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А т ă л шывĕ çăлкуç пек, 
Яăлт ăрт ат ат ъ кĕмĕл пек. 
Кĕмĕл хĕ лĕ х  тăсар-и,
Кĕсле çине карар-и?
П ирĕн енне вăрмансем, 
Вăрманĕнче шăпчăксем. 
Ш ăпчăк кайăк пулар-и.
Ян янратса ю рлар-и? 
Ы влăм, кĕсле каласам, 
Кĕмĕл хĕлĕхп е  вăл халь. 
Л ннÿ пуçлĕ юррине,
А ча чухне илт нине.
У лăп çинчен юрлама 
Мана пĕччен çăмăл мар. 
Кĕсле калан пулсан та, 
Ы влăм, юрла манпа тап. 
Юррăмăрсем халăхран,
А на хывна сĕм авал.
Юрра ю рлар чĕререн,
Х а лă х  чунне кĕмелле.



Юрă пуçламăшĕ

Пирĕн вăрман юманлăх. 
Юманлăхра — çăкалăх. 
Çăкалăхра уçланкă. 
Уçланкăра мĕн çуккă? 
Уçланкăра тсм тс пур. 
ÿркснмесен кай та кур.

Унта пырать акатун, 
Хаклас пулсан çнчçĕр туй. 
Акатуй хутшăнма 
Кĕмĕл кĕсле турăмăр.
Ян янратса юрлама 
Шăпчăк кайăк пултăмăр. 
Çич хулана çитрĕмĕр. 
Çичçĕр кĕвĕ илтрĕмĕр.
Кĕсле вайне пĕлтĕмĕр. 
Çĕр-çĕр ялта пултăмăр.
Çĕр пнн юрă илтрĕмĕр. 
Халăх чапне пĕлтĕмĕр.

Çилту çннче иултăмăр. 
Шап шурă юр куртăмăр 
Юрĕ çнчĕ çулхискер. 
Ирĕлмешкĕн маннăскер. 
Унта внç каç выртрăмăр. 
Кайăк йĕрне куртăмăр,
Ун йĕррипе утрăмăр.
Сукмак тăсса пытăмăр. 
Сукмакĕ те вĕçленчĕ.

Аслă Çавал курăнчĕ.
Атăл иекех туйăнчĕ.
Акăш карти çывхарчĕ, 
Кайран таçта çухалчĕ.
Аслă Çавал илемре. 
Улăхĕсем чечекре.
Хурăнсем те ÿсеççĕ,
Яла нлем кÿрсççĕ.

Шур хурăисем хуипнннче 
Шур чул выртать çĕр çинче. 
Хурăн айнс лартăмăр, 
Курман кайăк куртăмăр. 
Кайăк çинчн мерченсем 
Пин-лни тĕспе çунаççĕ. 
Çавра ахах куçĕсем 
Вĕри куççуль тăкаççĕ

Кайăк. мĕншĕн йĕретĕн. 
Вĕри куççуль тăкатăн? 
Çунаттуна хуçрĕç-н 
Е  юлташна тытрĕç-и?

Кайăк ларчĕ чул çине. 
Улăштарчĕ сăн-пнтнс.
Инрĕн умра сар пнке 
Тĕлĕнтерчĕ сăнĕпе.
Сарă хĕвел -  пнтĕнче.
Çенĕç сассн — чĕлхинче. 
Утать акăш ишшине. 
Юрлать çăтмах кĕввипе.
-  Сăлтавĕ нур йĕмешкĕн, 
Вĕрн куççуль тăкмашкăн. 
Эпĕ Мерчен пулатăи.
Сăрт айĕнче пурнатăн.
Ман алăра сăрт мулĕ, 
Ылтăн-кĕмĕл тем чухлĕ.

Эп пулатăп çакăнта 
Çĕр çулта нĕр каç кăна.



Çĕр каçиччен çÿретĕп.
Эп Улăпа кĕтетĕн.
Анчах Улăп курăнмасть, 
Çнвал хĕрне йăл анмасть. 
Улăп каллех ĕмĕтре,
Ентĕ пушă ман чĕре.
Паттăр, чунăм, ăçта эс.
Ма ман ната килместĕн? 
Саншăн вăнйа тухнччен, 
Çынсем мана курнччен 
Вĕлкĕштерсе çÿçĕме 
Çнвĕтлерĕм çиçĕмпе.
Ун чух мана куракаи,
Çÿç пĕрчине тупакан. 
Асамçăна тухатчĕ,
Ялан телсй куратчĕ. 
Саншăнах çÿç пĕрчине 
Укермерĕм çĕр çине.
Саяа анчах юратрăм,
Саншăн чуна парăттăм.
Чĕре туртса ыратать,

§авал хĕрне уттарать. 
х, çав Улăп сывах-ши,

Ман çинчен вăл шутлать-ши?
Улăп çинчен пĕлместпĕр, 

Суйса сăмах пеместпĕр,- 
Хурав пулчĕ пнрĕнтен 
Ннм калама пĕлменрен.

Пнке тутăр вĕçтерсен, 
Куçне шăлса типĕтсен.
Эх, пуçларĕ юрлама 
Юханшыва хумхатса.
Иртнĕ пурнăç витĕмне 
Уçса хучĕ юррипе,
Улăп кун-çул утăмне 
Вăл пĕлтерчĕ йĕркнпе.

