Умӗнхи еӑмах.
Ч ӑ в а ш Оп лӑ ҫӗ Ч ӑ в а ш ш у р н а л ӗ с ӗ р т ӑ р с а йулчё. Ч ӑва ш учитлине, ч ӑ в а ш з ӗ р е н е к е н н е , ч ӑ в а ш ӗ ҫ л ӗ ҫ ы н н и н е х р е с ч е н н е . ӗ ҫ л е к е н е
ч ӑ з а ш ш у р н а л ӗ ытти апат п е к е х кирлӗ йапала.
« Ш у р ӑ м п у ҫ » , « А н а » , «Ана ҫ а р а н » , « Ҫ ӗ р ӗ ҫ л е к е н » т е н ӗ шурн а л с е м х у п ӑ н н и нумай пула?. « Пирӗн Й у л т а ш » т ӑ т ӑ ш а х т у х а й м а с ? .
В у л а к а н а ҫак шу р н а л ч ӑ в а ш ӗ ҫ ҫ ы н н и н п у р ӑ н ӑ ҫ ӗ п е , у нӑн ӑ с х а к ӑ л ӗ п е ,
паллаштарӗ. Чаваш шурналӗ чӑвашӑн йурӑхсӑр йӑлисене ҫутатса парӗ.
Ч ӑ в а ш ҫ ы н н и н е вӑл ҫ ӗ н ӗ й ӑ л а с е м п е п у р ӑ н м а ч ӗ н ӗ . Еҫ т у нӑ ҫӗрти
н у ш т а с е н е ҫ и й е л е к ӑ ла р са . ӗ ҫ ҫ ы н н и н е шур н а л х ӑ в а т л ӑ й у р ӑ с е м п е хав а о л а н т а р ӗ . Х у й х ӑлл ӑ к ӗ в ӗ с е м х ы ҫ ҫ ӑ н с а в ӑ н ӑ ҫ ҫ у л н е тупмалли йӗрс е н е кӑтартӗ. Ҫ а м р ӑ к с е н е ӑ слӑ, йӗр кел л ӗ, ҫ и в ӗ ч , х а с т а р . маттур пулма чӗн ӗ. Ватт и сен х ӑ л х и н е ч ӑ в а ш ӑ н ҫ е м ҫ е , й ӑ в а ш , илем лӗ с ӑ м а х ӗ с е м п е л ӑ пл а н т а р ӗ . Ш у р на л р и в у т х ӗ л х е м л ё ч а в аш ч ё л х и й ӗ ҫ ы р у ҫ ӑ с е н е
ҫ ы х с а тӑрӗ, в ё с е н ҫ а р н е н у м а й л а т м а п у л ӑ ш ӗ . Паллӑ п у л м а н н и с е м
п а ллӑ вырӑн тупӗҫ. т е й ӗ . Му х т а н ч ӑ к т у й ӗ н ч е н а м ӑ с л а н н ӑ пек пулма л л а ан пулт ӑ р , тей ӗ. Ш у р на л п у р и н ш ӗ н те у с ӑ л л ӑ пултӑр. П ур нӑ ҫ
н и к ӗ с ӗ с е н е ҫ и р ӗ п л е т е к е н тӗкӗ ҫак ш у р н а л р а ҫ и р ӗ п вырӑн й ӑ ш ӑ н с а
гӑрӗ. И и ввине и ш е к е н , ҫ ӗ н н и н е тӑвакан « С у н т а л ӑ н » ӗ м ё р н е в ӑ р ӑ м латма п у л а ш а р .
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Чӑваш еӑм ах л ӑх ӗп е чӑваш
пултарӑвӗ (проиевотетви).
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1. Чӑваш 'ҫынни еӑртлй, уырыа-ҫахраллӑ- выр&нсенче пурӑиат. Чйваш йалёсем ҫыв&хёсенче ..усра’.еем,“ ..хӑртыӑсем,” ..кагасем," ..канавсем," вётлех вӑрман та, шултара вйрман та кашлаеа лараҫеӗ. Чӑваш
йалёсеиче сат пахчиееоч. тӗрлӗрен йав&ҫеем йал ллемне кӳрсе •ҫймӗҫленсе; кӑтраланоа, хумханса йешӗрб 2. Чӑваш ҫыннп ҫӗрӗҫӗпе иурана г. >Хнӑн ӗҫхатёрӗсем: сухапуҫ, сӳре, кёрепле, сеикё. ҫапуҫҫп, ҫу: ла, тата урӑххисҫм те. Вы.рй,хеенчен: ӗве, еурӑх, еы на, лаша, качака, т. ы. те пур, вёсенчен чӑваша еҫри
лаш а анчах пулӑшат.
3. Хӑй тавра пулс-а пртекен ёҫсем ҫйнчен. хй не хунӑрласа тйракан ҫутеанталӑкрийаваласем у и чен чӑвашсем' пёр пӗрине хййсен с&махӗсемпе, 'пӗлтереҫҫӗ. Ҫавйпгга та чӑканг хушшпнче ҫук лхапалаеен
пачӗсем чйвагн чӗлхинче ҫук та. пулсасейн та вёсеытти чӗяхесенчен куҫнӑ.
4. Чйваш тёрлӗ.ӗҫеем ҫннрен калаҫ-нё чухне х.-;1
ҫывйхӗнчи ӗҫсене кура яалаҫат. Чавалн хайӗн калаҫӑ вёнче те, калавёсёнче те. йумахёсенче те, халапёсенче те, ваттисем каланиеенче те, т. ы. те хӑй таврашӗнчи йаналасене анчах аеӑнат. Ӑкӑ: йуман. вӗрепе,
латна, хырлйх, пахча, уМх, улӑм, сйра,. усламӑҫ, хайӑр, чӑваш асӑнакан урйх йапаласем те чёваш ӗсӗне
пӗрле ҫыхланса тйраҫҫӗ. Чӑваш ёҫ тунӑ. чухне- килте
йапаласем ҫумне пырса перенет, вутӑ-шанкӑ, урапаҫуна хатёрё йунӑ чухне вӑрмаипа. унти ййсӑҫсемпе
паллашат, Хирте суха тунӑ чухйе, улахсенче утӑ
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рулнй вахйтеенче шывсеы хӗррвнче ёҫлекелесе. тёрлӗрен вёҫен каййксене кура, лулӑсене тыта чӑваш
ҫыннп вӗсеы ҫинчен хӑй йуррисене кӗртет.
5. Х улара пулакан ӗҫсем ҫинчен. унтп йапаласем
ҫинчен гр ӑваш йуррисенче есёр нимӗнех те тупаймӑр.
Мёншӗн тесен чӑваш хӑй ёҫӗнче хула йапалпсемие
хутшӑнмаст, вӗеене хййён куҫӗпе курмаст, хййӗн
аллипе тӗкӗнсе хыпаласа тӑмаст, хӑйӗй хӑлхппе хула
ҫыпиисем калаҫнй, йурланӑ, сасӑсене илтеймест.
6. Епӗр чйваш сӑмахлӑхӗ ч&ваш происвотствиие
ҫыхланса тӑшше курма чӑваш йуррпҫене кйна плсе
пйхйпӑр. Ч ӑваш ҫймахлйхён ыттп пайӗсене пётӗмпех
илес пулсан ӗҫ нумайа кайаУ Акӑ чӑваш ҫынни хйй
сӑввисенче хӑй мёнле ӗҫленине. ӗҫри сйнавсене. малалла мӗн тумашшсене йепле кӑтартеа парат:
,.Арпус акрӑм пахчана.
Йевит пултӑр халӑха',.Ул&м ури улттӑ чух.
Пирӗн улйм тин еутас”
..Акса пулман урпана
Л артса тума йӑла ҫукУ
,.Чар&ш кӗлет— сар кёлет.
Тӑрри чӑнкӑ кнлӗшетЧ
..Чёппе ҫиме патӑм та.
Ват чйххисем пычӗҫҫӗ“ .
..Сикрём каҫрйм пах^ана.
Пӗтник ҫулҫи ей.дтӑрма“ .
.,Ҫерем пйсса вир акрӑм.
В ирӗ пулчё ттӑрҫа пек‘\
..Тигг ҫырмана сӗл(ё) акрӑм.
Пултӑр халӗ, выр&пйр‘А
..Пусма кӗпе пусаТҫке,
Улача кёпе усатҫкеЧ
..Пёлтӗр тӗртнё улача.
Урлӑ пулчё улача“ .
..Ш ынлаттарпӑ урапа.
Ҫуркуннечен анчах в ёл ‘:.
..Ҫӑмӑр ҫйва'1', йӗпетет.
;
Хёвел ггӑха!’, тппётетЧ
,.Пуса еартӑм и у рана.
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Ҫил вӗҫтерчӗ пусана".
Ӑрамра хӑма ҫураҫҫӗ,
ТТТурта шурути ҫулаҫҫӗУ
„Ш ӗш к ё вутти хутари?
П ер ӑшӑнса ларари"?.
,,Саккӑрпала йавн& ай чӗн кутлӑх,
Унйн. шереписем сар укаУ
..Кӳлтӗм ту-хр&м хура ут,
Снкрӗ ларчӗ хура хӗрЧ
Чӑваш ҫынни ӗҫ туни ҫинчен пӗлтерекен ҫак&н пек йурӑсем тем чухлех. Епӗр кунта йурӑсене
пай лас мар терёмёр. Вёсене пайласа д&хма та йурат.
О&вӑсене, туй йуррине, ӗҫкӗ ҫикӗ йуррине, салтак
йуррине, хӗр ҫумсен йуррине, вайӑсене, ҫйварни йур
рине, такмаксене уйрйм илее п&хеан, унта пуринче
те есёр чӑвага ҫынни хӑй йав&р ӗҫпе нушталанви
ҫинчен, вӑхӑчӗ вӑхӑчӗпе' савӑнни ҫинчен куратӑр. Х аш чухне вӑл хӑйӗн йурринче малалла мён тумал-_
ли ҫинчен те ас&нат. Чйваш йуррисем пурте сухапуҫӗпе, сӳрепе, ҫапуҫҫипе, урапаиа, ҫ-унапа ҫыхӑнса
тӑраҫҫӗ.
Ӗ ҫ хыҫҫӑн, каннӑ чухне ч&ваш хййне ӗҫре уеӑ
панӑ (пулӑшнй) йапаласемпе еийенленӗ йапаласем
ҫинчен йурлатД Сухапуҫ вйхйчё—вйҫӗ пус&лл& уп.
Ҫавйнпа та стариксем:
..Упрап уй ана пултӑр,
Йалтан йал пӗлӗш нулт&рУ
теҫҫӗ. Сухапуҫые илук хйвалама тытӑннаранпа. ҫурла хӑй * вырӑнне тыра вырмӑлли машпшна пама
пуҫлапаранпа, тыра акмалли машшин ӗҫе кӗнӗреыпе,
ав&н ҫапмаллп. тырасӑвармалли машпшнсем чӑваш
йалне ҫитнёренпе ,.уйран уй ана пултйр” тенё кӑшкӑру (лозунг) пӗтсе ларчё. Чйваш йуррнсенчи суха
пуҫсем ҫинчен кёвӗлеиӗ сймахсем те пётее пыраҫҫе.
Ҫунапа урана выранне автомоиилсем кӗре нуҫласассӑн, ҫунапа урапа ҫинчен йурлаеси те п&рахӑҫа тухӗ.
Чйваш йалӗ икке (иуйанпа чухӑна) уйӑрӑлса
каинп чылай пула!'. Ҫав йапаласем те йурра кӗнӗ.
РевоЛ)утсичен тухнӑ йурӑсем пурте пуйана мухтаҫҫӗ,
йна ,'ырҫын" тесе чёнеҫҫӗ, халухи вёхйтрп йурӑсем

1-мёш X»

С У Н Т А Л

4

пуйана ,,в&рӑхурах, ҫаратакан, ерешмен, сй!й, тискер
кайӑк, киввин кёлмӗҫӗ“ тесе ырлаҫҫӗ.
Ҫак йапаласем ҫинчен пурин те пёлмелле. Иалти учитлӗсен, вӗренекенсен чӑваш ггройсвотствппе
чӑ,ваш сӑмахлйхӗ йепле ҫых&нса пынине пӗлме, сӑнама вёренмелле. К у йапаласем пирки епёр шарласах кайманчӗ. Ҫыраеса та пит сахал ҫырнӑ*).
Ҫаванпа та чӑваш пурнаҫне пелес тесен, вал йеп
ле улш ӑнса пынине сйнас тесен, ҫак ӗҫе халах сӑмахлахё урла та тума пулат. Х алах сӑмахлӑхӗ вал
чаваш происвотствцнче пулса пыракан ӗҫсем, улшӑнусем ҫинчен пёлтерсе таракан напала. Происвотства
улшанна майёне самахлах та улшӑнса пырат. , «Ка
н а т » сойус малашне ҫак ӗҫе йӗркеллӗ, кирлӗ чухлӗ
тума шутлат. Ҫак ӗҫе тума а н а ' вулакансем есӗр те
пулашйр. Пӗрпӗрне пулаш са ӗҫленине нимен те ентмест.
Йут.

Ӗҫлененсемпе

хресченсемш ӗн

пирӗн

хуҫайст-

вӑна ты тма, ш утлама вёреимелле, ку/^ттурӑпа
искуствӑ тёлӗшӗнчен те ҫавах пулмалла.
Н. Л Е Н Ӗ Н .

ҫулхи

*) Ҫак т& ӗш пе ҫырнӑ статйасенв «Канашӑн» 1920-мӗш ҫ у н и о е 1923-т'п г
тупкалама п узат .
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Пенена асӑнса
19.4*24 ҫул.
Сан ывӑлу
Хуйха кайах:
Ес вилнӗшӗн
Вӑл куаданат.
Ҫаырӑк оимӗс
Уй чечекеем
Саншӑн ӗмӗр
. Хуйха йулӗҫ.
Тёнчен—тннёс
Ывӑлӗсем
Пӗр мйнмасар
Асра тнтӗҫ.
Тарах сана,
Ҫурхи хёвел,
Хайар сивве
Ҫтхахнӑшан.
Мухтав сана,
Клйнч-Лейӗн,
Тӗнче мулне
Аркахнӑшӑн!
Ес ҫутахнӑ
Кунсём хыҫуӑн
Санӑн ҫутху
Ҫутах йулхӑр
Шӑпчӑк Ҫ.

Ҫурхи ҫутӑ
Сар хӗвелӗ
Кӗрешрӗ вӑл
Хӗл кунӗпе.
Чун йурахнӑ
Хресчен ашшӗ
Пӗхерчӗ вӑл
Мул никӗсне.
Хӗле, хайар
Сив кунсене
Хӑратрӑн ес
Хӑватупа.
Тёнчен тискер
Хуҫисене
Пӗтертӗн ес
Ӑсупала
Ҫурхи чечек
Савӑннӑ чух
Пытантӑн ес*
Пӗлӗт хыҫне.
Ҫамрӑк чечек
П )ҫне тайах,
Хӗл кун-ҫулне
Вӑл ылханаЕ

Л е н ӗ н.
Кӑмака ҫинри схарикӗ
Ленӗн ҫинрен калаҫат.
Тур^ка тытнӑ карракё
Ленӗн йатне асӑнат.
Ҫамрӑк ара пуҫӗнре
Ленён патхӑрӑн тйрат,
Унйн ҫамрӑк куҫЖнре
Хӗрлӗ хӗлхем курӑнат.
Пӗтӗм хӗнре хуйхипе
Ленӗн умне тайӑлаГ,
Хӑй хуйхине рёлхине
Каласа та параймаст.

Ленӗн йулхаш вилнипе,
Алла лаштах йарас мар.
Кпӗр ӑна йуратса,
Вӑл хушнине тӑвйпӑр.
Пӗрпёринпе ҫыхӑнса
Вӑл пашше-памӑпӑр.
Ленӗн йулхаш ӗҫӗсем
Ӗнхё ӗмӗр сыв нулрр&р!
Ленӗн патхӑр мёлкийӗ
Пнрён пуҫра пурӑнхӑр.

Ли ҫ ҫ и н Микулайӗ
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Кӑрла^ӑн 27-мӗшӗ.
Ленӗн в и л р , — ант^ах вал ҫук мар.

Мён пур пек тӗнт^е ^ётренсе тйрат,
— Нггл'!)ё вйл, вилТ)ё—-вйл ҫук хал,, тесе
Оймахне ҫапаТ.
Нумайёш куҫҫулпе, вӗри кудҫулпе
Х ёрл ё йалава иӳрстсе
Тууйне дунтарат.
Тепри ипдетре. тадта йут дёртре,
Ҫӳлӗ хумере тйрст! та тйрст! с иксе,
Савйнса дурет.
г1)йн. 'дйн... вал внлнё .. аха, пудлахсйр!.
Тинех тип ёнтё пирте вйй. тесе
Ш атах ҫёмӗрлет.
Хййсен урамне дйтес уйавие
Ках^йк туртнйннах туртса ёрлешсе
Раддейе и ахах:
—Тинехн? лекрёре? А-а... йёретре!?
Пуҫлйхсӑр 'яух не дитсе пусатпйр,
Тесе дуййха!’.

ч

Раддейё т.йнах куддул, йухтарат,
Хййён пуелйхне тупйка хура!-—
•
Вилыё вйл—твилиех.
Х ёрлёллё хураллй йалавсем дёклепсе тухрёд,
Ҫӗн тупӑк умне пырса у сӑт зӗҫ —
Рсёклеҫҫӗ вёсен.
Хапрйк-савйтсем тавра на еурса
Пурте харйссӑн хӳхлесе йа^ёд—
Шеледдё пуҫлӑхне.
Тӳнӑсем. папгал... тёрлё сас йанраса илот,
Ҫан-ҫурйм, вйй-хал вӗрет, дуденет.
Ййвйр, т,йтма дук Ййвйр -г!}УН-'!)ёре дуна!', тйвйр...
Ус Ус
*

Антзах йалавсем каллех дёклей|ёгд;
Хапрйк-савйтсем каллех ёд- тытрёд
— Ҫук, |арй н ас ҫӳк,-—терёд.
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— Сук виА меы вал, вшшест вала «Тенён!
Х ӗрӳ сасӑсем йанраса кайрӗҫ,
Пуҫлӑх ппрён ҫук мар, терёҫ.
Лӗнӗн вӑй-халӗ. <;пв|ё сӑмаххи
Ппрён рёрене, ӗҫ халйх йунӗ ӑшне
Кёрсе вырнаҫрӗ.
Еунҫул тӗррине хёртсе шйратма,
Лурнӑҫ лаҫҫттш}е ҫӗн к&ват хума
Ҫӗнё вут-хӗм пур.
Тинох -тпн ӗнтё ан епк. мул хуҫи!
Уйав мар хӑт темӗи ту,— пӑйав ҫех сӑы ш ӑпу.
У нкалах майна.
Вилнӗ Ленёнах тгпре сул тытат.
Еимӗҫё —пирӗн тёрек, пӗрлешӳ.
—Епёр тӑлах мар.
Е п ӗр— хамар, вай, опёр—ҫулӑм... Сыв пул кӗрешу!
Пирён т,ёрҫпнг|;е Ленӗн сунталӗ
Луриӑҫ шӑратат.
Ш алаккӑ.

Л енӗн ш ухӑш ӗ.
Савӑн пуҫӑнти вӑйлӑ, шух&шсёл,
Аслати сассипе ҫӗр чӗтренӗ пек,
Патшасен тискер усал йӗркине
Кунён ҫӗрӗнех шпсе пырагҫӗ.
Санӑн хаватлӑ— чаплӑ гоухӑша
Хёвел пек ҫутӑ, ҫӑлтӑр пек ҫулТе.
Ҫут ҫанталӑкра вӗесе ҫуреме
Нимле емел те ӑна чарас ҫук.
ТТӗлёт йухнӑ пек ирӗккӗн йухла,
Тел хӑват та ҫудне пӳлес ҫук.
Тем чухлӗ пысӑк тииӗссш ҫинчен
Урлӑ та пирлб тӑвӑл пек ҫӳрет;
Тнмӗр картасен, вӑрмансем ҫпйён
Сил пек ыткӑнса, ҫйҫӗм пек кӗрет,
Гинӗс енпӗнчи ю й л ӑ хумсел пек
Пур йениелле те пыроа ҫадӑиа?;.
.\[’ӗн пур ҫёр пшчи етел ӑрӑвӗ
Ҫӑвӑина ӑна, пур те асӑнаТ,
Уҫ
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Н урӑера. Л енӗн й улташ а п ам ётн ёк усни.
Епёр найан куздан са
..Пытару марнг‘ йурлатпӑр.
Атте ҫукшӑн хурланса
Берн куҫҫӳл тӑкатпӑр.
Пайанхи кун—манми кун
Нурӑс урам варрине
Ӗ ҫҫы нш ш ӗн вӗри йуи
Хыват Ленён нпкёсне.

Ҫурҫёр йен чей сил верб
Ун тӗлӗнче лапланё,
Ҫутӑ хӗвел ун сӑнне
Ачашласа ҫутатӗ.
Атте, ӗнтӗ сыва пул
Сана епӗр чыслӑпӑр:
Кунран кунах, ҫултан ҫул
Ес хушнине тӑвапӑр!

Шӑ пч ӑ к Ҫ.

Л енён йулташ а
Санӑн сӑну манӑн умра!
Санӑн чаплӑ ӑслӑлӑху
Пӳртӳ туллн йбритавра...
Тӗнче ҫинче сан мухтаву!
Санӑн куҫу, вы .рса.
Тем ыр сунса каласшӑн,
Иурнӑҫ ҫулне кӑтарТеа,
Вёсен пире парасшӑн.
Санӑн ҫутӑ йака пуҫу,
Ун ашӗячп ӑсу-тӑну
Ё ҫ халахӗ ӑна курчӗ,
Ы рӑ пурнӑҫ сана пӳрчӗ!
Мён мӗн есӗ курманши?
Мул хуҫисем аснӑ чух.
Мён мӗн есӗ туманшн?
Рево.Т)утси ҫ.уннӑ чух.
Ленӗя атте, мухтав сана,
Тӗнче ҫине ҫутатнӑшӑн
Х ура халӑх манмӗ сана
Мул аллинчен хӑтарнӑш ӑн

Санан сӑну манан умра,
Мухтав сана, Ленӗн Атте,
Вилӗм ҫитнӗ. выҫ вӑхйгтра
Ес манмарӑн пире те.
Мухтав сана,
Ҫутӑ хёвел
Уншӑн аха.$
Тумё сана.
Ӗмӗр манмӗ
>
Ы ра сунё
Ырӗк кунӗ,
Пӗр асӑнӗ.
СывлПх сунса
Хам тав тӑвап
Пулташ, тесе
Алӑ парап.
Внлӗм ҫнтӗ
Ҫутту йулӗ;
Тамӑк иӗтӗ
Ирӗк йулӗ.

Л ӗ п ш ӳ С.

Ҫу уйӑхён 6-мёшӗ, 1923 ҫул.

Ленӗн вилӗмӗ.
Илйиҫ йатне асӑнсан,
Ӑ н гр к хыпа? пушар пек,
Ёҫне тата пӑхсассйн
Куҫҫул ту млат, тумла пек.

Ленён йулташ хаклӑскёр,
Пайан куҫна ес хупрӑн,
Ҫанйн ылтӑн ёҫӳсем
Йантрӗҫ ӗмӗр т ё н р п е .

Митаков. Ф.

1-м ӗш Л:
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Каыӑн варвнче
Ӳтленсе пулса,
Кам кӑкри сётне
Ҫнсе усрёнши?
Кам черви епнче
Вы.раса кулса,
Хёвел шёвли пек
Йӑлт-йӑлт сикрӗнши?
Канӑҫлӑхпала
Ултав, суйана,
Пӑвӑо ҫинчи пев
Курса тӑраттӑн,
Мёи пур хурлӑхлӑ
Асаплӑ йӑха,
Вут Пупа пулса.
Перхсе лнраттӑн.

Вут ҫулӑмӗ пек
Чӗлхӳ ҫӑвару
Пепле сивёнсе
Чёями пуллёши'?
Теттӗм пуҫлӑхс—
Хӑрушӑ вилём
Пепле сан ватна
Хӑйса пычёшн?'
Тулли уйӑх пек
Ҫут сӑн сӑпату
Мӗншён хӑвӑргах
ТӗксӗмленчёшиУ
Пурне те курса
Таракан куҫу
Йепле хупӑнса
Тёттёмленчеши.-'
Пӗтӗм ҫёр спнчи
Еҫхалӑхӗшӗн,
Сан йат чӑн чӑнах
Чӑн ҫутӑ сӑлтӑр.
Аслӑ, мухтавлӑ*
Хӑиатлӑ чаплӑ
Влатимёр Илйпч
Улуйанӑв— Ленён,
Хӗвел ҫ.уттл пек
Ҫутӑ йат пултӑр,
Сутӑлса тӑтӑр,
К мёр сын пултӑр!
Уҫ

И л е м е ӗ р п у р н ӑ ҫ . —и л е м л ӗ в и л ӗ м .
1*6110.4,утсига^и пилекснсене епйр « ӑ н л а с т п ӑ р ....

