр, пилӗк ҫӗр пуҫ ашак пулнй; килӗн^е темиҫе 
тарҫӑ ӗҫлесе тӑнй. Пуйанлйхӗнт;ен ытларах 1овйн ырӑ 
йат;ӗ пӗтём таврари ҫӗре сарӑлнӑ. 1ов вӑл мёскёнсене 
нумай ырӑлӑх кӑтартнӑ. Хӑй пит тӳрё ҫын пулнй. Ана 
ӗмёрӗние пӗр ҫын та: 1ов капла усал, 1ов ҫапла усал тесе 
ҫӑвар уҫса калакан пулман. Унӑн ҫи^ё ывйл, виҫӗ хёр
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пулнӑ. А^и-пӑ^исем пӗр-пӗринпе пит тӳрӗ пурӑннӑ, ҫа- 
кӑр-тӑвар йаланах пӗрле ёҫсе-ҫинӗ. Пӗр-пӗрин патне 
пухӑнса ^ыслӑ калаҫса, савӑнса ларнӑ. А^исем ҫапла 
пухӑнса лармассерон кайран 1ов Турра парне панӑ. Вё
сем пӗри-пӗри ытлашши сӑмах калаҫса Турра кӳрен- 
термен-ши, тесе шухӑшланӑ вӑл. Кӳрентернӗ пулсассӑн, 
Турӑ каҫартӑр вӗсене тесе кӗл-тунӑ Турра вӗсемшӗн.

Пӗрре Турӑ умне Ангелсем пухӑнса тӑнӑ; вӗсем хы- 
ҫён^ен шуйттан та пырса тйнӑ. Турӑ шуйттанран: есӗ 
ӑҫтан килтӗн? тесе ыйтнӑ.—Епӗ ҫӗр ҫин^е ҫӳрерём, 
пётӗм ҫӗре ҫавӑрса тухрӑм, тенё шуйттан.—Манӑн 1ов 
йатлӑ гурана куртӑн-и?Ун пек ырӑ, тӳрӗ, таса, ҫылӑх- 
сӑр ҫын ҫӗр ҫин^е тупас ҫук, тенӗ Турӑ шуйттана.— 
1ов та Турра хисеплемесӗр, кам хисеплемелле тата? 
Есё унӑн кил-ҫургне сцхлатӑн, тунӑ ёҫне малалла йа- 
ратӑн, вылДхне-^ӗрлӗхне ӗр^еттеретӗн; акӑ Есӗ унӑн 
мӗн-пур пуйанлӑхне йури, сӑнамаллах, ил-ха, вйл вара 
Сана ҫавӑрӑнса та пӑхмӗ, хисеплессе йӑлтах пӑрахӗ, 
тенё шуйттан. Унтан Турӑ шуйттана каланӑ: акӑ еп- 
пин 7овӑн ырӑлӑхне савӑн аллуна паратӑп, кирек мён 
ту унӑн йапалисене, а н р х  хӑй ҫумне ан ҫыпҫӑн! тенӗ. 
Шуйттан Турӑ куҫӗ умӗн^ен сирӗлнӗ вара.

Пёрре 1овӑн а^и-па^исем пур те аслӑ тӑванӗ патенте 
хӑнара ларнй. Ҫав вӑхӑтра 1ов натне пӗр ҫын пынӑ 
та ,—санӑн вӑкӑрусем мӑшӑрӑн мӑшйрӑн сухара ҫӳрет- 
т)ӗҫ,—сасартӑк Савей ҫыннисем кил^ӗҫ те, тарҫусене 
пере-пере вӗлер^ӗҫ, вӑкӑрусене, ашакусене хуса кай- 
рӗҫ, епӗ а н р х  аран тарса хӑтӑлтӑм! тенӗ. Ку тарҫи 
сӑмахӗсене ыррӑн каласа та пётереймен, тепёр тарҫа 
Зупса та пынӑ 1ов патне: пӗлёгрен вут ан^ӗ те, санӑн 
вак вылДхусене, тарҫусене ҫунтарса йалуӗ, епё а н р х  
'ҫёрӗ халлён йултӑм! тенӗ. Ку иккӗмӗш тарҫи сӑмахё 
ҫинех тата виҫҫӗмӗга тарҫи т;упса та ҫитнӗ: Халдей 
ҫыннисем виҫ ушкӑнӑн кил^ӗҫ те, тарҫусене вӗлерсе
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пӗтер^ӗҫ, тёвӳсене хуса кайрёҫ, епӗ а н р х  тарса хӑ- 
тӑлтӑм та, ^асрах сан патна систерме килтӗм! тенӗ. 
Виҫҫӗмӗшӗ каласа пӗтернё ҫӗре, тага тӑваттӑмӗш тар- 
ҫи |упса килнӗ: санӑн ывӑлу-хӗрӳсем пур те аслӑ ывӑлу 
патӗн^е хӑнара ларатэдӗҫ, саеаргӑк вӑйлӑ ҫавра ҫил 
тухрӗ те, ҫурта ҫавӑрса илсе ҫёмӗр^ӗ пӑрахрӗ, пур те 
вилсе пӗтрӗҫ, епӗ ант;ах ҫӑлӑнтӑм та, санӑн патна ка
лама зупса килтӗм! тенё.

1ов ҫак усал хыпарсене пурне те итлесе пётерсес- 
сӗн, ури ҫине тӑнӑ та, хуйхипе ҫийён^и тумтирне шар 
ҫурса пӑрахнӑ, пуҫӗн^и ҫӳҫне илтерсе йанӑ, |ӑркуҫлан- 
са ларнӑ та, Турра пуҫҫапеа каланӑ: аннем ӑшӗн^ен 
ҫаппа-ҫарамас тухрӑм, ҫёр ӑшне те ҫаппа-ҫарамасах 
кёретӗп ӗнтӗ! Турӑ п а |ӗ , Турӑ ил^ӗ! Туррӑн йа^ё халӗ 
те, кунган малашне те, ёмӗрех мухтавлӑ пулса тӑтӑр! 
тенӗ. 1ов мӗн тёрлӗ йывӑр хуйхӑ курсасеӑн та, Турра 
ӳпкелесе пӗр сивё сӑмах та каламан Ана.

IOB аеап курни. Пӗлӗт ҫинт;е Турӑ умне 
Ангелсем татах пухӑннӑ; вӗсенён хыҫӗнден хай шуйт- 
тан та татах пырса тӑнӑ. Турӑ щуйттана каланӑ: ӑҫтан 
килтён есӗ? тенӗ. Лешӗ татах: епӗ ҫӗр ҫин^е ҫӳрерӗм, 
пётӗм ҫӗре ҫавӑрӑнтӑм! тенӗ.— г§иперех куртӑн-и ӗнтӗ 
есё Манӑн ^урана, 1ова? Есӗ пӗр айӑпсӑрах Мана ӑна 
пӗгерттересшӗн пултӑн; вӑл авӑ халӗ те ҫав ҫавах: 
ырӑ, тӳрё, таса ҫын, кирек мӗнле ҫылӑхран та айакра 
тӑрат, тенё Турӑ шуйттана. Ш уйттан Турра хирёҫ ка
лана: етем вӑл хӑй хӗн курмасассӑн, ҫын хӗн курнине 
йепле ге пулсан тӳсет. Етем вӑл хӑй ^унне усрасшӑн 
килне пӗр шӑрпӑк йулми тараш ^ен салатӗ; ант;ах хӑй 
ӳтне-тирне, шӑммине-шаккине суран йернине т)ӑтаймё, 
Санран писё те, Сана хисеплеми те пулӗ вара, тенё. 
Турӑ татах каланӑ шуйттана: 1овӑн ӳтне-тирне кирек 
мён ту есё, amjax унӑн ^унне ан тив, 'генӗ. Ш уйттан 
1ов патне кайнӑ та, пӗтём ӳгне-тирне, ҫанне-ҫурӑмне
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ҫара суран amjax туса пӑрахнӑ. 1овӑн ӳ^ӗ иӗрёлех ҫӗрсе 
шӑршлана пуҫланӑ. Ҫав суран пирки хулара пурӑнма 
йураман ӑна. Вӑл хула тулашӗн^е, кёл ҫин^е ^ӳлмек 
катӑкӗпе пӳрёсене хыркаласа ларнӑ. Ҫӑварён^ен хӑйён 
пит йывӑр шӑршӑ килнӗ. Ҫавӑнпа 1ов патне кӳрши-арши- 
сем, пӗлёгаёсем, тусӗсем, хӑйӗн арӑмӗ те пыма йӗрӗннӗ. 
Пӗрре арймӗ ун патнерех пынӑ та: есӗ халӗ ҫапах та 
ырӑ пурӑнӑҫна пӑрахмасгӑн! Ш рах  Турра: ан хисепле 
Ӑна! Вӑл сана вараХ ӑйех вӗлерӗ: капла асаплаш щ ен, 
вилни ырӑрах пулӗ! тенӗ. 1ов арӑмне каланӑ: вара санӑн 
ӑсу пур-и, ҫук-и? Епир Турӑран ырӑлӑх илме йуратат- 
тӑмйр-ҫке: халӗ ӗнтё асанне те тӳсес пула!! тенӗ. 1ов 
ку асапён^е те Турра ӳпкелесе пӗр сӑмах та каламан.

1ов р р п е  асапланса выртнине унӑн виҫӗ тусӗ илтнӗ 
те, ӑна йӑпатасшӑн пулса пынӑ ун патне. Пынӑ цухне 
вӗсем 1ова айакранах курнӑ; ант,ах ӑна паллайман вё
сел: 1ов ун |у х н е  пёр те ^ӗрӗ ҫын йевӗрлӗ пулман. 
Вӗсем ӑна курсассӑн, шари! кӑшкӑрса йӗрсе йанӑ, ^ӗ- 
рисем 'ҫӑтайман пирки, тумтирӗсене ҫура-ҫура пӑрахнӑ, 
хӑйсенён пуҫӗсем ҫине хӑйӑр сапнй та, 1ов тӗлне пыр
са ларнӑ. Ҫ и|ё кун, ҫи^ӗ ҫӗр сӑмах ^ӗнеймесӗр ларнй 
вӗсем. Ҫн^ӗ тавлйкран тин 1ов ^ёлхине уҫнӑ. Пӗтӗм 
Зунтан тарӑхса, хурланса калаҫа пуҫланӑ вӑл: мана 
Турӑ ку асапа курма ҫырнӑ пулсассйн, мӗншӗн ӗлӗк кун 
ҫутти курма пӳрнӗ-ши? тенӗ. Иулташёсем вара унпа 
калаҫа пуҫланӑ. Вӗсем Турӑ 1ова пёр-пӗр ҫылйхӗшён 
хӗн кӑтарта! пулё, тесе шухӑшланй. Ҫапла кала-кала 
1овӑн |ӗрине тапратнӑ. 1ов вёсене хирёҫ каланӑ: ку 
асапа епӗ ҫылӑхӑм пнрки курмастӑп; Турӑ хӑш-хйш 
етеме пит йывӑр асап йара!, хӑшне хйшне телейлӗ пу- 
рӑнӑҫ napnt! тенё. Лешсем ҫапах та хӑйсеннех кала
на, 1ов сӑмахне ӗненмен. 1ов вара йулташёсенён хур- 
лӑхне тӳсеймесӗр, Турра ййлӑна пуҫланӑ: ей Турӑ, епӗ 
Санӑн умӑнта айӑпсӑррнне Есё мӗнле те пулин кӑтарт-
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т;ӗ ҫаксене! тенӗ. Аслати авйттарса, ҫиҫём ҫиҫтерсе Турӑ 
калаҫа пуҫланӑ. 1ова тивӗҫсӗр хурлантарнӑшӑн 1ов ту- 
сёсене хытӑ йагланӑ Вӑл. Вара вӗсемшӗн 1ов хай йӑлӑн- 
сассӑн вёсене каҫарма пулнӑ. 1ова ҫав тёрлӗ хӗи курса, 
Турӑран писменшӗн, ҫав тӗрлӗ хӗн-хур тӳснӗшён йурат- 
са пӗтӗм ырӑлӑхне калла тавӑрнӑ. 1ов хӑй те р с  |ӗ -  
рӗлнё вара, пурӑнӑҫӗ те ӑнса кайнӑ унӑн. Елӗк ҫухалнӑ 
йапалисемшӗн халӗ икӗ-виҫ хут нумай панӑ ӑна Турӑ. 
Ун патне тӑванӗсем, пӗлӗшӗсем тусӗсем пынӑ. Пыра- 
канӗ пӗри кут^енеҫе пӗр-пӗр йапала илсе пынӑ. Кал
лех унӑн ҫ и р  ывӑл, виҫӗ хӗр ҫуралнӑ. А сапёсенрн 
кайран 1ов тата ҫёр-хӗрёх ҫул ырӑ курса пурӑннӑ. 
Пит ватӑлса вилнӗ вӑл. Ы вӑлӗсенён ывӑлӗсем авланса, 
а р л ӑ -н ӑ р л ӑ  пули^^енех пурӑнма Турӑ ҫырнӑ ӑна.

1. Ҫырӑва вӗренме Турӑ ӑн парат . Икӗ 
таса ҫыннӑн, Кириллпа Мар1анӑн Варфоломей йатлӑ 
ывӑл пулнӑ. Ҫ и р  ҫула ҫитсен, ашшёсем ӑна ҫырӑва 
вӗренме панӑ. Варфоломей н а р р  вёреннӗ. Ҫавӑниа аш- 
шӗпе амӑшӗ пит хуйхӑрнӑ. Вёрентекен те хытӑ тыт- 
каланӑ ӑна, ашшёпе амӑшӗ те йатланӑ. Вӑл хӑй пӗрт- 
те ӳркенмен, мӗн пур вӑйӗне тӑрӑшса вӗреннӗ, ан§ах 
ҫапах ҫырӑва ӑнланайман. Турӑ пулӑшмасӑр нимӗнле 
ӗҫ те аван пуласси ҫук. Пёр вӑхӑтра Варфоломей хӑй 
ҫырӑва ӑнланайманшӑн хуйхӑрса, варианта пӗт^ен ҫӳ- 
ренё. Вӑрманта вӑл пёр монаха курнӑ. Вӑл монах йы- 
вӑҫ а й ё н р  Турра кӗл-туса тӑнӑ. Ӑслӑ а р  р р ӑн н а , вӑл 
кӗл-туса пӗтерсессӗн, Варфоломей ун сатне пынӑ та, 
пуҫҫапнӑ ӑна.—Мён кирлӗ сана, ар м ?  тесе ыйтнӑ мо
нах. А р  каланӑ: епӗ ҫырӑва вӗрентекен каланине ӑн- 
ланаймастӑп. Ҫавӑнпа епё пит хуйхӑратӑп, хам мӗн 
тӑвасса пӗлместӗп. Святой атте, йӑлӑнатӑп епё сана, 
кӗл-ту маншӑн Турра, Вӑл санӑн таса кӗллӳшӗн мана 
пулӑшса, ӑн патӑр-|ӗ, тенё Варфоломей. Турӑ ҫынни 
кёл-туса Святой хӗреспе пилленӗ те, ӑна каланӑ: ёнтӗ
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Турй ҫырӑва вӗренме ӑн парӗ сана, тенё. Т)йнах та 
Варфоломей ҫавӑнтан вара ӗлӗкхи пекех тӑрӑшса вӗ- 
ренме гытӑннӑ та, р с а х  вулама вӗреннӗ. Вӑл Туррӑн 
Святой кӗнекисене вулама йуратнӑ, уншӑн а р  вӑйисе- 
не те пӑрахна вара. Мӗн ӳснӗҫемӗн, Святой кӗнекесене 
вулама тытӑннӑ, вӗсем ҫи н р н  Турӑран хӑрама, Турра 
йурагма, Турӑ хушнине итлесе пурӑнма вӗреннӗ. Унтан 
вара Варфоломей монаха кёнӗ. Монаха кӗрсен Варфо- 
ломейе Сергш йатлӑ хунӑ. (Монаха кӗрсен кирек ка- 
мӑнне те йатне улӑштарса урӑх йат параҫҫӗ).

Монаха кӗрсессӗн Варфоломей Турӑ ум ӗнр аслӑ, 
йурӑхлӑ ҫын пулнӑ. Вӑл ырӑ пурӑнӑҫпа пурӑнса, 
сынсене нумайӑшне зунӗсене ҫӑлма вӗрентнӗ; вӑл 
кӗл-тунипе пирён пур патшалӑх та асапран хӑтӑлнӑ. 
Вилсессён те Турӑ унйн ӳтне ҫӗрмелле мар тунӑ, 
тӗлӗнмелле ӗҫсем тумалла тунӑ; халӗ те вйл ҫӳлте, 
пёлӗт ҫи н р , хӑйне асгуса, хисеплесе тӑракансемшӗн 
Турӑ ум ӗнр  ррӑнмасӑр кӗл-тӑва1. Ҫавӑ тӗлӗнмелле 
ёҫсем тӑвакан Турра йурӑхлӑ Сергше сентябёрӗн 25- 
мӗш кунӗнр , тата полӗн 5-мӗш кун ӗн р  асӑнса хисеп- 
леҫҫӗ; унӑн ҫӗрмесӗр тӑракан ӳ р  Мускавран инҫе мар, 
Троицкая Лавра тейекен монастырте выртаЕ

Ей Преподобный Сергш атте! кёл-ту пирёншён Тур
ра, санӑн Святой кӗллӳшён Турӑ Хӑйӗн ҫыруне пӗлме 
ӑнлантартӑр-^ӗ пире, Хӑй хушнине итлесе пурӑнма 
вёрен ттёр-р  пире.