Эй. тантăшсем, ял-йышсем. 
Акатуя килнисем.
Мерчен кайăк юррине.
Улăп çннчен хуннне,
Кунта пĕрле юрлар-н,
Улăп пекех пулар-н?



Пĕрремĕш юрă

у л ă п  л и ч и Е  у с л а т и

Ч й л а ш  ç ĕ р ш и о н е  е ы х я а к а м  п л т т ă р с г м :
У елат и, Çĕрпÿ, Сштăрçа. У еллт и еасартЛк чирлсее ÿкгт . Çавна 
П ат т и хун  Супартлм илт ет  те Чаваша тапăнать. Ч ирлĕ Уелат и  
Пат т и хунпа  çалйçать, чир хытД апт рат нипе çĕр* ÿкет . Ум 

таара тЛшялмеея.

Ай-хай ĕитĕ. мĕн ĕнтĕ,
Каламалла кĕслепе.
Ай-хай, пнре пнл пултăр.
Хайлав çапла пуçлантăр.

Тахçан авал çак енче,
Аслă Атăл хĕррннче.
Çеçенхнрсем хумханнă,
Сĕм вăрмансем кашланă.
Ват юманлăх çумĕнче.
Çавра кÿлĕ хĕррннче,
Чăваш ялĕ вырнаçнă.
Ырă ятне упранă.
Ялта. урам кукрннче.
Мăн йăмрасен хÿттннче,
Чатăр кнл-çурт курăннă.
Унта нккĕн пурăннă.

Кнл хуçийĕ, чи ватти.
Шур сухаллă Услатн.
Çичçĕр çула пуснăскер.

Арăслантан вăйлăскер.
Тепри Чĕкеç. ватăскер. 
Çичçĕр çула кайнăскер. 
Кĕмĕл çÿçлĕ, ăслăскер.
Ĕçсĕр ларма пĕлменскер.

Ват Услати тайăлман. 
Килте ларма юратман. 
Ял-йышсемпе тавлашман, 
Никамран та хăраман.
Лаши унăн — çнлçунат, 
Çилтен малта вăл чупать. 
Чаплă вутхĕç аллинче. 
Çитмĕл патмаи' туртать тет. 
Пĕрре сулсаи вутхĕçне 
Çич çухрăма хĕм çиçет. 
Тепре сулсан вут тухать, 
Çĕр çухрăмран курăнать. 
Услатин пур икĕ тус, 
Паллаштарма вăхăт пуль. 
Пĕрин ячĕ Сикпăрçа.
Хитре каччă таврара 
Хăйне тытма пĕлнĕрен. 
Тепрн - Çĕрпÿ, ватăскер. 
Паттăр вара вăй енчен. 
Вăрăм çула тухсассăн. 
Тусĕсемпе тĕл пулсан 
Ват Услати хисепре 
Икĕ тусĕ хушшинче.
Çĕр каçиччен калаçма.
Тĕл пулннне палăртма 
Юман айне лараççĕ, 
Шăрттан касса çиеççĕ, 
Шерпетне те манмаççĕ, 
Тавăçлансах ĕçеççĕ. 
сАтте-анне чăн нахи.1 Г1 а т м а II 64 кг



Тăван çĕршыв чăн хакли», 
Тесе юрра вĕçлесен 
Ура çннче виççĕш 
Кĕрешсе те илеççĕ,'
Выртма хÿшĕ тăваççĕ. 
Пĕрле выртса канаççĕ. 
Сарă хĕвел вăрансан 
Вĕсем пĕрле-  апатра.
Ырă сунсан пĕр-пĕрне, 
Ыталанса чупггуса 
Уйăрлаççĕ тăванла.
Тепĕр чухне çула май 
Тăшмансене тĕл пулсан 
Çил-тăвăлла тапăннă,
Ним хăвармн аркатнă.

Пĕрре киле таврăнсан, 
Мунча хутса çăвăнсан 
Услатнн пуç усăнчĕ, 
Чĕркуçленсе вăл ларчĕ.
Аса илчĕ вăхăта,
Тĕл пулннне Супарпа, 
Мĕнле ăна ирхине 
Хăна туса яниие.
Ырă çын пек курăнма 
Хăй йăнăшне йышăнса 
Куççуль тăкса ларнине, 
Ĕненмелле суйннне.
«Çын вăл тăван халăхсăр 
Уй варрннчи хурама 
Терĕн мана. Анлантăм.
Хам йăнăша йышнатăп, 
Каçармашкăн ыйтатăп. 
Манран суя тухсассăн 
Мана çаптăр тип аçа.
Хам сăмаха тытмасан 
Çĕр те çăттăр çавăнтах.