Вёсем виҫҫӗнгр ё . Пёри вунсавкарта, тепри вунудттӑра, кӗсённп вунтӑваттӑра. Асли Йеккём йатлӑ, иккӗм&ш Мӗкӗте, тепрк
, 1)ава. Ӑптшӗ—-котӳҫб, ҫук ҫып, пӳр^ё на^ар, пӗр йеннелле пӑвава
нуҫланӑ, п^ртбн^е йбри тавра шатӑк, таса мар. Пуртне кӗрсеи
йут ҫынна илемсёр, тнскер туйавса каймалла, анцах пире ^апла
■ҫу.1 ҫуртран та лайӑх цев туйӑнат^ё. Т)Ирлӗ амӑшӗ пире, вӗркӗшсӗ ҫӳрриёгаӗй патласан та. епӗр йаланах унта иуҫтарӑиаттӑмӑр.
Каргаш ӗнҫе курӑк ӳсебт>л- вилкарти ҫёмрӗк. Ш ӑ тӑк сен р н пире
пахрана тарма ийт лайахт>ӗ. ҫавӑнпа та епӗр кидкарти шӑтӑккишӗн хуйхӑрсах кайман. Ытти кӳршӗсен пахцисене хӑйар варлама кайас тесен те, йе кӑсен амашбнрен тарса ҫӗр улми аврс
ӑшне пытанма та ҫав шӑтӑксем пире ппг лаггдх'р.

12

С У II Т Л .1

1-меш .V

Ишентер.
Пирён вӑй!.. Вӑй!..
И

(К ала в).

уҫук пайан шкултан, темшён, пит хёиёртесе, ҫутӑлса
килцё.
— Мӗншӗн апла пит хёпёртерӗнха? Ай кчмунсем;:) шурӑ кудавсем ҫитерсе йавӗҫи лён?— терӗ ӑна тӗпелти сак ҫин^е кан^ала
арласа ларакан амӑшб.
Куҫук, вунултӑ ҫудхи а гҫа, йалтп сакӑр ҫуллӑ, шкулта вӗренет, 1’аҫҫейри Ҫамрӑксен Комунисла ('ойусён-ҫе тара!. Сойусра та
нине ашше малтанах пӗдменвб, кайарахпа тин пӗлнӗ. Пӗлнӗренпе вара Куҫука шутсӑр кураймп нул$ӗ. Амӑшӗ те пӗрмай ,,Комун“ тесе тӑрӑхлама йуратат.
Куҫук аыӑшне хирёҫ хадб ҫапла каларё:
—-Хӗпёртемесгр ара, анне!.. П ӑхха есӗ, епё ткултан пӗр кӗвеке илсе килтӗм. Карттинӗсеввон ытла та кулмалла: иупсене
ӳкеряӗ; пӗр пупӗ тепринпе цвркӳре пухнӑ укҫашӑн вӑрҫса
кайнӑ, иккёшӗ те пӗрпёрнн ҫӳҫӗсенҫен иарса илнӗ, вӑкӑрсем пекех сӗкёшеҫҫӗ; тепри тага килӗнве стрепкине ыталанӑ та— хыта
вуптӑват, «,'уллӑ, куҫбсене саркаласа, вы.^атса анрах тӑрат: виҫҫӗмӗшӗ ӗҫсе ёсӗрӗлнӗ те: ,.Мён усси пур сантан. вилӗскертен.-' Хам
тӑрӑвш асав, выҫах вӗлсрен есё ман^!-— тесе кӗтесри турӑшӗ ҫине
лӑв-лав! сурма тытӑияӑ... Ах. аште! Хӑрах килсе пӑхха есӗ: тем
те... тем те ӳкернӗ!..
Аыӑшӗ, ывӑлӗ апла каласанах, шӑрт шарт снксе хӑранӑ пек
пудат. Ҫазӑнтах Куҫук ҫннелле сиввӗп пӑхса илет.
— Тура сырлахтӑрах! Мӗн калан есӗ. ухмах? Кӗхссрп турӑран хӑра пӑртак! Мӗн ҫавӑн пек кёнекесем илсе кплмеллп нур?
Кӳр кӗнекӳне: халех ҫунтарса парам. ҫмн ан куртӑр...
— Ҫунтарма йурамаст. тӳлеттереҫҫӗ, тет Куҫ.ук.
Амӑшӗ урӑх вёнмерӗ, упӑшки ҫинелле пӑхайса идцӗ.
Ашшӗ алӑк .цатён^е ҫӑпата хуҫса ларат. Ы валёае амӑшӗ калаҫнине итлесен-итлесен, вӑл хыттӑн кӑш кӑрса пӑрахрс.
— Сысна!— терӗ Куҫукне.— Ы ранах шкула йамастап, килтех
пурӑн, усал ҫури!..
Куҫук ним те III ар лам ас!’'; карттинёсенех пӑхма хатланат.
Ҫаванпа ашшӗ татах ҫилелсе ҫитрӗ. Кур шуррисене ҫавӑрса
пӑрахрё. Аллисене тӑр-тӑр вётретсе хыттӑн вӑмӑртаса илцё. ПиВёсем хбрелсе карее. Унтам, ывӑлӗ ҫаплах ним те тАннениние ку
ра. ура сине йарт сиксс та^б те, пёр ҫинҫе пушӑтна Куҫука питӗнг,енех внрлбн ҫапса плвӗ.
Куҫук макӑрс.а йат,ё, ан^ах к а л л а х , ним сёмах та в^нмерё.
Амӑшё ҫапах ывӑлён хутне кӗрен пек пула!.
*) Комуниссем.
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— Аи тив. Еёркури!.. Тен. хайех турленёске, тет вал.
Кёркурийё, Кусу в хал> те аллинцен кёнекппе парахманнине
курсан, пушшах урса ҫитрё. Сӳҫ пуҫӗсем шӑрт пекех тӑрса карёҫ.,
Кӗтесри турӑ ывӑлӗпе Мивулай ҫветтуй сӑнӗсем ҫйнелле пӑхса-а
ил^ё те. турйсем ӑна пккёшё те пит хайаррӑн курӑнса карӗҫ.
— Т>ар ывӑлна, ^ар!— тенӗ пекех тӳйӑн^ӗҫ. Кбрвурп варӑ,
турӑсен кӑмӑлнё кӳрес тесе. ҫӗтел патенте макӑрса таракан Куҫука ҫамкш трнёх калӑплӑ ҫӑпатапа йара ц а |ӗ ,..
Куҫук ''авӑнтах ҫбрё анраса ӳкнё. АГакӑрмарё-тумаре, Пӑваш кӑвак куҫӗсене те нид сшҫтермеҫӗр ҫӳлелле нӑхса выртрё...
Вилнӗ пек пул^ӗ.
Ҫ ийӗнрн ашщӗ:
.— Вил пӗрех х у т ,. ҫӑва патне кайманскер! Пур пӗр ырри
пулас ҫук ҫйртен, тесе ху$ӗ.
„Снртен" ,тесе вӑл иӗр Куҫук ҫ и р е н а щ а х мар, еойуера
тӑракан йалти ыттн а$асем оинцен те каларб 'курӑнат. Ун пек
а^асеье. вал пурне те к урай мает.
Кугук ашшё те, хата ъггтиоен те,— пурте а^псене Сойусра
тӑнӑш ӑн вилём суяаҫҫӗ. Пур$е хайсен ацис-ем ҫинцен:
— Кайц-ҫӑр ҫӑва патне! Вёсем пйрӗй а р с е м мар,— антихрпс
аргеем, антнхрнс вёсене кӗлеме садса кайнӑ,— тееҫӗ.
Ним сасӑсӑр ■ҫдлай анраса вы ртҫан /К уҫук кусӗсем ҫапах та
тем ҫпне,— ашшӗ те, амйшб те пӗлмен йаиада ҫине,— хӗпӗртесех,
шансах пӑхнӑ п ек’пул^ӗҫ; пёрре .пёр йеннелле, тепре тепёр Йеннедле хуллен, снсӗяксӗр,выл,анса нл^ӗҫ; пӳртре мӗн пулиине, сам
ка ҫине кадйк ҫапӑнннне пӗлмен, курман дек пулеа айаккалла
снрсе, шутарса йарасшӑн пул^ӗҫ...
,
Анрхх калӑп ыраттарни куҫсене ҫёятерсе и л |ӗ ил^ех... 1Гуҫук тӳсеймерӗ: ал д ш гр кёнекнне пӑрахмаеӑрах ӳпкелешме, т.а
нӑшма, макарма тытйа^ё.
— К аӗ ним те усал ӗҫ туман. Йаъҫейкӑна кайса пӗлтеретёп...
йе йал советне... Ним айӑпсӑр хёвеме, вӗлерме саккун ҫук, —терӗ
вӑд ашшё ҫннелле иӑхса.
Ашшӗпушшах, паҫӑрхинрен те хы тӑтарй хса, туллашса карӗ
— (’.ама пӗрре пуҫна ҫапса ҫёмбрем, мӗнле вӑл ,— ашшӗн^ен
иртсе кайма Пуҫланӑ!.. П арах алӑран антихркс кёнекине... па
рах, тетӗп!.
Куҫукӗ пнрзхмас'г...
Ашшӗ пӳлӗме хупнӑ арӑслан пекех хай арлан са ҫитрӗ. Урайӗн^е так аха.л» тапӑртата пуедарӗ.
— У-ух-х!—тесе шӑлӗсене хӑйраг.
— Вёлерӗп сана!—терё те, каллах Куҫук ҫурӑмне калӑилӑ ҫӑпатапа туйантар^ӗ.
— Кай ҫӑва патне, тухса кай расрах!.. Кай!.. Кай... тесе
Куҫука алӑкранах тапа-тапа, ҫышкӑвтара т,ышкӑнтара кӑлареа
йа-ҫӗ.

!-!
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И
Лмӑшё, Куҫук хутне кёрен пек туса та, ншч те тӑваймарё. Пёр сӑмаххнне анрах хута кӗнн пулрё.
— Ма ҫапатӑн Куҫука? Хамӑр арах вӑл, ҫывнӑн мар. Тен'
хӑнех тӳрленсе капе. Хал, ытла та гаырӑк вӗт. Ҫамрӑк турат вал
авкаланма ну-рата^,— терӗ упӑшкинё.
У рӑх Куҫукшӑн ним тума та пултараймарё.Хйй те вйл ку
таранрен упӑшки ирёкёнрен тухайман. Упйшкине итлемесен, ӗҫ
вал хушнй пек пулмасан, Куҫук ам аш ёхӑй те упӑшкннрен нумап
тӳскеленё.
Куҫука ҫапла кӑларса йани ӑна хурлантаррӗ.
— Мӗн ухмахлаяанши есё, Кӗркури?— терё вӑл упӑшки н е— Й алтапирӗя Куҫук пӗррен анрах мар вӗт,— ҫирӗм ара та
ытла теҫҫӗ вӗсен парттинре! Мӗй хуйхӑрмалли пурха учвш&н?
Вёлерес пулсассӑн ла— пар иирён киле килсе вӗлерес ҫук, ҫирӗм
килё пӗтӗмпех пӗтмелле пулаЕ Вилес пулсав та тат^ халӑхпа, мирпе вилетпёр,—ҫнрӗм килсахалах ыар вӑл!.. Хут те хӑҫан та пӗрре
вплесех пудат. Мӗн уншӑн хӑраса хамӑр арана ҫапмалли, хёнемелли пур? Ҫӳреррёр хӑйсен ӑсӗпе, хӑйсем пӗлнёпек...
Ку тӗл 1е }куҫук амӑшӗ калама рарӑнрӗ. Сак ҫнне хунӑ
й ӗ к н н е в ӑ л каллах алла тытрӗ те, паҫӑрхин пекех: Пӗтӗр-р-р!
Пӗтӗр-р-р! пётёрме тытӑнрӗ.
Упӑшки пӗр сӑмах та рӗнмеҫт...
Еуҫук ӑмӑшӗ татах темскер каласшЗн. ^ӗлхи вӗҫне ҫёнӗрен
ҫӗнӗ сӑмахсем пырса тӑрагҫӗ... Ака вӑл рӑтаймарӗ, каласа та
йарё.
— Тен. ӑҫта пёлен, вёсем те ахалех хӑтланмаҫҫё пулё?
Ахартнех, вёсем хут вулама пӗлеҫҫё, мби ҫырнинё пурне те
вулаҫҫӗ. Ҫавӑнпа суйипе равнине те уйӑраҫҫё пул, ҫав?.. Епёр мён
пӗлетпӗр? Пӗр сймахне те тӑнӑшаймастпар. Пирӗншён пулсан
хут гырнӑ хут пултӑр, хут аха.р хӑмах— нккӗшё те пӗрех. Вуларрӑр, ҫӳретрӗр, хййсеп ирёкӗ. Ах, ма йатларӑмши епӗ Куҫука
темле ниме кирлӗ мар кӗнекишён? Епӗ шарламан пулсан ним
те пулас ҫукрё... Ах, ухмах! Ма шарларӑмпш вара? Вулатйр,
куртӑр пулатрӗ карттииӗсене— Пупсем ҫапла, ҫ а п л а ,— тенӗрен
каласа йатӑм пулас та ӑна, сӑмахне...
Куҫук амӑшё каллах рарӑнрё. Темле йурамнсёр сӑмахсем
персе йарасран хӑраоа нлнӗ пек пулрӗ. 1)уроререн пӑхрӗ те, хӗвел
каҫ йенведле сулӑнни, хурӑнсемие йӑмрасем ҫинелле шуса ҫитсе
ҫуттисем рӳрере йанаХхи ҫине укни, тата урамра хӗрупраҫсем
витресемие шӑнкӑртаттарса шыва кайнк, арҫынсем ҫырмаран лашасем ш ӑвара, ш ӑвара удӑ-хни курӑнах карӗ. Анрах Куҫук амӑшӗн тагах каласси килет, татах рӗлхе вӗҫне темле сӑмахсем пырапыра тӑраҫҫӗ. Йулашкпнрен, Куҫук амӑшӗ сӑмахсено тытса тӑраймарӗ: каллах хӑй тӗллӗнех сӑмахлама пуҫларӗ.
— Тепӗр йенрен тата, гпухӑшларах иӑхсан, рӑнах та нп.м
еуйн те, ним мӑшкӑланн те ҫук пулӗ унта?.. Куҫук кӗнеки ҫинренех
калатӑп та-ха спӗ... Пупсем укҫашӑн каонине, пуп хмрӑмё нихҫан

1-мёш Л'

С У II Т Л Л

15

та, тӑранаиманнине такам та пӗдетпӗр ӗнтӗ. г|]иркӳри укҫашӑн
тӳпедещни вйл ^ӑнах та пулма пултарат.... У ятан тата пуп хӑй
стреикине ав^ах ^уптумаст пулӗ? Тахӑшне те "ҫуптӑват пулӗ..
Акӑ Леш кассп пуинех илемха. Мӗн-мӗн каламаҫҫӗ-ши ун пирки'^!
Хӑй майрипе пурӑнмаст, теҫҫӗ, шкула, хӗрарӑм уҫитлӗ патне ҫӳрет, теҫҫӗ. Тата "Хӗветӗр салтак арӑмӗпе тытнине те «алаҫҫӗ. И — х!
Пурне те каластӑк—-каласа та пӗтереймӗн. К улааллах ҫав ӗнтӗ ун
пёк пупран. Уншӑн а^ана ним те айӑпдӑмадли ҫук... Усӗр пуп
турӑшран кулшпте ун ҫине сурни ҫин^ен,—турӑ ҫырлахах (сахсӑхса плвт),— калама та хӑрамалла. Ун пёк пуп пулсассӑн та тамӑка каймаллн ҫеҫ пулӗ.:. Ш ухӑшласан тата, пулмӗ те тес сук,
тсӗр ҫын тем те хӑтланма пултарат. Пуоё те аха% етемех пулӗ
ҫав, ҫветтуй тавраш ех нулас ҫук...
Куҫук амӑшӗ хадапне татах та нумайа т й с а ц ё пулӗ. Пекине
лӑрахпӑ та, пёрмай калат... Калат, татах к а л а ! Сӑмахлама йуратаканскер,. нихҫан та сӑмахран аптӑрас ҫук. Ан^ах ку хутра
упӑшки хӑратсах ^ар^ӗ пулас.
Куҫукне пӳртрен кӑларса йарсанах, Кӗркури, ӑш^икне пит
ттлтарса ҫитернӗскер, алак п атён 'р кунтӑк сакки ҫ-пне, темскер
ёҫ: туса ывӑннӑ пекех, лашт ^ӑсӑлса выртрӗ.
— Ах. ку мур аТ)Ине!—■ терӗ вӑл ӑшӗн^е. 3 ятан арӑмӗ ӳпкедешнине выртнӑ ҫӗрте птлекелерӗ, ан^ах хнрӗҫ тавӑрса пӗр
сӑмах та каламарӗ. Халё тпн, арӑмӗ темскер хӑй халапне йама
тытансан. Кӗркури '§ӑтаГгаарӗ.
— Молчат!—терӗ вӑл арӑмне.
Арӑмё ҫавӑнтах хӑраса ӳкрӗ, сӑмахлама '^арӑн^ӗ.
—- Ӑҫта есӗ темскер те пӗр ҫннт>ен калаҫма тытӑннӑ? Ай
есӗ те „комун" пуласшӑни? Пӑртак 'рдхӳне ҫыртас пулат, атту
^тлаш ш п вӑрӑмланса кайнӑ...
Араме те ^ӑтаймарӗ.
— Мён, епӗ ним те ытлашшн калаҫмарӑмҫке! Ай манӑн .калаҫма та йрӗк ҫукп? Калаҫма 'Вёлхе туса йанӑ пулӗ тетӗп...
г1)ипер кунтӑк ҫ н н р выртакан Кӗркурп, арӑмё апла хнрёҫле
каланӑ пек пулсанах, сасартӑк ура ҫние спксе тӑТ)ӗ те, хӑратмаллӑ сасӑпа каллах:
— Молчат] терӗ.
;
Арӑмё те вара, упӑншш-ҫеи пит хӑрама вӗреннӗскер,— тем.
хӗнеме пуҫла¥ пулӗ тесе,— ҫинҫерех сасйпа:— Дй, хурах-х!! тесе
хыттӑнах ҫухӑрса ил'рё.
Кӗркури арӑмӗ ҫиие, Куҫук ҫине ҫиленнӗ пехех, тарахса,
ҫиленсе карӗ. Ҫавӑнтах хайхи калаплӑ'ҫӑпатине йарса 1Щ>ӗ те,
арӑмӗ ҫинелле ,,вӑр-р!“ ывтӑнтарса йаҫё. Калӑплӑ ҫӑпата Куҫук
амашӗн сылтӑм хулпуҫҫнне нырса ҫапӑн^ӗ.
Куҫук, амӑгаӗ:
—- Ӳ-у-у !!! тесе у лама тап р атр ӗ... Кнл хаш ш уҫӑлаа пӗр
ҫывкилнине курсан ҫеҫ, уласа йбме ^арӑн^ӗ.
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III.
— Ман к плес... Мӗн ҫёмӗрлетбр?
— Хамӑр епнр... Куне ҫавӑн пек пайан... Ҫӗмёрӗлметли. к у н ..
— УГен анла ?
— Х ӑва-с пӗлетӗн бнтё, Лариван. Х а .р и арапаца пётбм
кнлӗш|иккине паса!, ним тума т а ҫук, нрбксӗрех ҫӗэдрлес пула!,
Вйрсас та пула!... Ах, ку усал саман ана!..
П етӗр ' Лариванбпе Кёркури “ҫасах халапа хёртрбҫ. Куҫук
амӑшб те ҫыи умение лӑпланса каллех йӗкнне тыгрӗ.
— А ^апӑкава ӑна •рарас пула!. ^арм асан пӑсӑлса капаҫҫӗ,
Т,арас пула!,— тет еатурлансах Петӗр Лариванӗ.
— '1]армалӑхах ним те туманха та аци... Пёр ҫав кӗнекп
пирки аирах тапранса карӗ. Кӗнекине вӑл ҫапман вӗт,— тет Куҫук амӑшӗ
Ы вӑлё хутне кӗрсе калаҫни Кбркурийе Лариван умение п у к ш ах килӗшмест.
— ^арӑн» теҫҫё сана, Хӗветле! Калӑп тивни сахал пу.тҫим
тата? —терӗ те Кёркури, арӑмӗ ҫпнслле хайар куҫӗсемио шйтарса
пӑхса илрӗ. Вӑл пӑхнинрен такам та хӑраса каймал.та.
Ларйван,^Кӗркурипе пӗр ҫулталласкер, вӑтӑр ппллёкрен пртсе хӗрӗхелле ҫывхара!, хура сухаллӑ, рейе куҫлӑ, ‘йасарах тумланма йурата!, алла кбрекен тбрлбрен таварпа уелам тӑва!, йалта пит турра кӗлтӑвакан ҫын пек ҫӳрет, кашни урам тӑваткӑлӗнт,ех, ваш яи ҫьш патӗнрех „комунсене" ҫнме йуратат. Кёркури ун
пек мар, сутӑ, та тумаст, ■ҫух вӑтам хресрея, апрах. темшён, ху!
тҫ хӑҫан та Лариван хыҫсӑнрах кайма пӑхат. Крне, Лариван
йышшисемех йалта нумай мар, анрах. хӳри ҫин$е ларса пьтраканӗсем сахалах мар. Ҫавӑнпа та Лариван йышӗ йалта ■ҫнлай вӑйлӑи
курӑнса тара!. Килте, ӑш& пӳртре Лариван маалӑ шухӑшламаншь
сем те, урама тухсан, темскерле хура вӑаран хӑранӑ пекех, Л а
риван йышӗнрен, Лариван йарӗнрен хӑрама пуҫлаҫҫӗ. Кндте хӑраман паттӑрсем те вара урама тухсан сивӗ ■ррпе аптарама пуҫлаҫҫб. Лариван йы.шӗнре тӗрлӗрен сынах пур: йалти пупё те, тнйерукё те, ватамми те, руххи те, карма ҫӑвцрӗ те, тата ытти те.
Кёркури патёнре те Лариван хай йуррпиех йурла пуҫларб
— Арасене ^армасан, мён майе пур вара?— тет вйл.— Тем те
калаҫҫб вёсем. Турӑ ҫук, теҫҫӗ. Етем тастан. хӑйаматран, упйтерен пулнӑ, теҫҫё. Ҫӑлтйрсем те, хёвелё те хайсем тбллёнех, турйсӑрах пулнӑ, теҫҫӗ... Нимскер вӑтанасси, харасси тӑвассп те ҫук
вёсен. Вбсене нтленипе ҫӳҫпуҫ вирелле тарса кайат. Мён майё
пур вара?... Пётём йал ларутӑруне пӑсасшӑя. ватгпсене итлемеоҪё...
Кӗркури, ытти хӑтти тарам пул сан та. ҫав ,,йал ларутӑруне
пӑсасш ӑн, ватгпсене нтлемеҫҫӗ“ тенипе пушшах кнлбшнб пек
пула!. Куҫука та вӑл, пуринрен ытла, ҫавш ш ӑн ах кураймаот. ^
— Ҫавна калатӑп ҫав епб. Пбтбмпех пА сиса кайаҫҫё. 16ван ашшёсене те ним те итлеми пулаҫҫо,-— гет Кёркури т е • Гарпван а хирӗҫ.
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Хӗветле вйл сӑмахсене ҫӗр хут та илтнӗ. Хйшне, тён'ве ҫнпцен кӑланисене, хӑлха виттёрех кӑларса йарат. Ун ҫин§ен вӑл
Куҫукран та, кӗнексем вулапӑ ■ҫух, нумай илтяӗ, анцах нихӑшин
сӑмаххи те ӑш а кӗрсе йулмаст. „»Ашшбне хирёҫ пырат“ тенине
те питех хӑлхана -ркмест.
— Хирёҫ пырса нимех те туманха, тейейрет.
,,Комун“ тесе те вӑл Куҫука йалти ҫынсем хыҫҫӑя кайнипе антуах тӑрӑхлат...
— Вӑл турӑ ҫук текен а^асене ҫын вырӑнне хумалла мар,—
тет катлах Лариван,— ҫӗрсе выртакан навус вырӑнне те хумалла
мар, навусран тырӑ лайӑх пулат... Ҫук, вӑл а р с е н е ҫӗртри тусан
выранве ан$ах хумадла...
Апла калани Хӗвегле ӑшне ытла ыраттарса йа'§ӗ. Ларивана
тавӑрас тенё пекех, вал та вара ҫапла ҫыпӑҫтарса ху^ӗ:
— Есё ӗнтӗ, Ларпван ш щ е , сутуилӳ те тӑватӑн, укҫа пухагӑн. Санах та райа кайӑнши?—тесе ыйтрӗ Лариванран.
Лариван хӑйнетӗртсе каланине сисрӗ. Ҫапах та, ним вӑтанса Тсийасӑрах, Хбветлеве хирӗҫ ҫавӑнтах ҫапла тавӑрса каларӗ.
— Енб райне кӗрепех ӗнтё, терё.— Темле кӗме май килмесен те, рай карти тулашӗн-ве те нулин тӑрӑп тӑрӑпах. 1'ай карти
тулашне ӳкпё йӑвӑҫ енмӗҫӗсем пурте манӑн пулӗҫ, ҫисе йарайманнисене— сутӑп...
— Апла пулсан, ҫапах есб райнех кӗреймсстӗн еппин, ҫапах
пӗр уылӑхӗ йулатех,— терб татах Куҫук амӑшӗ.
— Лариван райа лекети, лекмести, сан ёҫ ҫук унта. Ан-ҫах
Куҫука '^арасах пула!’.
Кёркури апла калани Ларивана сӗнёрен хӑнартса йарат.
— Халӑх ҫине илсе тухса хёнемелле, вара хййсемех т>аранасгё... Иухӑнса ларакан пуртне хадахпа туртса илмелле, йеытах памасан, ншсе салатса намалла,— тет Ларпван.
Халйхпа хёнессн Кёркурийе питех кӑмӑла каймар?, ан'§ах пуртне салатас шухӑшпа кшгёшсех те каре.
Хамӑра хупаераи хӑрамалла тата'.^-тере вал Ларивана.
— .Мён хӑрамалли пур? Хамар маяла йёкётсем сахалим в а 
ра?.. 'Ҫнмха, Кёркури! К ёҫ|р Кириле салтак матки патенте йёкёт
сем пуҫтаранаҫҫӗ нулмалла Кайса хётёртемха епё весене,— текелесе Лариван пӳртрен ййпӑшт тухса шурё.
Хӗветле тӗлёпсе к ӑна йул§б. Ащргх пӳртре Куҫук ҫуккине
аса илТ)ё те, савӑнтах темрен хараса илнё пек иулт)0.
Пирбн Куҫук леш „Комунсени пуртне кайнӑ пулас. Ларп
ван йёкё§ёсен§ен лекмесеп йурӗ, терё вӑл упӑшкине.
— Лекин!.. .Тектёр вара!
— Кайса ■$ёнес... Хамар авах вёт!...
*
Кёркури у рай хӑмнне^тӑрйс тапрё те, Хёвотлепе тар-р цётретсе, хйратса на’§ё.
т - Молвит!.. 1»ы<;йь ларин -лартар ыратгрся!.. Тр*нес тёлёшпе
ура йарса ан нус, 'га»;та хуна та хӑвалаоа кӑдарса йарйн...
Сунтад Л» 1.
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IV.
«Кокуясем». пуҫтарӑнакан пӳрт. Хуҫи выҫлӑх ҫул арамбне
Ҫеиӗре пӑрахса кайнӑ. К айнӑраепа ним сасси хурн то ҫук.
Т)ирлесе вилнӗ, теҫҫё йалти ҫынсем. Нур’вб ҫӗнб пекох:
пӗриквйс ҫул а н р х туса лартни те. Ӑшӗ ытла пӗ$ёккӗ мар, пысӑках та мар. Анг$ах ,.комунсем1‘ пуҫтараима пуҫланӑранпа пӗтӗмпех улшӑннӑ: ӗлёкхипе танаш тарсан, палламалла та мар. Ҫтеписем ҫине пур ҫӗре те карттинсем, плаккатсем, т у р оухаллӑ Карл
Маркспа пысак пуҫлӑ Ленӗн, Ҫнновйӗв, Тротски сӑнӗсене ҫатса
тултарнӑ. Ма-эди хӑми ҫшгелле пӑхсан та, куга К а н а т тӗп саккунӗпе (конститугсийёпе) каллах тӗрлӗрен пысӑк, сарлака плаккатсем
курӑнах кайаҫҫӗ. Тёпелте пӗр кстессине кӑмакапа шай туса х ӑма
ла пӳлнӗ. Ҫав пӳлӗкӗн ку й е н р каллах хӑмаранах иткап пекки
тунӑ та, тӗрдёрен п ы сӑк-пӗрк кёнекесем майлаштарса пӗтернӗ.
У нтах тата хаҫатсем куналанса выртаҫҫӗ...
Пирён Куҫук кӗҫӗр ҫав пӳртрелсӗтел хушшинце лара иарат.
Сӗтеллн ҫ и н р , тӑвар килли ӑш б н р , п ё р к шуҫ ламппӑ шӑТви ку
се пек ҫутатса тӑрат. Хӑйу ҫунса пынӑ майан ҫунӑк шӑрши те
пӳрте лаках сарӑлса тула?,
Ӑшне ҫуяӑк шӑрнш ларнине Куҫук ним те туймаст. Ленён
ҫин^ен ҫырнӑ, пёр п ӗ р к кёнеке тытнӑ та, вуласа ларат'.
Пӳртре шӑп...
Пӗр ш ӑ р р к ӗ ҫее кас-кас кӑмака а й ӗ н р хӑйӗи каҫхп йурри
не ш ӑрантараС Тата ҫӗтел ҫин$е кӗнеке листисем уҫӑлкаласа илнипе пӳртрн шӑплӑх кӑшт нӑоӑлнӑ пек нудат. Ы тла шӑп пулнӑран тата Куҫука пӳртре ларма темле кицемле пек... салхуллаи
туйӑнат.
— Пӗри те пулсан килместши? тесо вӑл цӳреррен те пӑхкаласа илет...
Вӑхӑгҫӗ иртерехха, хӑпӑ та хал* а н р х ҫутнӑ. Саванна йулташсене пӑртак кӗтмелле.
Куҫук кӗтет. Кӗкекине вулат... Татах кӗтет...
Акӑ ҫенӗхре шашӑлкка сасси и лтён р.
— Путех Иван килет пулас!
Пӗляӗ пекех, алӑкран Куҫук йулташӗ, Иван, кӗре парат.
— Ма пит ир килтӗн, Куҫ.ук?
— Т^итта.рӑ пуҫӗн ир килмелле ӗнтӗ.
— Ҫук, уншӑн марха есӗ... Пайан ытла ир килнӗ.
— Ан та шарла... Калӑп кукли ҫитерсе йа$ӗҫ.
— Сана та-и?
— Мана та ҫав. Сана та им апла?
Иван, п ё р к к ё те, лутра, сара аца, кулкалат а н р х .
— Аран тухса тартӑм, Куҫук! Атте тураш кётессине ■рркуҫлантарса лартрё те:-«Сӑхсӑх, пуҫҫап, цорт а р » , тет.
— Иуҫҫанмасан, каллапна йарап! тет. Епё хӑрарӑм. Ирёксёрех хёрес хывса илмелле п у д р ...
И ванна Куҫук иккёшё те:
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Ха-ха-ха-х!— тесе