2. ^иркӗве кӗреен кӗл-туеа пӗтери^- 
^ен тӑма кирлӗ. Пӗр ҫук ҫын пулна. Унӑн арймёпе 
пёр ывӑлӗ пулнӑ. Вӑл хӑй пит йӑваш, лайӑх ҫын пул
нй. А н р х  вӑл й е н р  пит хытй выҫлӑх пулнй та, вӗ- 
сенӗн ҫиме ҫӑкӑри ҫитмен. Вӑл ҫын хӑй ҫемйине тӑ- 
рантарма урӑх май тупаймасӑр ывӑлне каланӑ: ей а р м , 
сана пӗр-пёр ҫын патне тарҫа памасан, епё хамӑра 
тӑранса пурӑнма май тупаймастӑп, тенё. Ы вӑлӗ каланӑ:
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Есӗ ху та пёлетӗн, епё сан сӑмахунтан нихӑҫан та 
тухмастӑп, ху йепле шухӑшлатӑн, ҫанла ту мана, тенё. 
Ашшё ывӑлне тарҫа панӑ; ниллесе йанӑ ^ухне каланӑ 
ӑна: акӑ, а |ам , ман ӳкётӗм сана ҫакӑ: кёлё вӑхӑтӗн^е 
^иркёве каймасӑр ан йул, кайсан кӗлӗ пӗтмесӗр $ир- 
кӳрен ан тух! тенӗ. Вӑл а р , тарҫӑра пит тӑрӑшса ӗҫ- 
ленӗ, тата хӑй кӗлӗ пулмассерен ^иркёве кӗлле ҫӳре- 
нӗ. Ҫав хуҫанӑн арӑмӗ хӑйсенӗн нӗр тарҫине савӑсша 
пурӑннӑ, ӑна ҫав а^а сиснё. Ҫавӑнпа хуҫа арӑмӗ куна 
пӗтерме шухӑшланӑ. Вӑл упӑшкине елекленӗ: ҫӗнӗ тар- 
ҫӑ сана вёлерес тесе шухӑшлат, тенӗ. Вӑл арӑмӑн 
упӑшки, ӗҫне ыйтса пӗлмесӗрех, пӗр тӳрене тӗл пулнӑ 
та, каланӑ: епё сан патна пӗр тарҫӑма тутӑр парса 
йарӑп, есӗ ун пуҫне касса татса, тутӑр ҫине |ӗркесе 
хур; тепӗр тарҫӑм пырсан тутӑрпа лешинён пуҫне пар
са йар вара, тенӗ. Хай а^ана тутӑр парса йанӑ. Кайнӑ 
^ухне вӑл ^иркӳ умӗн^ен иртсе каймалла пулнӑ. Вӑл 
вӑхӑтра т;иркӳре кӗлӗ пулнӑ; ^иркӳре кӗл-туса йурла- 
нине илтсен, вӑл ашшӗ пилленӗ т)ухне каланӑ сӑмах- 
сене асне илнё те, ^иркӗве кӗлле кӗнӗ. У н тавӑл к ёл ӗ  
пётит^енех тӑнӑ.

Пӑртакҫӑ тӑрсан тӳре патне а р  пуҫне илсе тавӑ- 
рӑнма айӑплӑ тарҫине йанӑ. Вӑл тарҫӑ ^иркӳ патен
тен иртсе кайнӑ ^ухне зиркёве пӑхса тухам хал, тесе 
^иркёве кӗнӗ; ^иркӳре йулташне курнй та, ыйтнӑ: тӳре 
патне кайрӑн-и? тенӗ. Лешӗ каланӑ: кайман хал,, кӗлӗ 
пӗтитэден тӑрас килет; есӗ ман вырӑна ҫак тутӑра леҫ- 
ме к ай ц ӗ , епё сан вырӑнна хирёҫ мӗн каланине ыйтма 
кайӑп, тенӗ. Айӑплӑ тарҫӑ тӳтӑра илсе кайнӑ. Type, 
ӑна-кӑна пӗлмееӗр, тутӑр илсе оыракан тарҫӑн нуҫне 
кастарнӑ. Кёлӗ пётсен, хайхи а р  тӳре гатне хыпар 
иӗлме пынӑ. Пырсан тӳре ӑна тутӑрпа темён панӑ. Ку 
тарҫӑ тутӑр ҫин'§и йапалана пёртте нӑхмасӑр илсе та- 
вӑрӑннӑ та, хуҫине панӑ. Хуҫисем вӑл таврансассӑн



шал г тӗлёнсе кайнӑ. Унтан вара ку ӗҫ йепле пул^ё тесе 
ыйтса пӗлнӗ. Ҫавӑнтан вара вёсем Турӑ айӑнсӑр ҫынна 
сыхланине, айӑплине пётернине тин ӑнласа илнё.

УИ.
Кӗлӗеем. Ашшийӗн, Ывӑлийён, Святой Сывлӑшийӗн 
й а р п е . Амин. Ей Тура, хёрхенсем мана ҫылӑхлӑ ҫынна.

Ей Турӑ, Турӑ Ы вӑлӗ 1исус Христос, Хӑвӑн р н  таса 
Анну кёл-тунипе, иур святой ҫынсем те кёл-тунипе хёр- 
хен пире.—Амин. Мухтав Сана, Туррӑмӑр, Мухтав Сана.

Ей ҫӳлти П атта , Есё р т а  лӑплантаратӑн, Есё турё 
Оывлӑш, Есё пур ҫӗрте те пур, Есё пурне те нултара- 
тӑн, иур ыралӑх та Санран Tyxaf, цёрёлёх те Есё на- 
ратӑн: пирӗн ӑша кёрсе вырӑнаҫ, пур усалтан та та- 
сат пире, ырӑ Турӑ, нирӗн р н сен е  ҫӑл.—Святой Турӑ, 
Святой Хӑватлӑ, Святой Вилёмсӗр, хёрхен пире. (3 ].

Мухтав Ашшӗне, Ы вӑлне, Святой Сывлӑтне, халӗ 
те, кирек хӑҫан та, ӗмӗр ёмӗрех. Амин.

Туӑн таса Виҫ-ипостаҫлё Турӑ, Ху йатушӑн хӗрхен 
пире. Ей Турӑ, ҫылӑхран тасат пире; ей Патша, епир 
йӗркесёр иурӑннине каҫар; ей Святой Сывлӑлн, пирӗн 
вӑйсӑрлӑха килсе тӳрлет.— Ей Турӑ, ҫырлах. (3 ) .  Мух
тав Ашшӗне, Ы вӑлне, Святой Сывлӑтне, халӗ те, кирек 
хӑҫан та, ёмӗр ӗмӗрех. Амин.

Ей ҫӳлти Аттемёр, Санӑн йату хисеплентӗр, Санӑн 
иатшалӑху килтӗр, Сансӑн ирӗкӳ ҫӗр ҫ и н р  те ҫӳлти пе- 
кех иултӑр; иайан пурӑ,нмалӑх ҫӑкӑр нар пире; епир ха- 
мӑра парӑмлӑ пулнисене каҫарнӑ иек нирён парӑмсене 
каҫар пире; ҫылаха ан кӳрт пире, усалтан хӑгар пире.

Ирхи кёлёрв ҫак шропарсене вула: Ей хӑвӑглӑ, ырй 
Турӑ, ҫывсӑрса тӑрсан Сана пуҫҫапатпӑр, Сана ангел 
йурри йурлатиӑр: ей Святой, Святой, Святой Турӑ, Турӑ 
Амӑшё кӗл-тунине хёрхен пире.

Мухтав: Ей Турӑ, Есё мана ыйхӑран сывӑ тӑратрӑн, 
ӑсйма, р р ем е  тасат, Сана Виҫ-ипостаҫлё таса Турра



мухтаса йурлама рлхе-ҫӑварӑм а уҫ: ей Святой, Свя
той, Святой Турӑ, Турӑ Амӑшӗ кёл-тунипе хёрхен пире.

Халб те: Аслӑ Type сут-тума сасартӑк килё, мён ту- 
нисем пурӑмӑрӑн та курӑеса тӑрӗҫ, ҫавӑнпа хӑраса ҫур- 
ҫёртех кӗл-тӑвар: ей Святой, Святой, Святой Турӑ, Турӑ 
Амйшӗ кёл-тунипе хёрхен пире. Ей Турӑ, ҫырлах. (12хут.)

Каҫхи кблбре ҫак тропарсене вула: Ей Турӑ, хёрхенсем, 
пире, хӗрхенсем: урӑх нимён кала пӗлмесӗр, епир ҫы- 
лӑхлӑскерсем Сана, Патша Турра, ҫак кӗлӗпе а н р х  
тархаслатпӑр: ей Турӑ, хёрхенсем пире.

Мухтав: Ей Турӑ, хёрхенсем пире, Сан ҫине а н р х  
шанса тӑратпӑр, пире ытлах ан ҫилен, епир йӗркесӗр пу- 
рӑннине ан асӑн; халӗ те ӗлӗкхи пекех пирӗншӗн ырӑ 
кӑмӑллӑ пул, тӑш мансенрн хӑтар пире: Есё пирӗн Турӑ, 
епир Санӑн етеммӳсем, пурсӑмӑр та Санӑн аллунтан 
пулнӑ, Санӑн йатна асӑнатпӑр. Халб те:
Ей мухтавлйТурӑ Амӑшӗ, пирён валли ырӑлӑх алӑкне уҫ- 
сам, епир Сана шанса тӑракансем ан пётер, Сан тӑрӑх хён- 
рен хӑтӑлар: Христоса ӗненекен халӑха Есӗ ҫӑлса тӑратӑн.

Ей Турра ҫуратнӑ Хёр, савӑн, Санпала Турӑ, тивлетлӗ 
Mapia: Есё пур хӗр-арӑм сенрн те мухтавла, Санран Ҫу- 
рални те мухгавлӑ, Есё пирӗн т]унсене Ҫӑлакана ҫуратнӑ.

Ей Турӑ, етеммӳсене ҫӑл, Хӑвӑн халӑхна ырӑ курмал- 
ла ту; р н  тӗне тытса таракан пирӗн аслӑ Патшана Н И 
КОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧА тӑшмансене ҫӗнтерме 
вӑй-хӑват пар, патшалӑхна Хӑвӑн хёресӳ хӑва^ӗпе усра.

Ей Турра ҫуратнӑ Хӗр, Сана асла хурса хисеплеме тӗ- 
рӗс тивӗҫлё, Есё пирӗн Туррӑн ӗмёр мухтавлӑ таса Амӑ- 
шӗ: Есё херувимсенрн те аслӑ, серафимсенрн те мух- 
тавлӑ; Есӗ хӗр-халлӗн Сӑмах-Турра ҫуратнӑ, Есё Турӑ 
Амӑшӗ, Сана аслӑлатпӑр. Апат умен: Ей ҫӳлти Аттемёр:

Апат ҫисен: Тавта-пуҫ Сана, пирӗн Турӑ Христос, 
Хӑвӑн ҫӗр ҫин |и  ырӑлӑхупа пире тӑрантарнӑшӑн, ҫӳл- 
ти патшалӑхна та кӳртмесёр ан хӑвар пире.



А а, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Жж, Зз, Ии, И, 
Кк, Ил, Мм, Нн, Оо, Пи, Рр, Сс, Тт, 
У у, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ъъ, 

Ыы, Ьь, Ъ'Ь, Ээ, Юю, Яя, 0 е , Ий.

1) а, и, ы, у, в, л, м, н, р, й.
2) i.e, о, я, ю, ъ, ь, 'Ь, э.
3) п, б; т, д; к, г, х; ш, ж; е, з.
4 )  ц, ч, щ, ф, а.
5 )  ё .

1) а, и, ы, у, в, л, м, н, р, й.
Анна, Алла, Ивна, Ирина, Варила, Вила, Вавала, 

Варнава, Варвара, Лавра, Мана, Марана, Нана, Римма, 
Рай, Май, Выры, Выла.

2) i, е, о, я, ю, ъ, ь, Ъ, э.
i. (= и ). 1ул1й, Арш, Jpm , Илар1й.
е .  ( =  йе).Еъ'А, Еъъа, Елена, Евменш, Ириней, Валерш.
О. Омврш, Ной, 1она, Ермолай, Алошй, Нонна.
Я. (= й а). Ил\л, Тушя, \уят , Марш, Мелашя, Вале- 

pia, Илар1я, Анашя, Евлалгя, 1ул1ашя.
Ю. {=йу). Юлт, Юлт.
Ъ .  Нилъ, Лавръ, Мавръ, Наг/мъ, Рувамъ, Мануилъ, 

Авивъ, Авраамъ, ApiaHb, 1ул1анъ, Ил1анъ, Вив1анъ, 
MapiaHb, YpiaaB, Еввулъ, Елммъ, Вешаманъ, Валер1анъ, 
Оръ, Миронъ, Романъ, В1аноръ, 1еронъ, 1оаннъ, Iepo- 
намъ, Ааронъ.

ь. Авель, Январь, I /онь, Ьоль.
Ъ. ( =  йе). В/ьра, В/ьна, Апр/ьль.
Э. (= е ). Эмал1я, Эривань, Эолъ, Эней.
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3) п, б; т, д; к, г, х; ш, ж; е, з.
П, б. Па, пе, пи, по, пу, пы, п'Ь, пя; ба, бе, би, бо, 

бу, бы, бгЬ, бя; па, ба, пе, бе, пи, би, по, бо, пу, бу, 
пы, бы, пф, б Ь, пя, бя; папа, папе, папи, пано, папу, папы, 
попа, попи, попу, попы, пупа, пупы; баба, бабу, бабы, 
боба, бобу, бобы, бубе; поба, побе, поби, побу, побы.

Т, Д. Та, те, ти, то, ту, ты, тФ, тя; тата, титу, ти- 
та; да, де, ди, до, ду, д-Ь, дя; дфда, д'Ьду, дфды, додо, 
доду, дуда, дуди, дядя, дяд'Ь, дядю; та, да, те, де, ти, 
ди, то, до, ту, ду, ты, ды, гЬ, д Ь, тя, дя; туда, туды, 
туД'Ь, дата, дате, дати, дату, даты, дета, дита, диту, 
диты, дитя, дФти, дяте.

П, б , Т, Д. Пита, пито, питу, питы, пота, поте, 
пото, поту, пута, пути, нуты, пыта, пыту, пята, пяти,
тепе, типа, типу, топа, топо, тупа, тупу, тяпа; бФда,
бЬдЬ, б'Ьду, бФды, бода, буда, буде, буди, буду, даба, 
дабы, добы, доба, добу, доби, дуба, дубу, дубы, дыбу,
дыбы; пада, паде, пади, паду, педа, пода, поди, подо,
поду, поды, пуда, пуды, пяди; допа, допе, допу, допы,
допи, допя, дупа, дупе; бата, бате, бати, бато, бату, ба- 
ты, батю, батя, бита, бите, биту, биты, бота, боту, бо
ты, буту, буты, буте, быти, быту, таба, табу, тебФ, тыбы.

К, Г, X . Ка, ке, ки, ко, ку, id;, кака, каки, како, 
каку, куку; га, ге, ги, го, гу, гф, гага, гаги, гаго, га
гу, гига, гиге, гигу, гуга, гугу, гика, гака, гаку, гука, 
гоки, гику, гике; ха, хе, хи, хо, ху, х гЬ; киха, коха, 
куху, хака, хека, хика, хока, хука, хуку, кага, гаха, хаха.

п, б; т, д; к, г, х . Паки, пика, пики, пику, по- 
ко, пока, поку, капа, капе, капи, кипа, кипы, копа, ко
пу, копо, купа, купи; така, таки, таку, тика, токо, то
ку, туки, кате, кати, каты, кату, кита, киту, киты, ко
та, коту, коты, кута, куты; бака, бакФ, баки, буку, бе
ка, беки, бекФ, беку, бика, бока, боки, боку, бука, бу
ку, быка, быки, быку, бяка, бяку, кабы, кубу, кубы;
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дика, дики, дику, дока, доку, дыка, дыки, кида, киды, 
куда; дага, дога, догу, дуга, дуги, дугу, дуг-Ь, гада, 
гаду, гады, года, году, годы, гуда, гуду, гуды; баго,
б^ги, 6 t r y ,  бога, бого, гиба, гибе, гоба, гобу, губа,
губи, губу, губы; n t r a ,  n t r y ,  пига, пога, погу, пуга,
пуги, гапа, гапи, гапу, типа, гоиа, типу, гопы; тага,
тига, тога, тогу, туга, туги, тягу, тяга, гати, гату, га- 
ты, гета, гиты, гота, готе, готи, гото, готя, гута, гуты, 
гуто; паха, поха, похе, похи, похо, ноху, пуха, пуху, 
пыха, пухи; баха, бахи, баху, беху, буха. буху, бухи; 
туха, тухи, тихо, тиху, тиха, тихи, хата, хату, хаты, 
xarfe, хити, хота, x o r t ,  хотя; духа, духи, духу, дыха, 
дыху, хода, ходи, ходу, ходы, худа, худу, худы.

Ш , ж; п , б; т, д ; к, г, X . Ш а, ше, гаи, т о ,  
шу, шЬ; гааша, шиша, шише, шашу, шашо, in a m t ;  
яса, же, жи, жо, жу, act; жижа, жижу, жиже; паша,
паши, пашу, пиши, пишу, поша, поши, пошу, шипа,
шипи, шипу, шипы; шиба, шиби, шибу, шуба, шубы,
шубЬ; таша, ташу, тешу, теши, тише, тиши, туша,
туши, шата, шату, шаты, шута, шуту; дяша, дагаи,
дашу, душа, душу, души, дыша, дыши, дышу; каша,
каши, кашу, Karat, коша, коше, кушу, шака. шаки,
шаку, шика, шику; гаша, гагае, гашу, гиша, гогаа, го
т у . гуша, гуши, шага, шаги, шагу, шига, шуга; шаха, 
шиха, шуху; пажа, пожа, пожи, пожу, пужа, пыжи, 
пыжу; б'Ьжа, беяси, бияса, божа, боже, божи, божу, бу
жу, жаба, жабу, жаб'Ь; тажа, тажу, тоже, тужа, тужу, 
тужи, тяжи, жато, жату, жаты, жито, жите, жити, жи
та, житу; даже, дажу, дежа, дужи, дожи, жада, жида, 
жиду, жиды; кажи, кажу, каже, кожа, кожи, кожу, яса
ка, жаки, жука, ясуку, жуки, гажу, гожа, гожу, гужа, 
гужи, гужу, гуясе, гижа; хижи, хояса, хоже, хожи, ху
же, ясиха, ясихи, жиху, жуха, жуху. 