Тупа тытап сан умра 
Тăпра çнсе пĕр курка». 
Тăпра çнрĕ ман умра 
Çапла сăмах каласа: 
сÇак ман тупа пăлатран- 
Емĕрлĕхе упранма».
Эх. ват супнă! Энĕ те 
Ĕнентĕм вĕт суеçе.
Мĕн тăвас тен, чăвашсен 
Кăмăлĕсем çавăн пек. 
Ахальтен мар чирлерĕм. 
Супар мана тем турĕ.
Ман кун-çула кĕскетме 
Уй усалне тыттарчĕ.
Ана ннм те шанма çук.
Вăл çакна та турĕ пуль: 
Кăвак юман кăмпннне,
Çнч çул хушшн ÿснннне. 
Татса çимĕк каçхнне 
Кăларнă пуль сĕткенне.
Эпĕ çавна ĕçнĕ тен? 
Çавăншăнах ман чнр-чĕр! 
Самай йывăр вăхăтра 
Чун тухĕ-ши ман вар а ?-  
Тет вăл хăйĕн ăшĕнче. 
Тарăн шухăш пуçĕнче.
Чĕкеç енне вăл пăхать, 
Ыратнипе шăл çыртать. 
Сипленмешкĕн вăл выртать, 
Тăлăп витсе яртарать.
Ват карчăкăн алăра 
Пукаиепе çăмарта,
Укçа -  çутă шăвăçран, 
Каснă çăкăр чĕллн те.
Ар пуç тавра пĕшкĕнсе 
Вĕрÿ-суру чĕлхипе



Чĕкеç çаврать вĕсене.
-  Вут алпастн1,
Ш ыв алпасти.
Çил алпастн,
Вутлă хаяр!
1Пывлă хаяр.
Çырмаллă хаяр,
Сехмет хаяр!
Мускав хушшнпе.
Кийу7 çуммипе,
Та»г хсррнпе.
Шешма юхаишывпе4 
Тутар пики килет,
Вунвнççĕре.
У.нта кайăр,
Услатне хăварăр.
Йыт алпасти,
Чăх.алпасти,
'Кайăк алпастн,
Вăрман алпасти.
Çнл вупăрĕ,
Вут вупăрĕ,
Ш ыв вупăрĕ,
Мускав хушшнпе,
Кийÿ çуммипе,
Тан хĕррипе,
Шешма юханшывпе 
Тутар пикн килет,
Вунвиççĕре.
Утга кайăр,
Услатие хăварăр.

1 А л п л с т и  хаяр усал.
* К  и Й ÿ Кисв хули
1 Т а и - Дои юханшыв^
* III  е ш ы а. -  юхамшмн яч*. Çавăи тЛрЙх (Ш х а р  латшалăх*и 

хбвслтухăç сичи чикки тăсăлиă.

Акар йытти1,
Сехмет йытти2!
Эсрелпсле шыçка усал! 
Вутлă усал!
Мускав хушшипе,
Кийÿ çуммипе.
Тан хĕррипе,
Шешма юханшывпе 
Тутар пнки килет, 
Вунвиççĕре.
Унта кайăр.
Услатие хăварăр.

Чĕкеç васкать вăрмана, 
Çитет тарăн çырмана. 
Хурать юмлă парăмнс 
Тарăн çырма лапамне. 
Унтан утать каялла. 
Усалсене шахвăртма 
Карчăк утти кутăнла.
Уй хапхине çĕклесс 
Хирсе уçать тнмĕрпе,
Кивĕ пÿртĕн алăкне 
Туртса уçать пнлешпе.

Ват Услати чирлине, 
Вилес пекех выртнине 
Тăшман пĕлет виç кунтан 
Чее нрсĕр Супартан.
Пит савăнать Паттн хун3, 
Хура юнлă нрсĕр чун, 
Пысăк çарне йыхăрать, 
Çĕр çурасла кăшкăрать:

1 А к а р Й ы т т и хаяр усал. Вăл Эсрелпс çыи чуиис кăларса çÿрст
* С с Х м с т  Й ы т т и -  хаир усал.
* П а т т н  х у и  -  тутар-монголссн хуи* (патши) - БатыЙ. Çав хуи 

чăваш халăх самахОичс чн хаяр тăшманссичсн мсри



-  Атьăр, васкăр ман хыçран, 
Чăвашсене тĕн тăвар!
Унта пурнăç мăн таран, 
Пурăнатпар ташласа.

Тăшман Чăваш çĕрĕнче. 
Чăваш — тăшман умĕнче. 
Тăван çĕрне вăл сыхлать. 
Мĕнпур вăйпа çапăçать.
Çĕрпÿ наттăр аптрамасть. 
НнкаМран та хăрамасть.
Туçн сăрчĕ тĕлĕнче,
Çÿллĕ тусем айĕнче.
Халь çапăçать тăшманпа, 
Паттн хунпа. кашкăрпа.

Тепрн -  çамрăк. Снкпăрçа. 
Тăшмана хăй тапăнать.
Вăл халь Шешма хĕррннче, 
Урнă тăшман хушшннче.

Икĕ паттăр нк тĕлте 
Хĕçĕсене сулаççĕ.
Нÿкерсене тураççĕ.
Хунăн ĕçĕ ăнманран 
Çарĕ çĕре йăванать.
Сехрн хăпса тухнăран 
Калаçмашкăн вăрттăнла 
Чĕнсе нлет Супара.
-  Сăмаху сан -  чул касать, 
Унтан ылтăн хăвалать.
Сысна айне çнтерет,
Пылпа çу ку тетерет.
Эс пурне те пултаран. 
Кирĕшметпе тĕл пулсам.
Ана çапла каласам:
«Пире чăваш çĕнсессĕн. 
Кунтан хуса ярсассăн.
Чăваш халăх сана та

Çапса хуçать ман хыçран. 
Сан та ĕитĕ çавăнпа 
Хунпа пĕрле пулмалла.
Эсĕ ăна иулăшсан 
Сана манмасть нихăçан, 
Çавна эсĕ ăнкарсам.
Ман сăмахра суя çук.
Ун пурлăхĕ - çавăн чул -  
Шутлама ăс çитес çук. 
Халех ăна пулăшсан 
Ылтăн айне эс пулан.
Эс чĕлхÿне ан хĕрхен.
Сăмах çапма ан ÿркен. 
Чăваш çынни хĕçпе чух 
Пнре валли пурнăç çук».