кулса

йат)ӗҫ.
. Мевле пӗтерес ку тёттём сухалсенеУ терё те Иване, Куҫук ӑна хирӗҫ тавӑрса та калаймарӗ,— сасартйк урамра адасен
ҫомёрӗлсе, кӑшкӑрашса пынн куранах карӗ.
„Епӗр кам-м? Кпёр кам-мУ—
Сысна пасар лан^исем! Паи рссм!
Пнре хирӗҫ капакан-н, кайакан-н
Пыл*§йк пулё таптама! Таптама!
Кпбр кам-м? Епӗр кам-мУ-тСысна пасар пав^исем! Пант>исем!..
Куҫукна Иван ^ р е р р е н пӑхрӗҫ. Урам хушшипе нӗр ушкан
гамрӑк йӗкӗт хӑй тёллён тискерленсе, урасемне тапӑркгатса, уриӑ
пек пырат.
Вӗсене курсанах, Куҫукпа Иван, хӑйсем те оискёрёҫ, темрен
хӑраса нлнӗ пекех пулцӗс...
Урамра пӗри, р т т а р ӑ ҫинелле пӑхрё те:
— Комун-н-п!... Т)0-о-р-т!... У-х-х!—тесе пыршн пакарти тухнтденех ҫухӑрса ил|ё.
Куҫук ӑна сассин^енех палларӗ. Ҫухаракан Лариван ывӑлӗ,
Микула, пул-ҫӗ. Урамри ушкӑнне йертсе пыраканӗ те ваЛах мӗн.
Кӑшкӑрашса, ҫётёлсе илнё хыҫҫӑя урамри ушкан таҫта тӑвалла ухеа куҫран ҫӗген пек пул^ӗ. „Комупсен" п ӳ р р патяелле пырасси—тӑвасси пулмарӗ. Куҫукиа Иван та ҫӑмӑллӑи сывласа ил^ӗҫ
— Иёлес ҫук вӗсене. Тен, кунта та кӗре-рбҫ?... Пётӗмпех са
ван йышшисем пухӑннӑ, терӗ те Иван пккГмнӗ те хаҫат-кёнекесем
вулама ларвӗҫ.
Пӳртре каллах н;ап пулрё.
Каллах ш ӑ р р к йуррине кӗнеке хаҫатсем кӑштартатнн анцах
ш ӑплӑха пӑсма ты т ӑн р .
А нр,х вӑл та нумайа нымарё...
Урамран сагартӑк цӳрт йеннелле патаксемпе те, ■рулсемце
вӑркӑнтара пуҫларӗҫ.
— Вӑн-н-н!.. Вӑн-н-н!—тенб сасаеем пбтём пӳрт ҫтенисем
ҫумне пыра-пыра ҫапанма тытакцӗҫ.
У н р н те пулмарӗ: Луӑнкӑр-р-рУ фанкӑр-р! терё те, нёр кан тӑкан ли пысӑк куҫех шӑпар-р-р саланса карё.
Куҫук <;авӑнтах ламппине лап С^нтерсе лартрё. Алӑкне шал
йенлен питёрлӗ те, 11ванпа.иккстё хавартрах тепсакапне анса
тӑлёг. Хӑйсем хӑрапипе пбтӗмпех р т р о н е йернё. Куҫукӗ ^ ап ах :
— Кбнекнсене пётерес марлё, ҫавсенв хёрхенетёп. тет.
Иван ним те цёнмест: танрас ҫинце хытса кайнӑ пекех ларат. Хӑй шап шура шурса кайнӑ.
Пурт ҫтенисене оаплах кӗрбслеттереҫҫӗ... Машкаланӑ пек,
тип шапнсем те тӗпсакайӗн.ҫе;
— Лӑрк-лӑрк-ор-р лӑрк!— тесе Ку<;укпа Иван ран кула-кула
илеҫҫӗ..

Тепёр кун не ирех $итгал,иӑра комсомодссн пуху пул'вё. .Иухава, т,ӑнах та, Куҫук амӑшӗ калашле, пӗр ҫнрём ацана йахӑнах
пухӑннӑ. Пухӑннӑ <амрӑксем пурте пусӗсен.е тӳрӗ тытаҫҫе, маттур
пӑхаҫҫӗ, маттур калаҫагҫӗ.
— Ну, Куҫук! Иван! Харамарӑри каҫхине? тет пор сасб.
Куоукпа Иван та йулташсем хушшиняе хӑпартланса авц ах
ҫӳреҫеё. Куҫукб ӗнертрнпе ӑш а ҫӑкӑр йаман, ҫапах хырӑм ҫин^ен
ним те шухӑшламаст, ун ҫиптрш маннӑ пекех ҫӳрет. Ҫав тӗрлё
кулса, ҫутӑлса, теме, малашнехине ӗмӗтленсе тӑракан маттур йулташбсем ҫинелле пйха-пӑха цлет те, Куҫув татах хӑпартланса, ҫунатлансах кайат.
—- Епӗр вӑй.. Вӑй!... тет вӑл ӑшон^е.
— Иу, уҫар пулӗ пухава! Пурте >ухӑнса гитнӗ пулас,— 1тст
Мнха.ьа сасеи.
Михана вудӑсра пккӗмош сыпӑклӑ, шулта вӗренст, йаздейкка
ҫекреттарё. Ӑна хирӗҫ ҫамраксем пурте пёр харӑс:
— У<;ар! У<;ар!-терӗу.
Уҫӑлао оумӗн интернатсионал йурламалла, тет Куеук.
Ыттисем: Йурлар!... йурлар!... терӗҫ!...
Пуҫларёҫ йурлама...
Паттӑр та, Турӑ та, патша та,
Пире никам та 'ҫ&лас ҫук.
Ҫӑлӑнӑҫа епёр тупӑпӑр
Хамӑрӑн ҫамрӑк алӑпа...,
К уҫука,. пуршгҫен ытла, ҫав сыпӑк ӑш а оынӑҫат, ӑиа вал
ытти сыпӑксен^ен те хӑватлӑн туйӑнат. Иурласа ^арйпсан та, Куҫ.ук каллех ҫавнах аса идет. Ҫавнах вёл ёшёнҫе тепӗр хут йурласа йара¥.
П аттӑр та, Турӑ та, патша та....
— Пайан кун йӗркин^е ҫакан иск босем пур, — тот <;име р
уга сасӑллӑ ҫекреттар.
— Пбрремӗш — ■дитта^на кантӑкне сёмӗрекснсепе суга парасси, иккӗмӗш — ҫиТес вырсарня кун шкулта ҫпектаккӑ.]) лартасси,
виҫҫӗмбш— полнткрамӑттӑна вёренмелли крушок уҫаееи, тӑватгӑмёш - - вак-тӗвексем. Кун йӗркине йытӑватпйр-и?
— Йышӑнатпӑр р!
— Йурё еппин. Еҫлсме пуҫлӑпӑр.
Ҫекреттар каласа пётериб• нбтерменех, алакран Иван амагаб,
те пит г5упса килнӗрен, хаш каса кёре пара?'. Лллпне нӗр варӑм алтуйи тытпё. Кёнё кёменех вйл тӳрех тӗпелто ларакан Иване иатнелле иртме тӑра?.
— Ах тур-тур-р! Мён курас санпа? Пӗтбм йал кула? вёт ӗнт ё ! . Ӑҫта пыр унтах:—Сан ывал ҫапла марн, капла мар-и? теҫҫб.
— ,,Комун“ парттин^е тйрат мари? теҫҫб. Урама тухма та ҫук
нур те сиввёп пЯха пуҫларбҫ. Темскер вӑр тунинвен те усал ӗҫ
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тунӑ пек пӑхаҫҫӗ... Ата, Иван, киле! Тархасшӑн хокех ҫын умение
намӑс ан кӑтарт... А!а!... Ата!., тетёп.
К ар^ӑка Иван патне йамарёҫ. Ҫекреттар уҫӑ та хытӑрах сассипе витермеллех ҫыпӑҫтарса лартрё.
— П атакпа ҫӳреме кунта сурах кётёвё мар. Пуху хупӑнмасар Ивана йамастнӑр, пуху хупӑнсан хӑйех пырат. Итлеме уркенместён пулсан, есё те ларса итле!— терё.
Иван амӑшӗн нрӗксӗрех рдхине ҫыртмалла пулп>ё. Ҫав тёрлё
нумай а р с е н е курсан, унӑн пӗтбм куҫ пуҫ саланса карё.
— Ак тамаша... Ак тамаша... Йтлесе пӑхам-ха еппин, тесе
хӑй ӑссён ыйкӑртаткаларӗ те, алйк патёнҫи кувтӑк сакки ҫине лар$ё.
Таҫтан тёлнех пулах тата, вӑл ларнӑ ларманах, алакран
Куҫук ашшё те вёркёнтерсе кёрет.
— Ата киле! Мён выҫӑ ҫӳренУ Ата, сысна!— терё вӑл ывӑлне.
Еуҫук тӑрук хӑйулланса ҫитрё те, пурпн умён'рх ашщӗне
ҫапла каларё:
— Ывӑлу санӑн вӗренме, ҫын пулма тӑрӑшат. Есё ӑна калӑлсемпе хёнетӗн, выҫӑ лартатӑн,— хаваласа йар мана пёрех хут
килтен!. П ананах хулана тухса кайатӑп, ху¥ те мён не тӑранса
пурӑнам вара!— терё х у р .
•
Ашшӗ хӑраса карӗ: ҫав терн нумай маттур а^асём умён^с
ана хӑйнех ланӑх мар пек туйён'бё. Иван амӑшӗн те куҫёсем пушшех 'царӑлса илцӗҫ.
— Ну, Кёркури лиу§е! Кеб те ипрёнпе, перле йтлесе лар.
Кпёр усал 'ӗҫ тумастиер,—терё те ҫекреттар, пуху Ггҫлеме тытпн'§ё.
Куҫук ашшё:
— Ну!.. Ну! текелесе Иван амӑшё ҫумно кайса лар^ё. Иккёшё те лаййхрах итлеме хӑлхнсене тӑратрёҫ.
Нӳртре тӑпах пу.т§ӗ. Ҫекрэттар сасси ан$ах, темшӗн, ёлёкхп кунсенхин^ен пёрре кӗретех ҫивӗт^ӗн, тенре
ханаррӑн,
ҫпллён тухса пырат. Ана ҫамрӑксем пурте сцсеҫҫӗ. А н р хҫекреттар
саеси мӗншӗн апла тухннне пӗлйё пек пулса иёрн те ним те
шарламаст.
— Ҫапла ҫёр каҫ ҫпеккул/аят Лариван ывӑлёсем уитгаунӑ
кантӑкне ватса кайнӑ...
Ҫамрӑксем пуртеҫёмрӗк кантӑк куҫӗ ҫинелле пӑхоа илеҫҫӗ.
— Вёсен камппанин^е, паҫӑр шутласа кӑларнӑ тӑрӑх, вун;1
ато пулнӑ: Лариванйн ивкёгаё, тийе'вув ывӑлӗ те. Вёсем йури,
нёлсех апла хӑтланнӑ... Вӗсене опёр пурне те суг аллине тытса
паратиӑр пулӗ?
— Паратпӑр! Паратиӑр!
„Сут“ тенёрен Куҫук ашшӗ кӑшт хӑранӑ пек пула!', хӑпне
х&й, гемшӗн, ай&плӑ. пек шутласа илет.
Ҫекреттар ҫаплах сассипе витерет.
— Ҫптес вырсарни кун шкулта ^ӑваш ла ҫпектаккЬҫ ларгмалла. Пйесси—„И алтаА ЙураЬи?
— Йура!!.. Йурат! теҫҫӗ пёрик-виҫ сасӑ.
— Неиетитеире кӑтартса гшмагакӑн кама суйлатпӑр?.:
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— Сана! Сана!—теҫҫӗ сасасем.
— Мана ййвӑр пулаЕ Манӑн ҫ,у уйӑхён 1-мёш кунӗ ҫнн■ҫен калама хатёрленес пула'!'. Урӑххине суйлӑр!
Сасйсем:
— Миха.(,ана Куҫука!.. Михал/апа Куҫука! теҫҫё.
Кӗркурипе Иван амӑяпё шалт тёлёнсе лараҫҫё. Тӳсеймесӗр, иёрпёрннле хуллен темскер пӑшӑлтата, пӑшӑлтата илеҫҫё.
— Епёр политтёккӑтёлёшӗн^ен, патшалӑхсем, иатш&сем йенле
пулса кайса вӗсем йепле пётессине иёлес тӗлӗшрен пигкайа йулвӑ, тет ҫекреттар. — Инрён ҫавна вёренмешкёи крушок уҫмалла.
Лекгӑр районран ки.тме пулцё. Пёр крушок пуҫлӑхне ҫеҫ суйламалла. Ь'ама еуйлатнӑр?
• — Миха.уана!.. Мируна!.. Павӑла!
— Виҫӗ кӑптитат. Халб ӗитӗ ҫавсеттуея алӑсем тӑратса суйлӑпӑр.
Алӑсем тӑратаҫҫӗ... Суйлаҫҫӗ... Михал,апа Павӑл суйланаҫҫё.
Вак тёвек ӗҫсешҫея нимех те тупӑнмарё. Ҫёнёрен Сойуса пӗрнк
а$а ^лена ил^ӗҫ... Калаҫсан, калаҫсан, маттурСем куллине те кулса илцӗҫ.
— Пу, йулташсем, йухӑва хунатӑп ӗнтӗ, терё каллах уҫӑ
сасси.
Каллах инттернатсионал йурри йанӑраса карӗ. А^асем пур
те ура ҫине танине кура, Кӗркурипе Иван амйшё те ура ҫнне
тӑл)ӗҫ. Ку йурра илтсен, вӗсем пушшах тёлёрсе, хытсах карӗҫ.
Ҫамрӑксен йурри ватӑ ^ёресеие те хускатса йа^ӗ. Пурин^ен и г 
ла ҫак ҫтяхсем аван ҫыпӑҫрӗҫ:
Ҫйлӑнӑҫа епир тупӑпӑр
Х амӑрӑя ҫамрӑк алӑпа...
Ку пирӗн йулашкн
Татӑклӑ ҫапӑҫу!
Инттернатсиовална
Етем йӑхё цӗрёлӗ...
Епнр иикенсе тытӑнсассйн.
Хуйхӑпа асаи а^нсем,
Ҫёнё тёнце тума нёлӗяёр—
Вырӑна кёгр ӗ р ёмӗтсем.
Ку гшрӗн йулашкн, т. ыт. ыт.
Йурласа пӗтерт>ёҫ. Ҫамрӑксен#ен хӑшё киле тухса карёҫ
хйшё унтах Йул^ёҫ.
Куҫук ашшёне Иван амӑшӗ тухса кайыанха. Вёсем тата
лемскер пуласса кӗтеҫҫё, вӗсене татах темскер ҫитмен пек
Йулашкин§ен, нккёшё те пӳрте йулнӑ авасен^ен <;апла ийтрӗҫ
— Пётри вараУ
— Пётрӗҫке, пӗтрё, тет сӗтел хушгапне <;ырма кӗрсе ларнӑ
ҫокреттар.
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— Куншйн пулсан хӑрамаллн те ҫук еппин, тет тата Иван
амӑшё. Епё темскер колуна, пӗрле пурӑнлалли уӗре ҫыртараҫҫё
тесе.
Петӗр Ларнванё каласа хӑратнӑран. епӗ темскер килсе
вӗлермедли усал ёҫ тӑваҫҫё тесе, тет Кёркури те,— Кунш&нах кам
вӗлертӗр вара!.. Ех, ухмахсем мари епир?
— Х амӑра кирлӗ ёҫ тӑватпӑр епир. Сын пулас тетпёр. Клӗкхи тӗттӗмрен тухас тетпӗр. Урӑх йпмле усал ӗу те тумастнӑр!—
тет татах ҫекреттар.
Куҫукпа Иван, пӗрнн ашшӗ, тепӗрпн амӑшӗ улшӑннине курсан, хавасланнипе, хаҫатсем тытнӑ та. щдеӗсеве хаҫатпа хунлаштарса тек вӑрттӑн кула-кула идеҫҫӗ.
— Куншӑн пулсан ним ' те ^армалли, ҫук... Хамӑрӑн та кайас килмест кунтан... Вулама пёлместпёр. Епир те вуласа нӑхӑттӑмӑрэдӗ..’. Ҫӳрӗрех еппнн хӑвӑр пӗлнӗ пек. Аи^ах ашкӑнса, усал
ёҫ туса ан ҫтрёр. Ҫав лайӑх мар,’—-текелесе ватӑсеи, иккӗшё те
пӳртрен тин тухса карёҫ....
Ҫёмрӗк кантӑк виттӗр прхн хёвёл ҫуттн кё^ё... Пуртрн а т а 
сом татах хавасланса карӗҫ.
Ваҫук каллех ӑшӗшре:
— Пирӗн вӑй!... Вӑй!.—тесе урай тӑрӑх аллинр: хаҫагпа
уткаласа ҫӳрет.
'
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Ҫӗнӗ хунав.
Кӑнтӑр тёлёш. Хӗвел кулса ш ӑр ӑх тар ат.. Арам нк йенёпе
улӑм витнӗ пӳртсем, ш ӑ р ӑ х т а р н и п е тёлӗрсе лараҫҫӗ. Йешёл хурӑн,
туй арӑм ҫатан урапа ҫян^е саркаланнӑ нек, пӳртсем тӑррннцен
курӑнса вӑрӑм ҫанннсене ним тума нӗдмесёр усса тй р аЬ Йал
у м ӗ н р аслӑ уйӑх та йашах '§ӑсӑлоа, выртнӑ. Сар ^е^екӗн мён
шухӑш ҫаван дек ҫӗргре ,ӳснӗ $ух? Й ала иырса кёрекен тусанлӑ
ҫул, ҫынсене ҫарран лӑплаттарса утма аванӑн курӑнас тесе, пӑркаланмасӑр ту хыҫнелде шӑват. Кукӑртуӑк пикер^ӗк ҫатан айӗн^е
ҫара сысна ҫӳрисене кӗриклетсе выртма та никам та ^армает. Инҫетри кӗтӳҫ сассв ҫех—ка^а-ҫ-а-а! тесе кнлсе вӑрӑнат илтекенӗн
хӑлхи шӑтӑкне...
Ҫырма хсррин уе лап^ӑк хура нурт. Ш алта йӑслани вдтёнет:
— Ес хам сӑмаха итле! Ӗутерев ик пуштух— лаша санӑн
нулат...
— Пархвле хӑта, 'р н а х калав нулсан, ма ӗҫтерес мар...
Ей ҫав, тур уаиманскер! Суйа сЗшахшйн вллёк уухрӑм
килни еп сан пата ҫак шӑрӑхраЛ Йаран ха$ ик нуштул, на са
на ака тума л а ш а ... Ыттнне канран паран.
— Пасартах кадар&м енӗ сана: хама пар, тесе. Куҫ та виттёрех мар—вутӑ-шанка кайкаланӑ ■ҫух ытла ывӑнакан лашапах
ҫӳремелле мар. Ах, ку лаша вилнн мана!...
—Ҫавӑниа ёнтё хам та сана хёрхенсех кайӑк пек лашана
нама шут тыгр;тм. Кӑлар р е р а х , мён тах у ан р н йанрае!...
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— Кӑлармаллине кӑларӑпха- - еп вӑл лаш ана есё хусамӑр
А н р к а х парап тенё пек илтнё те, ҫавйнпа а н р х ...
— Ак, сӑхсӑхсах калап сана, мёлле ес тата нуплен? Ҫыи сӑмаххипе мӗн туртӑшмалли пур!...
Каҫ пулттипе йалган тусана ҫурса кайаканскер кам теттёр?
Куҫё-пуҫне р р с а пӑрахса арҫури пек кӑҫкӑраканскерне, вулӑсри
куштан Пархилене, такам та пёлё.
Куна кун хӑвалаК Йал хуш ш ин р каҫ пулат. Ҫмрма хёрринце хура пӳрт; п ё р к . краҫҫын ҫутти пур. Ҫак пӳртре хурлӑхпа
ҫуклӑха пӳрт пӗреннсеы тул йевценех пӗлтересшӗн тӑрйшнӑн туййна^. Пӳрт п у ҫ ё н р ҫара кашта вёҫсем уйӑх ҫуттинце пёр пёринпе хурланса пӑшӑлтатаҫҫё темелле.
Каллех тгӳртре мӑп ҫын макӑрни илтёнет. Мӗвле мӑи хуйх ӑ старикпе кар^ӑка, ннкексппкек ӑшбнце пнҫнёскерсене, ку терийех хуҫса аптйрайтӑр? Ҫамрйк Ва%ук, ашшёне амӑшён хуйхине лайӑххйн пӗлмест пулсан та, пё^ёк ■ҫёрипех сисет. Куштан Пархнле вёсен ашшёве улталанӑ. Лаш а парап тесе, ерех ёҫсе кайви
а н р х пулнӑ ун. Хал> ёнтё йулашки ёвене сутмалла тесе амашё
йӗрппйӗ 1)ан,укшӑн темле хурлӑхран та. ытларах туйӑннӑ.'
Ҫуркунпе. Йур кайса пӗтме пуҫларӗ. Ҫёр {ш$ӗ снмёс туттйрпа' витён^ӗ. Ҫак в ӑ ф т р а ҫӗр ҫулхи к а р р к та тенёр хут йашланма шухӑшлрт пу.],! Ир каҫ наш кёрӗмёи урисем хӑйсемех улн‘ т;енелле (унице, у к ӑ л р ) шӑваҫҫӗ. Тухса пӑхха улиҫене! У нта та
к у н т а та симёс курӑлс. ГГур й е н р н те Йулашкн <,ырма шывёсем, васкаса пынӑ пирки, шавласа а н р х иртеҫҫё. Ҫамрӑкӑн пурӑнӑҫё
улш рре МлтаХ палӑра'1'. Вӑйӑшӑн тесен, пуҫнс Ҫййессе те пёлмё!
Каҫ. Уйӑхиа ҫйлтӑрсем пёлётсем х мубн^о пмтанмалиа выл/аҫҫӗ. Ҫпл йерипен ните перёнсе малалла васка?. Ак, вӑхха ён
тё! У йӑх ҫуттив'§е у л н р йумахри племлё патшалӑх марн?! 11нт>етрен сасои хӑлхунтан цуп тумаҫти?... Хӑвӑнтан ыйтмасӑрах, тутусем ҫуркуннен йуррнсене пашӑлтатаҫҫӗ. -Мбп пур цун р р у сарлака, сутӑ тёнт)ене савса ӑма салам йара'Г.
Ҫырма хёррмнце уйӑх ҫиттиве л а н р к нӳрт ҫутЗлса тПрат.
Пӳртӗн-де, пысӑк краҫҫын ҫу тти н р , ҫамрйк а р с е м туллийех. В ё
сен пи^ё куҫёсем ҫунса тарАҫҫӗ. Пёри темскер ҫннйен хыттӑн ка
ласа пара^. Акӑ илтёнмеллех пӳртрен сас тухрё. Ҫамрӑксене малаллишён хаваславтаракан шан^йк илтёнет ҫак сасра!
„Айтӑр, ҫамрйксем, ҫён ҫулпала!... Лвал патша тарҫисен, куштансен йёркисене тёппипе шпер! Ҫитё текех тёттём сакайӗн-р ларма! ОкТапёр Вево.^утси рлшки хглтӑрах ҫаитӑр куштан Пархиле
пеккисеве!“ тесе йанраса тухат ҫин^е оаеёурамалла. Иӳртре намрйк комуниссен пухавӗ- паллах
Сывлйш тйпӑ мар. Ӑрам х у ш ш и н р ^ и ^ т а в ӑ л тулашаТч ('ик
се йухакан ҫырма ишвё те кашлама вӑтанмаст. Ҫӳлте Ҫӑлтйрсом
хушшин^с -мйштай уйӑх хӑй ҫуттине сирпётет. Кӳршё йалти ПДтӑ
оасси а н р х ҫнл майёие нГ>ре вӑйланса, тенре йервиеленсе, ҫырма
н у ҫён р ҫухала'11.
Ҫилту.
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Ҫтихеем пирки.
Ҫакӑнта ҫапӑнакан ҫтихсем паллӑ сӑвӑҫӑсеы аллинцен тухман, ҫапах та, вёсене тӗйцене кӑларса, цӑваш ёҫҫыннине ҫӗнӗ паттӑрсем ҫитӗннине кӑтартасшӑн. Сӑвӑсем цӗлхе тӗлӗшёнцен йаках
мар, иатрак, ш ӑтӑк, шӑйрӑк вырӑнсем те пур унта. Ӑш цикӗ йенцен те сӑвӑсем пиҫсе ҫитнӗ ҫырла пекех мар, сивёне ӗнтёркенӗ
йӑвӑҫ курӑк „цёпӗлтетни“ йевӗрлёрех, Лнцах паллӑ йапаласене
„К.анаш“ сойус хӑйӗн малтанхи утӑмёнцех кӑларса- параймаст.
Ҫак ҫтихсем нек ҫтихсене пурнӑҫӑн М вӑр ҫёклемӗ айӗнце
луцӑрканнӑ, хёнхур, асап тӳснӗ ҫын анцах ҫырма пултарат. Ли
цах ку ҫын, пӑцӑхланса ларнӑ ҫглн нек, хӑй шухӑшёсене, сисйисене иытарса хӑвармасФ, вӑл малалла ӑмӑрт кайӑк пек пӑхат. Ун
умӗнци хура царшав сирёлсе ҫитнё, ҫёнӗ пурӑиӑҫӑн мӗлкисем ун
кугӗ умӗнце выцаҫҫӗ, пулас тӗнцен „Кам ӗглемест— вӑл ҫимест“
тенӗ сасси ун хӑлхине ацашлат. Ҫтнхсене опёр йёркелесе те ҫапмастпӑр, вёсен пёцӗклӗхве те тиркемеспёр, вёсене ҫыракансем
ҫинцеи те ӑплантарса памастпӑр, мёншӗн тесен, ку ёҫсене тума
пире ҫак шурналӑи 1-мёш А»-но кӑларнӑ цух, йӑвӑртарах пулцӗ.
Ҫтихсене ҫыракансен йацӗсем, паллӑ ҫынсен йацёсемех дулмасан
та, вбсет! йатле иӗтём тӗнце дблет. 1!ӗсен йацб „ӗҫ наттарӗсем“.
Ленён й! вилни ҫивцен пёлтерекен сасӑ ҫак паттӑреем хущшпнце
йепле сарӑлнине, вёсене мӗн щутлаттарнине, кам ҫцне шанмаллняе вёсен хӑвӑрт, хыналанса ҫирнӑ сӑввисем, (саваламан йаваҫ
йевӗрлёрехскерсем) аван йӑтартаҫҫӗ. Ҫапах та, ун нев ҫтихсене,
цёререн тухакан сӑвӑсене малашнехи сӑвӑҫӑчене ҫырма хёнтерех
иулат.
Урӑх еӑвӑсенце тата (Ӳрӗкӗн) нал хушшинце кивви ишӗлсе
1шни, сӗнӗ тӗнце цецекӗсеие ҫитёнме пулӑшакан условнсем ҫирёиленсе 1ШНИ курӑнат. ,,Сунтадӑн“ пурӑнӑҫ.ӗ аванланса дывӑ мавёпе сӑвӑҫӑсеи сӑввисем тулашб йен цен те, ӑ ш р к ё п е те лайӑхланса нырасен пирӗншён паллӑ. '|)ӑваш сӑвӑҫӗи ҫулб ӑицахрах уҫйл-„
ма пуҫларё, ун ҫ.улӗ хыҫҫӑн сӑиаса шлрйр. Паллӑ маррнсем наллӑ пуласси пирён куҫ умёнцех.
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Хусанккай.
Х ёвел тухрё.
Ш у рам —щ ҫ килет,
Т ёщ е ҫутала#,—
Малтӑнхн кётет,
Хытй тархаслаг.
Тепрц шаларах
Т)ёрнине йарат,
Тёттём ытларах
Ана пудйшаЁ