с, з; п, б; т, д ; к, г, х; ш, ж. Са, се, си, со,
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су, сы, c t ,  сю, ся, coca, соси, сосу, сосы; за, зе, зи, 
зо, зу, зы, з!>, зю, зя, заза. зазЪ, зази, зазю, зазя; са
за, сиза, сизу, сизы, заса, засе, заси, засо, засу, засы; 
паси, пасу, писа, писы, поса, посе, поси, посу, посы, 
сипа, сипу, сыпа, сыпи, супа, супу, супы; баса, басу,
басы, бЪсу, бЪсы, боса, босо, босу, буса, бусы, себ-fe,
сиба, соба, собе, соби, собо, собу, собы, сяба; теса, те
су, тесе, тесы, саги, сота, соту, соты, сыта, сыты, сы-
ту, сята, сада, сади, садо, саду, сады, садя, сода, соду,
суди, суду, суды; коса, косу, киса, кису, коси, косЬ,
косы, куса, кусы, кусо, куси, сака, саки, саку, сока,
соки, соку, суку; каза, казу, казы, коза, козу, кози, ко- 
з'б, зака, заки, зако, заку, зыка, зыку, race, гасы, гаси, 
гасу, госу, гуси, гусы, ry c i, гусю; газе, газу, газы, гу- 
за, гузу, зага, загЪ, заге, заги, заго, загу, зига, зигу; 
соха, сохи, co x i, суха, сухе, сухо, сыха; сажа; саж’Ь,
сажи, сажу, сижу, сожа, сужу; паза, пазу, пазы, поза,
пози, позу, позы, позя, пуза, запа, запе, запи, запо,
запу, запы; заба, заби, забе, забо, забу, зоба, зобу, зо
бы, зуба, зубе, зубы, зыба, зыби, зяби, зяба; таза та
зу, тазы, туза, тузЪ, зага, зате, зати, зату, загы, затю,
затя, зята, зятю, зятя; доза, дозу, дозЪ, дозя,зада, за
де, зади, задо, заду, зады, зида, зуда, зеди, зуде; заха, 
захи, заху, захо, хозя; заша, заше, заши, зашу, зиша; 
зажа, зажи, зажу, зажо, жазы.

Пра, пре, при, про, пру, пры, n p t, пря, прю; кра, 
кре, кри, кре, кру, кры, кр!>, кря, крю; тра, тре, три,
тро, тру, тры, тр!>, тря, трю; шра, шре, шри, шро,
шру, шры, шр’Ь, шря; сра, сре, сри, сро, сру, сры, срЪ, 
сря, ерю; хра, хре, хри, хро, хру, хры, x p t,  хря, хрю.

Бра, бре, бри, бро, бру, бры, бр-fe, бря, брю; гра, 
гре, гри, гро, гру, гры, гр-Ь, гря; дра, дре, дри, дро, 
дру, дры, др’Ь, дря, дрю; жра, жре, жри, жро, жру,
жры, жр’Ь, жря, жрю; зра, зре, зро, зру, зры, зр'Ь, зря, зрю.
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Тла, тли, тле, тло, тлу, тлы, тля, тлю, тлФ; дла, дле, 
дли, дло, длу, длы, для, длю, длГ.

Впа, впе, впи, впо, впу, впы, впя, впю, впФ; вса, 
все, вси, всо, всу, всы, вся, всю, всГ; вта, вте, вти, 
вто, вту, вты, втя, втю, втФ; вша, вше, вши, вшо, вшу.

Павелъ, Поликарпъ, Параскева, Пелагш, Павла, Пла- 
тонада, Парамонъ, Пагапш, Петръ, Пименъ, Платонъ, 
Прокопш, Борисъ, Викторъ, Викторинъ, Тапана, Те- 
рентш, Тимонъ, Титъ, Тахонъ, Давидъ, Дир1я, Домна, 
Далматъ, Даншлъ, Гавршлъ, Димитрш, Товитъ, Кал- 
лисгратъ, Капитонъ, Карнъ, Кириллъ, Киръ, Клеона, 
Клмментъ, Кодрагъ, 1оанникш, Иннокентш, Корнгшй, 
Косма, Алексш, Гликергя, ГлГбъ, Ксенгя, Калер1я, Ка- 
питолана, Александра, Агашя, Акилана, Агрипина, Гер- 
манъ, Георгш, Горд1й, Григорш, Гу;лй, Герасимъ, Ге- 
ласш, Августа, Харитонъ, Харлампш, Харигина, Хри
стина, Мелхиседекъ, Надежда, Серий, Сампсонъ, Са- 
муилъ, Симеонъ, Сала, Сильвестръ, Спиридонъ, Соломо- 
нш, Соломонъ, Сусанна, Савва, Закхей, Захарш , Зино- 
вш, Зосама, Зинаида, Зиновгя, Зоя, Власш, Анасташя, 
Николай, Екатерина, Лид1я, Ольга, Елизавета, Марш, 
Матрона, Андрей, Адр1анъ, Левъ, Константинъ, Вла- 
днмиръ, Антонш, Василш, Олнмшй, Макарш, Максимъ, 
Любовь, Антонина, Анишя.

4) ц, ч, щ, ф, а.
Да, це, ци, до, цу, цы; ад, ец, ид, од, уд; цка, цку, 

дки; ча, че, чи, чо, чу; чра, чре, чри, чро, чру; чка, 
чки, чке, чко, чку; чла, чле, чли, члу; чта, чту, чти, чте; 
вча, вче, вчи, вчо, вчу; ща, ще, щи, щу; тащи, тащу, 
теща, тещи, тоща, тощу; фа, фе, фи, фо, фу, фы, фЪ, 
фя, фю; оа, ее, ей, ео, еу; фра, фре, фри, фро, фру, 
фры, фрЬ, фря, фры; ера, ери.

Констанцш, Вячеславъ, Филигшъ, Флав1анъ, Фила- 
ретъ, Наеанаилъ, Соф1я, Глафира, Филимонь, Флегонтъ,
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Флоръ, Фока, Фотш, Феврошя, Фява, Стефанъ, Аеи- 
ногенъ, Аоанасш, 0еодоръ, 0аддей, 0алалей, 0еофанъ, 
0еофилъ, 0ома, 0вогенъ, 0еодотъ, 0ерапонтъ, 0екла, 
0еодора, Веодостя, 0еоктмста, 0еофашя, 0еофала, Ти- 
мооей, Дороеей, 1ерооей, Евфросмнъ, Варсонофш, Соф- 
ронш, Трофямъ, Трмфонъ, Нифонтъ, Неофитъ, Матвей, 
Пафнутш, Философъ, Ксенофонтъ, Мареа, Епифянш, 
Ефремъ, Евгряфъ, Евоимш, Амплш, Варволомей, 1осяфъ, 
Ьсифъ, Кмоа, Мееодш, Митрофанъ, Никмфоръ, Евфро- 
см тя, Щигры, Щербина, Щедринъ, Щучинъ.

Аввакумъ, Авдш, Авенаръ, Авессаломъ, Аврамш, 
Адамъ, Адольфъ, Азарш, Алфей, Аммосъ, Амвросш Аня- 
т я ,  Анасгасш, Анатолш, Антяпа, Анпохъ, Антипатръ, 
Антонянъ, Аполлинарш, Аполлонъ, Аристархъ, Арка- 
д1й, Арсенш, Артелпй, Архипъ, Вадямъ, Валентянъ, 
Валерш, Валер1анъ, Варлаамъ, ВасМянъ, Венедяктъ, 
Витбшй, Викенпй, Виссармнъ, Вонифатш, Всеволодъ, 
By кол ъ, Гедеонъ, Геннадш, Геронпй, Даашнъ, Дю- 
доръ, Дюмядъ, Дюнясш, Доменпй, Донатъ. Досивей, 
Евгенш, Евдокямъ, Евдоксшг А?вклш, Евламшй, Евсевш, 
Евсягнш, Евстаеш, Евтихш, Елеазаръ, Елисей, Еми- 
л1анъ, Ермогееъ, Завулонъ, Зоровявель, Зотикъ, Игня- 
тш, //горь, ИларЬнъ, Илюдоръ, И пяпй, Ипполятъ, 
Иряклш, Иринярхъ, ИродЬнъ, Исаякш, Исяля, Ися- 
доръ, Исмаялъ, 1акяноъ, 1яковъ, 1асонъ, 1ессей, Тисусъ, 
1оакямъ, К аш ян ъ , Кипр1янъ, Кярикъ, Клявдш, Лав
рентий, Лавръ, Лазарь, Леонядъ. Леонтш, Лонгинъ, 
Лотъ, Лука, Луюанъ, Манассш, Маркеллъ, Маркъ, 
Мартянъ, Меркурш, Миронъ, Михаялъ, Михей, Моисей, 
Наумъ, Несторъ, Никаноръ, Наконъ, Онасимъ, Онуф- 
рш, Памфалъ, Панкрятш, Пантелеймонъ, Пармешй, 
Парфенш, Пахомш, Порфярш, Дротясш, Прохоръ, Исой, 
Poдioнъ, Романъ, Савватш, Севнстланъ, Серагпонъ, Ся- 
монъ, Сосииятръ, Tapaciii, Теренпй, Титъ, Тимооей,
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Трифонъ, Трофимъ, Уваръ, Уршлъ, Фавспанъ, Фавсгъ, 
Феликсъ, Флавш, Флорентш, Халевъ, Христофоръ, Хри- 
санфъ, Оеодормтъ, Оеодосш, Оеоктастъ, Оеофилактъ.

Araein, Александра, Аполлинар1я, Аеанащя, Вален
тина, Василиса, Васса, Евгешя, Евдокгя, Евламшя, 
Евпраксгя, Евсевгя, 1улнтта, 1ул1ан1я, 1устмна, Клавд1я, 
Клеопатра, Любовь, Людмила, Меланья, Натал1я, Олим- 
nia-да, ПерпетӳЯ, Пннна, Пульхер1я, Раиса, Римма, Се
рафима, Стефанида, Ф отнтя, беодоия, 0еод«/л1я.

Адамъ, Азотъ, Аккаронъ, Анпохгя, Аримавея, Аска- 
лонъ, Аеины. Вавилонъ, Веенль, Виеашя, Виоезда, 
Виолеемъ. Виосаида, Гаваонъ, Газа, Радара, Галаадъ, 
Галгалъ, Геесим атя. Гееъ, Голгоеа, Гоморра, Дамаскъ, 
Изреель, Герихонъ, 1ерусалнмъ. 1оппш, Капернаг/мъ, 
Кесарш, Магдала, Назаретъ, Никея, Ниневгя, Рага, 
Самаргя, Сарепта, Севоимъ, Сигоръ, Силоамъ, Силомъ, 
Смирна, Сидонъ, Сихемъ, Содомъ, Тивер1ада, Тиръ, 
Хевронъ, Хоразинъ, Экбатана, Эльба, 9eioma.

Евфратъ, Ермонъ, 1орданъ, Кедронъ, Нилъ, Тигръ, 
Араратъ, Гаризинъ, Елеонъ, Кармнлъ, Ливанъ, Мо- 
piarb, Нававъ, Синай, CioHb, Хораеъ, Хоривъ, 0аворъ.

Богъ, Господь, Агнецъ, Богородица, Архангелт., Ан- 
гелъ, Херувимъ, Серафнмъ, Апостолъ, Пророкъ, Свя
титель, Рай, irpapxin , Enapxin, Священнослужитель, 
IlaTpiapxb, Митрополитъ, Арх1епнскопъ, Apxiepefi, Епи- 
скопъ, Пресвитеръ, 1ерей, Священникъ, Д1аконъ.

Храмъ, Церковь, Алтарь, Престолъ, Жертвенникъ.
Скишя, Скрижаль, Ковчегъ, Стамна, Иконостасъ, 

Икона, Крестъ, Плащаница, Дикирш, Трикирш, Кади
ло, Кадильница, 0им1амъ, Паникадило.

Сосудъ, Дарохранительница, Днскосъ, Потнръ, ЗвЬз- 
днца, Лжица, Konie.

Фелонь, Саккосъ, Риза, Подрнзникъ, Стихарь, Омо- 
форъ, Епитрахиль, Орарь, Поручи, Поясъ, Орлецм,
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П анапя, Митра, Камилавка, Скуфья, Набедренникъ.
Библ1я, Евангел1е, Апостолъ, Апокалипсисъ, Часо- 

словъ, Служебникъ, Канонникъ, Требникъ, Молитвен- 
никъ, Октоихъ, Типиконъ, Псалтирь, Псаломъ, Каеизма, 
Литурггя, Проскомгшя, Чаем, Вечерня, Утреня, Ш есто- 
псалм1е, Канонъ, Просфора, Миро, Елей.

К рещ ете, М иропомазате, Причащеше, П окаяте, 
Елеосвящеше, Бракъ, Священство.

Рождество Богородицы, Введете, Благов/ьщ ете, 
Рождество Христово, Срдтеше, К рещ ете, Входъ Госпо
день въ 1ерусалимъ, Воскресете Христово, Вознесете, 
Пятидесятница, П реображете, У снете, Воздвижете.

Воскресен1е, Понед/ьльникъ, Вгорникъ, Среда, Чет- 
вергъ, Пятница, Суббота.

Январь, Февраль, Марта, Апртьль, Май, I/онь, 1/оль, 
Августа, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь.

5 )  ё  ( = й о ] .
Вё, лё, мё, нё, рё, пё, бё, тё, дё, сё, зё, фё, её. Ёжъ, 

ёршъ, ёлка, моё, твоё, своё, вёсла, лёдъ. мёдъ, гнёта, 
рёвъ, пёсъ, тёсъ, дёготь, дёргать. Сёкла, овёсъ, орёлъ, 
осёлъ, дёрнъ, хорёкъ, конёкъ, Пёгръ, Семёнъ, известка, 
бичевка, веревка, березка, мерзлый, легкш, тертый, ле
пешка, перепелка, ребенокъ, теленокъ, небо, нёбо,

Стра, стре, стрГ, стро, стру, вста, всту, вслу, взды, 
вздо, веко, вскру, ветре, встря, взгро, вздра, вздро.

Страдать, страда, страхъ, стрекоза, стрГльба, стрем- 
главъ, строгать, стружка, вставить, вступить, вслухъ, 
вслушаться, вздымать, вздыхать, вздорожать, вздохнуть, 
вскочить, всколебаться, вскопать, вскормить, вскру
житься, встревожить, взгромождете, взгромоздить, вздра- 
ги вате, вздрогнуть.

Ай, ей, ш, ой, уй, ый, Гй, юй, яй.
Божш, в/ьчный, всеблагг'й, всев/ьдующш, всеправедный, 

всемогущш, вездЬсущш, неизменяемый, вседовольный,
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всеблаженный, щедрый, милостивый, долготерпеливый, 
сильный, сватай. Вставай, взирай, взимай, бей, пей, 
дорогой, здравствуй, клюй, исполняй.

Воззвалъ, падаль, комаръ, букварь, дикарь, отказъ, 
приказъ, мазь, вздремнулъ, куль, поклонъ, посконь, 
стонъ, Тамбовъ, морковь, свекровь.

с е ,  съе, ве, въе, обя, объя, обе, объе, сю, съю, 
изя, изъя, поде, подъе, ВЯ, ВЪЯ, ре, рье, си, сьи, тю, 
тью, те, тье, мя, мья, дя, дья, вю, вью, съездъ, съ/ь- 
хать, въ/ьхать, объявить, объгаздъ, съютить, изъянъ, 
подъ/ьздъ, подъемъ, объемъ, въявь, вьюнъ, вь/ошка, 
вьюга, белье, ружье, копье, скамья, бадья, братья, 
листья, ульи, воробьи.

Векъ, венокъ; въедаться, въезжать; въ книгу, въ учи
лище, въ классъ, въ улей, въ амбаръ; въ бане, въ до
рог е, въ изб/s, въ изгнанш, въ стоп/ь, въ крюпости, въ 
страхе, въ стмчке.

Вз, воз, взо, вы, низ, низо, на, пере, пра, прераз, 
разо, роз, су.

Взволновать, взрыть, взвыть, возвеселить, возмужать, 
возблагодарить. Взорвать, взойти, взобраться. Выбрать
ся, выдернуть, выздороветь, выгладить, выбелить. Ни
зложить, низводить, низвергнуть, низойти. Перевозить, 
переводить, передавить, переговорить, переспорить, пе- 
рев/ьдаться, переночевать. Превозносить, преградить, 
превышать, превратить. Разделить, разгромить, разве
селить. Разогр/ъть, разодрать. РозговЬнье. Суглинокъ, 
сугробъ, сугробикъ, сумракъ, суставъ. Суглинистый, суг
робистый, сумрачный. Пасека, пасынокъ, падчерица. Пра- 
дедъ, прабабушка, правнукъ, ираправнукъ.

Баба, папа, бабочка, папочка, трубы, трупы, бары, 
пары, боббг, попы, бухъ, пухъ, балка, палка, белъ, 
пелъ, блоха, плоха, обора, опора, бить, пить, любл/о, 
лупл/о, бочка, почка, выбить, выпить, выбросить, выпро
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сить, побрать, попрать, заборъ, запоръ, столбы, стол
пы, пороги, пороки, густъ, кустъ, гость, кость, грива, 
крива, голосъ, колосъ, груба, крупа, гладь, кладь, сги
нуть, скинуть, нога, сноха, голодъ, холодъ, гогочетъ, 
хохочетъ, дуги, духи, слуги, слухи, гвоздь, хвостъ, дач
ка, тачка, пойди, пойт и, дядя, тятя, плоды, плоты, доля, 
Толя, домъ, томъ, дымъ, тынъ, дочка, точка, дуло, Тула, 
доска, тоска, дверь, Тверь, д/йло, тшю, задъ, садъ, зубъ, 
супъ, зало, сало, полозья, колосья, коза, коса, заборъ, 
соборъ, зйвъ, с!>въ, жаръ, шаръ, жестокъ, шестокъ, 
жаль, шаль, жарить, шарить, жить, шить, жалость, 
шалость, жило, шило, сажа, Саша, тужить, тушить, 
жесть, шесть, жутко, шутка, годъ, ходъ, гласъ, классъ, 
день, гбнь, дворецъ, Творецъ.