Супар ăста калаçма. 
Чĕлхнпе тем çаптарать, 
Асчаха та шахвăртать.
Халь вăл суйкăн чĕлхнпе. 
Вăрă-хурах туйăмпе,
Пÿнлĕ шырав йыттн пек. 
Шырать ылтăн чнтлĕхе.
Унтн чăваш телеЙне, 
Кĕнеке-çыру текенне.

Телей ăçта выртннне 
Пĕлсен Супар каçхнне 
Кирĕшметпе тĕл пулать.
Ана йăлтах пĕлтерет.

Усал чунлă Кирĕшмет 
Читлĕх енне вĕçтерет.
Хăйĕн асам туйипе,
Читлĕх умне тухнă май, 
Çулне тăсать пăрлатса. 
Курать: читлĕх таврашпех 
Хуралçăсем -  паттăрсем. 

Кĕççе питлĕ Кнрĕшмет.



Туя пур та аллинче. 
Хăрамасть вăл вĕсенчен. 
Пăншăнать вăл тилĕ нек, 
Шăвăнать вăл çĕлеиле. 
Тупать вăрттăн хÿтлĕхе.
Çав вырăнтаи кашнине 
Çапать асам туйине. 
Хуралçăссм самантрах 
Чулланаççĕ йăванса.
Чи хисеплĕ читлĕхе,
Унтн чăваш телейне. 
Кĕнеке-çыру текенне.
Хул хушшине чнкет те 
Тапса сикет ахăрса 
Ирсĕр ĕçшĕн савăнса.

Аслă чăваш халăхĕ 
Кĕнекесĕр телейсĕр.
Вăрçă ĕçĕ ăнăçсăр.

Тăшман Сĕве натĕнче. 
Юнлă асап вăл снче. 
Çитменнине Кнрĕшмет 
Патти хун Йăлăнннпе. 
Пăваланса ыйтнипе 
Асамлăхне хĕрхенмсст. 
Шешма шывĕ хĕрринче 
Сикпăрçана туйнпе 
Пырса çапать. асамлать. 
Паттăр куçран çухалать.
Ун вырăнче чул юлать.

Тăшман Çĕриÿ паттăра 
Çĕнтерсенех вăрçăра 
Яваклать те сăнчăрлать. 
Пăрăспала мăйкăçлать.
Туçи сăртне сĕтĕрет,
Ана хупса питĕрет.

Чăваш хытă кулянать.

Вĕри куççуль юхтарать. 
Урнă тăшмаи ашкăнать. 
Чăваш пуçĕ ыткăнать. 
Аçтан чăттăр çавсене 
Ват Услатн кнлĕнче?
Ннм тарламан пулсан та 
Вăркăнтарать тăлăпа.
Сиксе ларать сак çине,
Ярса тытать вутхĕçне. 
Сиввĕн пăхать куçĕпе, 
Эсрел тарать пĕшкĕнсе. 
Хĕрĕх çулхн шерпетне 
Паттăр ĕçет пичкерен. 
Чĕнсе илет карчăкне.
Çапла калать чĕререн:
-  Тăван çĕршыв асапра. 
Мĕнпур чăваш вăрçăра. 
Ялта лăпкă пулмалла, 
Килтен çын пек тухмалла. 
Пышран юлма каламан. 
Утма хушнă халăхна.
Кĕççе пнтлĕ эп пулман, 
Вĕсемпе эп çавăнна!
-  Ах. Услатн. чирлĕ эс, 
Ураранах кĕç ÿкен.
.Ман сăмахран ан тухсам. 
Пĕр виçĕ кун тăхтасам. 
Халех нăтă пĕçерем.
Тутлă апат çнтерем.
Пăтти симлĕ пулатех,
Вăл сан вăйна хушатех. 
Хыр вуттн те шарт! терĕ. 
Внр пăтги те-халь пиçрĕ,- 
Тет те Чĕкеç пăттнне 
Çитересшĕн мăшăрне. 

Анчах ватă Услати



Пăтă çисе ларать-и?
Виçĕ хутчси шăхăрать. 
Урхамахне йыхăрать.

Çилçуначĕ ÿхлет çеç. 
Хуçи ĕçне вăл пĕлет. 
Пĕлĕтпе çĕр хушшнне 
Тапса сикет ирхине. 
Çилçунатăн сăмсннчен 
Çич çухрăма çитиччен 
Çулăм тухать шăхăрса, 
Тăшмансене хăратса. 
Тăвăл вĕрет хăлхинчен 
Ват юмансем авниччен. 
Ана тейĕн çамкине.
Паллă та пур ун çинче ~  
Туллн уйăх тетсрет.
Икĕ куçĕ хĕвелрен.
'Раша пекех хÿрн те.

Çилçуната Услати -  
Вăл тăшманран хăрать-и 
Анма хушрĕ çĕр çине. 
Ирсĕр тăшман хушшнне. 
-  Аллах. пнре ан пăрах. 
Услатирен хăтарах! -  
Снксе чĕтрет Патти хун, 
Сасси çиллес çавах ун.