Таҫтан, инеетрен,
Ш у р ӑм ^п у ҫ кндет,
'Гӗттӗм ҫёр снижен
Хуллен сирёлет.
Вӑхӑт-вйхӑт вид
'1]арӑнса хӑраТ’,
Вара нумай гул
Тёттём хупӑрлН .
Перисем йна
Сирсе йарасшйн.
Пёрле ёҫлесе
Пёрло пурнасш&и,
Пурне^ валеҫсе
Пёр пек царасшӑн.
Андах тепрвсем
Тёксём тёнчешён;
Хёвеллё кунсем
Н адар вёсемшён.
Еҫсёр пурӑнма
Вӗреннёскерсем— •
Ун чух тӑрйшма
Пёлес ҫук вёсем...

Тытӑҫса ӳкрӗ
Тёттём ҫутӑла;.
Сёр йунпа шӳре
Ётем тӑкнупа.
Йулашки вӑйне
Ват мул кӑларат,
Ҫутӑ кун ҫине
Тётредёх йараЁ
Андах ҫутадат
Хёвел тухӑҫӗ;
Тӗтгёмрех тӑрат
Хёвел анӑҫё...
Ҫук... В ӑхӑт ҫитрё,
Тӗтгӗм ҫӗнес ҫук;
Хӗвел кусса тухрё,^Ӗмӗр анас ҫук.
;пн

Х р ееч ен , в ӑ р а н !..
Хресчен, вӑран!
Тулта ҫутӑлчё,
Тимӗрҫ тахҫан
Ёҫё ты тйщ ё.
Ирех тӑрса
Л аҫҫа утрё,
Вайпа ҫаиса
Хёлхем салатрё.
Хёртнё тимри
гГасах пгррёлчё;
Ш ыра чикрё
Ӗҫё ёлкӗрчё.
Х ашӑлтатса
Вёркёчи вӗрет,
Млату к ҫаиса
Сунтала снллет.

Ёҫ хмҫҫӑн ё ҫ '
Туса тултарат,
Вата тимёрҫ
Ёҫне Йуратаё...
Вӑран, хресчен!
Суху ёдкёрчё,
Сунтал ҫинчен
Тахҫанах анчё.
Васка хресчен
Тимрёҫ патне:
Суху пуҫӗ
Кётсе ыванчӗ.
Ҫёртме ҫитнё,
Тытӑн тӑрӑшма,
Суху пууне
Ан пар тутйхма.
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Ан а й ӑ п л ӑ р .
Ха.1> те ман пун хурланат
Ёлӗкхине-асӑйеан,
Хал, те -йӑвйр туйӑнат
Ёлбк асап чӑтнӑран.
Прех тӑран, енкелен,
Хуса ёҫне тытӑнап;
ГСуиё-куйёно болен,
Тӗттӗмне тик чарӑйан.
Ыраш блкӗрчӗ иккея—
Кунӗпе ана ҫинче;
Хӗле кёретӗн иккен—:
Купӗпе карташёнче
Еҫне ӑҫлен, тӑрӑш ан—
Ҫийё— нуеё питӗрӗнмест;
Мӗн чухлӗ тырӑ кураа
Хырӑм тутӑ ҫӳремест.

Пӗччетт чухне, хӑш чукне
Ларан пуҫпа. тӗлӗрсе,
Ҫамрӑк ё.чӗр нртнняе
Чунтаи— вартан шеллеце:
Иртег бмёр усӑеӑр...
VIӗы пайта ёп нурӑнниУ
Ӗмёт иуАЙЙгг, пулманн
Ахалех пӗтет шаннд.
ап атр ш ар пур—.Нбренсо йада тухат;
Ҫав вӑхӑтрах епӗ иур—
Хуйхӑпа иуҫ ҫурПлаТ...
Кумай
Й ӑвӑр
Пумаи
Иртсс

вӑхӑт нртрӗ ҫан
асап аллвлче,
кунсе.ч ёеёмие
кайрбу. тётгёмре;

Пайан туин I тивлетпе
1’п савӑниа тивӗҫЛӗ!

Трупина М.
Ӗ ҫ ӗ р , ч ӑ в а ш с е м , ӗҫёр...
Ӗҫӗр, чӑвашсем, ӗҫбр!
Ерех ытларах пӗҫерӗр.
Ерех ёесе пурӑяни —
Пур ӗҫсенчен аванни.
Черккепе мар, алтӑрпа
Ёҫбр ӑна ытдарах.
Хаетарланса йур вӑйпа
Пбҫербр ӑыа лайӑхрах.
Еобр, чӑвашсем, беӗр!
'Гырра бҫсе пётерӗр:
Пире тырӑ кирлӗ мар,
Кпёр вмҫах пурӑнар.
Ачапӑча, арӑмсем
Ҫӳрӗр выҫӑ тарӑхсӑ.
Ӗҫӗр, ырй чӑвашсем,
Г:ҫбр. ӗеӗр савйнса.

Ӗеӗр, чӑвапюем, ёҫӗр
Т ӑ р ӑ —урӑ ан ҫӳрёр.
Есбр урӑ ҫӳрени—
('авӑнӑесӑр пурӑнни.
Есӗр урӑ пурӑясан,
Хӑвӑр начарри палӑрат,
Йӗри тавра куе пйхсан,
Йапӑхлӑхӑр курӑваН
Кеӗр, чйвагасем, ӗоӗр!
Тӑна ӗҫсе нӗтерёр,
Пурӑнӑҫа йусас мар,
Ҫутта тухма пӑрахар.
Йут халӑхсем малалла
Кайччӑр еутта туртӑноа;
Епёр йулар кайалла—
Ерех пӑсне шӑршласа.

Ҫ ул л ахи кун.
Ах, йуррисем, йуррисем!..
Йӑл-йӑл кулат сар хёвез
Илсмлбҫке сӑмшсем.
'Гӗпсёр-чиксёр тӳнере,
Унта хуйхӑ илтёнмест,
Вы.^ат урисемнеле
Савӑнӑҫ ҫех ш ӑранаЕ
„Типек" йатлӑ. ӗшнере.
Хёрсем тухаҫ г.ӑрмантан
Хитре ӗшне варрннче
Енесене хӳтерсе,
Тӗмӗ ларат сарӑлса:
Тёмё кутне ҫитеҫ те,
ЛараТ тӗмё сарӑлса,
Лараҫ тёрӗ тумашкйн.
Сын ку<; вӑйне хӑй еисе.
Илемлӗҫке хӗрёсем
В ӑр ҫаврака шулчисем
Вӑр ҫаирака пнчӗсем.
Симёслетеҫ ун сине.
Хӑйеем ҫинчи ту.йёсем
Тӗлӗнмелле кайӑксем.
Калама
ҫук тасаеке....
Йурдас хӑйсен йуррине.
(Ҫын
сассипе ҫцн пырат)
Тӗмӗ патне ачасем,
Ҫакна
Миххи илтет те,
Чупса и 1.1рас хаш каса,
ЧупаГ ҫулпа такӑнса
Тёмё ҫинчи кайӑксем
Хӑйӗн тусне курасшӑн.
Вёҫсе кайас нӑрмана.
Вӑрмон хӗрне гитет те
Кне пӑхан хёрӗсем
111ӑхлинчнала ш ӑхӑртат
Й антраттарас вӑрмана.
Уҫтин йалтах иӑхат те,
Ҫакна Миххи илтет те,
Курат Мнххи тӑвине.
Чунса тухат. килёичен.
Унӑи тусӗ Уҫтинё ♦
Тӑрса утат нӑрмана:
Миххипеле калаума.
Хнрӗс тӑрса чуц тума.

Т и мӗ рҫ ё Унтрийӗ.

Кайӑк ӗ е ӗ .
( Вырш-лпрап)
Кайӑк пирён нӳрт е.умпе
Тул еугӑлнӑ вӑхӑтра
Кайӑк ёҫе тытанат;
Й ӑва тума ты тӑн чё;'
Куяёйелех нӑл ёҫлет
Улӑм пёрчёк, мамӑк, тёк
Йурӑ йурла^, еавӑнлт.
Сӑмсипеле вӑл йӑтат
Хбвел ансан, спнётсен,
Хӑйӗн ченписем нал,.!,и
Шынран шы н пае хйпнреан
Ашӑ й ӑ в а ганӑраК
К айӑк— чунӑм ывӑнат.
Пурлаыа та чарӑнат.
Тепёр кунне ирхине
Каллех пуела! йуррине,
Савӑнӑдлӑ йуррнпе
Пуртне туса ҫитерот.

Ми х х айлӑва.
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Талах турат пуличчен—
Хӑрӑк турат пулас мён,
Кёрхи ҫилпе ӳкес мён,
I I I арт! хуҫӑлса кайас мён,
Хресчен тёлне пулас мён,
Мана илсе кайтӑр мён,
Кӑмакинче ҫунас мён,
Тӗтӗм нулса вӗҫес мён.
Ҫут кӳ.т, хӗрне ӳкес мӗн,
Шӳпке пулӑ пулас мӗн,
Шывсем .тарах ишес мёя,
Савӑнӑҫца ҫӳрес мён,

ӑ х.
Вӑл,ча хурса ҫӳрес мӗн,
Ен ҫухаясан, ман хыҫран
Пуху пулса кайччӑр мён
К ӑткӑ пекех ёрчеме.
Сӗрекине кёрес мӗн,
Хёпертесе кайтӑр мён;
Киле илсе таврансан
Ӑшӑ шывпа ҫутӑр мён.
Тиркӗ ҫине хутӑр мён,
Кӗрекине ларттӑр мӗн,
Пӗрик сӑмах хушас мён,
Ҫынна тӑна кӳртес мӗн.

ҫ а м р ӑ к чӗре.
(,,Что не ветер ветку клонит” , кӗввипе й у р л а м а л л а ).
Вӗлтӗр, вӗлтёр ӑ ш ҫцл вёрет,
Чӗкеҫ чӗпинссм ҫигбясен
Хёвеллё кун вбҫтерет,
Ҫулҫӑсене хумхатат,
Ах, мӑнтарӑя, сара ачи,
Ш х ӑ р халё —каччӑ пират,
Хёр чёряне сиктерет.
Хёр .ӑс пуҫне вы.$атат.
Ӑҫта кайсан та чуя тӳсмост,
Лӑпсӑркка хурӑн тӑррияче
Хӗрӗ кач.ча иурата!',
Куккук чӗпян авӑтат,
К аччӑ хёре самах намаст —
Ҫар ачашӑн хӗр килёяче
Хӗр чбринс ҫуятарат.
Нуман куҫҫул йухтарат.
Каччӑя ёмер иртессн
Пулна урӑх сар хбрпе.
. Ҫакна иӗлсен бмӗре
Хӗр чёрине вут хыина

Х.Т. Навӑлё.

Ч ем ей

х ё р е е н йуррийё.
Ҫ ё м ё р т л ё х р е )>

Мӑнпгу ҫинче чёкеҫ вёҫёт
Тытаснӗ те, ншв ҫинче,—
I I ур аван йурй хут ҫинче.
Алӑря ҫёрб, кбмёл ҫӗрё,
ҪӳхелТоря, татӑлтаря.
Лнадхи шуЙтап сӑнчйрӗ
Кморлӗхе спрпёпчё.
Ытларн яасар ^оррийо
Халё те качча нӳрнннче,—
Лепёя нулташаи сӑяӗ иур,
Хале те куҫӑм умёнче.

Печёк тур лаша,
Ҫут тур ланта,
Ҫутти йултӑр ҫул ҫяне.
Аслӑ, чаплй йулташ Лепёя,
Аслӑрая ӑслй иулсаччё,—Ирёкё йудтӑр топчонс.

Урёк.

С У ТТ Т А Л
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И. С. Макҫимӑв-Кошкински.

х г 'з г ь л :.
П ӗр

пайлӑ

тракети.

( Е<-<- 1И0~>-1> м ч и пулгаш с, Чёмпёр кспёрпиншг, улпут ла пил
рмёйчи чпитп иалёпчв пу.кно).
Тимофеи Нцколайбвнч Николайсва, 1905-6
мгщ гулхп чйваш пунттарш а с 8 н с а
(пиллесе) ҫыратӑп.

А втӑр.

Т р а к е т и р и еьтнеем:
1. Хеветёр, 50-60 ҫулта.
2. Сапани, ч н ӑ н карчакб.
3. Марне * |
4. Йакку / в<!сен а ',1,сем5. Леврентей, вёсен хуранташё Г35- 1о-рё),—таркан салтак.
6. Алентей, 25-26* ҫултискер, савӑтра пиҫнё рево$утсионер.
7. КӑФаркка,.пуйан хӗрӗ, ватӑекер (ггл гп к а л п т т
8. Н екрут—ҫамрйк ача.
0. Касаксен пуҫлӑхё.
10. Некрутсем. хӗрсем, касанием т. ытти ҫынсем.

1-мӗш етеенӑ.
Чпваш пЦркё. Пӳрт ре Сапами кёпчелг ивӑрласа ларт п, М арке
перчетке ҫыхеа ларат . . Чсврентей кӑм ака гипне чёлём туртса
вырпшт).
Маршав уҫӑлнӑ.чухнех тултан Йакку сӑркувушка ерех кбленчи йӑтса кӗрет*. (Ҫӑмӑр, щ ва щ , ҫил шавла/н ).
С ӑ п а ни (1Тт;к<)'ва)— А лакне лайӑхрах хуп, Иакву.
Й а к к у —Хупрӑм анне.
Сӑ па ни — Ҫӑмӑр чарӑнчӗи?
Йакку — Аута чаранма.
Л е в р е н т е й — Илсе килхӗнр?
Йакку— Илсе килтбм. Леврентей ннчс, и.тре кллтбм. Кукӑрмӑй Хӗветбрӗ аран-араи иачӗ. Парасш ан мар хай: камаУ — тет.
Леврентей пнчене тесен ҫех пачӗ.
Л е в р е н т е й — Ехе! Кукӑрмӑй та калаҫма вёренчӗн ку саманара.
Сӑпани— Ех, Леврентей хӑта. Ку ҫулсенче вал калама <;у к
нуйса. Сӑна вӑрҫа илсе кайнй вӑхӑтра кӑшт ерехпе ҫех оутуилӳ
тукалаччӗ, халё лапка уҫрб...
М а р й е — Акӑш-макйш шатрун ҫ.урт дартрӗ. Хёрӗ вазд н сук
на халат, икё кёрёк ҫёлетрё.
Л е в р е н т е й — Кӑтаркки халё те качча кайманиха.

1 -м ӗ т X
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М а р й е — Ҫук, еаиа кӗтетчӗха йалая. Ҫӳрекслеое те пӑхрёҫ
пулас, апчах Кӑтӑркки Леврентейреи пуҫне урӑххине кайыастӑп
тийекелет, тет.
Л е в р е н т е й — Е х, хӑйамата каитӑр ҫав ватӑ хёр. Мёншӗн
вйл мӑнастиртен таврёнчӗха. Пурӑнмаллачӗ ҫавӑвтах мапахсемие
йавӑҫса. (К ӑм ака т пчеп анса ерех ёҫвт). Е хе, каллех пушанасшӑн вӗленчи.(т ат а ёҫет).
М а р й е — Есё вӑрҫа кайаччон ерех ӗҫместёнчё пулас?
Л е в р е н т е й —Вбрвнтрӗ»; (к у л а ф ), лайӑх вёрентрёҫ. Ёлёк ерехёя
шӑршнне сиссепех хӑсас килеччё, анчах .Маншури сиввине астивсен
урйхла йурла пуҫларӑм: малтан чарӑнкаласа тӑтӑм, уятан пёр иккё
вӑрҫара пулсан, ерехе шыв пек ӗҫе пуҫларӑм.
М а р й е — Хӑругаӑ пудё вӑрҫара?
Л е в р е н т е й — Малтан харушӑчё, кайран вёрентёмёр. Малтан
нитанкадаеа ҫӳреттӗмӗр. Ҫынва вёлерес килмесчё.
Марйе -Пур салтак та пытана пуҫласан?.
Л е в р е н т е й —Пур салтактаи? Ан калаҫ пёлместӗн пулсан.
Иытанан унта, Ҫамрӑквисем ҫех ерех ёҫме вёрекЯчен пытанаҫҫӗ,
унтан....
М а р й е — Унтан....
Л е в р е н т е й — Унтан ҫынна, выдДха пуснӑ пев, пусма тытӑнаҫуё.
М а р й е — Суйатӑн пуле Леврентей пиче: ҫйнна йепде нусан?
Л е в р е н т е й — С и р е , хӗрарӑмсене, аван калама. Есӗр вучах умӗнче ҫех ларатӑр. Сире те садтака млмелле. В ара курӑттӑр пурӑнӑҫ
мёнлине.
С ӑ п а н и — Мӗншӗн Хёветӗр халичен таврӑнаймарёхаУ
Л е в р е н т е й - Вӑл тата ӑҫта кайнӑ?
С ӑ п а н и — Улпутӑн вӑрманне типё вутӑ пухма канваче те.
Каҫ та пудат. Темёвшёя халпчен киленмерё. Иӳрт те сивӗнтрч Камакана хутҫа намаллачӗ.
Леврентей—Пуртту ӑҫта, тухса вуттнпе каокаласа килем.
Сӑпани— Вутти пӗтрӗҫке, Леврентей хӑта, ҫаванпа Хӗветӗре
вӑрмана йатӑм.
Марйе (Ч урсч/реи пӑхса) — Ҫӑмӑр та чарбнчб, тудсас. (к а р т
хёвел пӑхань).
(Ҫтсвни хыҫёпчс ишв.тнӑ' сасӑ илтёнеш ).
Йакиу— Атге таврӗнчё пулас, гухса лашана тӑнарыа пулашас пуле (тухса какат ).
С ӑ п а н и — Аран-аран ҫнтрё.