Пылъ, пыль, голъ, голь, гладъ, гладь, битъ, бить, 
сгалъ, сталь, далъ, даль, долъ, вдоль, тронъ, тронь, 
гнилъ, гниль, жаръ, жарь, шестъ, шесть, ц'блъ, ц^ль, 
паръ, парь, снятъ, снять, вонъ, вонь, Ълъ, ель, ц'бпъ, 
цЪпь, плотъ, плоть, л'Ьзъ, л'бзь, м'Ьлъ, мель, кладъ, 
кладь, братъ, брать, съ глазъ, сглазь, дуренъ, дурень, 
трусъ, трусь, уголъ, уголь, щеголъ, щеголь, вЪсъ, весь, 
вихоръ, внхирь, кровъ, кровь, скарбъ, скорбь, шаръ, 
шарь, русъ, Русь.

МАТЕР1АЛЪ ДЛЯ РУССКАГО ЧТЕН1Я.
(Ч теш е отд'Ьльныхъ предложенiii и статей должно сопрово
ждаться переводомъ на чуваш скш  язы къ и пересказомъ по-

русски).

Муха мала, i Ноги босы. Люди рады.
Пила тупа. ! Дуги туги. Щуки рыбы.
Сума худа. Руки голы. Дядя дома.

Гуси наши. Маша дома.
Куры рябы. Сади сады.
Суши шубу. Тащи сани.

Мухи малы. 
Пилы тупы. 
Руби дубы.
Руби липу. ! Буди Ваню. Купи дыню.
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Мука была сыра.
Дуга была туга.
Катя была мила.
Катя шила шубу.
Таня жила дома.
Маша била Васю.
Баба мыла руки.
Мыши пили воду.
Люди пили вино.
Паша мыла щеки.
МанИ дали каши.
Рыбы было мало.
Дун'Ь дали маку.
Маша была рада маку. 
Няня была рада сыну. 
Теща рада была зягю. 
ДядЪ надо было луку. 
ТёгЬ надо было муки.
Я  вижу кучу сору.
Я  чиню шубу Кати. 
Кума дала куму рыбы. 
Таня дала Manrk сала. 
Люби, Ваня, Машу. 
Люби, Маша, Ваню.
У Маши руки были голы. 
У Миши ноги были босы. 
Бабы жали жито.
Вася и Таня были малы 
и были милы.

Жили куры и гуси у 
дома и жила лиса у ро
щи. У лисы были ноги 
вялы и зубы были тупы, 
куры и гуси были рады. 
Я  жую эго мясо.
Я  дую на кашу.
Я  мою уши.
Я  рою эту яму.
У д'Ьда усы бЪлы.
Мы еще малы.

У па—рЪка.
Руби эти ели.
Маша Ъла уху.
И я  хочу ухи.
Иди сюда, Оля.
Мама дала ухи.
Оля Ъ а  уху.
Купи Back юлу (кӑлтӑр-

[мат)).
Ему надо юлу.
Купи дядЪ чаю.
Ему надо чаю.
Я  дала Back эту юлу, 

а МашЪ дала ту юлу. 
Эта юла наша, а та юла 

ваша.
С1ши новы.
Щ ели малы.
Перо тупо.
ВЪрю д'Ьду.
Лежу дома.
Р$жу дулю.
Тётя била '
Гуси ck.in на воду.
Дрги сЬли на сЬно.
Жили мыши у печи.
Баба дала Ван!; и ПегЬ 

мёду.
Бери косу и иди на поле. 
Няня, чеши ТанЪ косу. 
Лежи тише на печи, уже 

не рано.
Чини шубу Пети. Она 

худа.
Было л'Ьто, пала зима. 
Щи и каша— пища наша. 
НяшЬ была баня.
Няня рада была бан'Ь.
Но у няни мыла не было. 
Мама дала нян'Ь мыла.

С'Ьно сыро. 
Р'Ьпы нЪту. 
С1;на нЪту. 
ЦЬжу воду. 
Л^чу дядю.

тю.



-  128 —

Бабы с^ли на сене и пе
ли, а дети рыли и мяли 
сено.

У веди и Вани были сети.
Неси сети на реку.
Я  режу репу и даю 

репы Ване и Пете.
У меня на теле шуба, 

а на ш ее бусы.
Эти ели выше липы.
Не руби эту липу.
Эта липа еще мала на 

лыко.
По часу сижу: азы буки 

УЧУ-
У Тани ума мало.

Кому надо чаю, иди сюда.
Даю чаю.
Иди, Ваня, тише, ноги 

у тебя еще малы.
Дети, куда вы дели 

вашу юлу?
Дали бы вы юлу Маше.
Она была бы рада.
Иди, дядя.
Дети уже сели за щи 

и кашу.
Д яде надо соли.
Неси ему соли.
На поле пыли и дыму 

нету.
Была у дома лужа. На 

лужу сели гуси. Гуси бы
ли серы.

Ж ила баба у деда. Бы 
ли оба седы.

У реки были норы и 
жили раки.

Не бери рака за шею.
Неси, Ваня, рака.

Я  несу суму.
Иду до дома.
Дома лягу на печи.
Я  веду Таню за руку.
Она еще мала и ноги 

у Тани малы.
У деда ещё мёду нету, 

Васе не дали мёду.
У рощи была ива.
Не руби эту иву.
Эта ива наша.
Тётя дала К ате мяты, 

а П ете дала чаю.
Море сине и небо сине.
Небо выше.
Море ниже.
Н а небе тучи.
Н а заре иди на луга.
Суши сено на домё.
Руби липу на лыки, 

иву на дуги, а дубы на 
сани.

Тяни сети по реке.
Ищи рыбу.
Неси дяде рыбу на уху.
Воры были на поле, а 

кони были дома.
Эта шуба на меху, но 

хуже шубы Пети.
Были цепы наши на 

поле и цепы целы.
Ну, Вася, уже не рано.
Иди, Митя уже у мамы 

на печи.
Не шуми, Ваня, не бу

ди дядю, а сиди тихо.
У мамы было не мало 

дела.
Она шила шубы Тани 

и Маши.
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У Саши на лицЪ была 
сажа.

Мама мыла лицо Саши.
ТанЪ дали бусы на шею.
Бусы были милы, и Та

ня была рада.
Ваня и Дуня сёли на 

cfeHt и рыли сЬно.
Мы были на p in t .
У Пети ноги были су

хи, а у меня ноги были 
сыры.

Суши ноги на печи.
Таня с'Ьла на сЬно и 

иЬла: люди, люли, дули, 
дули!

Мама была на plnrfe, 
мыла. |

И  я иду туда.
Не иди на р1зку.
У тебя ноги босы.
У Тани было горе.
Тётя шила ТанЪ шубу 

на м^ху.
M txy было мало.
ЫзДа Тан1п зима, а шу

бы н1>ту.
Karfe дали мыла.
Она мыла лицо и шею.
И  лицо, и шея, и руки 

Кати были бЪлы.
У Кати или у Вани 

бол'Ье силы?
Катя дала руку ВанЬ.
Тяни, Ваня, за руку 

Катю.
У Кати силы болФ, а 

у Вани силы нЪту.
Тётя дала B ap i мёду. 

Варя сама гЬла мало мёду,

а дала мёду МипгЬ, B ac t 
и Ka’i t ,  и они были рады.

Сани были на низу.
Вези сани на гору.
Ну же, дЪти, живо на 

сани.
Д’Ьти сЬли на сани и 

были рады.
У дяди была на рукЪ 

рана.
Мама дала сала.
Я  мажу дядЪ рану на 

рук!>, я л^чу ему рану.
Няня 'Ьла кашу.
Маша сЬла нянй на 

руки.
Няня дала Maurfe каши.
Муха сЬла Машй на 

РУку.
Маша дала мух'Ь каши.
И  няня была сыта, и 

Маша была сыта, и муха 
была сыта.

У Миши были сани.
Маша и Петя сЬли на 

сани.
Вези сани, Миша.
А у Миши силы нЬту.
Я  жду дядю.
Я  тру сЪмя.
Я  рву дули.
Я  жгу сЪно.
Я  гну липу.
Я  жму руку.
Не лги и не ври.
Не зли пса.
У пса зубы не тупы.
Шли дЪти по лгЬсу, сЪ- 

ли на пни.
Я  вижу сны про Машу.
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Где ты была?
Что у тебя на лбу? 
Вся рыба ушла на дно 

реки.
Мне дали чаю, а для 

тебя нету.
Капли малы.
Чашки новы.
Груши спелы.
Глаза светлы.
Блины жирны.
Труба крива.
Палки гладки.
Стены стары.

Наш и пряли.
Ваши спали.
Капля мала, а по кап

ле море.
По снегу грибы не ищи. 
Кош ке шутки, а мыш

ке слёзки.
Н аш а кошка стала 

стара.
Наши гости много пи

ли браги.
Тётка Мавра взяла всю 

крупу.
Павлу дали много квасу. 
Мишке нынче дали 

книгу.
Крысы крупны, а мыш

ки мелки.
Мы бы крыли крышу, 

да тёсу уже нету.
Пришла весна, стала 

видна на лугу трава.
Клали скирды. Было 

жарко, было трудно, а 
всё пели песни.

Н астя спела песню.

Лежи и спи.
При маме я была мила 

три дня.
Я  жну три дня.
Я  тку всю зиму.

Крыши кривы. 
Крысы ловки. 
Цветы видны. 
Кошки хитры. 
Хлебы мягки. 
Стены плохи. 
Чулки стары.

Хвалю за то Настю.
Сиди крепче на седле, 

держи за гривку.
Несла баба ведро ква

су. Н а ведре была крышка.
Пришли гости. Сняли 

шапки, сели на лавки.
Ушла крыса за печку, 

не видно стало крысы.
ДЬвки пряли вместе 

пряжу. Пришли нарни, 
стали возле.

Засни, Вася, пришло 
время. Уже стало вовсе 
темно.

Стало темно. Бери спич
ки, три о стену, зажги 
свёчку.

Плыли люди по реке, 
стала буря. Держи весла 
тверже, греби крепче.

Я  нынче прочту по кни
ге всю сказку, это мне 
не трудно.

Стала школа. Пошли 
дети. Сели на лавки, взя

Булки вкусны. 
Щ енки слепы. 
Кадки полны. 
Белки мелки. 
Брови черны. 
Пушки крепки 
Масло жёлто.
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ли книги.
Д'Ьду скучно было до

ма. Пришла внучка, c n t-  
ла п^сню.

Тётка дала НастЬ лен
ту. Настя рада была л ент’Ь.

Тётка шила шубу На- 
стЬ. Сама пЬла пЬсни, а 
Настя спала подлЬ тетки.

Наши д’Ьды стали ста-

Ёы. Глаза стали с.тЬпы. 
[оги стали слабы. B e t 

стали плохи.
Настя Ьла грушу, а у 

Машитеклислюнки. Стыд
но, Маша, утри губы.

Мама, купи мнЬ нитки, 
я свяжу теткЬ чулки. Чул
ки тетки стали стары. 
Видны пятки.

Н а ёлк"Ь были шишки. 
ДЬти взяли эти шишки, 
снесли полны шапки.

Бабка долго шла, труд
но стало бабкЪ итти. Она 
легла и спала, и послЬ 
легче пошла и дошла.

Два волка вышли пря
мо на меня и стали на 
бугрЬ. МнЬ стало жутко.

Пало много C H try . По 
снЬгу шли зв’Ьри и вид
ны были сл'Ьды. Пришли 
люди, шли ПО СЛ’Ьду и 
нашли звЬря.

Вбили на дворй два 
шеста. На верху были 
платки и шапки. Д'Ьти 
лЬзли на шесты. Врали 
платки и шапки.

У бабки была внучка, 
прежде внучка была ма
ла и все спала, а бабка 
сама пекла хлЬбы, мела 
избу, мыла, шила, пряла 
и ткала на внучку, а пос- 
л'Ь бабка стала стара и 
легла на печку и все спа
ла. И внучка пекла, мы
ла, шила, ткала и пряла 
на бабку.

Помню, я была мала, тет
ка дала мнЬ тряпку, иглу 
и нитку. И я сшила ce6 t 
сумку. Сумка была плоха, 
но я была горда, что сама 
сшила эту штуку.

Петя и Маша были 
гости у Насти. Они вы
шли всЬ вм’ЬстЬ за кусты 
и сЬли на траву. Настя 
взяла хлЬба и масла, и 
они вмЬст^ 'Ьли, а послЪ 
пЬли пЬсни.

На лугу были чурки. 
Д'Ьти взяли эти чурки и 
клали избу. Прежде c r t -  
ны, иослЬ крышу. И на 
крышЬ была груба, а на 
углу были двери. Изба 
была не мала, но двери 
были гЬсны для куклы. 
Д’Ьти сняли крышу, и 
куклы сЬли туда сверху.

Несла баба ведро воды. 
Ведро было худо. Вода 
текла на землю. А баба 
была рада, что нести ста
ло легче. Пришла, сняла 
ведро, а воды нЬгу.
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Пришла Настя послЬ 
школы. Одна мама была 
дома. Н астя сЬла у стола, 
взяла книжку и прочла 
сказку. Мама была рада.

Птица свила гнЬздо на 
кустЬ. Д'Ьти нашли гнез
до и сняли на землю. 
Гляди, Вася, три птички! 
Н а утро пришли Д'Ьти, а 
гн'Ьздо уже было пусто. 
Ж алко было.

Д'Ьти на дворЬ рыли 
себЬ грядки. У Васи бы
ли дубки, а у Пети была 
рЬпа. Н а лЬто у Васи 
всЬ были дубки, а у П е
ти рЬпы не было.

Н а дворЬ было чисто. 
Среди двора была куча 
песку. Вышли дЬти, сЬли 
на кучу песку, и пошла 
игра. Клали по двору 
кучки. Была игра: у кого 
выше кучка.

СЬли гуси на воду. По 
вод'Ь пошли круги все ши
ре и шире, а послЬ стало 
гладко. Вода была чиста 
и видны были лапки.

Выла у Насти кукла. 
Н астя звала куклу дочка. 
Мама дала НастЪ для ея 
куклы все, что надо. Бы 
ла у куклы юбки, кофты, 
платки, чулки, были даже 
гребни, щетки, бусы.

Пошла Катя по утру 
по грибы, взяла Машу. 
Маша была мала. На пу

ти была рЬчка. Катя взя
ла Машу себЬ на спину. 
Сняла чулки и пошла по 
вод'Ь. Сиди крЬпче, Маша, 
да не жми меня за шею. 
Пусти ручки, а то мнЬ 
душно. И Катя снесла 
Машу.

Маша и Гриша сЬли 
на лодку. А лодка была 
худа. Была дыра. Стала 
лодка полна воды. Маша 
и Гриша стали мокры и 
слЬзли на землю.

Жили мыши на полЬ 
подлЬ пруда. Пришла вес
на. Пошли воды. Мыши 
пошли на гору. На горЬ 
жила лиса. Лиса была ра
да, что пришли мыши, и 
■Ьла сразу по двЬ мыши 
и стала жирна.

У Маши была тетка. 
Маша пришла и сЬла на 
лавку. Тетя дала МапгЬ 
два куска дыни. Маша 
снесла дыни брагу ПетЬ.

Была зима, но было 
тепло. Было много снЬгу. 
Д'Ьти были на пруду. Взя
ли снЬгу, клали куклу. 
Руки зябли. Зато кукла 
вышла славно. Во ргу 
куклы была трубка. Гла
за куклы были угли.

Спала кошка на кры- 
ш'Ь, сжала лапки. СЬла 
подлЬ кошки птичка. Не 
сиди близко, птичка, кош
ки хитры.
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Нашли д^ти ежа на 
траве. Бери его, Вася, на 
руки. Мне колко. Ну, кла
ди шапку на землю, а я 
скачу его на шапку. Ш ап
ка была мала, и дети уш
ли, а ежа не взяли.

Таня знала буквы. Она 
взяла книгу и куклу, и 
дала книгу кукле, будто 
школа. Учи, кукла, бук
вы!—Это А. Это Б —Бе. 
Смотри, помни.

У Розки были щенки 
на дворе, на сене. Розка 
ушла. Дети пришли и 
взяли щенка и снесли на 
печку. Розка пришла, не 
нашла щенка и выла. 
После нашла щенка и 
выла подле печки. Дети 
сняли щенка и дали Роз- 
ке, и Розка снесла щен
ка во рту на место.

У дяди была Розка. 
Розка была умна. Дядя! 
вели, чтобы Розка взяла 
шапку. Розка! гляди, на 
ВасЬ шапка. Розка лезла 
на Васю, клала ему лапы 
на плечи и брала шапку.

Я  иду въ гости. Я  иду 
къ делу. [Тверд, знакъ].

Сними меня съ печи.
Ш елъ снегъ съ утра.
Я  кладу дитя въ зыбку.
Мама пришла къ Васё.
Иди въ баню.
Иди къ маме.
Сними съ полки шапку.

Жукъ селъ на сукъ.
Дёдъ нашъ спитъ.
Кнутъ не такъ свитъ.
Песъ сталъ золъ.
Мужъ былъ трусъ.
Лукъ нашъ не тугъ.
Снегъ белъ, точно мелъ.
ДЬдъ старъ, а внукъ 

глупъ.
Дядя скупъ, не далъ 

намъ крупъ.
Изъ котла шелъ паръ.
Изъ трубъ шелъ дымъ.
Братъ пилъ квасъ.
нетъ для насъ.
Ето пекъ хлебъ, тотъ 

и елъ.
На нашъ садъ налъ 

градъ. Сталъ нашъ садъ 
голъ.