Ват Услати вутхĕçне 
Сулса илет пуç тавра. 
Хĕçĕн хĕмлĕ çнçĕмне 
Çиçĕнтерсе лапамра.
Айри вĕçет малалла, 
Паттăр калать ак çапла: 

Чăваш тĕпĕ тымарлă. 
Хĕçĕсем те касавлă,
Харăс тăрса çапăçсан 
Тăшман ая тăваймасть!

Шалчн тултăр тăшманăн,
Терĕ чăваш хастаррăн,- 
Хура çăхан. халь чĕтре,
Хур тăваймăн ÿлĕмрен!

Тăшман пуçĕ ыткăнать.
Ирсĕр çарĕ юханать 
Çĕре ÿксе вилнипс 
Е килелле тарнипе.

Патти хунĕ ут çннчс,
Чĕри -  чĕрне хушшинче,
Куян пекех ыткăнать.
Калай хунне' асăнать.
Çапах та вăл парăнмасть.
Ирсĕр ĕçне пăрахмасть.
Çилту çине хăпарать.
Хăйĕн çарне кăшкăрать:
-  Эсир камран хăратăр,
Ма шаккалла таратăр?
Эй, чарăнăр, йĕкĕтсем,
Çеçенхнрти пĕркĕтсем!
Тарсан пурте пĕтетĕр.
Чăваш кулли пулатăр.
Кунта вилĕм тупатăр.
Тасамарла çĕрстĕр2.
Чăвашсенчен ан хăрăр,
Услатирсн ан тарăр!
Курмастăр-и. вăл чирлĕ,
Сăнран пăхсан вăл вилĕ!
Ун питĕнче çĕр сăнĕ.
Ал-уринче внл вăйĕ.
Айтăр пурте ман хыçран.
Шаршан тăвар чăвашран!

' К а л я й  х у и — авалхн тутар-монгол халăх^и вАрçЯ турри 
' Т а с о м а р л а ç * р е т * р  мусульмаи тднис тытаканссм, хАЙсснс 

т^ис çир(п тытакансем тесс, урăх тСипе пурăнакаи халЛха «тдсамарссм»
тс«''



Тăшман çарĕ чарăнчĕ, 
Услатис сырăнчĕ.
Каллех сумсăр тăшманпа 
Вăрçă пырать тăвăлла. 
'Гăшман майлă чирĕ те 
Услатие тапăнать.
Ана тытса силлст тс 
Лашн çннчсн ывăтать. 
Тăшман аллах кăшкăрать. 
Паттăра вăл хупăрлать.

Иккĕмĕш юрă

УЛАП АМ АШ Ĕ ЧĔКЕÇ

У сла т и  а р ă я * Ч ĕкеç ст ар и кки н е  
ç а я я а  т урйеенчем  п у яă ш у  ы йт от ь. Ç*р а я ă ш ĕ  У слат ие хăй пат не  
çĕр айне т урт еа  илет . Т урасея  п улă ш н и п е  Ч ĕкеç йы аăрланлт ь. 
ыаЛл ача çур а т а т ь т е У л е я  т есе ят  парот ь Л ч и н  ĕнсипе н уç  
т ÿп и н че  упасарри çулçине  асăрхасан , Ч ĕкеç ачин е  т аш яансснчен  

с ы х л а н я а  у р ă х  ят  парат ь. ,Унăн л ч ĕ  -  УлЛп.

«Чапар куккук всçнĕ чух 
Çиллес тăвăл тухрĕ-çкс.
Çиллес тăвăл ннм те мар.
Мăшăр çуккн йывйр çке.
Çепĕç шăпчăк вĕçнс май 
Вĕт-вĕт çумăр çурĕ-çке.
Вĕт-вĕт çумăр ннм те мар.
Упăшкасăр йывар-çке>.

Чĕкеç юрлать хурланса,
Вĕри куççуль юхтарса 
Уçса пăхать хуранне,
Уита курать асапне.
Пăтă çннче хĕрлĕ юн.
Çитрĕ ăна асап кун.
Пĕлчĕ: шурпуç асапра,
Тăшман çарĕ ун тавра.
Чĕкеç ÿкет урайне.
Йĕрсе калать сăмахне:



-  Лх. Услати. Услатн,
Паттăрсенчсн чи ватти.
Хăш вырăнта выртан-ши.
Сана мĕнле тупас шн?
Амăрткайăк иулăттăм.
Сан пата эп кайăттăм,
Суранна хам çăвăттăм.
Шур тутăрпа çыхăттăм!
Куçу кăвак Пĕлĕтчĕ,
Ана шăлса хупасчĕ,
Çÿçÿ -  кĕмĕл пекехчĕ,
Иĕс турапа турасчĕ.
Ах. Услати, мĕншĕн-ши 
Уи нек пулса тухрĕ-шн?
Вăрçа тухса эс кайрăн.
Мана пĕччен хăвартăн.
Çÿлек çине юр тулать,
Аш çил вĕрсен мĕн пулать?
Шăнкăртатать Тан шывĕ,
1иăнкăртатмасть Тан шывĕ,
Шăнкăртатать куççулĕ,
Хура халăх хĕн-хурĕ.
Аслă Чăваш çĕрĕнче 
Ташă юрă янрамĕ,
Мĕншĕн тесен пур çĕрте:
Хуласенче, ялсенче- 
Тăшман çурет çаратса,
Çурт-йĕрсене çунтарса.
Хĕвел амăш1, пулăшсам.
Тăшмана эс çунтарсам,
Услатие вăй парсам,
Кил çулне те кăтартсам!
Ах, Сăрт амăш, тăшмана 

________________ Эс чиксемччĕ хăв айна.
1 Х ÿм л  пмлш, Ш ма амаш. Вйрмлн лмăш. Çдр амЛш. С5рт ам.»ш - 

аяаяхи чЛмшсен турă яч«сем.