П-мёш етеенӑ.
(Хёвст ёрпе П акку ксрсҫҫё).
Хӗветӗр ( Иурти нӑчпсн кёрет, хаиар ■еемчЪш,1) ■ Ех, пуранӑҫи-н ку? Капла пурӑначен вилни аваитарах.
С ӑ п а н и — Мӗнле, аван ҫаврӑнса ҫитрёвниУ
Х ӗ в е т ӗ р — Аван сана, кётсех тар.
й акк у — Атте, лаша ӑҫта?

С У Т1 Т А Л
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Х ӗ в е т ӗ р — Лаша та, вутй та улпут уиравл,айушчи патёнче.
С ӑ п а н и — Мёнле апла?
Х ӗ в е т ӗ р —Тухрӑмӑр кӗрӳае, вутӑтийесе вӑрмантан. Аслӑ сул
тан пӑрӑннӑчӗ ҫех. пире хирӗҫ вӑрман хуралҫи пӑшалне йӑтса
пыра параЕ Пире курсан „Стой“ тет. Кпёр кӑшйӑрнине илтсе
лашасене хӑвала пуҫларӑ,мӑр. Вӑл пӑшалӗпе шанк! тутарса йачӗ,
чарӑвтӑмӑр, унтан йатлаҫкаларӑмӑр, (вӑрҫкаларӑмӑр) та, пире управл,айушчи патне ' кайма хушрё. Хӑй пӑша-лне аллинчен йамаст.
Унрав^айушчи лашасене хупса хума хушрё, хамӑра хӑваласа кӑларчӗҫ.
Л е в р е н т е й — Ех! Есӗр те оав! Мёйшён пёр ҫыпна парӑиаттӑр.
Тытмалла та ҫавӑнтах ӑричакпа ҫапса нӑрахмалда.
Хӗветёр—Пырса ҫапха. Унан пӑшалӗ иур.
Л е в р е н т е й — Пйшал..! Вӑл пашалӗпе ҫы няа пурӗ пёр нё’лереймест. Авӑрланӑ вӑхӑтра иыр та ҫапса ӳкер. Х ӑравҫӑ халӑх есёр.
( Стсепӑ хыҫӗнче салптксем йурлапи илтёнет. Тӗттсмлснет. Сӑпапи ли м п п ӑ сутат'). Хам пулнӑ пулсан кӑтартнӑ пулаттӑм.
Х ӗ в е т ӗ р — Епӗр Мёкӗтепе улпут патне те кӗрсе пӑхрӑмар лашасенё памп тесе. Вал пире мёа тума килниве илтсенех, кӑшкӑрса йа^ӗ те:
Оирӗн лашасене мар, хавара та тимёрлӗ картана
хунса хумалла“ терё. Кпёр Мбкӗтене пуҫа тайсатухса утрӑмӑр, ухмахсем.
Л е в р е н т е й — Чӑнах та ухмахсем есӗр. Улпут снрӗн самахӑра
лтлети? Сирён. хуралҫине ҫапС апӑрахмаш ачӗ. Есех! хуралуӑ, мён
вал хуралҫӑ? Тфу!.
Х ё в е т ё р — Ш ӑнтӑм. Ерех пулсассӑпчё.
Л е в р е н т е й — Йакку, вӗҫгер Кукӑрмай патне. Плсе кил пёр на
лу IIII Vх.
Йакку — Кукӑрмӑй укҫасӑр памастӑп, терё.
Л е в р е н т е й — Мӗн укҫн ӑна? Леврентей п и ч е и а ч ё , т е. М а Н р а я

укра ыйтма п у ҫл а са н ы р р и н е х кётеймё, марш!
( Ц пкку >;<гиат).
Х ё в е т ӗ р — Пу, мӗнле Леврентей, ёҫ тупраии?
Л е в р е н т е й —Ҫук. Улпут патие кёресшёнчё, нлмерё уйравфайушчи. ,,Ес ёлёк Кукӑрмӑй Хёветёрӗ патӗнче тарҫӑра пурӑпнӑ
чухне те пит усалчё“ тет. Чим, кӑтартӑпха еп ӑна. Астӑвё те —
кайран иулӗ.
Х ё в е т ӗ р — Еххе! Кёлӳир ӗҫ тупма та хӗн.
Леврент.— Ей! Мён хуйхӑрмалла?. Два Самар кёиёрнинчопалхав пуҫданнӑ. Улпутсеие именисенчев хӑваласа калараҫҫӗ тет.
Ак опёр те тытӑнӑпӑр. Хава.часа йараиёр улнутсене те, хамар
улпут иулӑпар. Алентой патне каусерев пуханаууё тет. Дхалех
мар пуле.
Хёветёр— Алелтей маттур, пирёи пек мар.
Леврет. Хулара иуранна ҫын. саванна маттур. Коёр Йалта
нурӑнса и имён те спсместёр. Илтнё пуле хуласенче аута кирлё
унта рево.{,утси иуҫланнӑ, тет,.

1-мӗш Л»
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Ш-мӗш етеенӑ.
(Й а к к у

кёрет).

Йакку— Памарӗ.
Л е в р е н т . — ^Гӗн? Памарё? Е п ӑна...
Йа к ку —Хӑйӗ ӳссёр. Вӑрман хуралҫипе ерех ӗҫсе лараҫҫӗ,
Л е в р . — Леш, сирӗн лашана туртса илекеннӗи? Кӗрӳ! (Х ӑ ҫӑ р т
т умлапса) Ч\\мха. епё вӗсене иккӗшне те вёрентем. 17ӗрне ерех
паманшйн, тенӗряе....
Хӗветёр-—Леврентей. кирлӗ мара ан хӑтлан. Ерехлӗх укҫа
нур ман. Укҫалла капса пл, Иакку.
Л е в р е н т . — Ман ерех шухӑшӗ марха пуҫра....Урӑххи... (К айм а
т ы т ӑпат ).

1У*-мӗш отеенӑ.
(А лент ей пырса кёрет).

А л е н т е й — Ӑҫта ес, еп сан иата пӗр ёҫпе.'....
Л е в р . — Ч нм.ман вӑхӑт ҫук. Кукӑрмӑй патне каймалла.
А л е н т е й — Ёлкёрӗнха ерех ёҫме; кирлёрех ӗҫ пур.
Л е в р е н т е й — Мӗнле ёҫ апла? Хӑвӑртрах кала.
А л е н т е й — Акӑ мёнле ёҫ. Кукӑрмӑй патне вӑрман хуралгп
килнӗ. Вӑл акӑ мён кала!’ тет. Мана Кукӑрмӑйӑн Ваҫки пырса систерчё. Сирӗн йала ыран касаксем килмелле, улпут натӗнчисем. Кашни килӗри пёренесен тёпёсене пӑхса илсе вӑрмаптп тункатасемпе
танлаштарса, кам касннне пӗлесшӗн, тет.
Л е в р е н т . —Ах ку хуралҫа. Лашасене тытнц ҫитмен, тата.А .
А л ент . — Мёнле лаша тытнӑ? Камӑнне?
Х ӗ в е т ӗ р —Пирӗн лашана тытса улпут картине хупрёҫ мари....
Ал ентей -М ӗнш ӗн?
Л е в р е н т . — Вутӑ вӑрлама пӗлменшён.... ( кулат ).
А л ент ей — П ӑрахха есӗ кулыа. Хӗветӗр пичче, каласа пар: мӗи-

шён?
Хӗветӗр—Пайан улпут вӑрманне тнп вутӑ пухма кайнӑчӗ те,
вӑрман хуралҫи пнре тытрё.
Л е в р е н т . — Ҫавӑппа йна леш тӗнчене ӑсатмалла. Епӗ кайатӑп (кайма т ы т ӑпат ).
А л е н т е й — Ап васкаха е с, Леврентей, ӗҫ хуралҫӑра мар.
Л е в р е н т . —Апла пулсан управлайушчине тӑхӑнтартмалла.
А л ент ей — Ҫӳк, аййпӗ улпутёнче. Ҫавӑнпа (ш ӑппӑп) улпутпе
вӗлермелле. Пайан ман пата хуларан йулташсем кнлчӗҫ. Епёр вёсемпе улпута вёдерме катшнларймӑр.
Л е в р е н т . — Йеп.те апла? Ӑ н а вӗлерме хӗнтерех пулё?
А л ент ей — Ан хӑра. Мёнле ёҫе тумаллике пӗлетпёр. Анчах пи
ре пёр ҫын кирлӗ. Нулӑшаймӑнган есӗ пире?
Л е в р е н т . — Хатӗр. анчах малтан сыпма кпрлӗ.
А л е н т . —Ӗҫме йурамас!. Ӳсёрпе ху лекмо нултаратӑн. Хатёр
пулсан, кайар хӑвӑртрах.
з
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Леврент.— К арапар.
Алент.— Ну, Леврент'ей. пыратни хапана? Пирён пата некрут
сем килмелле халё. Крех те, илсе хуяа. Канар.
Леврент. —Мён, ерехрен тараканах мар епё.
Алент.— Ч и п е р каҫ пултйр, тйванснм.
Хӗветӗр— Х ӑна нулмасӑрах кайатӑни, Алентей. Курманни ну
май пулат сана та.....
Алент. —Ӳлӗм кнлсе кайалха. Сывӑ пулӑр. ( Ллептейпе Левреппг ' кайаҫҫӗ, стсенӑ хысёнче салт ак йурри хы т ӑран хы т ӑ и л 
тёнет ),
ч

ЛЛ-мӗш етеенӑ.
Йавку— Лета карее вёсем?
Марйв— Алентейсем патне ерех ӗҫме темерӗҫи?
Некрутсем
хӑнаиа пыраҫҫӗ тет. илтрӗн пулӗ?
Йакку— Лпла епё те кайатӑп. Пекрутсепе итлеме ( т ум ланат ).
Сӑлани— Мён ҫёр хута чупса ҫуремелле.
Йакку—-Еп, анне, нумай тӑмӑп, халех ҫаврӑнеа килёп (кайат ).
Хёветёр— Еххехе. Лаш ана та, шӑпӑрланеем, туртса нлчёҫ.
Вутй та ҫук. Мӗнле пурӑнмалла апла. Умра вутӑ пур ҫннче вуТЙсӑр ларха ос. Ак тамаша. Саманаи вара ку? (ҫӑпат а тирс пудла т ).
Сӑпани— Мён тӑвӑн? Авалхи мар ҫав. Авал вутӑран татӑлнине курмаячё те, халё.....
*

\П-мӗш етеенӑ.
(К ӑиш р к ка кёрет).

КӑК— Марйе килтей?
Марйе— Килтечёха. Ирт тёпелерех.
НӑЁ—Иртёпӗрҫке.
Сӑпани— КӑАаркка, лар, мён ура ҫинче тӑран (К ӑт аркка ларат ).
1Ш. (селён)—Есё мён кёр хуесинче килте лартӑн, улаха
каймастйн?
Марйе— Кайкаланачё те, кӗҫёр кайас мар терёмха.
ИӑТ.—-Халё путлё хёр килте ларати. Улахра калама ҫук
аван. Некрутсем пыраооё.
Марйе— Некрутсене курсан та чун хурланат. Салтака илнё
илменех вӑрҫа илсе кайаесё, теҫҫӗ.
Катарина—Вӑрҫӑран ыӗн хӑрамалла. Ав Леврентей сывах
таврӑнвӑ.
Хёветёр— Аванха сывӑ таврӑннӑ. Йе пуҫне ҫухатнӑ пулсан?
КӑЕ— Таркан салтак пуҫне ҫухатмаст ёнтӗ.
Хӗзетӗр— Йенле таркӑн салтак? Кам таркӑн салтак?
Чӑт.— Кам пултӑр? Леврентнй. Пайан атте каларӗ. Вӑл ӳретник патӗнче пулнӑ та, вӑл каларӗ тет. Хула-рая хут килнӗ тет,
тытса каймалда, терё.
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Х ё в е т ё р — Супа ган есӗ, Кӑтаркка.
Кӑт. — Ман мён суймалли пур, атте каларё.
Х ё в е т ё р — Сан аҫт т а ' ҫав: выртан-тӑран хыпара пухса ҫуреме сех.

Кӑта р к ка — Ӑҫта кайнӑ Леврентей, килте ҫукши вӑл?
М а р й е — Алентейсем патне ерех ӗҫме карее.
КӑТ. —Унта ҫук. Х аи Алентейсем патёнче пултӑм епё. (С а л
так йурри ҫывӑхарат) Ата, А[арйе, ӑрама. Салтаксем вилеҫҫӗ.
М а р й е —Каймастӑп, пёртте ҫӳрес килмест (салтаксем йурласа а ла к патне килеҫсё).
С ӑ п а н и — Ку некрутсем пурён пата килмеҫҫӗи? Е х ҫӑкӑр —
тӑвар та майлӑраххи йулмарӗ. Мӗнле хӑна тӑвас вӗсене?
Х ё в е т ё р — Нӳхрепре сӑра йулмари сан? Пӗтмен пулӗ. Сӑра
ӑсса кӗр. Айӑпламӗҫ тен.

УН-мӗш етсенӑ.
(Салтаксем нурлаеа кёреҫсё, несем хыҫҫӑн хёрсем те, ачасем те).

Х ё в ет ёр (Ҫ ӑпат а тума пӑрахса) — Килӗрех. кйлӗрех, тӑвансем. Тӗпелеррх нртӗр.
Салт. — Пурӗҫке, иртӗпӗр.
С ӑ п а н и — Сӑра ӑсса кёремха.
Салт.— Ан чӑрман, Сӑпани инке.
С ӑ п а н и — Сӑран чӑрмавӗ нумай мар ёнтӗ (1'ухса кайат ).
Салт. — Ан ҫиллен, Хӗветӗр пиче. Кайачён кӗрсе курас терӗмёр.
Х ё в е т ё р —Тавтапуҫ снре кӗнӗшӗн, ачасем, тавтапуҫ.
Салт. —гНу, Караҫки, йара пар хут купӑсна.
К а ра ҫ ки — (к а л а щ пёр салт акё т ат лат , ташласап, ташласан)
Салтак — Мён тӑвансем йурламастӑр, йурдӑр! (Салтаксем йурлаҫҫё).

УШ-мӗш етсенӑ.
(Сӑпани вюпрепс кёрет).

С ӑ п а н и — Марйе, ӗҫтерхе сӑрине.
М а р й — Йурӗ, анне. (М арйе ёҫтерет, салтаксем иурлагҫё).
Салт.-— Е, К ӑтаркка та, кунта мари? Епё курман та ӑна.
Мӗнле пурӑнатӑн Кӑтаркка? Кача кайма шухӑшдамани? Йе ҫулӑ
тулманиха сан? (кулаҫҫё).
К ӑ т . — Ан ҫыпҫӑн шӑпӑрлан. Сан пеккпнех каймӑпха, ан хӑра.
Салтак — Ӑҫта сан пата ҫыпҫӑнма, пуйан хӗрё. Пнре ҫук
ҫынсене ватӑ хёрсем пыраҫҫӗи вара, ҫамрӑккисем ҫех хыпаланса
пыраҫҫӗ (кулаҫҫё).
К ӑ Е — Мён ҫынраи, кулатӑн, ак аутене каласа парсан..,.
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Салт. — Сан аҫунтан хӑраканнисемех мар епёр. Ну ташла,.
Кӑ1аркка! Еараҫки, йарха хӗр кёввине. (Караски калат . Салтак
К ат арккапа сётёрет, леш пымаст, ыттисем кулаҫҫё).
Са лта к— Ташла, Кйтаркка!
1 Ш а р к к а —Ташламастӑп, ан ҫыпҫӑн.
С ӑ п а н и — Ан тивӗр ӗптё Кӑтарккана.
Салтак — Н у йурӗ епшга. Ну, хёреем, ташлӑр!
(Ш кё хёр ташлаҫҫё).
(А часем йурлаҫҫё).
(И к ё хёр ҫумне пер к а ч ӑ хут ш ӑпса т аш лат ).
( Ҫав т аш ланӑ вӑхӑт ра Леврентей кёрет).

1Х-мӗш етеенӑ.
Л е в р е н , — Акӑ епӗ те— ӗҫкӗҫикӗ ҫине тӗдех пултӑм (А и а кур
сам пурте пӑрӑпаёҫё'). Мён чарӑнтӑр, ташлӑр, йурлӑр, тӑвансём.
Кун пеккине часах кураймӑр. А, Кӑтаркка! мӗнле ҫӳретён. Халӗ
те” кача каймани есӗ? Халё те качӑсем хыҫҫӑн йуртса ҫӳретӗни?
Е с намӑса та пӗлместӗн пулӗ.
Кӑт. — Ан вул, Леврентей, ҫынран. Никам та илмест пулсан
кама кайас ман кача (йёрет).'
Леврент,— Ан хуйхӑр, К ӑтаркка. Улпут пулсан хам сана
кача илӗп. Халё ҫук ҫынна пурӗ пӗр лырас ҫук есӗ. ( Чап сасси
илтёнет).
.
П у р т е — Ку мён? Чан ҫапмасти? Мён? Пушар тухнкм? Ӑҫта?
Кам оунат? ( Чӳречерен х ё р л ё гут ӑ укерг. Л урт е упт алла пӑхӑҫҫё).
П у р т е — Улпут ҫурчӗ ҫунат. Кайӑр сӳнтерме, тӑвансем. Хӑвӑртрах! Атӑр!
( Х ӑ ш ё кайма пуҫлаҫҫё).
!\евр.— (чарса) Ан кайӑр, тӑвансем. Ҫунтӑр улпут ҫурчё. Удпута ан хӗрхенёр. Улпутсем пӗтсен, хамӑр улпут пулӑпӑр.
( Х ӑ ш ё х ӑ ш ё кайаҫҫё, ыттисем йулаҫҫё).
Ну, ӗҫӗр тӑвансем! Марйе, мана та пёр курка сӑра парха,
темӗскер ӑш ҫунаЕ ( М арйе ёҫтерет). Купӑсҫӑ, калаха таш ӑ кёв
вине. ('Е упӑсҫӑ калат . Ачасем ш ӑппӑп т ӑ р а ҫ ҫ ё Леврентей
т аш лат , гав вӑхӑт ра стеенӑ хысёнче ш авлани илт ёнет ). Аҫта
вӑл? Хӗветӗр ӑҫта? Кунта. Леврентей те кунта пулё.
Левр. (хуллен ) Леврентей? Мана тытма килеҫҫӗи кусем?
Левр. (хы т т йп) Питёрёр алӑка! Ан кӳртӗр.
Х ё в е т ё р — Мёншён питёрес. Нпмёнех те тумёҫха.
Леврент.— Вёсем мана тытма килеҫҫӗ. Ан йарӑр! Питёрёр
алйкне. (Н и к а м та а лӑ к патне пымаст). Е ех пурте хӑраса ӳкнё
(Т урчӑка аври илсе питёрет).
С т с е н ӑ хыҫӗнт,е — Уҫӑр, уҫӑр. Ҫёмёрӗр алӑкне. (Леврентей к а 
мина умёпчеп пурт ӑ илет).
(А л ӑ к а ҫемёрсе кёреҫҫе).
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. Х-мӗш етеенӑ.
( Леврентей малтан кёрекенне пурт ӑпа ҫапсӑ ӳкерет).

П у рте — Ах! (Салтаксем пурщтине туртса илессё)
Касак—А, акӑ вӑд улиута вӗлерекенни. Тытӑр ана. Тытӑр.
' Ҫыхӑр (ҫыхаҫҫё’) .
Л е в р . —Е п улпута вёлермен. Епё пуртне анчах чӗртсе йатӑм.
Касак— Суйат! Вӑл вӗлернӗ. Ну, илсе кайӑр улпут карташне,
вута пӑрахӑр. Ҫунса кайтӑр. ( Салтаксем илсе кайма тытӑнаҫҫё).

Х1-мӗш етеенӑ.
( Ҫав вӑхӑтра А лент ей пырса кёрёт).

А л ент ей — Чарӑнӑр, мӗншӗн илсе кайатӑр ӑна? Мӗншӗя ҫыхфӑр:

Насак — Вӑл улпута вӗлернӗ, тӗртсе ҫунтарнӑ.
А л е н т е й — Вӑл, нимӗн те туман. Вӑл айӑплӑ мар.
Н а с а к — Ан итлёр ана. Суйа¥ вал.
Алентей — Суймастӑп (вӑрттӑи Леврентейе) Ан- хӑра, ӑрамра
■йулташсем кӗтсе тӑраҫҫӗ. Салтса йарсанах ҫавсем патве вӗҫтер.
К а с а к — Мён пӑшӑдтатрӑр есӗр. Сирӗн ун ҫумӗнчен: Кам есӗ?
Алент ей — Епё Алентей. Илтпё пуле.-'
К а с а к — Алентей?!
С а л т а к с е м —Алентей??!
Алентей— Ан тивӗр ӑна. Вӑл айӑплӑ мар. Пурне те епё ту
рам. Улпутне те хам вӗлертӗм. Ҫуртне те хамах чӗртсе йатӑм.
К а с а к — Й арӑр Леврентейе. Ҫыхӑр Алентейе. Тытӑр. (С ал
таксем
Леврентейе йарассе. Леш т ухса таранг).
А л е н т е й — А, мана сыхмаи? (ревсыувёр кӑларса) Ак сана!
[Лает,- укет , салтаксем тытасшӑн). ,\н ҫыпҫӑнӑр, тӑвансем. К а
чан пурӑнас килет, ан ҫыпсӑвӑр. (Ревоеуверпе гпёллегп, кайалла
чӳрече патиелле чакат . Салтаксем чакаҫҫё, А лент ей чӳречене
ссм'рсе т ухат те, чуречерен салтакссж-револ,вёр кӑтартса).
А л ент ей — Пёр сехет хушиш вырйнтан та ан сикӗр. 'Гухсасӑнах сире пурсӑра та вбдерӗҫ (вгсҫё пӑш ал сасси).
■{Стсенӑ хысёнче) Парӑр лаша. Ну, Леврентей, лар май сума.
Л е в р е н т . — Халех, ерех илсе килчбрХа.
А л е н т е й —Ерехне хулара та тупӑн.
Л е в р е н т . — Апла пулсан кайӑпӑр.
Х ё в е т ё р — Канрӗҫ.
С ӑ п а н и — Кайрёҫ.
Хёветёр— Маттур ҫын ҫак Алентей: ӗҫне те турӗ, оынна та
хӑтарчё, хӑй те ҫӑлӑнчӗ.
К ӑКаркка— (селёп) Вӗҫтейчӗҫ, аслӑ ҫулпа худаналла.
( Чаршав).
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ЧАВАШ СЫРУЛЛАХЕ ТАВРА
5

Чӑваш еӑмахӗ.
Вахӑт ҫитӗ. Ч аваш чӗлхи те тнмӗр татӗ. 'Ҫ ивӗч
пулӗ, хӗртнӗ хурҫӑ пек иулё. Вӑхат ҫитӗ— чӑваш
йу рр и те илтӗнсе кайӗ. Таеа пӗлӗте. ҫут тӗнчене. хӗрлё
хӗвеле савса йурлӗ вйл, Чӑваш йуринче— таса пёлӗт
ҫумӗнчи тйри йурри илтӗнӗ. Чӑваш йурринче тинӗс
хумӗ шавлӗ, варман чашлё, вӗҫҫи-хӗррнсӗр улахсеы
епмӗсленее выртӗҫ. Авалхи хуйха сасси илтӗнӗ. телей
куҫ умне тӑрӗ, Атӑл хӗррп тарӑх тёнче кӗеле саееипе
йанраса тӑрӗ — ҫ-акӑ чӑваш йурри пулё. чаваш еймахё,
чӑваш чӗлхи пулӗ. Ч ӑваш чёлхй кава-р пулӗ, хёрнӗ
хурҫӑ пулӗ!
Авалранпа чӑваш хёсӗкре пурӑнна. Мён асап •
курман, мӗн тЛсмен вӑл хӑй чёлхине сыхланйшӑн.
П уҫа усса, ҫёлёке пусса лартеа. .^Йут халӑхсем хушш инче шарламаеӑр ларна вал. Иут халйхсем хущшинч.е машкӑлран хӑраса сассӑр калаҫна вӑл. Пусмӑрласа, хӗстерсе салатса йанӑ ана.
Унталла кунталла вӑрма.н айне тарса ттытанна.
Мёскӗн Чаватп! Мӗскӗн Чӑваш! Сапйнса, уйарӑлса
пётнӗ сан ҫынуеем. И ут халйх.ӑп пуйанёеем сан чёлхӳне пётересшан тӑрашна.
Чӑваш сапах та ггур аеаггран. пур хурлӑх айёычен чӑваш йатне ҫӗртмесёр ку тарана ҫитернӗ. Терт
хУнтшинче. йут халйх айӗнче чӑваш чёлхи ҫухалман.
Ёмӗрсем иртсе пына Чӑвапт гаӑппан калаҫнӑ. Чӑватн
чёлхине пур тавраран туланӑ. Вал ҫавах та хал, те
чёрё, ха.ч, те сывй. Пур машкала пӑхмасар — хал, те
еывӑ. Сыва вӑл! Сыва пултйр малалла та! Ҫак ёҫ—
чӑваш малашне хӑй чӗлхттпе аслати алтеа епҫём ҫиҫтереесине иалйртаТ. Ҫак ёҫ— пире шацчйк иарат. Ш анатпӑр! Вӑхат ҫитӗ!
Каман шанчӑк ҫук, кам хай чӑвашшинчен намӑслапса чаваш йатне ҫёртнӗ, — ҫавсене епӗр чавашла
кутран тапса ывататпӑр.
Ш анчӑк пурриҫем—телейлӗ.
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Авал асаттесене мйшкйл тунине ман ас мар. Мӑшкӑл айёичен чӗрӗ тухнӑ чёлхе тӗнчере ҫухалмӗ.
К у таранчен чйваш сймахӗ идтӗнмен,—халё ча
ваш йурри илтӗнё; чйваш сйвви, чйваш сймахӗ Атйл
хумӗ пек, вӑрмаи сасси пак, кӗсле саеси вырййне
пуле- Чйваш чӗлхп тимӗр татё, ҫивӗч пулӗ.
Вйхӑт ҫитё! Вйхйт ҫитӗ!
Вйхйт ҫчггсен, ҫакна ҫыракана: ,,ку чӑн каланй иккеш ‘ лесе асйнӗҫ.
— Ҫак статйана Ҫеҫпӗл М ишши ҫырнй пу.р тетёп. Ҫак кйварлӑ, вут хӗлхемлӗ, йша ҫунтаракан^ папалана урйх никам та ҫырма пултарайман. Унӑн
статпи пёр сймах, пӗр сас паллн ('§-на „ ч ” па улйгатарнй) урйхлатмасйрах
ҫапйнат.
СтаТйарп гаухӑшсем пирки калаҫса тймасйрах унйн чӗлхин хйвачё
ҫ-ине пйхйр. Пирён пурин те ҫырма Ҫеҫиёл М и ш ш и н чен вёренмелле. Вал ҫамрйкчё. Ана вилнё, те.ҫҫё.
Ҫамрйк пулип т е —шанчйк нумайчё. К у ста1'йане вал,
Тетӗҫ ҫемннаринче чухне 1920 ҫултах ҫырый. Хадӗ
вӑл пйрӗн хушӑра ҫук. Вйл ҫук, анчах унӑн чалкашакан чӗлхи кашнин куҫё умёнчех.
Й у т.