Сталъ нашъ песъплохъ. 
Я  его мылъ и корму далъ.

Ваня легъ на полъ и 
спитъ. Вотъ такъ сонъ1 

Изъ-за лесу, изъ-за 
горъ, вижу нашъ домъ и 
дворъ.

Дедъ сталъ старъ. Разъ 
онъ лезъ на печку и не 
могъ. Внукъ былъ въ 
избе. Ему стало смешно. 
— Стыдно, внукъ! Не то 
дурно, что дедъ старъ и 
слабъ, а то дурно, что 
внукъ младъ и глупъ.

Ш елъ Миша по лесу.
У дуба росъ грибъ.Грибъ 

былъ старъ, никто его не 
бралъ. Но Миша былъ 
радъ и снесъ грибъ въ
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домъ. Вотъ грибъ, лучше 
всЬхъ! А грибъ былъ 
гнилъ, никто его не Ьлъ.

Пошли дЬти въ лЬсъ. 
Долго были въ лЬсу, не 
знали куда вытти изъ лЬ- 
су и не знали, гдЬ домъ. 
Стало имъ слышно звонъ; 
они и пошли на звонъ; 
и нашли тогда село и 
пришли въ домъ.

У Пети и Вани шла 
игра вотъ такъ: они буд
то овцы, били другъ дру
га лобъ о лобъ. Игра бы
ла плоха: у Вани стала 
шишка на лбу, а у Пети 
шишка на глазу.

Была въ л-bey бЬлка и 
были у бЬлки дЬти. Ж и
ли бЬлки въ дуплЬ. При
шли Миша и Коля, взяли 
ихъ къ сзбЬ, и бЬлки 
жили у нихъ въ клЬткЬ.

Саша былъ трусъ. Б ы 
ла гроза и громъ. Саша 
влЬзъ въ шкапъ. Тамъ 
было ему темно и душно. 
СашЬ не слышно было, 
прошла ли гроза. Сиди, 
Саша, долго въ шкапу за 
то, что ты трусъ.

Былъ у Миши кнутъ. 
Онъ имъ всЬхъ билъ. Разъ 
онъ билъ кошку няни. 
Пришла няня, взяла у 
Миши кнутъ и била Ми
шу за то, что онъ былъ 
золъ и билъ ея кошку.

Сталъ быкъ золъ, ни

кто мимо быка итти не 
смЬлъ. Гналъ разъ дЬдъ 
быка въ стадо. Бы къ 
сбилъ дЬда съ ногъ и 
подъ себя смялъ. Пришли 
люди и взяли дЬда. ДЬдъ 
послЬ того не долго былъ 
живъ. Тогда взяли быка, 
свели на дворъ и били 
по лбу до тЬхъ поръ, 
пока быкъ палъ. (_Ыяг. зяД-

Руби пень.
Время спать.
Брось шить.
Кинь сЬть.
Иду траву рвать.
Весь день жать.
Не стану вина пить.
Стали бабы пЬсни пЬть-
Надо на кашу дуть.
Иду въ путь.
Ему лЬнь на ноги стать-
МнЬ надо книгу дать.
Иду воду на гряды лить.
Вели ему шапку снять.
Бабы шли ленъ мять.
Весь день отъ липы 

тЬнь.
Дунь на свЬчу.
Сунь книгу въ столъ.
Хочу итти въ клЬть, 

да въ клЬти дверь, а я 
не стяну съ двери цЬпь.

Я  иду на рЬку мыть.
МамЬ много дЬла. Н а

до мамЬ шить, мыть, ткать 
и печь.

Ваня сЬлъ на пень, и 
пень былъ у него будто 
конь.
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Онъ взялъ плеть и 
тналъ пень.

У Вари былъ чижъ. 
Чижъ жилъ въ клЬткЬ и 
ни разу не пЬлъ. Варя 
пришла къ чижу.—Пора 
тебЬ, чижъ, пЬть,—Пусти 
меня на волю, на волЬ 
буду весь день пЬть.

Дядя далъ ведЬ коня 
и далъ плеть. Смотри, в е 
дя, не гони коня шибко, 
а то конь старъ. ведя 
взялъ плеть и сталъ ко
ня шибко гнать; конь во
все сталъ, и ведя слЬзъ.

Мать дала КатЬ квасу. 
А у Кати былъ братъ 
Власъ. Катя дала и бра
ту пить. КатЬ для брата 
Власа не жаль было кваса.

Мышка грызла полъ и 
стала щель. Мышь про
шла въ щель, нашла мно
го Ьды. Мышь была жад
на и Ьла такъ много, что 
у ней брюхо стало полно. 
Когда сталъ день, мышь 
пошла къ себЬ, но брю
хо было такъ полно, что 
она не прошла въ щель.

Мать и дочь легли 
спать. Мать не спала весь 
день. А дочь стала пЬсни 
пЬть. — Дочка! я  хочу 
спать, брось пЬть. А доч
ка еще громче стала пЬть. 
Тогда мать свела дочь въ 
клЬть.—ТебЬ здЬсь луч
ше пЬть, а мнЬ безъ те

бя лучше спать.
Жилъ дЬдъ у рЬки. 

Были у дЬда лодка и 
сЬть. И были у дЬда два 
внука: Петя и Гриша. 
ГришЬ было семь лЬтъ, 
а ПетЬ пять. Разъ вы
шли Петя и Гриша рано 
на рЬку. вни знали, что 
у дЬда на рЬкЬ была 
сЬть. вни сЬли на лодку, 
Гриша сЬлъ на руль, а 
П етя гребъ. вни плыли 
долго по рЬкЬ, не знали 
гдЬ сЬть; но нашли сЬть, 
взяли рыбу и дали дЬду.

ЗвЬрь сЬръ.
Ж укъ сЬлъ въ щель.
Я  на кашу дулъ.
У меня было пять пуль.
Брату ПетЬ семь лЬтъ.
внъ  всЬмъ милъ.
ДЬти спятъ, всЬ пять.
Стань на станъ.
Росъ кленъ, отъ него 

была тЬнь.
На дворЬ была пыль, а 

я дома былъ.
Запри дверь на дворъ.
Давно ли ты, дядя, нЬмъ? 

—Да ужъ лЬтъ семь.
Ш естъ во весь ростъ.
КрЬпка, какъ кость.
НынЬ постъ.
Н а сохЬ снасть.
Тесть сталъ Ьсть.
У волка пасть.

П етръш летъ намъ вЬсть.
Хочу на стулъ сЬсть, 

чтобы лапти плесть
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Трудна ея жизнь.
Н а морк много волнъ.
Не стало вербъ, век 

вышли.
Не видно звкздъ.
Верба хлестъ, бьетъ до 

слезъ.
Супъ нашъ густъ.
Домъ сталъ пустъ.
Червь кстъ листъ.
Нужно бы траву гресть, 

къ стогу скно везть.
Волкъ былъ бы добръ, 

да ему ксть надо.
Век мкета взяты. Н ктъ 

намъ мкстъ, негдк сксть.
Ш елъ гуртъ на мостъ.
Топко прясть — долго 

о/сдать.
Мамы не было дома, а 

прялка была въизбк. При
шла Катя, стала прясть. 
Пряла мало, а пряжи смя
ла много.

Есть червь, онъжелтъ, 
онъ кстъ листъ. Изъ чер
вя того шелкъ.

У меня есть шесть куръ, 
и я  поутру даю имъ кормъ. 
Я  кричу: цыпъ, цыпъ. Я  
сыплю зерно на землю и 
на куръ.

Дкти стали лкзть на 
шестъ, но шестъ былъ 
толстъ и они ноги стер
ли и не влкзли на шестъ. 
Сталъ Ваня на коня лкзть 
и взялъ его за хвостъ. 
Кинь, Ваня, хвостъ. По 
хвосту на коня не взлкзть.

Ф ла мать супъ и клала 
въ супъ соль. А Митя 
былъглупъ;когдамать уш
ла, сталъ одну соль кстъ.

Ж илъ дядя Петръ. И 
влкзъ къ нему въ домъ 
воръ, чтобы красть. Но у 
дяди Петра домъ былъ 
пустъ.

Несла Жучка кость че- 
резъ мостъ. Глядь, въ во- 
дк ея ткнь. Пришло Жу- 
кк на умъ, что въ водк 
не ткнь, а Жучка и кость. 
Она и пусти свою кость, 
чтобы ту взять. Ту не взя
ла, а своя ко дну пошла.

Ваня несъ отцу хлкбъ, 
легъ подъ кустъ и сталъ 
спать. Жучка нашла хлкбъ 
и стала его есть.

Пошли дкти на гумно 
и пошла у нихъ игра въ 
волка и овцы. Миша былъ 
волкъ. Онъ взлкзъ по ше
сту на скирдъ. На скирдк 
было мягко и Миша легъ. 
Овцы были Коля и Нас
тя. Они ждали, ждали вол
ка,— нктъ волка. Стали 
его звать. Не нашли Ми
шу и ушли. Пришла мать: 
Гдк Миша, гдк Миша? 
Пошли въ поле, въ лксъ. 
Н ктъ Миши. Пришла мать 
на гумно. «Миша! А Ми
ша!» А Миша: «Яздксь, 
я сиалъ, шесть мой упалъ 
и я не знаю, какъ со скир
да елкзть».
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Мой чай.
Твой клей.
Свой змЬй.
Вой псовъ.
Рой пчелъ.
Иду на бой.
Рай на томъ свЬтЬ.
Слышу лай и вой псовъ.
Дай мнЬ мой чай.
На мой домъ сЬлъ рой 

пчелъ.
Лей воду ВТ) тазъ, мой 

руки.
Ты чей? Я  свой.
СЬлъ дЬдъ пить чай. 

.ДЬдъ! и мнЬ чаю дай.— 
Вотъ тебЬ, внукъ, чай. 
Давай книгу.
Читай сказку.
Гуляй по лЬсу.
СЬдой дядя.
Зимой снЬгъ.

Не тоскуй, не горюй.
Воюй храбро.
Глупой птицть свой доме 

не миле.
СЬлъ рой на кустъ. Д я

дя его снялъ, снесъ въ 
улей. И сталъ у него, 
годъ цЬлый, медъ бЬлый.

Слушай меня, мой песъ: 
на вора лай, къ намъ въ 
домъ не пускай, а дЬтей 
не пугай и съ ними играй.

Н а землЬ снЬгъ, на лЬ- 
сЬ иней. Давай скорЬй 
сани. На сани прыгай, 
сани двигай и подъ гору 
катай.

У дЬтей были свои

Ной былъ давно 
Спой пЬсню. 
Рой яму.
Стой прямо. 
Пей чай.
Лей воду.

Чейгрошъ?Мой. 
Дуй на воду. 
Жуй корку.
Куй въ кузницЬ. 
Тепло стало, 
видно, что Май. 

Пей, на себя не лей.
Былъ у Пети и у Миши 

конь. Сталъ у нихъ споръ: 
чей конь. Стали они коня 
другъ у друга рвать. Дай 
мнЬ,—мой конь. — НЬтъ, 
гы мнЬ дай,— конь не 
твой, а мой. — Пришла 
мать, взяла коня и сталъ 
конь ничей.

Гладкш путь. 
Оинш цвЬтъ. 
БЬдный Миша. 
ОЬрый волкъ.

ТеплЬй стало. 
Онъ умнЬй тебя. 
Зашей шубу. 
Иди скорЬй.

Милый мой другъ. Ночуй у насъ.
грядки. Пришло разъ на 
ихъ грядки стадо свиней. 
ДЬти, скорЬй! Жучку пус
кай. Жучка, скорЬй, лай 
на свиней, сгоняй ихъ 
съ грядъ долой!

Была драка между Жуч
кой и кошкой. Кошка 
стала Ьсть, а Жучка при
шла. Кошка Жучку лапой 
за носъ, Жучка кошку— 
за хвостъ. Кошка ЖучКЬ 
въ глаза, Жучка кошку— 
за шею. Тетя шла мимо, 
несла ведро съ водой и 
стала лить на кошку и 
Жучку водой.

НЬтъ у насъ, Ваня,
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змЬя. Иди, Ваня, вари 
клей, а я сберу дранки. 
Нашли дранки и клей и 
на утро сталъ змЬй. Не 
было вЬтра, но дЬти пош
ли въ поле и взяли змЬй. 
«Ну, бЬги, Ваня, да ско
рей! Еще скорЬй! Пускай!» 
Но змЬй на верхъ не 
шелъ; тогда дЬти стали 
подъ змЬй дуть. «Дуй, 
Ваня, дуй, еще дуй!» В а
ня дулъ изъ всЬхъ силъ, 
но змЬй не шелъ и на 
землю сЬлъ.

У Груши не было кук
лы, она взяла еЬна, сви
ла изъ сЬна себЬ жгутъ, 
и это была ея кукла; зва
ла она ее Маша. Она 
взяла эту Машу на руки. 
«Спи, Маша! Спи, дочка! 
бай, баю, бай!»

СлЬпой шелъ домой. 
Была ночь. СлЬпой несъ 
передъ собой свЬтъ. Какой 
глупый слЬпой, несегъ 
свЬтъ передъ собой,—а 
самъ слЬпой, для чего 
ему свЬтъ? А нужно свЬтъ 
ему для того, чтобъ зря- 
чш не сбилъ его съ ногъ 
долой.

Мужики ходили далеко 
на работу.

Рыбаки ловили на озе- 
рЬ рыбу.

Барыня купила у му
жика чернаго пЬтуха.

Березы выросли велики.

Купчиха наняла мужи
ка въ кучера.

Ребята купили на ба- 
зарЬ пряники.

Телята и бараны бЬ- 
гутъ по выгону.

Кукушка рано запЬла.
Старые волки заЬли ба

рана.
Мужики убили вилами 

одного волка.
Ребята писали уроки 

на бумагЬ.
Не берите калачи гряз

ными руками.
Н е топните комнату 

мокрыми ногами.
ДЬвушки нарядны, ли

чики красивы, щечки ру
мяны.

Синичка сЬланаокошко.
У мужика украли сун

дуки. Сундуки были пу
стые.

Служанка вымела гор
ницу, собрала цЬлую ку
чу сору и бросила на 
улицу.

Параша читала книж
ку, а послЬ писала дя- 
дюшкЬ записку.

Кухарка варила яйца. 
Яйца стали крутыя.

ДЬти красили и ката
ли яйца.

Курицы несли яйца, а. 
пЬтухи кричали.

Бабушка-старушка ле
жала на лежанкЬ, а дЬ- 
вочка-внучка играла под
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л'Ь бабушки.
Старая барыня купила 

у торговки б'Ьлую гу
сыню.

Гусыня вывела два гу
сенка.

СлГпые нипце запали 
подл’Ь забора пГсню про 
Лазаря. Купчиха слуша
ла и дала одному слЬпо- 
му гривну.

Добрыя дЪти дали слб- 
пому старику лепешку.

Малые ребята играли 
на крылечкгЬ, а телята 
играли на выгонГ.

Кафтаны теплГе, не
жели рубашки.

Моему брату, Матюш- 
Kt, четыре года.

Повезли Матюшку въ 
чужую деревню и отдали 
на выучку кузнецу.

С1;рая лошадь везетъ 
сани.

Подавай поскорГй мо- 
ихъ лошадей.

Николай Петровъ при- 
шелъ на крестины.

Ж енихъ да невеста— 
князь и княгиня.

Одинъ годъ весь вГкъ 
-заГлъ.

Бедность— не порокъ.
Конецъ—Д’Ьлу вГнецъ.
Рыбамъ море, птицамъ 

воздухъ, людямъ земля.
Куда иголка, туда и 

нитка.
Богачу жалко корабля, I

бйдняку жалко костыля.
Пришла весна, потек

ла вода. ДЬти взяли до
щечки, сделали лодочку, 
пустили лодочку по водГ. 
Лодочка плыла, а дЬти 
бежали за нею, кричали 
и ничего впереди себя 
не видали и въ лужу упали.

Ушли два мужика вмГ- 
сгЬ на работу, рыли кана
ву. Рыли три дня, при
несли три рубля. И три 
дня дГлили три рубля, 
все между собой спорили. 
Лучше бы эти мужики еще 
три дня рыли канаву.

Ходили дГти по лГсу за 
грибами, набрали полны 
корзины. Вышли дГти на 
поляну, сЬли на копну и 
считали грибы. За кус
тами завыли волки. ДЬти 
забыли про грибы, бро
сили свои грибы на с^нГ 
и ушли домой.

Попался звГрь-хорекъ 
въ ловушку и сталъ про
сить, чтобы мужикъ пу- 
стилъ его. Онъ сказалъ: 
«Мыши твое добро Ъдятъ, 
а я ихъ Зигь». А мужикъ 
сказалъ: «Мышей-то ты 
'Ьшь, да съ ними вмЬстЪ 
и цыплягъ моихъ поГлъ», 
— и убилъ звГрка.

Пошли разъ старуха и 
молодка на поле гороха. 
Набрали гороху и сЬли 
подъ межу, стали 1;сть.
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Старая катала во рту го- 
рохъ, а жевать не могла: 
зубовъ не было; а моло
дая поЬла свой горохъ, 
пришла къ старухЬ Ьсть 
и говорить: «Какая ты, 
старая, жадная! Я  ужъ 
давно поЬла, а ты все 
Ьшь».

Пошла коза въ поле 
за кормомъ, а козлягъ 
заперла въ сарай, не ве- 
лЬла никого пускать. Она 
сказала: «Только когда
мой голосъ кликать бу- 
детъ, тогда пустите».— 
Волкъ слышалъ это, при- 
шелъ къ сараю и запЬлъ 
подъ голосъ козы: «Дттки, 
пустите, ваша мать при
шла, вамъ корму набрала». 
ДЬтки глянули въ окно 
и сказали: «Голосъ ма
тушки, а ноги волка,—не 
надо пускать».