Тăшман çарĕ тĕп нултăр,
Ват Услати сыв юлтăр!
Ах, Шыв амăш, авăрса,
Пысăк хумсем кăларса 
Тапăн нрсĕр тăигмана,
Шывра путар эс ăна!
Вăрман амăш. хĕрхенсем,
Патти хуна иĕтсрсем,
Ват Услати паттăра 
Сыватсамччĕ сулхăнра!
Ах, Çĕр амăш, аннеçĕм.
Эс те ан ман, пÿлĕхçĕм!
Услатие, кĕрĕвне,
Туртса ил-ха хăв патна.

Ватă Чĕкеç ыйтнинчен,
Вĕри куççуль тăкнничен 
Камăн чĕрн çурăлмĕ,
Унтан пăрăнма кам хăйĕ?
Çавăнпа пуль ннçетре,
Сăрт хÿттинче. тĕттĕмре,
Чăваш наттăр тĕлĕнче.
Ирсĕр тăшман умĕнче 
Çĕр çийĕ яр! снрĕлчĕ.
Иыхрав сассн илтĕнчĕ.

Ват Услати çĕр айне 
Кĕрсе кайрĕ хĕç тытса,
Çилçунат та çнл касса 
Хыçран чунрĕ ун патне.
Сăрт та тăшман сиснччен 
Катмар чулсем хушшннчен 
Вĕçтерчĕ сăрт чĕксçне,
Кĕçĕннине. Мерчене.

Сĕм вăрман çав вăхăтра 
_________________Симпыл' пухрĕ чăтлăхра.____________________

1 С и м п ы л  -  пÿлАхсем ĕçскеи. в*сене çам р ăклатакан  тата  нлем 
летекен бçме.



Юханшывĕ нÿслĕхе' 
Каплантарч? хăй тĕлне. 
Симпылпала нÿслĕхе 
Çил пуçтарчĕ пĕр çĕре.
Ватă Чĕкеç шур пÿртне 
Вĕсем çнтрĕç -  çепĕç те. 
Снмпыл мĕскĕн Чĕкеçе 
Хăвачĕпе çывратрĕ.
Нÿслĕхĕ те темскерле 
Аш хыпнннчен сыхларĕ.

Мерчен кайăк хуранне 
Вучахран вăшт антарчĕ,
Уçса пăхсан хуранне 
Шăппăн çапла каларĕ:
— Кĕрÿшĕн юнне Çĕр амăш 
Çак хурана пуçтарнă 
Тĕпкĕч юлтăр тесе пуль.
Амăш панă пнллĕхрен 
Кунти юн чĕм илетех.

Хуранти юна симлерĕ. 
Карчăк айне юхтарчĕ. 
Чĕмеленчĕ внçĕ кун 
Услатирен куçнă юн.

Чĕкеç çыврать -  внлнĕ тен. 
Тĕлĕк курать çакăн пек:
Çырла пиçнĕ вăхăтра 
Сар чечексем хушшннче 
Çÿрет пек вăл улăхра.
Унтах. йăмра айĕнче.
Упăшкн те çÿрет пек.
Ана арĕ ыталать.
Сава-сава ачашлать.
Çав вăхăтрах ашĕнче.
Вĕри чĕре айĕнче.

1 Н ÿ  с л * * - пÿл*хссм ^çскеи. в*ссне ч*мелентерексн

Ача чĕме кĕнĕ пек.
Ывăл ача пулас пек.

Шуçăм çути шуралсан. 
Шăичăк юрри шăрансан, 
Ватă карчăк вăранать, 
Тĕлĕкĕнчен вăтанать. 
«Чăнахах-шн ман варта 
Ача ÿсет паинтан?
Урипеле тапкалать.
Хăяр çиме хăвалать».

Каç пулать те кун нртет. 
Тăхăр уйăх та çитет.
Чĕкеç выртать. йынăшать. 
Ывăл ача çуратать.

Ун пек ача камăн пур? 
Туртать çнчĕ патман çур. 
Куç харшнне вылятать -  
Сар хĕвел пек ăшăтать.

Чечек çинчн шериетпе. 
Амăрткайăк сĕчĕпе 
Ватă Чĕкеç ачнне 
Чăпăл тăвать нрхнне. 
Кайăксем те чаплнсем. 
Чăваш енче пулннсем, 
Пнн-пнн кĕвве тытăнчĕç. 
Чĕкеç патие пухăнчĕç. 
Чĕкеçпеле ачине,
Çич патман çур туртнине. 
Ашă сăмах калаççĕ, 
Ырлăх-сывлăх сунаççĕ.