Чӗлхе ҫинчен каланӑ

пёринвиҫ сӑмах.

Чӗлхе вал пёчӗк йапала мар. чёлхо ппг хаклӑ, пит паха .
йапала; чёлхепеле етем ӑсхакйлӗ тӗрекленсе уҫӑлса пырат, чӗлхе
хӑй те ӑсхакӑл хӑватланса пынӑ ҫемӗн аталаиеа пырат. Аспа чёл
хе йӗкӗреш тӑвансем: пӗрн маладла кайсан, тепрн те кайаг. Ҫавӑнпа та чёлхене хупӑрлани ӑса хупланн пулат. Чёлхене хупйрлани—ӑса хуплани пулат. Чӗлхенӗн -ирӗв пулмасан, етем ӑ с ӗ пӑчлава!’, вара унӑя иуранӑҫӗ те пӑрахӑҫа тухат. Рево^утсн пуҫланса кайичен ппрӗи чӑваш чёлхнне вырӑс патшипе унӑн тарҫисем
пӗтӗмпех хупласа хунӑчё. Мёяшӗн?— Халӑха ухмаха х ӑвяр“а, ӑн а
хӑйсепён нусмӑрлӑхёнче лай&храх тытса пурӑямашк&в. Анчах ху
ра халӑх телейне кура, патш апа патш а тарҫисенӗн ӗмёчё таталчӗ.
Ҫак т,йн Аслӑ Рево.^утсн пуҫланнӑранпа хӗсӗкре пуранакан
пур чӗлхе те прӗке тухрё: халё пирӗв Аслӑ Оойус ҫёранче цур
халйх та хййӗн тӑван чёлхнпе калаҫма пултарат: шкулрл та, сут
ра та, пур пухусенче те, пур ӗҫре те. Астаҫа йенле хӑйён хатёрёпе пур йапала па та тӗлёямелле ътрӑ илемдё тйва!', енёр-те х а 
лё хамЗр тйван чёлхепе мён пёлнпне, мён щухйшлаввае, мёне
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ёмётленнине тӗпӗ йёрӗпе кӑларса кйтартма пултаратпӑр. Ҫапла
епӗр халё тин хамйр чӗлхе тутине туйса иле пуҫларӑмӑр.
Ҫавӑнпа пнрён чӑваш ҫыруҫдсем хушшинче хйшё хӑшӗ чй
ваш чӗлхишӗя пнт хытӑ тӑраҫҫӗ, ӑн а темрен те мала хураҫҫӗ.
Пуринчен ытла: вӑл ҫ и й е л е тухтӑр, т а с а пултӑр, ун ҫ у м н е йутран
т у х н ӑ пӗр й а п а л а та ан х у т ш ӑ н т ӑ р ! теҫҫӗ. Ҫакӑн ҫинч-ен манӑн пӑртак шухӑшласа пйхас килет. Ч ӑнах та шухйшласа пӑхарха.
Чӗхле тенине пӗрне те пат пӗччен етем шухйшласа кӑларман. Ппрӗн чӑваш чёлхи те пӗр пёр ҫын ш ӑхӑш ласа кӑдарнипе
пулнӑ йапала мар. ҫук, вӑл темиҫе пин ҫул хушгаинче пӗтём
чӑваш халӑхён вйй хйвачӗпе пулнӑ йапала. Ӑна чӑвага халӑхё
ҫуратнӑ, чӑваш халӑхӗ пӑхса ӳстернӗ, вӑл —чӑваш халӑхӗн хастарлӑхӗпе пулнӑ капитал. Ҫавӑнпа унӑн тӗсӗ ан ҫухалтйр, унӑн
хакӗ ан йӳа.елтӗр тесе тӑрӑнши вӑл аван. Апла тунп— чӑваш хйпшӗн хӑй тӑрӑшнине кӑтартса-тӑрат.
Анчах чёлхеШён чёлхе вӗҫҫӗн •тӑрӑшии вӑл пирёншён пул
сан темёскерех мар. пӑтйрмахланнӑ пек ҫеҫ туйӑяа!. Чёлхе пурӑнӑҫ хавачӗпе пулнй, ҫавӑнпа пурӑнӑҫ паха пулсан, чёлхе те
п аха пулат, пурӑнӑҫ начар пулсан, чёлхе те калама ҫук рачар
пулат; Плёр каййкла пурӑнакан халйхсене, вёсене сйнаса курнй
ҫынсем калана тӑрӑх, вёсенён чёлхп те каййк чёлхннчен нумай
мала кайайман пккен, мён пур сӑмахӗ те вӗсенӗн пёр ик ҫӗр самахран ытла мӑр нккен. I I тӗр сарӑлса ӑнса пыракан пурӑнӑҫлӑ
халйхсене, нпмӗчсене, акй^чансене, вёсенён чёлхи те хӑватлӑ, сӑмахёеем хисепсёр.
Ҫапла ёнтё „какова народная жизнь, таков и язык“ тени
чӑн сӑмах. Халӑхӑн пурнӑҫӗ ӳссе, аталанса, кул>турӑланса пырати,— ҫав хушӑрах уяйн ӑсхакӑлӗ. те вут хыпса илнӗ пек хӗмленсе тӑрат,— ана кура чӗлхн те тӗлӗямелле хӑват кӑдаракан пула!.
Ӗ нтӗ паллӑ: пнрён пуринчен ытла пурӑнӑҫ ӑрӑмне малалла йаматӑрӑш ае пулат. Чӗлхе вӑл чечек, халӑх— тунп, унӑн пурйнаҫӗ—
тӑпрн. Ҫурйлакан чечеке ырй тӑвас тетён пулсан, ан тнв ӑна. ач
лучйрка ӑпа! Унйн туннле тасара усра та, ҫӗрне шӑвар! Есё тйрӑшнп ҫавӑ пултӑр.
Пнрён чӑваш чӗлхп кайалла кайа!, унйн ҫутги сӳнсе пырат
теҫҫӗ. Камсем?— Кӗнекеҫсем. Вӗсем ҫут тёнче ҫине хӑйсем йбчёк
чӳречп виттёр пйхаҫҫё те, чӑваш 'тӗнчине кураймасӑрах йулаҫҫӗ.
Ч ӑнах та кбнекеҫоен чёлхн начар, кӑпшак, вирлӗ мар, сусӑрйнчӑклй, мёншён тесен, вӗсенён ӑшчикё сусӑрӑячӑк. Анчах халӑх
чёлхи апла ыар. Пёр ҫын вилет, халӑх ёмёрех чёрӗ, ёмёрех сывй,
ҫавӑнаа чёлхи те унан чёрӗ. Плёрха вӗсенён йуррпсене, йудтарса паланисене, йумахсеве, итлёрха вӗсем калаҫннсене, вёсем вут
хёмлӗ, ҫиҫбм пек хӑватлӑ. хӑвӑрах тӗлӗнсе. хытса каййр. Йут чёлхеф нён, йут крамматтӗксенӗя шӑршн вёсенён гывйхне те пымаҫҫӗ, вӗсене хййсенён чӗлхийӗн тӳрӗ ҫулё ҫпнчен нийепле те каларса йарайас ҫук. Ҫавӑнпа чнваш калаҫни—тӗрбс, чйваш пуплени тӳрб., унйн самахё— внрлӗ. унйп чӗлхи -илемлё. Ҫук, чӑваш
чёлхи пбрре те чакмас!, пурӑнйҫпа пёр ураран утса пира!. Её-
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некеҫсен чӗлхи хӑйсенӗн йулеа иырат. Вӗсенӗн чӗлхи чӑн чаваш
чёлхи мар, переводный челхе, жаргон" ҫеҫ. Оакӑнтан пирӗн пит
сыхланае пулат! .
Кӗяекеҫсенчен нумайёшё тата чаваш чёлхине йутран кнлекен
йапаласем кёрсе туласрзн пи г хӑраҫҫӗ. Вёсем. ун пек тискерсеы
ан кёччёр тесе, чӑваш халӑхӗ тавра тимёр карга савӑрса хурёччёҫ. Хйрамаллн пурах кунта? Манӑн шухйшпа,- сук пек туйӑнат.
Нуранма ёмёг пур халӑх хӑй чёлхине пӑсса пӑрахасран ним те хӑрачаст. Пирей ма хӑрас? Мёншён тесен йут сймах мене пёлтерннне пёлсен, вал пут пулма пӑрахат. Акӑ.рчан чёлхннче йут сй
мах туллнпех. акӑ^чан чёлхи уншӑн ханк та тумаст. Ҫапла вӑйлӑ
ха.-ӑхсем тӑван чёлхине ҫухатасран пбртте хӑрамаҫҫӗ.
К у ХХ-мёш ӗмӗрте егем пурӑнӑҫӗ пӗрлешяӗ ҫемӗн пёрлешсе
пырат, инҫетрнсем ҫывӑхланса иыраҫҫӗ. йутсем паллашаҫҫӗ, мён
шён тесен, вёсем пурте пёр пнттереслб пулса пыраҫҫӗ. Ҫапла ҫёр
ҫинчи тӗрлӗ тӗрлӗ хаяӑхеем пӗр пысӑк ҫемйе пулас йенне кайнӑ.
Ҫавӑнпа тӗрлӗ халӑхсенӗн чӗлхисем те пӗр пӗринпе хутшанса т а 
ра пуҫлаҫуӗ; тӗрлӗ сӑмахсене. тӗрлӗ терминсзне— науккӑ, технӗккӑ, исгори, кеокрафи, сутуалӳ сӑмахӗсене пёр пӗринчен плсе йӑшӑнаҫҫӗ. Пысӑк орккестӑрга темиҫе тӗслӗ каламалли хатӗр те пу
лах, вёсем пурге, пӗр ҫемме пёр мелпе калама тытӑнсан, $уна
ҫёклентерсе йараҫҫӗ. Тбнчерн чёлхесем те малашяе етемлӗх пурӑзӑҫне ҫӗклентерсе йама пӗр Инттернатсионал ӗҫне пёрлешсе
килёшӳлаӗ тӑвӗҫ.' Унта чӑваш чёлхи те уйрӑм тӑмӗ! фа.рш кӑдармӗ теее ӗмӗтленетяёр епбр, чӑваш ываг-хӗрӗсем.

Тинехпи.

„Канаш“ сойуеӑн хуыавӗеемпе х ӗл х емёеем.
г1)ӑвашла ҫыракансене пёрлештерекен ушкӑнсем ку вӑхӑтрепех хайсеи сан сӑпатне кӑтартма пултарапмарӗҫ.
Тӗрлӗрен йалсен'ве те, хуласенре те, шкулсенре те рӑвашла
уыракансен ушкӑиӗсем уҫӑла уҫйла пӑхнӑ, анрах вёсен ӗҫӗ пуҫӑннӑ пуҫӑнманах путланса пынӑ. Йулашки вӑхӑтра тин (1923 ҫ.
ухӑн 1-мӗшӗн.§е, Ш унашкарта) .,Капаш " сойус уҫӑлса 'р в аш ппсаттӗлӗсемпе шурйалисёсене нӗрлештере пуҫларӗ.
Пуҫланпӑ вӑхӑтра „К анаш “ сойусӑн Милли йулташӑн -ҫа ваш ӗҫҫыннине авалалда туртакан ушкӑнӗпе кӗрешмелле пулгф.
1'апаланс'а пурӑнакан писаттёлсемпе шуриалисселе хӑй йалавӗ пат
не пӑхармалла пултф. Йулашкин^ен Милли й. ушкӑнне г)ӑвашла
ҫыракансен коаферентсинё салатмалла турӗ, Мнлли й. ушкӑнӗнрн
■Тренсен пурин те ,,К аваш " сойуса кӗмелле, терӗ. Халё Мнллн п.
ушкӑнёнре пулнӑ членсем иурте (Миллисёр пуоне) ,,Канаш “ сойусра ӗҫлеҫҫё.
„К анаш " сойусё литтераттурӑ ёгне племлб ҫырма, ҫунакан
'Вӑваш йалёнТ)И ҫамрӑк ^ӗрб вӑйсене. ёҫлекепсемие хресрен хуш-
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шин$ен тухакан талалтсоне пёрло штерме' тӑрӑш аЕ Вёсепе пёрлешгерсе вёсен пултаруне (творчёствинв) ’Бйвашсен авалхи пурнаҫ
йӗркисене сыхлас ҫулпа мар. пурнӑҫӑн ҫенелсе пыракан-. ҫулбш*
йама тӑрӑшаК Тфвага ӗҫҫынни малашнехи пурнӑҫа тӑвас ӗҫр<л нушаланнине, тӑрӑшнине, хӗрӳленсе ёҫленпне, 'вӑрмавсене ҫӗнтернине, кайалла ■ҫакнисене, т. ы. те ,Д а н а ш “ сойус хут ҫине ӳкерсе
кӑтартма шуглат.
Сатанеем пыҫӑк. ҫапах та „Канаш ■‘ сойус вӗсене пурнӑҫа
кёртме май пулӗ, тесе шутлат. Ш ухашсеяе 'пурнӑҫа кёртес пул
сан, йал хушшин^ен вёресе тухакан вӑйсене пӗрлештерсе ҫул кӑтартса пыма пӗлмелле.
«Канаш» сойус ку вӑхӑтчен лулнӑ ушкӑнсем пек пӗ^ҫен ӗҫлеме шутламаст, иуринпе те ҫыхӑнса тӑрса ёҫлеме тӑрӑшат. «К а
наш» сойуеӑн хёлхемёсем халӗ ^ылай ҫӗре пырса ӳкнӗ, унӑн хунавӗсем нумай тапса тухнӑ, в£сене ш ӑварса кирлӗ таран (малтанлӑха) апат ҫимёҫ памалла, кайран вӗсем ун вырӑняе кирлӗ
ҫимӗҫсене. ларӗҫ. Хёрдӗ рутайри, Клӗкри, Канашри, Хусантп, Пӗпреҫри, т. ы. ҫ ӗ р с е н р вӗренекенсемпе 'рвагп йал ҫынйисен „К а
н а т * ҫойусёпе «пӗрлешсе ӗҫлесеи йусавса пырат. Тепӗр иквиҫ сул
тан «К ан ат» сойусӑн хунавӗсем вӑйланасса паллах. Халӗ пайанхи кун, „ К а н а т " сойус пёцӗккён пё'реккёнех хӑйён ҫулне тавӑр-латас ёҫе тӑват.

ТИШ КЕРӲ.
«ЕМЕТ»
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П еттехн ӗккӑм ӗнче вӗренекенсен
шурналӗ.

Ш урнал тулаш не. нлсит. хуплашки ҫив$е Хёрлӗ г1]утай Петтехнӗккӑм ҫуртне куратпӑр, вӑл икё хутлӑ. иккен. Ҫапла шурнал
тёсё аплрамаст, пырат: ку тёлёшрен вӗренекеш ем пётём вёй-хӑваҫӗпех тапалланвӑ. А н р х пёр шурнал .X тӳрӗ ларманни жур
нал тулаш н е. пйсат: 5-мӗш .М-лӑ.. шурналӑ и Л=-не кутӑн 'лартнӑ.
Малалла хуплашкнне. уҫса хурсан пӗри (И.М .) 'ҫӑвашсене
мёнле майпа ытти халйхсене ҫитерме пулни ҫив^ен ҫырнй. Кун
та кёскен т;ӑвашсен историне, тата ^ӑваш сея малалва мён мӗн тумалли ҫ.ннҫен калат. Ш урналне халах хушшин^ё вулаҫҫё пулсан,
ку йураллӑ стаМ а. Темшён тата ,,Пӳтшет“ сӑмаха „увҫа килникайни" тесе ӑнлантарнӑ.
. ,.Нарс у й ӑ х ӗ н р х и патшалӑхсем хушншн^и ёҫсем“ ҫлнт;ен
ҫыраканё хаҫатсене вулаканскер, п оли Ш ка тёплё пӗлекенскер;
нарс^ уйӑхён^ехи йут патш алӑхсеш р ёҫгем ҫин^ен тёрӗс сӳтсе
йавнӑ, хамӑр респунлӗкшӗн патш алахсеш р ёҫсем уҫӑллӑ.— ёҫ мӗнрен усӑллӑ пулма нултарнине те манман.
НТурналти оӑвӑсем пирки нумайах калаҫмалли ҫук: хӑшё
рифма кӑлараошӑн, хӑшӗ строккӑсене пёрер, йе икшер шухӑШ ла
пах кёртесшёп тӑрӑшаҫҫё. Сарӑ Ҫтаппаш н „Хёрлӗ ^утай ‘ сӑвви
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васкарах ҫырса хӑй шухӑшӗеене йӗркеллӗ вырнаҫтарманнипе нат;ар; шухӑшӗ пулнӑ пулсан та, ӑна маяерне кӳрсе вак шухӑшсене
ула-хыҫлӑ вырваҫтарайман. Пур сӑвӑсентр те ^арӑнмалли паллӑсене йе тӗрёс лартман, йе лартмасӑр хӑварна: пургт щ е те щ а рӑнм алли паллӑоене ’ хӗрхенсе, шеллесе, хъ т са ларт пи курӑисип.
Ҫитменине сӑм ахсен р саспаллиҫен тӑррисеве нӑрахса хӑварса.
вӗренекенсем хӑйсен сӑввисене пушшех тёссӗрлетеҫҫё. Тӗслӗхрев:
„Ӗмётӗн" 5-мӗш Д«-и 9 йенбн^е вулатиӑр:
„Оават ӑшӑ ҫӑмӑрӗ
Кураксене ӳстерме11
Ҫапла еиӗр Х.-Т}утай Петтехнӗккам вӗренекенсен^ен ҫӑмӑр
кураксене ӳстерме кнрлнне пёлетпёр. Кураксен ҫёре кайакан тымарсем ҫукҫке? Ҫапла пӗр кукрашка лараймасавах Сапошнпккан
йул. с ӑ в в п ' пӑсӑлма пултарат. Хат те ху йулашкп рарӑнмаллп
паллӑсещ ен те килет; уяӑн вӗеем каллех ҫителӗксӗр, сахал: куята тата мештометтисене те ним паллӑсӑрах тӑратса хӑварнӑ, к а 
раима пӗлмесӗр антӑхса к а й я ^ е н е х вупӑн, ҫапах та ӑнланайман.
Аха$ те, Вулутка Микулпн сӑвви вӑхӑта ҫуралман: ҫынсем ҫуркунне карттинне палӑртасшӑн, уншӑн хӗл ан§ах пуҫланаВ
Йерми ЙаккуН) „Пуппа хресчен-- сӑвви, просӑпа ҫырнй пул
сан, впҫ-тӑватӑ хутах Хаклӑрах тӑма пултарнӑ пудёт/р.
„Вёренннне впм те ҫнтмест“ тейевен Антрейӗв вӗренекенён
. сӑввпне нумай кёскенён ҫырса, пёререх ҫырса хума пулат. Хут
вӗреннп салтакра пурӑннӑ т>ух усӑллине кӑтартасшан вӑл 1 сгр.
.ур ӑ йӗпретсе хунӑ Кӗскерех, пӗререх ҫырсан кирек мёнле щухӑш а та ӑнлаима ҫӑмӑл, ӗҫё те сахал. Ҫакна Хӗрлё 'Цутайсен х и 
та астӑвас пулат.
„Хёллехи пурнйҫ“ йатлӑ оӑвва ҫырма тапранса, '|>ана Гпмуххн аван шухӑгаа ҫулса илнӗ мён, ан^ах йӗркеллё рипер йусаса ҫырма пултарайман.
Сӑвӑсен^ен манерлӗреххи те пӗр Сарӑ Ҫт. апт,ах, тата Ишейёв й: куҫарнӑ „Кёркунне’1 сӑвва йусасан аванах пулма пултарат.
Ййнӑшсен^еи татах тёрдӗрен тёрёемарлӑхсем шурнала кёртнине, шурналта ҫыракан сӑвӑсене тӗплӗн йусаса ҫырманви, тата
петтехнӗккӑм вӗренекенӗсем ку. тарант,рен ■ҫарйвмалли паллӑсем
лартма вӗренменнп, вёсеве, пёлмен ппркн шикленсе, лартмасарах
хӑварни ҫине кӑтартас пула$. Тата тепӗр ■ҫи пысӑк кӑлтӑк: вӗренекенсем шурнал кӑларас ёҫре пурте пулӑшманпи, шурналн
пурте ҫырма тӑрӑшманнп.
Тепёр нентзен вёрвнекснсем шурнал кӑларни вӗсе.м тӑрӑшнппе, хӑйсен твортфствинё сарма, аталантарма хӑтланиине палӑртат.
Ӳлём вара, иеттехнёккӑмран тухсан, ха.^хи вӗренекенсем ку ш у р нал-хаҫат кЗларас ёҫе кӑшт та пулин хатӗрленнё п улё^б ҫ. Ҫӳл- '
те кӑтартнӑ йӑнӑшсемпе кӑлтӑксене асӑрхаса, „Емёт“ малая да та
тухса тйрасса 'ӗмётленетпӗр.
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А лӑпа ҫы рнӑ ш урналеем .
^ӑваш аТ)И, хӑйӗн малашнехи пурнӑҫне тунӑ ҫӗрте ■ҫӑваш
■ҫӗлхийӗ нумай усӑ Панине кура, хӑйён т}&Ьшпе пур йен§ен те
усӑ курма шутлат. Вӑл ,,Ҫӑлтӑрсем“ (халӗ Канащри Петтехнӗккӑмра
вӗреневенсем кӑларакан шурнал, ун пек шурнала 1919-мӗш ҫулӑн
пуҫламӗшӗн^е ^ёмнӗрпе Тетӗҫре вӗренекенсем те кӑлараӑ), „Х унав"
сем (Х усанта), „Ш уҫамсем“ (Вӑрнарта), „Вӗреневен Сасси“ сем
(Едӗкре), „Вӗлле Хур-ҫӗсем'1 (Елӗкре), ,,Ҫамрӑк Вӑйеем,“ тата
урӑх йатлӑ шурналеем те кӑдарат. Еу в ӑ х ӑ т р н е х ҫав шурналсеяе никам та пухса пыман, вӗсем ҫухалса пӗтнӗ, йе таҫти кётесре выртаҫҫӗ. Ҫавна кура ,,К анаш “ сойуҫӗ нумайах пулмаст,
ҫавӑн пек шурналсене „К анаш “ сойусӑн пухмалла, вӗсене усрамалла, вӗсе.мпе кнрлӗ таран усӑ курмалла, терӗ. Ҫак ӗҫ пысӑк
ӗ ҫ , . ҫакна 'ҫӑвашла ҫыракансен пёр самант та манмалла мар.
„К анаш “ сойуса пур йен-ҫен те пулӑшма тӑрӑшмалла.
,,Канаиг‘ с о й у с

пӑхса тухнӑ происветенисем, ҫаптарнӑ кӗнекесем.