Лисица позвала жура
вля на обЬдъ и подала 
похлебку на тарелкЬ. Ж у
равль ничего не могъ 
взять своимъ длиннымъ 
носомъ, и лисица сама 
все поЬла. Н а другой 
день журавль къ себЬ по
звал ъ лисицу и подалъ 
обЬдъ въ кувшинЬ съ уз- 
кимъ горломъ. Лисица не 
могла продЬть морду въ 
кувшинъ, а журавль всу- 
нулъ свою долгую шею 
и все выпилъ одинъ.

У одной женщины мы
ши поЬли въ погребЬ са
ло. Она заперла въ по- 
гребъ кошку, чтобы кош
ка ловила мышей. А кош
ка поЬла и сало, и мо
локо, и мясо.

'Ёхали два мужика, 
одинъ въ городъ, а дру
гой изъ города. Они за
дали санями другъ за дру
га. Одинъ кричитъ: «Дай 
дорогу, мнЬ скорЬй въ 
городъ надо!»—А другой 
кричитъ: «Ты дай дорогу, 
мнЬ скорЬй домой надо». 
— Они долго кричали. Тре- 
тш  мужикъ видЬлъ и ска- 
залъ: «Кому скорЬй надо, 
тотъ осади назадъ».

Ходили овцы по полю. 
Откуда ни взялся орелъ, 
— упалъ съ неба, вцЬпил- 
ся когтями въ ягненка и 
унесъ его. Ворона видЬ- 
ла это и хотЬла тоже 
мяса поЬсть. Она сказала: 
«Это не хитра штука. Дай, 
я то же сдЬлаю, да еще 
лучше. Орелъ глупъ,— 
онъ малаго ягненка взялъ, 
а я вонъ того жирнаго 
барана выберу». Взялась 
барану ворона когтями 
прямо въ волну, хотЬла 
поднять— не можетъ. И 
не знаетъ ворона, какъ 
самой изъ волны когти 
выдрать. Пастухъ при- 
шелъ, выдралъ воронЬ
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ноги изъ волны, убилъ 
ее и бросилъ.

Былъ одинъ глупый 
мужикъ. Онъ пошелъ въ 
лЬсъ за дровами. Деревья 
всЬ были велики. Онъ 
сталъ срубать вЬтки. 
Одинъ сукъ на дубу былъ 
высоко. Мужикъ взлЬзъна 
дубъ, сЬлъ верхомъ на 
сукъ,спиной къ дереву и 
срубилъ сукъ. Другой сукъ 
былъ еще выше. Мужикъ 
взлЬзъ на сукъ и, чтобы 
короче срубить, сЬлъ на 
него лицомъ къ дереву. 
Онъ рубилъ немного, и 
сталъ сукъ трещать; му
жикъ былъ радъ и сказалъ: 
«Впередъ все такъ буду 
рубить». Но сукъ сломал
ся, и мужикъ сорвался. 
Столяры склеивали столъ.

Искра зажгла Москву.
Сбруя исправна.
Стрижи замерзли.
Отецъ и два сына, втро- 

емъ, ушли въ городъ.
Коня вели подъ уздцы.
Дождикъ пошелъ: взду

лись пузыри.
ПродЬнь платокъ сквозь 

перстень.
Завтра праздникъ, бу- 

дутъ въ церкви пЬть: 
Христосъ воскресе изъ 
мертвыхъ.

Вскрылась рЬка, по
текла быстрая вода.

Не столкни дЬвочку

съ ногъ.
Я  много сплю и нын

че поздно всталъ.
ХлЬбъ очень черствъ.
Стригла баба шерсть.
Ткала невЬстка холстъ.
Ушли дЬти въ лавку, 

купили горсть стручковъ.
Платокъ слишкомъ 

пестръ.
ВдЬнь нитку въ иглу.
Здравствуй! Давно не 

видалъ.
Стряпала стряпуха пост
ный обЬдъ.

Я  увидалъ страшнаго 
звЬря, и сердце у меня 
вздрогнуло отъ страха.

Вздулся пузырь, лопнулъ 
и стало ничего.

Скрученъ,связано, по избгъ 
пляшешь. (Вгъникъ).

Дали бабгь холстъ, ска
зала: толстъ.

П етя  ползалъ и сталъ 
на ножки. Хочетъ сту
пить — боится. Чуть не 
упалъ. Мать схватила его 
и понесла.

Ласточка строила гнЬз- 
до. ВлетЬлъ въ гнЬздо 
стрижъ и сЬлъ. Ласточка 
позвала другихъ ласто- 
чекъ и выгнали стрижа.

Остригли съ барана 
шерсть. Стало барашку 
холодно, прикрыть себя 
нечЬмъ.

С тряпуха топила печ
ку и вышла изъ избы.



Искра упала на лучину. 
Лучина зажглась, насилу 
залили огонь.

П риш ла мышь въ го
сти къ лягушк'Ь. Лягушка 
встретила мышь на бере
гу и стала ее звать къ 
ce6 t въ хоромы подъ во
ду. Мышь полезла, да 
воды хлебнула и насилу 
живавонъвыл'Ьзла.— «Ни
когда», сказала она, «къ 
чужимъ людямъ въ гости 
ходить не буду».

Дрались два петуха у 
навозной кучи. У одного 
петуха было силы боль
ше, онъ забилъ другого 
и прогналъ отъ навозной 
кучи. B e t куры сошлись 
вокругъ петуха и стали 
хвалить его. Ш ту х ъ  хо- 
гЬлъ, чтобъ и на другомъ 
двор'Ъ узнали про его си
лу и славу. Онъ взлет^лъ 
на сарай, забилъ крылья
ми и зап’блъ громко: 
«Смотрите всЬ на меня, 
я петуха побилъ! НЬтъ 
ни у одного петуха на 
CBtTt такой силы».

Н е усп’Ьлъ пропеть, 
летитъ орелъ, сбилъ n t -  
туха, схватилъ въ когти 
и унесъ въ свое гнездо.

С тало мышамъ плохо 
жить отъ кота. Что ни 
день, то двухъ, трехъ 
за1>стъ. Сошлись разъ 
мыши и стали судить,

какъ бы имъ отъ кота 
спастись. Судили, судили, 
ничего не моглипридумать.

Вотъ одна мышка и 
сказала: «Я вамъ скажу, 
какъ намъ отъ кота спа
стись. В^дь мы потому и 
гибнемъ, что не знаемъ, 
когда онъ къ намъ идетъ. 
Надо коту на шею зво- 
нокъ надеть, чтобы онъ 
грем^лъ. Тогда всякш 
разъ, какъ онъ будетъ 
отъ насъ близко, намъ 
слышно станетъ, и мы 
уйдемъ».

— «Эго бы хорошо», 
сказала старая мышь: «да 
надо кому-нибудь звонокъ 
на кота надеть. Вздума
ла ты хорошо, а вотъ 
навяжи-ка звонокъ коту 
на шею, тогда мы тебЪ 
спасибо скажемъ».

Ш л и  по дорога старикъ 
и молодой. Видятъ они: 
на дорог'Ь лежитъ м^шокъ 
денегъ. Молодой поднялъ 
и сказалъ: «Вотъ Богъ 
мн"Ь находку послалъ». 
А старикъ сказалъ: «Чуръ, 
вм’Ьст'Ь». Молодой ска
залъ: «НЬтъ, мы не вм^- 
ст-fe нашли, я  одинъ под- 
нялъ». Старикъ ничего 
не сказалъ.— Прошли они 
еще немного. Вдругъ слы- 
шатъ, скачетъ сзади по
гоня, кричатъ: «Кто мЪ- 
шокъ денегъ укралъ?»
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Молодой струсилъ и ска- 
залъ: «Какъ бы намъ, дя
дюшка, за нашу находку 
бЬды не было». Старикъ 
сказалъ: «Находка твоя, 
а не наша, и бЬда твоя, 
а не наша». Малаго схва
тили и повели въ городъ 
судить, а старикъ пошелъ 
домой.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА.
Въ деревнЬ жила дЬ- 

вочка. Мать сшила ей 
красную шапочку, и дЬ- 
вочка всегда носила ее. 
Народъ сталъ звать дЬ- 
вочку: дЬвочка Красная 
Шапочка. Разъ мать ска
зала Красной ШапочкЬ: 
«Поди, навести бабушку 
и снеси ей отъ меня ле
пешки и горшокъ масла». 
Красная Шапочка взяла 
гостинцы и пошла. Ш ла 
она черезъ лЬсъ. Вдругъ 
въ лЬсу вышелъ ей на
встречу волкъ. — Здрав
ствуй, Красная Шапочка!
— Здравствуй, волкъ .— 
Куда идешь?—Я  иду къ 
бабушкЬ. Она стара, хо
дить не можетъ, такъ я 
несу ей масла и лепешки.
— А гдЬ живетъ твоя ба
бушка?—А вонъ тамъ, за 
лЬсомъ, деревня, такъ въ 
домЬ съ краю. — Ну-ка, 
Красная Шапочка, кто 
прежде придетъ?—И волкъ I

пустился бЬжать, а Крас
ная Шапочка стала брать 
грибы и ягоды и забыла 
про волка. Волкъ при- 
шелъ прежде Красной 
Шапочки, нашелъ домъ 
бабушки и тол кнулъ дверь. 
Бабушка спросила:—Кто 
тамъ? Волкъ сказалъ:— 
Это я, бабушка, Красная 
Ш апочка. Бабушка ска
зала:— Подыми, внучка, 
щ еколду—Волкъ вошелъ, 
вскочилъ на постель ба
бушки, заЬлъ бабушку, а 
самъ надЬлъ ея платокъ 
на голову и легъ въ по
стель. Когда Красная Ш а
почка пришла, она тоже 
толкнула дверь, и волкъ 
ей сказалъ: Подыми, внуч
ка, щеколду. Красная Ш а
почка вошла, подошла къ 
постели и сказала:—Здрав
ствуй, бабушка! Отчего у 
тебя нынче та и е  болыше 
глаза? А волкъ сказалъ:— 
Чтобы лучше глядЬть на 
тебя, внучка.—А зачЬмъ 
у тебя зубы велики, ба
бушка?—Чтобъ тебя за
грызть, внучка!.. И волкъ 
схватил ъ Красную Ш а
почку и заЬлъ ее. А самъ 
раздЬлся и ушелъ опять 
въ лЬсъ.

Сайки вкусны.
Лейте воду изъ шайки.
Гречиху сЬйте чаще.
Завинти гайку.
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Уйду изъ дому.
Я  найду ягодъ.
Найму кучера.
Дойная корова.
Бойкш конь.
У лейки тонка шейка,
Можетъ быть, и я най

ду копейку.
Зайди къ намъ въ гости.
Уйми собаку.
Зайцу отъ собакъ не 

уйти.
Тройка бЬжитъ бойко.
Надгьйся на Бога, самъ 

не плошай.
У  Сережи было три 

собаки, онъ запрегъ ихъ 
въ телЬгу тройкой и по- 
гналъ. Собаки ушли съ 
телЬжкой, и Сережа ихъ 
не поймалъ.

М иш а просилъ отца 
сдЬлать ему скамейку, что
бы Ьздить съ горы. Отцу 
не было времени. А мать 
дала МишЬ шайку. Онъ 
полилъ ее водой, сЬлъ въ 
нее и скатился.

У  Васи было четыре 
копейки. Онъ пришелъ 
въ лавку, купилъ сайку, 
и ему дали сдачи копей
ку. Онъ пошелъ домой. 
Подайте Христа ради, 
сказалъ нищш. ВасЬ жал
ко было дать сайку. Онъ 
далъ копейку. Нотомъ 
ему жаль стало нищаго. 
Онъ вернулся и отдалъ 
сайку.

К ъ  M auit пришли въ 
гости дЬвочки пить чай. 
Маша была хозяйка и 
сЬла за чайный столъ 
угощать гостей. Но хо
зяйка была мала. Она 
взяла чайникъ. — ручка 
была горяча. Маша уро
нила изъ рукъ чайникъ и 
разбила его, а себя и 
другихъ обожгла.

Д вЬ крысы нашли яйцо. 
ХотЬли его дЬлить и Ьсть; 
но видятъ, летитъ ворона 
и хочетъ яйцо взять. Ста
ли думать крысы, какъ 
яйцо отъ вороны стащить. 
Нести?— не схватишь; ка
тить?— разбить можно. И 
р t in  ил и крысы вотъ что: 
одна легла на спину, схва
тила яйцо лапками, а дру
гая повезла ее за хвостъ, 
и какъ на саняхъ стащи
ли яйцо подъ полъ.

ДЬвочка поймала стре
козу и хогЬла рвать ей 
ноги. Отецъ сказалъ: «Эти 
самыя стрекозы ноютъ по 
зорямъ». ДЬвочка вспом
нила ихъ пЬсни и пу
стила.

М ыш ка вышла гулять. 
Ходила по двору и при
шла опять къ матери.— 
«Ну, матушка, я двухъ 
звЬрей видЬла. Одинъ 
страшный, а другой доб
рый». Мать сказала: «Ска
жи, каше это звЬри?»
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Мышка сказала: «Одинъ, 
страшный, ходитъ по дво
ру вотъ этакъ; ноги у 
него черныя, хохолъ крас
ный, глаза на выкагЬ, а 
носъ крючкомъ. Когда я 
мимо шла, онъ открылъ 
пасть, ногу поднялъ и 
сталъ кричать такъ гром
ко, что я  отъ страха не 
знала, куда уйти.

— Это п^тухъ,—сказа
ла старая мышь.—Онъ 
зла никому не дЪлаетъ, 
его не бойся. Ну, а дру
гой звЗфь?

— Другой лежалъ на 
солнышкЬ и грелся. Ш ей
ка у него бГлая, ножки 
сЬрыя, гладшя, самъ ли- 
жетъ свою б'Ьлую грудку 
и хвостикомъ чуть дви- 
жетъ, на меня гладитъ.

Старая мышь сказала: 
— Дура, ты дура. Вйдь 
это самъ котъ.

П ош елъ разъ левъ на 
охоту и взялъ съ собой 
осла и сказалъ ему: «Ты 
зайди, оселъ, въ лГсъ и 
кричи, что есть мочи,— 
у тебя горло просторно. 
Каше зв^ри отъ этого 
крика пустятся бежать, 
я  тЪхъ поймаю». Такъ и 
сд'Ьлалъ. Оселъ кричалъ, 
а  зв'Ьри бежали, куда по
пало, и левъ ловилъ ихъ. 
Поел!) ловли левъ ска
залъ ослу: «Ну, хвалю

тебя,—ты хорошо кри
чалъ». И съ тйхъ поръ 
оселъ все кричитъ, все 
ждетъ, чтобы его хвалили.

В ъ  ворота въ-Ьздъ узшй.
ПодъЪздъ къ дому съ 

другой стороны.
Въ объ^здъ ближе 

tx a rb , ч1зМЪ прямо.
Волки съ'Ьли овцу, а 

лисицы подъйли косточки.
Объявили указъ.
Не тряси яблоню, а сни

май яблоки съемомъ.
Надо мазать телГгу, дай 

подъемъ.
Гости въ Ъхалинадворъ.

Пастухи съютили ша- 
лашъ.

Съ горы съезжать на
до шагомъ.

Съестные припасы всЪ 
вышли.

Подъезжай ближе къ 
дому.

Эти кони парой съГз- 
жаны.

Я  съ езж у  на два дня 
къ ДЯД'Ь.

Безъ костей рыбы не 
съ'Ьсть.

СъЪлъ бы пирогъ, да 
въ печи сжегъ.

Р еб ята  'Ьздили въ го
ры. Пришли мужики, взя
ли сани, подняли огло
бли. НасЬли полны сани 
и пустили подъ гору. 
Съехали хорошо, но на 
концЪ горы сани пошли



въ бокъ и въехали въ 
сугробъ. Мужики упали 
въ сн'Ьгъ.

В олкъ съ'Ьлъ овцу. Му
жики поймали волка и 
стали его бить. Волкъ 
сказалъ: «За то вы меня 
мучите, что я сЬръ». Му
жики сказали: «Не за то, 
что ты сЪръ, а за то, что 
ты овцу съ'Ьлъ».

Старикъ сажалъ ябло
ни. Ему сказали: «Зачймъ 
теб$ эти яблони? Долго 
ждать съ этихъ яблонь 
плода, и ты не съ^шь съ 
нихъ яблочка». Старикъ 
сказалъ: — «Я несъ'Ьмъ,— 
друие съ'Ьдятъ, мн"Ь спа
сибо скажутъ».

Б ы лъ  у дурака ножъ 
очень хорошъ. Сталъ ду- 
ракъ этимъ ножемъ гвоздь 
резать. Ножъ гвоздя не 
р-Ьзалъ. Тогда дуракъ ска
залъ: «Дуренъ мой ножъ». 
И сталъ этимъ ножемъ 
жидкш кисель р Ьзать: гд-Ь 
пройдегъ по киселю но
жемъ, тамъ кисель опять 
съедется. Дуракъ сказалъ: 
«Дурень ножъ и киселя 
не р'Ьжетъ», и бросилъ 
хорошш ножъ.

М ужикъ сталъ спускать 
возъ подъ гору и дер- 
жалъ крепко возжи въ 
рукахъ. Возжи лопнули, 
и возъ одинъ съ1>халъ съ 
горы. А мужикъ держалъ

одн^ возжи въ рукахъ и 
кричалъ: Тпру!

Д ва мужика пошли 
вм'Ьст'Ь на охоту. Одинъ 
сл’Ьзъ въ оврагъ и кри
читъ другому:—Иди сюда, 
я медведя поймалъ!—Та
щи его сюда!—Да не 
втащу!— Такъ самъ иди 
сюда!—Да не пускаетъ 
меня, съесть хочегъ.