Сĕнÿсене, кашннне 
Калас пулсан çуррине,
Çич кун калăн канмасăр. 
Çавах вĕçне туиаймăн. 
Кашннн сĕнÿ хăй майлă. 
Кун-çул валли пит хаклă:



- Ват юман нек çирбп пул, 
Сар чечек нек хитре ÿс!
-  Çăлкуçĕ пек таса пул, 
Атăл пекех чаплă пул!

Пыл хурчĕ пек ĕçчен пул, 
Çеçенхир пек аслă пул!

Юрла юрла чуптусан, 
Дчине чăпăл тусан 
Чĕкеç çакрĕ сăпкинс, 
Хурамаран туннне.

Ачн вылять сăпкара, 
Чĕкеç ĕçлет лаçăра,
Асла вĕрет хуранта,
Сăри пулать çич катка 
Сăри йÿçрĕ кĕрлесе 
Каткасене чĕтретсе,
Тĕсрен -  шерпег темелле. 
Еçсен -  çĕре ÿкмеллс.

Пиçсен апат-çимĕçĕ,
Çичĕ тĕслĕ чăкăчĕ 
Чĕкеç чĕнет хăй килне 
Тăванссмпе ял-йышне. 
Тăванĕсем. кÿршисем,
Пĕр çăвартан çинисем, 
Каçа-мĕне пăхмарĕç.
Чĕксç патнс уттарчĕç.

Пурте мăн чÿк лаççннче, 
Çичĕ ялпа лартнннче.
Ал ачийĕ Плискара,
Чĕкеç тăрать хыçалта.
Плнска пăхать тухăçа 
Кĕтсе хĕвел тухасса.
Унтан пуçлать хăй ĕçне 
Чăваш йăли хушнă пек.
Унпа пĕрле ял-йыш та 
Кĕлтăваççĕ пуççапса.

— Эй, Мăнтурă!
Эй, çут хĕвел.
Мĕнпур чĕрĕ чун амăшĕ!
Эй. Çĕр амăшĕ!
Эй. аслă Кепе турă!
Эс те, Çуткун турă!
Курăр пнрĕн чнпер пепкене. 
Ана хăвăр хÿтлĕхе илĕр. 
Пуççапса ыйтатпăр сирĕитен. 
Т«*»рхасласа ыйтатпăр сирĕнтен: 
Çăкăрпа.
Тăварпа.
Чăкăтпа,
Пнçнĕ хурпа.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!

Хĕвсл тухать нлемлĕн 
Шевлисене вĕçтерсс.
Ват Плискарн ачана 
Вылямашкăн астарать,
Телей курма ăшăтать.
Çавна Плиска сисрĕ пуль.
Ят кĕллн халь çнрĕп ун.
Ана ырлать халăх та,
Унпа пĕрле кĕлтăвать.
-  Эй. Мăнтурă,
Пурте сан айăнта çÿретпĕр.
Эсĕ кур пнрĕн чĕп-кăйкăра. 
ÿлем тесе ят пар ăна.
Çав ятпала йышăн ăна, 
Пуççапса ыйтатпăр санран, 
Тархасласа ыЙтатпăр санран: 
Çăкăрпа,
Тăварпа,
Чăкăтпа.



Пкçнĕ хурпа.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!

Плиска чĕпĕ-кăйкăра 
Çĕклесесссн çÿлелле 
Халăх*пысăк тнмлĕхпе 
Чĕркуçленсе пуççапать.

Эй. аслă Кепе турă!
Араскал кĕнеки санра.
Çитмĕл çнчĕ чнтлĕх санра.
Çитмĕл çнчĕ тĕслĕ халал санра. 
Çнтмĕл çичĕ шăпа санра.
Пнрĕн 5/лсм кăйкăр валлн 
Ылтăн чнтлĕхрен халал уйарса хур. 
Ылтăн читлсхрен шăна уйăрса хур. 
Пуççапса ыйтатпăр санран. 
Тархасласа ыйтатпăр санран: 
Çăкăрпа.
Тăварпа,
Чăкăтпа.
Пнçнĕ хурпа.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!
Эй. аслă Хăрпан турă1,
Кашни этемĕн кун-çулне пĕлетĕн. 
Ана тнвĕçлнне пĕлсе çырса çÿретĕн. 
Пирĕн Улем-кăйКăр çамки çнне 
Çăтмах кайăк тĕкĕпе.
Турткăш кайăк тĕкĕпе çырсамăр. 
Пуççапса ыйтатпăр санран. 
Тархасласа ыйтатпăр санран:

' X 4 р п а и т у р 4 -  Кепе турро пулăшакднО В»л Кспс турЛ м*н 
хушниис пурнДçласа çÿрст

Çăкăрпа,
Тăварпа,
Чăкăтпа,
Пнçнĕ хурпа.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!
Эй. Пихампар т>'рă!
Ывăл ача иирĕн
Ухăна юманран тăвакаи пултăр.
Хĕç туса. туптаса хăйракан нултăр. 
Вăрçăра ĕретрсн ĕрете ирттĕр. 
Вăрçăран хăй урнпе утса киле килтĕр. 
Пуççапса ыйтатпăр санран. 
Тархасласа ыйтатпăр санран:
Çăкăрпа.
Тăварпа.
Чăкăтна,
Пиçнĕ хурпа.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!

Плнска чĕпĕ-кăйкăра 
Амăшне ăшшăн тыттарсан 
Çÿç пĕрчнне ачаннс 
Касса илчĕ пуçĕнчсн.