„К анаш “ . сойус 9 уйӑх хушш ищ р ҫакӑн пек происветенисем
пӑхса тухнӑ:
1. „П атш а пётни“ Шкул ат,исем выл,амалли икӗ пайлӑ опе
ретта (Йаркуни Куҫмн ҫырнӑекер).
2. „М ӑриккан салтакӗ ты ткӑнра" (Савелйёв куҫарнӑскер)
3. „Ҫемек-1 (Корскийӗн).
4. „В ы ҫл ӑх ҫулсем“ (^ ӗ к е ҫ Ҫ.)

5. „Выҫлӑх мёлви“ (Полоруссӑвйн)
0. „Ҫап ҫута ҫунат“ (Оҫҫипӑвӑн)
7. „Ҫӗнӗ х ёр ар ӑм 11 (Ҫелеҫнӗван)

8. „Пиҫнӗ тутасем кадаҫшР' (Йурккпнӑн)
9.' „РевоЛ)утсионер‘‘ (Алексатттрӑвӑн)
10. Саушкин, Афанаҫйӗв, Смо^квов йулташсем ҫырнӑ 5 происветени.
11. ,,Вӑрҫалдӑ Комунисӑм“ (Тимитрийӗвӑн). Тата урӑххисене
те пӑхса тухна, пӑхмаллисем те рлдай.
Пӑхса тухнисен^ен хйшне хӑшне ҫапмалда (Выолӑх ҫулсем).
хӑшне пёрне ҫаптарма йурат („Ҫап ҫутӑ ҫунат“ „Пиҫнӗ тутасем
калаҫни“ ,,Выҫлӑх мӗлкисем"), ыттисене. лартса пӑхсаи йурат,
тенӗ.
Сойус Октапӗр ревофутспне асӑнса „Октапёр Ҫулӑмӗ“ кӑлар'§ӗ. Малашне Сойус траматурксене, писаттӗлсеяе, поетсене пурне те, сойуспа ҫыхланарах ёҫлеме ^ёнет. . Сойусан ,,Сунталӗ“ ’р н тан $ӑн сунтал пулса тӑтӑр.
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В ёр ен тек ен еен е ч ён ее калани.
III ку л га вӗренгмеллн йёркесене те, пурӑнӑҫ тепёр йеннелле
ҫавӑрӑннӑ майӗпе, ҫӗнетмелле.
Кивӗ йӗркесене ҫӗнетме ҫӑмӑлтарах пултӑр тесе, кашни су
дах курссем пулаҫҫё; хёлле тата, пур ҫӗрте пекех, вӗрентекенсем
хӑйсен ирӗкёпе пӗрле пухӑнса ӗҫе мӗнле малалла йарасси ҫинчен
часчасзх каласаҫҫӗ.
Кӗскен каласан, ҫав шкул йӗркисене епӗр мӗнле ҫӗнетесшёнгаи?
Шкулсен'ве вӗрентнин усси чи малтан ачапӑчана мӗн ҫин-ден
тӑнлантарса вӗрентнинчен килет. Вӑл тёлӗшпе Патш. Учонӑй Советӑн (ПУС) прокрамӗ ак мӗн тет: хӑвӑр йӗритаври ҫутҫанталака хӑвӑр вӑйпа чӗп^есе пӗлме тӑрӑшӑр, тет; унтан йёрнтаврари
ҫын, кайран пӗтӗм етем йӑхӗ мӗнле ӗҫлесе пурӑнннне сӑнаса пӗлӗр, тет; ҫынсем пурӑини, йёрпӗринпе йепде ҫыпӑҫҫа, мӗнле ӗҫ ту
са тӑраннинчен килет, ҫавӑнпа, ҫав прокрамӑ ҫын ёҫӗсене тӗпченё
вӑхӑтрах 'ҫыясем мёнле ончӗствӑра пурӑннине каласа кӑтартма
хушат.
Ҫапла вӗрентни пуриншӗн те усӑллӑ. Ч ӑн та, епӗр ачапӑчана шкула ӳлӗмрен пурӑнӑҫ хӑватлантӑр тесе йаратпӑр. Хамӑр
пурӑнӑҫ мёнле пынине, вӑл вӑйлӑланасси мӗнтен килнине пӗлмесен, епир пурӑнӑҫа й е ы е малалла йарӑпӑрши? Чӑвашсемшӗн ап
ла вӗрентни тата усӑллӑрах, мӗншӗн тесен пирӗн пурӑнӑҫа шкулсӑр урӑх нимӗн те те улӑштарса вӑйлӑлатаймӗ.
Пус прокрамё тата вӗ ентмеллн меттӑтсене те ҫӗнетме хушат.
Ӗлӗкхи пек сӑмах вӗҫҫӗн ан^ах ан вӗрентӗр, тет. Самах вӗҫҫён
вӗрентни, сӑмаххине мансан, асран кайат те, вара вӗреннипе вӗ-^
ренменни пӗрех. Ҫавӑнпа а^асем, мӗн вӗренмеллине, хайсен куҫӗоемпе курцӑр, хӑйсен аллисемпе хыпала-р&р, хӑйсея ӑстӑнӗсемпе
тӗпчечӗр, тет. Тата ӗлёк кашни ӑслӑлӑха уйрӑм вёрентнӗ. Ш С
ӑслӑлӑхсене уйрӑм, пёрпӗринпе ҫыпӑҫтармасӑр аи вӗрентӗр; вё
сем пурӑнӑҫра пёрпӗринпе ^йепле ҫыпӑҫса тӑраҫҫё, вӗсене ҫапла
тӗпчеме тӑрӑшӑр, тет. Ҫапла питӗ кӗскен каласан, ПУС прокрамён нирӗнтен' ҫаксене ыйтат\ ҫаксене тума хугаат:
Кирек йепле сӗнё ӗҫе те вырӑна кӗртме питӗ йӑвӑр: кивви,
вӗренни, хӑнӑхни йалан хӑй майлӑ ҫавӑрасшӑн. Ҫапла П5 С прокрамӗпе вӗрентме те халех ҫӑмӑл пулмӗ, чылайчен епёр пёр ура
на ҫӗнӗ йёрке ҫине пусеа, теприне кивви ҫине пусса тӑрӑнӑр.
Анчах пирён шкулта вӗрентес йӗркене мӗнле те пулсан часрах улӑштарма тӑрӑшмалла. Чӑваш пурнӑҫӗ шкулсӑр ҫӗнелсе аталанса кайаймё. Ҫавӑнпа ПУС прокрамӗпе пётбмпе халех ӗҫе кӗргме хал ҫитмесен те, пирӗя унӑн Т)ӑн паллӑ, п аха итёйӗсене вёрентнӗ чухне вырӑна кӗрме тӑрӑшмалла.
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Вӗсем мӗнле нтейёсемганУ
Малтан каланЗ, тӑрӑх, НУС прокрамё ачапйчана йёритаврарн пурнӑҫа, ӗҫмелсене, ҫутҫанталӑка тӗпчесе тӑнланса илсе хамӑр пурӑнӑҫа мала йарасшӑи. Ҫавйнпа та епёр ПУС прокрамӗ
пирӗн шкулсемшбн чи паха. чи кирли терӗмӗр. Л айӑурах тин!пер
се пӑхсан, вӑл мёне'пӗлтеретш и?;
Пирён чӑвашӑн йурлӑ, мӗскӗн пурӑнӑҫӗвче йӗркене кӗртмелли. улӑштармалли темӗн чул.та. Епӗр, темиҫе ёмӗр йут халӑх аллинче пурӑннӑскерсем, ҫынна хнрёҫ тӳрӗ пӑхма та вӑтанатпӑр,
хамӑра тивӗҫҫпне епёр хамӑр пӗлместпӗр: емёрхп йӑвӑрлӑх пирӗн
хулпуҫҫине уснӑ, чӗркуҫҫисене куклентернӗ. Шкул халӑха чӑн та
усӑ тутӑр тесен, пурнӑҫне ҫӗклетёр тесен, унӑн пӗтӗм ӑснетӑнне.
хастарне улӑштармалла, чёрине вӑй кӗртсе пуҫне ҫӳле ҫёклетмелле, куҫне тӳрӗ пӑхма хал памалла: вӑл ӳлӗмрен чура пек лӑнчӑнса. йӑпшӑнса ан ҫуретӗр; вӑд хӑйне— епё те ҫын, тёнчери
ыттп ҫынна мӗн тивег, мана та тивӗҫлӗ теннне, хӑйён ӑсётӑнёпе те, сӑнӗсйпачёпе те, уттп мелёпе те кӑтарттӑр!
Епӗр пурте ҫёр ёҫӗечен тӑранса пурӑнатпӑр. Хад, ҫине ҫӗр
ӗҫне нусамасан, епӗр хамӑр нурӑнӑҫа нииепле те хӑватламтараймӑпӑр.
Шкул анчах кймӑлдйн, ӑшшӑн ҫамрйксеп пӗтӗм чӗрине ҫав
ёҫ йенелле ҫавӑрма пултарат. Ҫав вӑхӑтрах йерциен наукка кала
на тӑрӑх, ҫӗр ӗҫне йусаса тупӑлнлӑрах туыа май килнине кӑтартма пултарат. Вара ткултан вӗренсе тухакан 12-13 ҫулхи ачасем
тӳррех хресчен пулмасан та, ҫулёсем ҫитсен, науккӑ кӑтартнине
пӑхса ҫёр ӗҫне й ӳ р а тс а ш ӑ в а пуҫлӗҫ те, пирём тырӑпулӑ та лаййхрах пула пуҫлӗ.
Пирӗн ҫӗр сахал. ӳлӗмрен епӗр пурте ҫёр ёҫёпе пурнаймӑпӑр, Револутсиччен епӗр ҫёрӗҫӗсёр пусне ыттн сҫе иёрре те пӗдмен пекех. Хапрӑксавӑт, чукунҫул—-нӑрахут, вӑйлӑ сутуилӳ пирёншён таҫта айакри, йут патшалӑх пек пулпӑ. Пирӗн шкул урлӑ
Малашне ҫав ӗҫеемпе тё ачапйчасене паллаштармалла. Ҫамрӑксем
ҫав ӗҫсене те пирӗн пек ҫывсемех туиине курчӑр. вӑл ёҫсем те
усӑллине пӗлчӗр. Вара ачапӑчасем ӳссен ёлӗххи пек хулашехертев. хапрӑксавӑтсенчен хӑраса тарса тӑмёҫ; пӗчӗккён урӑх ӗҫе хӑнӑхӗҫ те. ҫёр ҫипе анчах шанса пурӑнмӗҫ.
Тата епӗр пӗрмайах ^ в а ш тёг*ём халӑх, ӑна ку^турӑ ҫуглӗ
ҫине кӗртмелле, тетпӗр. Апла калани мёне пёлтерҫтшп? Х алӑха
кудугурё ҫулӗ ҫине тйратас тесен, ачап;\часене хамӑр пурӑнӑҫ ҫине тпшкерсе пӑхтарса мёнмёне вӗреншеллеган?
Епёр ку таранчен те халӑх ӗҫне пёрле канаш туса, пӗрнепёри нтлесе, пурне те кнлӗштерсе тума пёлместпёр; пёрре начарлаянипе, вӑйсӑрланшше пирён пулӑшас шухӑш ҫук; вӑл лётӗмнех
нш ва путсан та. епёр карт сикместёпёр.
Пирӗн ҫак пӑсйка шкултан пуҫласа тӳрлетме тӑрёшас пулаХ
Епёр хамӑра «хура халйх, ӗҫ халӑхё», тетпӗр. Чӑн та, ҫулла пӗр вӑхӑтра, уй ӗҫӗ тапрансан, пӗр икё уййх ҫурӑ хушши епёр
вилеслех ёҫлетпёр. Ытти вӑхйтра мён тӑватпйршн епёр? Кунне
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пёр впҫӗ сехет ёҫлетнӗр, ытти хушша чёлём туртса, пакӑлтатса
иртеретпар. Ӗ ҫ вӑхӑтӗнче пикенсе ӗҫлемелле, анчах аха.^ ытти
чухне те талӑкра виҫӗ сехет ӗҫлени йурӑхлӑ йапала мар. Ш кулӑн
сав тёлёшред те халӑха тӗрӗс ҫул ҫине тухма пулӑшмалла.^
Малалла ҫемйери иурӑнӑҫа илер. Пӳрт ӑнчиккне кӗр те.
лӗрп тавра пӑхӑр. Иӳртре, харпӑрхӑй ҫемйиче,. епӗр килйышёпе
перле ӗҫлесе чуна савӑнтармалла Ачапачана тимлӗ йӗркеве верентсе, аслисем пӗрпӗринпе кӑмӑла кӑмӑл пурӑнса, йӑвӑр ӗҫ хыҫёнчен ӑшӑра, таса, тирпейлӗ кӗгесре ванса, чуна тӑван хушшинче
йӑпатса пурӑнмалла. Апла пурӑнатпӑрп епёр? Ҫук. Пӳртрп ёҫ пи
рён пётӗмпе хӗрарӑм ҫинче. Арҫын ҫӑвара чӗлӗм хына4 те, тстӗм
кӑларса ларат, йе хурал пӳртне кайаУ йумах нтлет. Хӗрарӑмӑн
ачапӑча пӑхмалла, кӑнчала арламалла, пир тёртмелле. п\рт тасатмалла, апатҫйкӑр пёҫермелле, кӗскен каласан, пин ӗҫ тумалла.
Ҫавӑнпа та ҫёр ҫемйере иирӗн пӗр пурт ӑшчнкки кӑна таса, чиса вӗреннӗ ҫыя нирбн ҫуртйёртен тухса тармалла; ҫӗр хӗрарамран тӑхӑрвун тӑхӑрӑш не вӑтӑр ҫулта карчӑк сӑнӗ ҫапат; ҫёртен
сакӑрвунӑшӗ ӗмӗрне хӗрарӑм чирӗпе асанланса иртерет.
Ё ҫ вӑхӑтӗнче харсӑр ӗҫлени аван; каннӑ чухне, канма цел
ее. малалла ёҫлеме, вӑй иуҫтарнн аван. Ку тӗлӗшрен кӳ%турӑ
ҫудё ҫине тухма, каллех шкулӑн малта пымалла.
Еаламалли нумай, анчах, вырӑн ҫук пирки, пурне те ҫавӑр•са плеймёпёр. '
'
ХаЛ)Хи вӑхйт ш култӑн чи галлӑ, хӑрушӑ вӑхӑт. Канаш
влаҫӗ шкула кирлӗ нек ӗҫлеме ирӗк панӑ, вӑлах ӑна мӗнле ӗҫлемеллине ҫул катартса тӑрат. Ҫав ҫулё тӑрӑх чипер вымалли мел—
компдекслӑ меттӑт. Комплекслӑ меттӑт аван пнтӗ, ӑна пирӗн тӑрӑшша вёренмелле; мӗнчул епёр час ӑна тйнӑшӑпар, ҫавӑн чул
лайӑх. Анчах комплекслӑ меттӑт— пӳрт тӑвакан платникӗя иуртти
пек. Пуртӑ пулмасан. йе пуртти мӑка, катӑк пулсан, платниь, пӳрт
тӑваймё, анчах пуртӑ хӑй тӗллён 'пӳрт тйваймаст: пӳрг тума.
пуртӑсӑр пуҫсӑр, чӗрӗ оыннӑн алли кнрлӗ, аллине ӗҫлегтерме шухӑшлакан пуҫ кирлӗ.
Ҫавнашкалах шкул ӗҫне тума та, меттӑтсӑр пуҫсӑр, ҫул к а 
тартса пыракан тӗп итеал кирлӗ. Ҫав тӗп итеал пирӗншӗн— чӑваш
пурнӑҫне ҫёнетесси, вӑйлатасси; ҫамрӑкран йӑвӑр йапала пусса
кукӑртнӑ йавӑҫа нрӗк ҫӗре, хӗвел ҫине илсе тухса ҫӗнёрен турлетсе, паркалатса хастарлӑ ч 5ртсе, устерсе йарасси; хӗсӗь, п&чӑ
т рӑнӑҫа аслӑ, уҫӑ,, комунисӑм ҫӳлӗ ҫине нлсе тухасси. Ҫав ите
ал нулсан, кирлӗ меттӑчё то часрах тупӑнӗ, патшалӑхӑи учовай
Совет тупса ианӑ паха комплекслӑ меттӑта та епёр часрах хӑнӑхӑпӑр.
Сывӑ пулгӑр ҫёнӗ, ӗҫлӗх шкулӗ!
Вал чйваш мёскӗн пурӑнӑҫне комунисӑм уулӗ ҫпне кйлартар;
нмшер, хавшак ӳтпӗве чбрӗ вӑй кӗртсе ура ҫине тӑраттӑр; айван,
тӑна кӗреймен халӑха кудтурӑ ҫулӗ ҫине и.тсе тухтӑр.
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Т ӑ р у к а х (е а е а р т ӑ к ) в ӗ л е р е к е н е е м .
Ҫӗрпӳ хулинт>е шӑмат кунсенце пасар пулат.
Ҫав пасара халӑх кирек хӑҫан та питӗ нумай пухӑнат.
Пӗрре* ҫулла (6 — 7 ҫул та ҫитет пу^ ӗнтӗ вӑл), епӗ те ҫав паса
ра кайрӑм. Ҫантялӑк питӗ тршер: кӑвак пӗлӗт тап таса, хёвел хӑй
ӑшшипе пӗр хӗрхеныесӗр парса тарах. Йалта кураксем кашкӑраҫҫӗ, кӗтӗвӗ те ҫӗмӗрлсе хирелле тухаЕ Нуҫ тӑрӑн^е кайӑк сасси
ҫаырӑк 'ҫуна савӑнтараГ. Хама хам та хаваславса, ҫамӑллӑн, ҫулпала утса пыратӑл. Манран нумай урапасем иртсе кайрёҫ. Хӑшӗ
пӗри: а^ам, лар пирӗн урапа ҫине,— теҫҫӗ. Епӗ тав туса а н 'р х
йулатӑп. Ҫурран ҫынсем курӑвмаҫҫӗ—-кайса пётнё пулмалла. Ҫапла ӗнтӗ епӗ сисеймерӗм те, пасара ҫитсе те тӑтӑм.
П асарӗн^е халӑх нуыай. Тавар илекенсем— тавар плеҫҫё,
хӑшӗ ал ҫапса калаҫса тӑраҫҫё, плнисем татакн л ел л е те вӗҫтереҫҫӗ. Епё те, кирлӗ йапаласене илме тесе, лавкасем патне пытӑм.
Х алӑх лавка умӗн^е 'ҫыхланнӑ, тем пекех— таварне плме мар'
аха.]) тёрткеленсе тӑрауҫё. Усламӑҫӗ (сутакан) нимӗн те курӑнмас'Е сасси ан^ах илтёнет. Хайхи ик-виҫ лавкана пытӑм, кусен^е
те ҫавӑн пекех, вара тӗлёнсех кайрӑм.— Еу халӑха ннмӗн те ситес ҫук ку саманра,— терӗм вара тарйхнипеле. ГТасар тӑрӑх ҫӳренё ^ух, паллапӑ, ҫынсене нумай тӗл пултӑм. Ҫапкаланса ҫӳресен,
ҫӳресен, кулаҫ илме тесе, кулаҫ лавкисем патнелле утрӑм. Хырӑм
хӑйамат пекех, выҫса карё. Пытӑм пёр кулаҫ лавкп патне, илес
тесе тӑратӑп ӗнтӗ— ик ҫын лавка айӑккинуе лара параҫҫӗ. Пахрӑм, пӑхрӑм ҫаксене, темӗскер палланӑ, курнӑ ҫынсем пекех туйӑнса кайрёҫ. Ҫаксене иккӗшне таврара найтах ҫын паллат. 31а
паллтнӑ пулӗ теттёр есӗр? Ак мӗнрен: вӗсем йумӑҫла нӑртак
лаҫҫӗ, иккен. Пёри ватйрах пек кйтартаг, хӑй хура, йӳле йанӑ
сӑхманпа, кивӗрех шӗлепке (йалккас) тӑхӑниӑ, аллинт,е пёр хутаҫ
пур, калаҫассине тытӑнкӑллӑ, калаҫат. Тепёрн—аллӑ ҫулган нртнӗ
пулӗ ӗнтё, хӑй пиншак тӑхӑннӑ, на^артарах картусна, кунӑн т
аллин^е йапала пур. Хайхи темёскер йум,ахлаҫҫё, хуллеи калаҫнипе сӑмахӗсем ман хӑлхана кёреймеҫҫё. Еиё кулаҫ илтём, ҫикелесе тӑратӑп, ҫав ҫынсем ҫнн^ен куҫ каймастха. П ӑртак тӑрсан.
таҫтан хӑйаматбн^ен пёр ҫын ерҫх йатнӑ. ӗҫтерые гшраТ' ҫаксем
патне. Епё айакран лавка хӳттипе пӑхкаласа тӑратйп. Хӑйсем
йумахлаҫҫё, кулаҫҫӗ ерехне ёҫнӗ $ух. Ерехне ӗ;се йарсан, йут ҫы-
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не уйӑрӑлоа та кайре. У н'рен те пулмарӗ;, --ҫак ив сын нагие самрак арӑм хьшалавсах пы§6. Арӑмӗ сарамасах (кёпё вёсҫбн), аван
тумланна, анат й ен 'р пек курапат, пёр вӑтӑр ҫу.ча ҫитнё пули;
ситмен пули? Араме кусом патне пы'вё те, ыйтат. Еоёр хӑш йалсем пултӑр, ара, хӑтасем. Лешсем— пирӗн йалб тӗлли ҫук, теҫҫё.
Мбнле апла тблли ҫук?
,
у:
— Ҫук ҫав. Пире ӑҫта илсе кайаҫҫб, ҫавӑнта кайатпар еиӗр.
Епё, калаҫнине лайӑхрах илтесшсн, ҫывӑхарах йӑпшӑнса. пьпам.
— Апла ееӗр йумӑҫсем марн? тет арӑм.
-— Т]ӑн, „кревнай;‘ йумӑҫсем.епёр. Пире каласан пурто пуле,
пире найми та ӗҫтеррӗҫ.
- Мана та йумае кпрлё сан. Минсе пасарта д о с а суретеп си
те, тупаймастӑи, ырӑ пайан сире тёл пултам. Ашцикём ҫунат,
томен, иск, ах турӑ, ха^ лӑштах туре ёнтб.
._
.
— М-мён ’т-туса ц-н-иамаллах сана, тет ватӑ нуу1асё. Хаи
арами калама иусларӗ йумӑҫсене мён кирлиае.
— Ман пёр шуйттан упашкам пур. Ах, ытла уеал вира! Пёр
кун та пуранас килмесг манйн унпала; куҫӑм та ан куртар'рё мавам ӑна: у пате пек сӑнбпуҫӗ. Ма вилмеетлш? Тепбр ырӑ сын внлст кайат, вунан, шуйттапӑн вилёмё тс таҫта. 1йоӗр, хӑтас.ем, вёлермелли туса нарӑрха мана!
— Туса парас,—•геҫҫо леш сем— ам а-ре тума ерех кирле вара. .
Ана ерехне тунса парӑиха х ӑт,/бсё вырӑнлӑ п у л тӑр ^ӗ.
— ;Епбр тунп нихаҫая та вырӑпоӑр нулмаст, тет пиншаклӑ йпгаҫӗ.
'
.Е-е-е-пӗр т-т-тумасан к-к-кам тавӗ вара, тет ватараххи.
Еп кулкаласа тӑратӑп.
Том пекцб вырӑплӑ пулсан, тем пскцё, тесе тарат арам
хӗпёргенипе — еппин ерехне кайса илсе кнлемхэ, ееӗр дарйр ун'рен.
Ҫапла каларё те, вӗҫтерчуӗ ку хупахалла. Йумӑҫеем ӗнтӗ: нпрӗн
каллех ёҫкё нулаРха, тесе кулкалзса лараҫҫё. Иасарӗн^е ҫынссем
пш лах у.рла та пирлё уткаласа ҫӳреҫсӗ. Тусанӗ. мӑкӑрланат анрах.
Ҫав 'вӑхатра май ната хам йулташ пьгдӗ те: айтаха, сапа пёр сын
шырат, мён туса тӑратӑн кунта, тесе илсе кайре. Ҫуретнӗр. Ҫын
мён курасси пулмарёха, хёр пӑхӑсщан ҫунса ҫӳрвт, шеремет.
Ах, ман пёр ҫӗре каймалли пур^ёҫке, терем те, йулташрав упараден
йумӑҫсем патнелде хӑвӑрт утса кайрӑм. Ҫигрӗм те, пӑхса тӑратӑп
Ак тамаша! Йумӑҫсем арам илсе пынӑ ерехе кёленре тутинренех
йараҫҫӗ (курка тупайман цулмалла.) Пер саманра путӑлккари
ерехе ӗҫсе те йатубҫ, йарсан тата руптаррӗҫ арӑма. Арам кускалат анрах. Пиншакли: тоире илсе килсен ана та ӗҫетиёр те, тояяе пӑртак хаваратпар, вара ҫаван сине сурса дана йатне такапар, тет.— К-к-кунернӑ, м-май кплнё ’В-Ц-'В-^'ЙУ3™® б-ё-ӗс, лӑх-лахлах кулкаласа калат ватӑ, йумӑҫӗ. Арам хаш каса та ҫитрё. 1.0пбр путӑдкка ерех тыттаррб кёсене.
— Ну, йулашки укҫанах илсе кнлтём, тет арамё.
—- Кӑ-кӑ-кӑ-кӑ-куипа ҫырлаха^ те пу^ха, тот ват йумӑсӗ.
Тытӑнрӗҫ ӗҫме.
4
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1-мёш -V:

-1- Кобр ептё амгиро туса парӑрха мана.
— Пулат, халех ак, тет ииншаклн. Хайсем ҫаилах ҫҫёҫҫё.
Куеен, йҫсен арӑма кулас та илтересшёп; апӑмё увҫа тҫукввне пе
рст. Ҫавах антрагса илтертфҫ, илгерҫӗҫек. й'улашки срохне кулаҫпа ҫмрткаласа ӗҫрёҫ.
— УГёнле, хёя курса вшмелле тӑваснш ӑна, тот пиншакли.
- Т-т-тусан, туеан тӑр-тӑр-трукахах вилмелле тӑвас, гег
ватти. Т-ӗпно вара п&ртаи х ӑ в а р р е те, ватйраххи сурса панӑ иек
турё: ксленце тутин-рн тӗмӗскер хуллеп калат, калат, калат те,
страт.
4
— А-а-акӑ ӗнтё ҫаиха ё-ӗ-бҫтер те, вара т-г-тару ках в-в-вилс е -канат упӑшку.
— Пуро, йурё, ах темён $ул ҫлпцлгпӑ спро, такҫанах ҫав
кирлё те.
— Л-п ире е-ё-ектӗу-у-укҫа пар амаЛ) т-туноа ланӑшан.
Мён 'вул кирлӗхаУ
- По о-о-о-о-лтин-и-нвпк.
Ай, тур, тур, ӑутан тупас мам ун рул укеа.
— Хтт те кнрев аҫтан туи, ; уиеаран еан амаль паре-нп та
велермест, тет пиншакли. Арам хутаҫҫ.цце х ӗр ёп р н каларвё те,
уюҫа шыра.ма иугларё. 15 иуе ан^ах увҫи ге, аҫтаи ту-иас,- тет
арам.
-- 11нт тупап, ту паи.
\рам вара мен пур укҫине иуутаркаласа 25 иуеа ӑран ярап
ҫитерсе иа’()ӗ.
—' Акӑ он те пёр пус та нулмарё ху гаҫра, терё арам хугаҫувне кутан силлесе.
- Н п-ну й-йу-йурёҫкс епте, капах.
— Капам ха терё те. уттарцё.
Йумаусем кулкаласа йудцеу. Т аре. те, вара хупа-ха.иа капрёҫ ёгме. Хӑвсем: ҫав&н пек лартаеее ух мах араЦовне, тесе и\лауҫе -ан р х . Кли те р т а м мирам, ахалтатса куш а вагам вара.
■ ■
Гтттр ит,н.

А чапӑЧ а еӑв ви
Пёр не ре л,
Пкке и пел,
Виҫ впуел,
Тйват таваткнл,
Пиллёк пилеш,
Ул гӑ улмуҫҫи,
Ҫичб ҫирёк,
(’акар сарай
Тахар турай
Пански!..

Пае, пурин
Падай, ути,
Ути терек
Парам Йарав,
Качи напак
Пӳт, пут пу гена
Лаитӑк «урак ашёнче
Икё Сара каччапа
Икё сира хёр ача
Пап в ы р а ^ е ё сарт еииче
Шакндтнк!
Пехрем Мякули ТриталтарирараИ
Урёк ((,'ырёа илнё).
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Х ӗл л е вӑрманта.
Хӗл ҫитрӗ. В арианта ҫуллахи нӗр сасӑ ■ҫӗвӗ те ҫук. Йӑвӑсссм ҫара пуҫлӑ сын пек, пӗр ҫулҫӑсӑр мёскёнлё лараҫҫё. Ҫара йӑвӑусем хушшин^е сивӗ ҫпл кӑна ирёккӗн кутӑн-пуҫӑн ахӑрса ҫӳрст. Пӗр $&рӑшпа хырссм ҫеҫ' хёллехи снвӗ ҫиле нарӑнмасӑр хансен ӗмӗр йешӗл йӗпписемпе йешӗлсе лараҫҫӗ.
Ҫил пргсе канат те, вӑрман каллех лӑпах пулат. Ан^ах ку
нумайах пымаст. Ҫав хугранах не сива шартлаттарпа илет, йе варман тӑрӑх ҫил ппвласа иртсе кайат. Хай лӑнкӑ ларакан вӑрмап,
каллех ӑйхӑран вӑраяат те, ӳхлесе макӑракан ат)а нек уласа капа*.
А н р х ҫак ҫывӑрнӑ вӑрмана нийепле ҫил-тӑвӑл та вӑратас ҫук;
мёншӗн тесен ӑна хӗл тухатмӑш хытӑ ҫыхса лартнӑ.
Акӑ каллех шГш пулцӗ...
Шак-шак-гаак!— ку мён? ' сивӗ шакканӑ пек марҫке! Ахӑр.
сак хӗллехи ҫанталӑкра та сивёрен хӑраман йапала пулё. Туна
пирӗн хӗрлӗ пуҫлӑ ула кайӑк ҫывӑра пӗлмееӗр ҫёмӗрсе ҫӳрет иккен.
В ӑлхӑйён тӗреклё вӑрӑм сӑмсипё ватӑ йуман хуйрине шӑтарса, апат
ҫнйет иккен. Йуман хӑвалӗн§ен п а к т а йӑкӑлт сиксе тухрӗ та, ула
кайӑк ӗҫленине пӑхса ларат. Савӑннипе т;ӑтаймасӑр хӳрине сарса йа])ё те сиксе лар^ӗ ку; хӑй пуҫне пёр сиктермесер ула кайӑк
ёҫлеиине пӑхса ларат.
Таҫтан йур тёмескисем хушишн^ен мулкагҫ сиксе тухрё. Вӑл
пёр йавӑҫ кутне ҫнтсе ӳкрӗ то. унталла куяталла пӑхкаласа илт,ӗ,
хйлхисснс тӑратсз итдесе пӑхре. сӑмедс.ене пӑркаласа ӳсӗрен пеккп
турӗ, хӑйёи тӑшманёесм ҫуккйве кур^ё те, пӗр. пшклепмесер кайри урп ҫиие ларса малти урисемпе питне ҫӑйа пуҫларе. > н 'р еи
те пулмарӗ сивӗпе пёр Йӑвӑҫ Шартлатса карӗ. Хай мулка^ӑн пит
не ҫӑвассп те таҫта кайса кӗрй, шартах сикиипе унталла куяталда
1 ӑхмасӑр, пёр самантра, уйалла сирпёнсе 'тухса кайрӗ. Хӑранипе
нӑран ҫин'§е уснё пӗр ҫара ербм тёмё кутне арап тёрш бнсе'выртрё.
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Ытла та лайӑхрё ҫак хӗллехп ҫут ҫапталйк: спвёпе йӑвӑҫсем, кпвве йулпӑ курӑксем, пшври хӑмэшсем вас тытнппе шап
шура тумтпр тӑхӑнса ларнӑҫке. Тем тёрлё хӗвеллӗ уйар ҫапталӑк
пулсан та, вбсем шурӑ тумшрно пӑрахмаеҫё. Мён хёл пугланиӑранпа вёр ҫилсёр, снвӗ, уйар ҫанталак танӑран пу.т§ё ҫак. Дн^ах
кун пек самана хура- халӑха савӑнтармаст: хӗлле йур (умасассап,
(,-улла сёмӑр та ҫумас-т, ,теҫҫӗг В ара ҫынсем вы.^ӑх анатёдцен
то хӑйсене ҫнио ты рӑрая та аптрёҫ. тссе пашӑрханаҫсӗ.
Акӑ спвӗ пӑртак ^акма иуҫларӗ, хёвел анӑсё йешуен ҫил тух
рё, ҫаг.талӑк ҫемҫелсе кайрё, нётём нёри тавра пёлӗт туртеа и.г§ё.
Ҫилӗ лӑп пул|)ё те, шурӑ пӗлётрен пакша иуҫӗ нек лан лап нур
сӑва пуҫларё. Ака ҫапталӑк- аван.шгуё ёнтё тесе, тш-г пётӗм халах
ҫӑмП.мГш смвласа йа'цё.
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■ Кам йуратмастши ҫакӑн пек -,,-ҫалталӑ.ка? Епё хам ҫавӑн пек
ҫантадӑкра йурп хире тухса ҫӳреттёмррӗ. Ы тла та тёлётщеллех
лайӑх: вёҫӗр-хӗррисӗр хир ш аа шурЯ, выртату Пёлёт ҫӗр ҫпне татӑлеа анас пек тӑрагК нетӗм сотлӑш а йур лафшсой тудтарнЯ пек
туйӑяат, иётем хпрте пёр сасӑ та нлтёнмест.

„ П ё р р е в ы р ӑ н н е т у р ӑ в у н н ӑ параТ."
— КарчЯк. парас ёнене,— терё ман маҫак (аеатте) кблбрен
килсен.
— Ара, йепле йулашки ёнене пупа паран, хамӑр мёнпе
йулӑпӑр Ястарий?— Ухмаха йермен пуле есё, тёлёнтерме?
— Е х — карчӑк, ҫӳҫӳ вӑрӑм та, ӑсу кӗске санӑн!
— Турра иаратӑп тесе, пупа пёр йапала леҫсе парсан, ун
выранне турЯ вувнЯ парат, тесе каларё пуп пайан чнркӳре.
— Апла пулсан часрах леҫсе парас, терёҫ те, нирён ваттисем каҫ пуличен лессе те пачӗҫ.
— Хёле кӗрсе кайрймӑр. Хайхи маҫакпа мамак (асапие)
вуннӗр ӗне кӗтсе лараҫҫӗ. Кӗтни вырЯнЯҫлӑ пулчё.
— Хӑлхи пирён ёне пёр кун йсртрё килчё вуна пус ёне
вы.|Ях. Кил хушшине кёрсе те кайрӗҫ хапха уҫЯ пулнипе.
— КарчЯк, тура пёрре вьфЯнне вуннЯ пачё, тет, маҫ-ак. Хӑй
кил) хушшинче .утка-ласа ҫӳрет хёиёртенипе.
— Унчеп те пулмарб, пуп тарҫи пупса та ҫитрӗ.
— Еебр п у п . ёнисене мёншёп хупса хутЯр? Кӑларса йарЯр?
терё хытхЯн.
— Турӑ пачӗ, терёо те, ваттисем урйх калаҫмарбҫ те. Кап
рал вара пуп чупса ҫитрё...
Сута пачӗҫ вара.
Сутра маҫак пупа пит те аван лартрӗ, ун хыҫҫӑп тип пуп
мучи „пёрре вырЯнне вуннй пара.т“ теп и не пелкеме пЯрахрб.

К у ҫ

ч ё л х и .

Тура ҫырлах, турӑран нрлӑх. етемрен сиплёх. ЫлтГш чӑрЯш ҫинчв ылтӑн гаӑпчӑк, ҫав ылтап шапчӑк ҫине хаоал хура халЯх.
куҫб ӳкет, ҫавӑя чух тип куҫ. ӳксе ҫёптлртбр-. 'Ҫитмёл <;ичё чЯрӑш
ҫинчё ара чул (хаклӑ йЯппап чул) куккук, ҫав чул куккук 'ҫине
хӑҫан куҫ ӳке:’, саван чух тип вуҫ ӳксе ҫёнтертёр. Хбрлб ҫыр.
хёрлӗ ҫыр амӑшё, кӗпе, кӗпе амӑшё, хЯҫан т а хЯеан ҫавсем ҫиНе
ву ҫ ӳкет, ҫавЯп чух тип ку<; ӳксе ҫбнтертбр.
Ҫак чГчхеяё каласа йгушисем куҫйхнӑ ачаеене тётёреҫҫё.
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Йу рату.
кайат: сарӑ хёр
Тӑкӑрлӑкпа пӑрӑи чӗ.

Утат каччӑ урампа
4Тӳрт ҫумёнчи сукмакпа,
Хёрсем тёлне ҫитет те.
Кӑмӑл тӑваТ вӗсене.
Ларат хӗрсем хушшине
Чӗкеҫ пек ҫепӗҫ калаҫаяу
ЁщуаЯ, кула!', куҫран пӑхат,
Хӗрсен кӑмӑлне вӑл уҫат.
Анчах ӑшӗ пусӑрнмаст,
Чёрн сикме чарӑнмаст...
Утат каччӑ малалла
Такарлӑкпа сукмакпа;
Сар хӗр ларат, сак ҫинче,
Хайсен хӳми ҫумӗнче.

Ваҫли киле ҫи тн ӗк у н
Пӳртре тулли хйнасеы:
Килнӗ ҫӗнё хӑтасем
Кӳченеҫпе сарапа.
Ваҫли пурте кӗрсессён,
Пуринпе те ал нлсен,
Нӳртри мён пур хӑнасем,
Пур те тӑчёҫ тур умне,
Кученеҫе чӳклеме.
Килнӗ тӑхлач тытӑнчё
Кученеҫе чӳклеме, .
Лнчах тӳрех хуҫмарӗ,
Малтан ҫакна каларё:

Икё куҫё вут пек выл,ат,
Савнӑ тусне вӑл кётет:
ЪТр тур ҫырлах, ман тур ҫырлах, мӑн тур амӗш ҫырлах. П \ лёхҫи ҫырлах, Пулӗхҫи амӗш ҫырлах. Хӗртсурт ҫырлах, Хӗрюург
амӑш ҫырлах. Ий-йа, тӑрйрха. тӑххӑрӑи пӗр хӑма ҫине тарса ачапӑча туррнне кёл тӑвар. Килӗш тӑван, ■Йӑван чунӑмпа тархаслар.
нлг, ҫырлах. Улхёр ҫуратакан турӑ, улхер варёнчо усра. ҫ\рт ?5~
ратакан турӑ, ҫурт варӗнче усра; мул ҫуратакан тура, мул варен
ие усра; тырӑпулӑ. ҫуратакан турӑ. тыраиулӑ вЯрёнче усра, Хёвел
амёит, хёвелпе пёҫертсе ан йар! Ҫид амӗш, ҫ-илпе типӗгсе ан пар
Ту хёрӗнчи вактӗвек турӑ. хута кёр! 1>Тр хӗртсурт, ҫырлах! Ни
на, лайӑх хӑтам та, тӑхлачӑм та пур, Микки улеами те пур, 1.иГакн те пур. Йй-йа, лайӑх шӑпиӑре Пакку улсам та пур. Ни йа
лапах, ҫак хал, хата илсе вилиё сӑрана, мӑн кутал, кучченесе пи
ре ӗҫсо ҫиме пӳрсе пар...

•

Ҫак кблле нётерсен,
Пирён тӑхлач ҫӳхӳ илчё,
Хуҫҫа илсе, татса пачё
Кмака хыҫне хёртсурта.
Пихамиара ҫитерсен,
Мён пур турра ыр тусан,
Иуҫларёҫе ӗҫмешкӗн
Куркапа та аятӑрпа.

Унтан шлсӑк алтарпа
Тулли ӑсрӗ сӑрнне.
Вара ватӑ тахлачиа,
Карӗҫ тӑкма картине.
Чёнми канмн каласа,
11уҫ ту нянчен шак! туса.

Ан-к.

С У И Г Л Л

К ученеҫ
Кармӑш чйваш хушшннце
Ваҫлн Иванч ҫуралчӗ.
Уссе ара ҫптсессён,
Тӑвансенчен уйрӑлчӗ.
Нумай ҫулсем иртсессӗн
Каллех киле таврГшчё.
Хӑй тӑванеем хушшинче
Тёслӗренех ӗҫ курчӗ.

1-мӗш .V
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Пич-куҫёнче йун сахал,
Ахал» тйма вӑл кахал.
Анчах ҫӳҫне тйратс-а,
ҫынна хӑратса.
Ҫӗтӗк сГиман ҫийёнче
Кив ҫӑпӑта ури и е .
I ухре ача урама:
Сукна картгус пуҫӗнче,
Ҫутӑ атти урпнче.

Ҫав ӗҫсенчен пӗрнне
Калар куҫпа курнннё:
Клёк пёчӗк ачасем
Нӑхаг сар хёр; савӑиаV,
Халё пулцӑ ват ҫьшсбм,
Чёрн еикме чарӑнат.
Пурин т е п у р сухалеем.
Утса —чунса хнрӗҫ пмраТ.
Ҫӑварсенче чӗлӗмсем.
Хура куҫне выкатит.
Сара ача ыгалат,
Савнй тусне йуратат.
Ы талат те чуп гӑват
Тутлӑ сӑмах калаҫаг.
Ҫумкка.
УтрПм, утрӑм.
Пӳрнеске гупрӑм,
Вӳрнескине кинемейе патӑм.
Кинеми мана сашалу пӑчӗ.
Пашалуне йӑтта патӑм,
Йӑтти мана пыршӑ пачё.
Пирш ннс ҫӗре ҫапрӑм,
Ҫёрӗ мана ҫеҫке пачё.
Ҫеҫкнне ёнене патӑм,
Кие мана сёт пачӗ.

Сётее хура патӑм,
Хур манй ҫӑмарта пачё.
Сӑмартине вучаха хутӑм,
Лот, лот, пот лот! терё.
( ӑмеа шывӗ йухрё анчё
Чӗнекене ҫӗр танкӑ.
Автан ури тукмакки,
Хёрсен чёччи иылаккн,
Тыткаласа выл,ам асан
Нылаккине курас ҫ.ук.

О! о! Орински отмнла
Й ата пута йармула,
И, чуиӑм. ҫаки чунӑм теленки?
Сап самукка, самукка
Хутил хутил хурушёмка
Тепе мене пёр сутак.
Хура катка, хура катка,
Аута кайан, уул пыра-нУ
Уйахана махана. виҫ вш; •не виҫене
Ииҫмесчо, пнемеечо
Атту мене, ту мене
Тушу нашу.
*) Авалхи ҫынсем (“лёк-авал вырӑс хушншно каГк'ап, уакЛи
кӑтартнЯ, тата нуплесе кйтартоа тблйнтсрпё.

Урӗк.
иск йурласа
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В аттиеен еӑм ахӗеем .
1. Пал натги нал ҫпнеллсх вӗрет.
Кам чёрҫнне кавар у кет ҫаи ҫунат.
3. Шиклӗ (хӑравҫӑ) сын шиксбр харат.
4. Тухман сын тухсан, тӑман тухат.
5. Сыпмассерен турам кёмест.
С. Тип кашӑк тутана ҫурат.
7. Нумай пурӑнатӑн,— нумай куратан.
8. Ҫавара варсай,— йур пулат, ура утсан—таш пулат.
С,. Тӑра шына тула сапмаҫҫӗ.
10. Увҫа ннхӑҫан та кӑшкӑрмаст.
I I. Амӑшие пӑх т а —хӗрне нл.
12. Адӑ тивмесен, аллӑ ҫул та тарат.
1 8. Аптаранӑ кӑвакал кутан чӑинй, тег.
14. Агӑл хёрие ҫнтечен, атта ан хыв.
15. Ачапӑча хыҫҫӑн кайакан сётед айне керое уксе вилнё.
16. Ахал., тарнччси, кёрёк арки не те пулин йавала.
17. Ватга туна кёрлё, пӗчӗкҫӗ ачапа сапка кирлё.
18. Вата ҫерҫтше хӑвахпа улталайман.
1!'. Васкакан арамёнчен оавӑнман.
20. Вӑйӑран вӑкйр тухат.
21. Вйтанман нумӑҫ п ущ а, тет; ӳркеямек аста пулнӑ, тет.
22. Вы раса йатна ан кала, тутара ҫуртна ан катарт.
23. Ир таракан «.ерги тута пулнӑ, тет.
21. Икё канака хавалакан пёрне те тытайман.
25. Пнкек куҫа курӑнса килмест.'
26. Йалан аспа ҫуресен, йалти вата йатламаст.
27. Пӑтӑ ҫаварнеш ӑм кёрсен—тухмаст.
28. Килте пата патратман, йалта наш ка пё^ернё, тет.
29. Кйвакал кӳллине кура чамат.
30. Ҫӳпҫине кура —хупӑлчи.
3 1 . К ачака хыҫҫ&н кайакан ҫурах пуҫоӑр такраннӑ.
32. Самса айӗнчи курӑнмаот, варман урли куранат, теҫҫё.
33. Ҫу иртсен ҫирлана ҫӳремеҫҫё.
34. Ҫӳрен каска накаляй, выртан каска мӑкланна.
35 Ҫын сиккнне ан сик.
36. Ҫын аллннчи кукӑл, пыоӑккЗн курӑнат.
37. Сын аллипе кӑвар туртма аван, теҫҫе.
38. Тухман ҫин тухсан таман тухни.
39. Туман тыхан пилёкне ан хуҫ,
40 Тугар саккн ҫине саваласа лар.
41. Тиркекене тирёк тӗпё.
42. Туй нртсен шӑпӑр каламаҫҫё.
43. Ташлама нӗлмене кёвё кнлёшмен, тет.
44. Турпӑка пур ҫинче алла вутта чикмедҫо.
45. Чӑххннс ҫймарти вӗрентмест.
46. Уй куглӑ, вйрман хӑлхаллӑ.
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1. К ӑмакара лаисӑрти упа ташла!'.
2. Пурт тарӑчче ҫтр ҫака.р еакӑнеа тӑрат.
И. Пӗр айара верен нёздӗн самӑргйп.
4. Хуп, хуп, хуп вито, хуп вптере там пите, т а м диггере сар
ӑйар кёҫенсе тарах.
5. Аслӑк тӑрӑнче вӗг чул выртат.
К. Тёпоёр катка аш тулли.
7. Чунсӑр, ҫ.еҫкесӗр, тымарсӑр йапӑла ӳсет.
8. Ҫӑргтап сикет, пӑр шӑяат.
«). Тӑлӑр-тӑпӑр туй килот, пёр лачкаш кана ачах капат.
10, Чунсӑр, чунснр, йур йурлӑи.
1 I. Ҫулла выҫӑ, хблле тутӑ.
12. Хӗлӗп
арӑмӗи куҫне шур илнё.
10. 'Гӑват ураллӑ, хӑрах .чайракагла, май раки куккар.
14. Ш аг май хура н кутӗиче, ҫурламан мул кача выртат.
15. Ҫатан внттёр качча капай, атте анне те чараймо.
ИГ Ахал тёпне йакйр парап.
17. Карман внттёр йур еӑват.
18. Ҫиччӗн кайаҫеё, вунтӑвагтӑн тавранаег;-ё.
К). Кармапта тура, ҫул ҫнпче хушка, килте шурч.
20. Туллинчен арпп хакла.
21. Турчака тӑрринче тутли пур.
22. Суккар автан снрсе аватат.
23. У нра ыхра килли ларат.
24. Упра вӑрам выр&с кыргат.
25. Ҫееен хирте туман урапа чупат.
241. Хуран тарри хумханат, хура халах пуггарӑиат.
Ш урӑ ӗнен тирӗ урлӑ.
28. II ёр гын тувпне дин ҫык тытат.
29. Хура кё<;е еинче хунДм хёрӗ ларат.
30. Лашаран еӳлдё, кура-кран лутра.
31. Тултан оаккар, пӳртрсн тӑваттӑ.
'
32. Иёр пуҫ тӑваттӑ, теиӗр пу<; виҫҫӗ, пёлмесен калап.
33. Чӑд-чал куҫлӑ, мак-мак ураллӑ.
34. Нӗр йен пасарлӑх, тепер йен хун.гӑх.
35. Пёчёк хураиӑн пӑттп тутлӑл
3(1. Иирён те сыеяа ҫури хёсӗнпё, сирёи те сысна ҫурн хёеённё.
37. Хитре пнкех макартат.
38. Лапчак сӑмса кирлӗ мар.
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