Овцы ходили подъ л'Ь- 
сомъ. Два ягненка ото
шли отъ стада. Старая 
овца сказала: «Не шали
те, ягнята, не долго до 
бЪды». А волкъ стоялъ за 
кустомъ и сказалъ: «Не 
правда, ягнята, овца ста
ра, у ней ноги не ходятъ, 
такъ ей завидно. Б егай 
те одни по всему полю». 
Я гнята такъ и сделали: 
отошли отъ стада, а волкъ 
поймалъ ихъ и съ’Ьлъ.

О динъ царь строилъ 
себЪ дворецъ и передъ 
дворцомъ сд’Ьлалъ садъ. 
Но при самомъ въ'бзд'Ь въ 
садъ стояла избушка, и 
жилъ бедный мужикъ. 
Царь хот'Ьлъ эту избуш
ку снести, чтобы она садъ 
не портила, и послалъ 
своего министра къ бед
ному мужику, чтобы ку- 
пилъ избушку. Министръ 
пошелъ къ мужику и 
сказалъ:—Ты счастливъ, 
царь хочетъ твою избуш-
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ку купить. Она десяти 
рублей не стоитъ, а царь 
тебЬ сто даетъ.—Мужикъ 
сказалъ: «НЬтъ, я избуш
ка за сто рублей не про- 
дам ъ».— Министръ ска
залъ: «Ну, такъ царь
двЬсти даетъ».— Мужикъ 
сказалъ: «Ни за двЬсти, 
ни за тысячу не отдамъ. 
Мой дЬдъ и отецъ въ 
избушкЬ этой жили и по
мерли, и я въ ней старъ 
сталъ и умру, Богъ даетъ». 
— Министръ пошелъ къ 
царю и сказалъ: «Мужикъ 
упрямъ, ничего не беретъ. 
Н е давай же, царь, мужи
ку ничего, а вели снести 
избушку даромъ. Вотъ 
и все».

Царь сказалъ: «Н4тъ, 
я  этого не хочу».—Тогда 
министръ сказалъ: «Какъ 
же быть! РазвЬ можно 
противъ дворца гнилой 
избушкЬ стоять? Всякш 
взглянетъ на дворецъ, 
скажетъ: «хорошъ-бы дво
рецъ, да избушка пор- 
титъ. Видно, скажетъ, у 
царя денегъ не было из- | 
бушку купить».— А царь 
сказалъ: «НЬтъ, кто взгля
нетъ на дворецъ, тотъ 
скажетъ: видно у царя де
негъ много было, что та
кой дворецъ сдЬлалъ; а 
взглянетъ на избушку, 
скажетъ: Видно въ царп>

этомъ и правда была. 
Оставь избушку».

В о  всемъ воля Бож1я.
Мое ружье бьетъ да

леко.
БЬлье взяли въ мытье.
Волчьи ягоды не съЬ- 

добны.
Наша семья мала.
Дарья и Марья стали 

друзья.
Въ печи закрыли вью

шки.
Иванъ бьетъ лошадь 

плетью.
Демьянъ нынче былъ 

пьянъ.
Я  шью по сукну шерстью.

Я  пью изъ бадьи воду.
Петръ своимъ ружьемъ 

убьетъ зайца.
Пастухъ ночью вьетъ 

кнутъ. ■/
Знаетъ кошка, чье мя

со съЬла.
Своя семья—самые вер

ные друзья.
Кукушка не вьетъ свое

го гнЬзда.
Одинъ льетъ, другой 

цьетъ, трепй растетъ. 
(Дождь, земля, трава).

Живой мертваго бьетъ, 
а мертвый громко поетъ. 
(Колоколъ и языкъ коло
кола).

Что краше свЬта? Что 
выше лЬса? Что чаще 
лЬса? Что безъ коренья? 
Чего мы не знаемъ?
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Краш е cBt'ra—красно 
солнце.

Выше л’Ьса — св'Ьтелъ 
мЪсяцъ.

Чащ е л t e a — часты 3 B t3 -  
ды.

Безъ коренья—тяжелъ 
камень.

А не знаемъ—Божьей 
воли.

П е т я  игралъ плетью и 
сталъ бить собаку. Мать 
сказала: «ЗачЪмъты бьешь 
собаку? она уйдетъ и но
чью некому насъ стеречь 
будетъ».

М ать  съ дочерью до
стали бадью воды и хо
дили нести въ избу. Дочь 
сказала: «Тяжело нести, 
дай я  воды солью немно
го». Мать сказала: «Сама 
дома пить будешь, а если 
сольешь, надо будетъ ит- 
ти въ другой разъ». Дочь 
сказала: «Я дома не буду 
пить, а тутъ на весь день 
напьюсь».

Р еб я та  сличали ce6 t 
веселье. Они сошлись у 
ручья, принесли каменья 
и склали ихъ въ py4bt. 
Смазали каменья глиной, 
и сталъ прудокъ. Изъ 
прудка пошла вода струй
кой. Подъ струйку ребя
та подвели колесо. Вода 
в е р т к а  колесо.

М ужикъ пошелъ косить 
луга и заснулъ, а Счастье

ходило по CBtTy. Подо
шло Счастье къ мужику и 
сказало: «Вогъ онъ BMt- 
сто работы спитъ, а по- 
томъ не сберетъ ctHo за 
погоду, на меня, на Счастье 
скажетъ,—скажетъ: мнГ 
счастья нЬтъ».

Х озяинъ  хот^чъ выве
сти въ своемъ oгopoдt 
репьи и каждый день хо- 
дилъ ихъ дергать и бро
сать; но когда онъ дер- 
галъ репьи, то онъ ихъ 
собиралъ на свое платье. 
Погомъ, когда бросалъ 
ихъ на землю, на томъ 
M t c r t ,  гдй падали старые 
репьи, выростали новые.

Кобыла ходила день и 
ночь въ no.it, не пахала, 
а конь кормился ночью, 
а днемъ пахалъ. Кобыла 
и говорить коню: — За- 
4tMb ты пашешь? Я  бы 
на твоемъ M tCTt не по
шла. Онъ бы меня плетью, 
а я бы его ногою.—Н а 
другой день конь такъ и 
сдГлалъ. Мужикъ видитъ, 
что конь сталъ упрямъ, 
запрегъ въ соху кобылу.

Сиорилъ одинъ мужикъ 
съ другимъ, что много 
выпить можетъ. Онъ ска
залъ:—Я  все море выпыо! 
— А не можешь.—Выпыо! 
Объ закладъ! Бьюсь объ 
закладъ на тысячу ру
блей, что все море выпью.
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Н а утро пришли къ му
жику: «Чтожъ, иди море 
пить или давай тысячу 
рублей!» А онъ сказалъ: 
«Я брался море выпить 
и выпыо море. Но я р^къ 
всЬхъ не брался пить. 
Прудите р'Ьки и ручьи, 
чтобъ вода въ море не 
текла, тогда я море вы
пью».

Х удой волкъ ходилъ 
подл’Ь деревни и встр’Ь- 
тилъ жирную собаку. 
Волкъ спросилъ у собаки: 
«Скажи, собака, откуда 
вы кормъ берете?» Соба
ка сказала: «Люди намъ 
даютъ».

— ВЪрно вы трудную 
людямъ службу служите?

Собака сказала:—НЬтъ, 
наша служба не трудная. 
Д'Ьло наше по ночамъ 
дворъ стеречь.

-  Такъ только за это 
васъ такъ кормятъ? — 
сказалъ волкъ.—Это я бы 
сейчасъ въ вашу службу 
пошелъ, а то намъ, вол- 
камъ, трудно корма до
стать.

— Чтожъ, иди,—сказа
ла собака.—Хозяинъ и 
тебя также кормить ста- 
негъ.

Волкъ былъ радъ и по
шелъ съ собакой къ лю
дямъ служить. Сталъ уже 
волкъ въ ворота входить, i

видитъ онъ,что у собаки 
на m e t шерсть стерта, 
онъ сказалъ:

—А это у тебя, соба
ка, отъ чего?

— Да такъ, сказала 
собака.

— Да что такъ?
— Да такъ, отъ щЬпи. 

Днемъ в’Ьдь я на цЬпи 
сижу, такъ вотъ щЬпью и 
стерло немного шерсть 
на ш е 1 - Н у ,  такъ про
щай, собака, с к а з а л ъ  
волкъ. Не пойду къ лю
дямъ жить. Пускай не такъ 
жиренъ буду, да на вол’Ь.

У меня только м'Ьд- 
ныя деньги.

Моему пальцу больно.
Мое кольцо тоньше 

вашего.
Дуньку послали въ ам- 

баръ.
У насъ будетъ свадь

ба, мшЬ нельзя 'Ьхать.
Ванька над'Ьлъ коньки 

и б'Ьгалъ по льду.
Клади въ воду больше 

синьки.
ТанькЪ продали серьги, 

и ей не было больно.
Привезли сельди въ 

кульк’Ь.
Про в'Ьдьмъ только слы

шать, а никто ихъ не 
видитъ.

Изъ пеньки и льну 
д’блаютъ полотно.

Что дальше въ л'Ьсъ,
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то больше дровъ.
Львы сильны, но не 

злы.
Ш елъ огецъ съ семью 

детьми, одинъ другого 
меньше.

Дали П етьке редьку, 
она была горька.

Дарю тебе эго кольцо 
и серьги.

Въ люльке спалъ Сенька.
Заря  деньгу даетъ.
Раньш е встанешь, — 

больше дня.
Два кольца, два конца, 

по середке гвоздь. (Нож
ницы).

Ъ х а л ъ  съ базара му
жикъ съ сыномъ Ванькой; 
мужикъ заснулъ въ телЬ- 
гЬ, а Ванька взялъ воз- 
жи и кнутомъ махалъ. Н а
встречу шли воза. Вань
ка кричитъ: «Держи пра
вей! Задавлю!» А мужикъ 
съ возомъ сказалъ: «Не 
великъ сверчекъ, а слыш
но кричитъ».

Х отЬ д а галка пить. На 
дворЬ стоялъ кувшинъ съ 
водой, а въ кувшине бы
ла вода только на дне. 
Галке нельзя было до
стать. Она стала кидать 
въ кувшинъ камушки и 
столько наклала, что во
да стала выше и можно 
было пить.

У одной женщины былъ 
боленъ старшш сынъ.

Отцу жалко было стар- 
шаго, онъ сказалъ: «Луч
ше бы умеръ меньшой». 
А мать сказала: «Все
равно, какой палецъ ни 
укуси, все больно».

М итька набралъ столь
ко грибовъ, что ему не
льзя было все донести до
мой. Онъ сложилъ ихъ въ 
лесу. На заре Митька 
пошелъ взять грибы. Гри
бы унесли, и онъ сталъ 
плакать. Мать ему сказа
ла: «Что плачешь? Или 
наши лепешки поели 
кошки?» Тогда Митьке 
стало смешно, онъ теръ 
по лицу слезы и самъ 
смеялся.

П ропали деньги у му
жика, и не могли найти 
вора. Сошлись мужики и 
стали судить: какъ узнать, 
у кого деньги. Одинъ му
жикъ сказалъ: «А я знаю 
такое слово, что у вора 
шапка будетъ гореть. 
Только глядите, сейчасъ 
будетъ на воре шапка 
гореть». Одинъ мужикъ 
взялся за шапку, и все 
узнали, что онъ былъ воръ.

П риш елъ разъ ежъ къ 
ужу и сказалъ: «Пусти 
меня, ужъ, въ свое гнез
до на время». Ужъ пу- 
стилъ. Только какъ залезъ 
ежъ въ гнездо, не стало 
житья ужатамъ отъ ежа.
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Ужъ сказалъ ежу: «Я 
пустилъ тебя только на 
время, а теперь уходи,— 
ужата мои все колятся о 
твои иглы, и имъ больно». 
Ежъ сказалъ: «тотъ ухо
ди, кому больно, a MHt и 
тутъ хорошо».

Плыли рыбаки въ лод- 
Kt. И стала буря. Имъ 
стало страшно. Они вес
ла бросили и стали мо
лить Бога, чтобы Онъ ихъ 
спасъ. Лодку несло по 
p iK t все дальше отъ бе
рега. Тогда одинъ стар- 
шш рыбакъ сказалъ: «Что 
весла бросили? Богу-то 
молись, а къ берегу гре- 
бись».

В ъ  одномъ ДОМ’Ь жили 
на верху богачъ баринъ, 
а внизу бЬдный портной. 
Портной за работой все 
пЪлъ п1:сни и м1зшалъ ба
рину спать. Баринъ далъ 
портному мГшокъ денегъ, 
чтобъ онъ не пгЬлъ. Порт
ной сталъ богатъ и все 
стерегъ свои деньги, а 
nt'i'b ужъ не сталъ. И 
стало ему скучно; опъ 
взялъ деньги и снесъ ихъ 
назадъ барину и сказалъ: 
«Возьми свои деньги на
задъ, а мнГ ужъ позволь 
п^сни u t T b ,  а то на ме
ня напала тоска».

За^ли  лисицу блохи. 
Она и вздумала, какъ

блохъ известь. Пришла 
къ p tK t и стала съ кон
чика спускать свой хвостъ 
въ р^ку. Блохи съ хво
ста прыгали ей на спину. 
Она стала и задшя ноги 
спускать въ воду. Блохи 
прыгали ей все выше на 
спину, на шею и на го
лову. Она еще глубже 
ушла въ воду, такъ что 
только одна голова была 
видна. Блохи всЬ сош
лись у ней на мордочк'Ь. 
Тогда лисица нырнула въ 
воду. Блохи соскочили 
на берегъ, а лисица вы
шла изъ воды въ другомъ 
Mtc'rfe. Волкъ вид’Ьлъ это 
и хот^лъ сл’Ьлать лучше. 
Волкъ сразу прыгнулъ 
въ ргЬку, нырнулъ глубо
ко И ДОЛГО СИД'ЬлЪ подъ 
водой; онъ думалъ, что 
блохи Bet въ немъ по- 
мрутъ. Вышелъ изъ воды, 
а блохи всЬ на немъ от
жили и стали его кусать.

Сонную собаку не буди.
Ж аръ всю траву сож- 

жетъ.
Банный вЪникъ лежитъ 

на полу.
Жуки жужжатъ.
Оттащи прочь бревна.
Столъ затрясся.
Н а двор’Ь оттепель.
Беззубая корова плохо 

йстъ с^но.
Въ денникГ стоить конь.
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Рыбаки плыли вверхъ 
но рЪкЪ.

Вчера ввечеру невесту 
ввели въ домъ, и весь на- 
родъ ввалился въ избу на 
нее смотреть.

Рада бы курица на 
свадьбу не итти, да за 
крыло сволокли.

Съ году на годъ без
зубая старушка Мавруш- 
ка кости жуетъ. (Мялка, 
ч'Ьмъ ленъ мнутъ).

В ъ  субботу ввечеру у 
Кати и Вари была ванна. 
Вышла у нихъ ссора, ко
му прежде вл'Ьзть. При
шла мать и сказала: Сядь
те ВМ’Ь С Т 'Ь .

М ужику съ возомъ на
до было 'Ьхать черезъ 
рЪку. Черезъ р"Ьку хо- 
дилъ паромъ. Мужикъ 
отпрегъ лошадь и свезъ 
телегу на паромъ; но ло
шадь была упряма и не 
хотЬла итти на паромъ. 
Мужикъ тащилъ ее изъ 
вс^хъ силъ за поводъ и 
не могъ ввести на паромъ; 
потомъ онъ сталъ толкать 
ее сзади, но не могъ ссу
нуть съ берега. Тогда 
онъ вздумалъ тащить ее 
за хвостъ прочь отъ во
ды. Лошадь была упряма 
и пошла не туда, куда ее 
тащили, и вошла на па
ромъ.

Ч ервь д'Ьлалъ шелкъ,

а паукъ дЬлалъ свои 
нитки и смеялся надъ 
червемъ: — Твоя работа 
тихая; смотри, я  сколько 
сд'Ьлалъ и какгя длинныя 
мои нитки. Червь ска
залъ: «Нитки твои длин- 
ны-то, длинны, да толку 
въ нихъ нЬтъ, а за мои 
золото платятъ».

Д ва  рыбака тянули не- 
водъ. Когда стало тяже
ло, одинъ сказалъ: «Не- 
водъ нехоронгь». Другой 
сказалъ: «НЬтъ, неводъ 
хорошъ, но ты слабо тя
нешь». И стала у нихъ 
ссора. Пока спорили, ры
ба вся ушла.

Б'Ёлка прыгала съ вЬт- 
ки на в^тку и упала 
прямо на соннаго волка. 
Волкъ вскочилъ и хот^лъ 
ее съ'Ьсть. Б'Ьлка стала 
просить: «Пусти меня». 
Волкъ сказалъ: «Хорошо, 
я пущу тебя, только ты 
скажи мн^, отчего вы, 
бЬлки, такъ веселы. Мн"Ь 
всегда скучно, а на васъ 
смотришь, вы тамъ ввер
ху все играете и прыгае
те». Б'Ьлка сказала: «Пу
сти меня прежде на де
рево, я оттуда теб-Ь ска
жу, а то я  боюсь тебя». 
Волкъ пустилъ, а б'Ьлка 
ушла на дерево и отту
да сказала: «ТебЬ оттого 
скучно, что ты золъ Те
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бе злость серце жжетъ. 
А мы веселы оттого, что 
мы добры и дикому зла 
не делаемъ».

Приш ла важная мышь 
изъ города къ простой 
мыши. Простая мышь 
жила въ поле и дала 
своей гостье, что было: 
гороха и пшеницы. Важ
ная мышь погрызла и 
сказала: «Оттого ты и 
худа, что житье твое 
бедное, приходи ко мне, 
посмотри, какъ мы жи- 
вемъ».

Вотъ пришла простая 
мышь въ гости. Дожда
лись подъ поломъ ночи. 
Люди поели и ушли. Важ
ная мышь ввела изъ ще
ли свою гостью въ гор
ницу, и обе взлезли на 
столъ. Простая мышь ни
когда не видала такой 
еды и не знала, за что 
взятся. Она сказала: «Твоя 
правда, наше житье пло
хое. Я  перейду также 
въ городъ жить». Только 
она сказала это, затрясся 
столъ, и въ двери вошелъ 
человекъ со свечкой и 
сталъ ловить мышей. На
силу оне ушли въ щелку. 
«Нетъ», говорить поле
вая мышь, «мое житье въ 
поле лучше. Хоть у меня 
сладкой еды и нетъ, да 
за то я и страха такого

не знаю».
Л ягуш ка и мышь заве

ли ссору. Вышли на коч
ку и стали драться. Яст- 
ребъ видитъ, что оне а  
немъ забыли, спустился 
и схватилъ обеихъ.

Ж и л а  мышь въ поле у 
реки, и пришла она къ 
другой мыши въ гости въ 
домъ. Поели оне въ до
ме. Гостья и спросила 
пить. Хозяйка повела 
гостью къ ведру. А у 
ведра была пролита вода. 
«Вотъ тутъ напейся». 
Речная мышь вздернула 
носикъ и сказала: «Ну 
ужъ житье! Когда я у 
себя пить захочу, я прямо 
къ реке иду, изъ всей 
реки пью вволю». А та 
мышь сказала: «Здесь во
да все та же, а и тамъ 
больше того не выпьешь, 
что тебе въ брюхо вой- 
детъ».

МАТЬ И ДОЧЬ ЕЯ АННОЧКА.
У одной женщины умер

ла девочка Анночка. Мать 
съ горя не пила, не ела 
и три дня и три ночи 
плакала. На третью ночь 
мать уснула. И видитъ 
мать во сне, что будто 
Анночка вошла къ ней и 
въ руке держитъ кру
жечку.—Что ты, Анночка? 
И зачемъ у тебя кружеч



ка?—А я въ эту кружеч
ку, мамочка, всЪ твои 
слезы собрала. Видишь, 
кружечка верхомъ полна. 
Н е плачь больше. Если 
ты еще по мнГ плакать 
будешь, то лишшя слезы 
черезъ край на землю 
падутъ, и тогда мн1> на 
томъ свГт^ дурно будетъ. 
МнЪ теперь хорошо тамъ.

Мать съ тГхъ поръ 
больше не плакала по 
своей дочк^.

Она рада была, что ей 
хорошо на томъ свГтй.

А а р о н ъ  былъ братъ 
Моисея.

Пршщи такихъ друзей, 
чтобы у нихъ все съ то
бой было сообща.

Я  гуляя дошелъ до 
л’Ьса.

Дай мнГ синюю ленту.
Я  съ'Ьлъ дурную ягоду 

и все плюю.
У  Д Я Д И  Митяя была 

каряя лошадь очень хо
роша. Узнали воры про 
карюю лошадь и вздума
ли ее украсть. Пришли 
они ночью и влГзли на 
дворъ. А въ тотъ вечеръ 
мужикъ привелъ медведя 
и сталъ на ночь у дяди 
Митяя. Дядя Митяй пу
стилъ мужика въ избу, 
вывелъ карюю лошадь 
на дворъ, а медведя пу
стилъ въ денникъ, гдй

стояла каряя лошадь. Во
ры ночью вошли въ ден
никъ и стали щупать. 
Медведь всгалъ и схва- 
тилъ вора. Воръ отъ 
страха заоралъ во всю 
мочь. Дядя Митяй вы- 
шелъ и поймалъ воровъ.

С талъ  левъ старъ, и 
пришла ему смерть. При
шли всЬ звГри и стали 
вокругъ льва. Зв'Ьрямъ 
было жутко и жалко, они 
стояли всЬ молча. Лри- 
шелъ, глупая голова,оселъ 
и сталъ плевать на льва; 
онъ сказалъ: «Я тебя пре
жде боялся, а теперь не 
боюсь, плюю на тебя». 
Звйри взяли и убили осла.

С идела птичка на вГт- 
K t , а внизу было на тра- 
вГ с^мя. Птичка сказала: 
«Дай я поклюю». Слета
ла на сЬмя и попала въ 
с£ть.—За что я пропала? 
— сказалаптичка:—ястре
бы живыхъ птицъ ловятъ, 
и все имъ ничего, а я за 
одно сЬмячко погибла.

Стало у мужика много 
мышей. Онъ взялъ въ 
домъ кошку, чтобъ она 
ловила мышей, а кошка 
думала, что ее затгЬмъ 
взяли, чтобъ она сама 
стала жирна. Кошка и 
стала Гсть мясо и моло
ко и стала жирна и глад
ка. И  не стала больше
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меня.»—А мужикъ видитъ, 
что кошка не ловить мы
шей, и говорить женЬ: 
«Кошка наша не годит
ся, пршщи котенка ху
дого. » — Взялъ жирную 
кошку, вынесъ въ лЬсъ 
и бросилъ.

кошка мышеи ловить.
Она думала: «Пока я бы
ла худа и шаршава, я 
боялась, чтобы меня не 
прогнали, а теперь я 
стала гладка и красива, 
и мужикъ не прогонитъ 
меня. Другую кошку онъ 
не скоро справить, какъ

Н у ж д а  и по воскреснымъ днямъ постится.
Незамороженная рЬка не держитъ. На непропахан- 

номъ полЬ нельзя сЬять.
Морскихъ топитъ море, а сухопутныхъ—горе.
Не будетъ пахатника, не будетъ и бархатника.
На всякое чиханье не наздравствуешься.
Материнская молитва со дна моря поднимаетъ.
Сказанное слово серебряное, а не сказанное золотое.
П р г Б х а л ъ  купедъ на постоялый дворъ и спро- 

силъ об t  дать. Хозяйка ему разсказывала, кто къ ней 
заЬзжалъ, а обЬдать все не давала. Купедъ разсердил- 
ся ы говорить: „У тебя есть, что слушать, да нечего 
кушать".

Д в а  человека на улицЬ нашли вмЬстЬ книгу и ста
ли спорить, кому ее взять. Третш шелъ мимо и спро- 
силъ: „Кто изъ васъ умЬетъ читать?"—Никто.— Такъ 
зачЬмъ вамъ книга? Вы спорите все ровно, какъ два 
плЬшивыхъ дрались за гребень, а самимъ чесать не
чего было.

В О Л К Ъ  убЬгалъ отъ собакъ и хотЬлъ спрятаться 
въ водомоину. А въ водомоинЬ сидЬла лисица, она оска
лила зубы на волка и сказала: „Не пущу тебя,— это 
мое мЬсто". Волкъ не сталъ спорить, а только сказалъ: 
„Если бы собаки не были такъ близко, я бы тебЬ по- 
казалъ, чье это мЬсто, а теперь, видно, твоя правда".

М ать отдала дочь замужъ и приказывала ей слу
шаться всЬхъ въ мужниномъ домЕ Поутру свекровь 
послала молодку за водой; молодка спросила: „Въ чемъ 
воду носить?" Свекровь въ шутку сказала: „Р^шетомъ".
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Молодая взяла решето и пошла за водой. Мужикъ 
увидалъ и спросилъ,зач^мъ она такъ глупо делаетъ. 
— „Мне такъ велели",— „Ну, видно, добрыхъ людей 
слуш аться—решегомъ воду носить".

О р е л ъ у х в а т и л ъ у  лисицы лисенка и хогЬлъ унесть. 
Лисица стала просить, чтобъ онъ пожалелъ ее. Орелъ 
не пожал^лъ ея. Онъ подумалъ: что она мне сделаетъ? 
Гнездо у меня высоко на сосне. Она не достанетъ до 
меня. И унесъ лисенка. Лисица побежала въ поле, 
достала у людей головешку съ огнемъ и принесла 
подъ сосну. Она хотела зажигать сосну; но орелъ 
сталъ просить прошенья и принесъ ей назадъ лисенка.

У  ОДНОЙ обезьяны были два детеныша. Одного она 
любила, а другого нетъ. Погнались разъ за обезьяной 
люди; она ухватила любимаго детеныша и побежала 
съ нимъ, а нелюбимаго бросила. Нелюбимый детенышъ 
залезъ въ чащу леса, люди не приметили его, пробе
жали мимо. А обезьяна вскочила на дерево, да второ- 
пяхъ ударила головой объ сукъ любимаго детеныша и 
убила его. Когда люди ушли, обезьяна пошла искать не
любимаго детеныша, но и его не нашла и осталась одна.

В ы б р а л и  разъ звери себе обезьяну въ начальники. 
Лисица пришла къ обезьяне и говорить: „Ты теперь 
у насъ начальникъ, я тебе служить хочу; я нашла въ 
лесу кладъ,—пойдемъ, я тебе покажу". Обезьяна обра
довалась и пошла за лисицей. Лисица привела обезья
ну къ капкану и говорить: „Вотъ здесь, возьми сама, 
я  до тебя трогать не хотела". Обезьяна засунула ла
пы въ капканъ и попалась. Тогда лисица побежала, 
призвала всехъ зверей и показала имъ обезьяну: „По
смотрите", говорить, „какого вы начальника выбрали! 
Видите, у нея ума нетъ, она въ капканъ попала".

П р и ш л и  непр!ятельск1е солдаты въ чужую зем
лю. Народъ сталъ разбегаться. Одинъ мужикъ побе- 
жалъ въ поле за своею лошадыо и сталъ ловить ее. 
Лошадь не давалась мужику. Мужикъ и говорить ей: 
„Глупая, не даешься мне, такъ тебя непр1ятели возь- 
мутъ". А лошадь говорить: „А что неприятели со мною
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делать будутъ?“ Мужикъ говоритъ: „Известно, возить 
заставягъ. “ А лошадь говоритъ: „А у тебя я  разве не 
вожу? Стало быть, мне все одно, что на тебя, что на 
непр1ятелей твоихъ работать".

О д н а  девочка ушла изъ дому въ лГсъ. Въ лесу 
она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не 
нашла, а пришла въ лесъ къ домику.

Дверь была отворена; она посмотрела на дверь, ви- 
дитъ—въ домике никого нетъ, и вошла. Въ домике 
этомъ жили три медведя. Одинъ медведь былъ отедъ, 
звали его Михаилъ Ивановичъ. Онъ былъ большой и 
лохматый. Другой была медведица. Она была помень
ше и звали ее Настасья Петровна. Третш былъ ма
ленькш медвеженокъ и звали его Мишутка. Медве
дей не было дома,—они ушли гулять по лесу.

Въ домике было две комнаты: одна столовая, другая 
спальня. Девочка вошла въ столовую и увидела на 
столе три чашки съ похлебкой. Первая чашка, очень 
большая, была Михайлы Ивановичева. Вторая чашка, 
поменьше, была Настасьи Петровнина; третья, синень
кая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки 
лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала 
изъ самой большой чашки; потомъ взяла среднюю лож
ку и похлебала изъ средней чашки; потомъ взяла 
маленькую ложечку и похлебала изъ синенькой ча
шечки, и Мишуткина похлебка ей показалась лучше 
всехъ.

ДЬвочка захотела сесть и видигъ у стола три стула: 
одинъ большой— Михайлы Иванычевъ, другой помень
ш е—Настасьи Петровнинъ, и третш маленькш съ 
синенькой подушечкой—Мишуткинъ. Она полезла на 
большой стулъ и упала; потомъ села на среднш стулъ, 
на немъ было неловко; потомъ села на маленькш 
стульчикъ и засмеялась,—такъ было хорошо. Она взя
ла синенькую чашечку на колена и стала есть. По
ела всю похлебку и стала качаться на стуле.

Стульчикъ проломился, и она упала на полъ. Она 
встала, подняла стульчикъ и пошла въ другую горни
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цу. Тамъ стояли три кровати: одна большая—Михай- 
лы Иванычева, другая средняя—Настасьи Петровнина, 
третья маленькая—Мишенькина. Девочка легла въ 
большую,— ей было слишкомъ просторно; легла въ 
среднюю,—было слишкомъ высоко; легла въ малень
кую,—кроватка пришлась ей какъ разъ въ пору, и она 
заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обе
дать. Большой медведь взялъ свою чашку, взглянулъ 
и зарев'Ьлъ страшнымъ голосомъ:

Кто хлебалъ въ моей чашкЖ!
Настасья Петровна посмотрела свою чашку и за

рычала не такъ громко:
К т о  х л е б а л ъ  в ъ  м о е й  ч а ш к Ъ !

А Мишутка увидалъ свою пустую чашечку и запи- 
щалъ тонкимъ голосомъ:

Кто х.гёбалъ въ моей чаш кй и все выхлебалъ.

Михайло Ивановичъ взглянулъ на свой стулъ и за- 
рычалъ страшнымъ голосомъ:
Кто сидЪлъ на моемъ стул'Ь и сдвинулъ 

его съ м'Ьста!
Настасья Петровна взглянула на свой стулъ и за

рычала не такъ громко:
К т о  с и д Ъ л ъ  н а  м о е м ъ  с т у л Ъ  и  с д в и н у л ъ  

е г о  с ъ  м Ъ с т а !
Мишутка взглянулъ на свой сломанный стульчикъ 

и пропищалъ:
Кто сид^лъ на моемъ стулЪ и сломалъ его!

Медведи пришли въ другую горницу.
Кто ложился на мою постель и смялъ ее!
заревелъ Михайло Ивановичъ страшнымъ голосомъ. 
К т о  л о Ж и л с я  н а  м о ю  п о с т е л ь  и  с м я л ъ  ее! 

зарычала Настасья Петровна не такъ громко.
А Мишенька подставилъ скамеечку, полезъ въ свою 

кроватку и запищалъ тонкимъ голосомъ:
Кто ложился на мою постель!
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И вдругъ онъ увидЪлъ девочку и завизжалъ такъ, 
какъ будто его рёжутъ.

Вотъ она! Держи, держи! Вотъ она! Вотъ она! Ай-яяй! Держи!

Онъ хот’Ьлъ ее укусить. Девочка открыла глаза, 
увидала медведей и бросилась къ окну. Оно было от
крыто. Она выскочила въ окно и убежала. И медведи 
не догнали ея. •

Ж и л ъ  богатый купецъ, и было у него три доче
ри. Собрался онъ ехать за товаромъ и спросилъ у 
дочерей, что имъ привезть. Старшая просила бусы, 
вторая просила колечко, а меньшая говорить: „Мне 
ничего не нужно; если вспомнишь про меня, то при
вези ореховую ветку“. Купецъ уЪхалъ, сдйлалъ свои 
дела и купилъ старшей дочери бусы, второй колечко. 
Т>дегъ онъ уже назадъ черезъ большой лЗизъ и вспом- 
нилъ, что меньшая ничего не просила, только орехо
вую в^тку, и слезъ съ повозки и пошелъ сорвать оре
ховую ветку. Вдругъ, видитъ онъ, на кусте ореховая 
ветка, и не простая, а на ней золотые орехи. Купецъ 
и думаетъ: „Вотъ и моей меньшой умнице подарокъ". 
нагнулъ ветку и сломилъ. Вдругъ, откуда ни взялся 
медвёдь, схватилъ купца за руку и говорить: „Ты 
какъ смелъ мою ветку ломать? Теперь я тебе съемъ“ . 
Купецъ испугался и говорить: „Я бы не взялъ ветки, 
да меньшая дочь просила меня".

Медведь и говорить: „Иди же домой, но помни: тотъ, 
кто тебя дома первый встретить, того ты мне отдай".— 
Купецъ обещался, и медведь огпустилъ его. Купецъ 
поехалъ дальше и пр1ехалъ домой.

Только въехалъ во дворъ, бежитъ на встречу его 
любимая—меньшая дочь. Купецъ вспомнилъ, что онъ 
обещалъ медведю того, кто его первый встретить, и 
такъ и обмеръ.

Разсказалъ купецъ все, что съ нимъ было и что надо 
меньшую дочь медведю отдать. Стали все плакать. А 
мать говорить: „Не плачьте, я знаю что делать. Ког
да медведь придетъ за нашей дочкой, мы нарядимъ 
Пастухову дочь и отдадимъ ее вместо своей".

Разъ сидятъ все дома и видятъ, что едетъ на дворъ



карета. Стали смотрЬть. Видятъ: изъ кареты вышелъ 
медвЬдь. Вошелъ медведь къ купцу и говоритъ: „Да
вай дочь". Купецъ не знаетъ, что сказать. А мать до
гадалась, снарядила Пастухову дочь и привела медве
дю. Медведь посадилъ ее въ карету и поЬхалъ. Толь
ко отъЬхали, медвЬдь зарычалъ и хотЬлъ съесть Пас
тухову дочь. Тогда она призналась, что она Пастухо
ва, а не купцова дочь.

МедвЬдь вернулся къ купцу и говоритъ: „Ты меня 
обманулъ, давай настоящую дочь". Поплакали, одЬли 
дочь, простились съ нею и отдали медведю. Медведь 
посадилъ ее въ карету и по’Ьхалъ. 'Ёхали они, Ьхали, 
пргЬхали въ большой лЬсъ и остановились. МедвЬдь 
вылЬзъ изъ кареты и сказалъ: „Вотъ нашъ домъ, иди 
за мной“. МедвЬдь влЬзъ въ яму, дЬвочка пошла за 
нимъ. Потомъ огворилъ медвЬдь большую дверь и ввелъ 
дЬвочку въ темный подвалъ и говоритъ: „Иди за мной". 
ДЬвочка дрожала отъ страха и думала, что ея конецъ 
пришелъ; а все-таки шла за медвЬдемъ. Вдругъ затре
щало что-то, какъ громъ, стало свЬтло, и дЬвочка ви- 
дитъ, что она не въ подвалЬ, а въ богатомъ дворцЬ: 
свЬтло, музыка играетъ и нарядные люди ее встрЬчаютъ 
и ей кланяются, а рядомъ съ ней молодой князь. Князь 
подошелъ къ ней и сказалъ: „Я  не медвЬдь, а князь, 
и хочу на тебЬ жениться".

Тогда послали за отцомъ и матерью, позвали гостей 
и сыграли свадьбу. Жили они счастливо и всегда бе
регли орЬховую вЬтку.
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