Халь ĕнтĕ,— тст Плнска халăха.- 
Пуççапмалла Çуткун турра.-  

Эй. Çуткун турă. чăвашраи эс. 
Пулăш инрĕн пенксне. Улеме.
Ана санран ял-йышĕпе ыйтатпăр.
Вăл тслейлĕ-сывлăхлă пултăр.
Суха сухалакан пултăр.
Кĕтÿ кăларакан пултăр.
Пыл хурч ĕрчетексн пултăр.
Ашшĕпе амăшнс пăхакан пултăр.



Пыс3к пултăр.
Пирднтен гăван ывăл хĕр малалла ятăр.
Пирсн нск ватă пулнччсн, сÿтĕличчен нурăнтăр. 
Ватта курсан тстдç тетĕр,
Çамрăка курсан тăван тстĕр,
Пнрĕн ăру ан татăлтăр.
Емĕртен ĕмĕрс пытăр.
Эпир ватăлатпăр. вилетпĕр.
Пирĕн нехил çиттĕр.
Пуççалса ыйтатпăр вĕссне санран.
Тархасласа ыйтатнăр санран:
Çăкăрпа,
Тăварпа,
Чăкăтпа,
Пиçнĕ хурна.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!

Чĕркуçленсе кĕлтусан,
Вучах тавра çаврăнсан 
Пала юрри юрларĕç,
Чĕкеç кнлнс хăпарчĕç.
Шурсухалсем кĕрекере,
Хĕрарăмсем тĕпелре.
Çăкăр касса пуçларĕç.
Тăварпала чăкăта,
Пнçнĕ хура вакласа 
Плнска пачĕ йĕркине 
Çитермешкĕн халăха.
Сăра пнчки пуçласан.
Кĕреке юрри юрласан 
Парнс нама тытăнчĕç.
Сăмахпала хытарчĕç 
«Укçа-тснкĕ паракан —
Ылтăнран та хаклă пул.
Çулу-вутчуль паракан -

Вутчулĕнчен çирĕп пул. 
Çава çурла хуракан -  
Çĕр ĕçĕнчс ĕçчен пул,
Хĕçпе ухă паракан 
Хурçă хĕçрен çирĕп пул. 
Чĕреспе пыл паракан -  
Чăвашсемшĕн пыл пек пул. 
Шур çăмарта хуракан -  
Виличченех тăн-тăп иул. 
Тулли пултăр пурнăçу»,- 
Çапла калать аслаçу.

Çав вăхăтрах пÿртĕнчс 
Яр уçăлчĕ чÿрече,
Чĕкеç пĕчĕк ывăлне 
Чăмăртарĕ хăй çумне. 
Курчĕ ачин ĕнсинче. 
Çаврашка пуç тÿпннче 
Упасарри çулçине',
Тулай енче ÿснине.
Пĕлчĕ тăшмаи килнине. 
Чăваш çĕрне çитнине.
Чĕкеç кайрĕ шуралса.
Хăй ачишĕн хăраса. 
Тăшмансенчен хăтарма, 
Усалсенчен пытарма 
Хăй ачнне, Улеме,
Улăп терĕ ял пĕлме.

1 У п а с а р р и  -  асамлă курăк. Ава.гхи чăвашссн *иен*вÿичс çаи 
иурăк çим*к каçхиис (çурхи уив; хăш вăхăтра ирттерии халь палла мар) 
ш1!) самаитрах çурăлать тс, чсчск* тДкăиать. çырли пиçст тс çавăитах 
çухвлвть. Кам та кам çав çырлаиа татса çимс *лк*рет. çяв чаплă асамçа 
тухать тс тсм тс тума пултарать. Çулçи те упасаррии асамлă Уи çулçиие 
çыи ÿч? çиис çыпăçтарсаи. вăл куçа курăими пулать тс çыииа хавшдк 
ллитарать. ÿтри çав вырăи хÿтЬ1евс6р иулса юлать. вара çыи пăхăтсăр 
çСрс к^мс пултдрать. Çыи çиичи упасарри çулçиие таса чбрслле. ырă 
кăмăлл! çыи аичах курать.



Виççĕмĕш юрă

УЛАП АЧАЛАХĔ

УлЛ п хăаăрт  ÿсет .
В ăл уйра  суха  т ăлакана  кур а т ь , йна к4е«ен* персе чикет , ки лт е  
амЛшне кат арт ат ъ ЛмЛшĕ ы вЛ лне: »К у çынссм, клйЛ к м ар . м и р  
оилее пет еен е к у н т а н  кайсан пирĕн  вы рана ю лаççĕ. Вĕсенс ăçт а  

т упрăн  (<и вы ран ах  кайеа л р * .— т ет .

Çилту çилĕ вăйлантăр 
.. Çулçăсене вĕçтерме.

Юррамăрсем шăранччăр 
Улăи çинчен пĕлтерме.

Улăп выртать сăпкара 
Мылтан тутлă ынăхра.
Амăш сăика юррине 
Савса юрлать каçхине:

Ала çăлтăр каçхине 
Тетте парать тÿперен.
Ненннне-пеппнне.
Пеппине-неиннне.
Тетти хаклă ылтăиран 
Эсĕ лăикă выртнăран.
Пеппнне-ненннне.
Ненннне-иеппине.
Тетте вĕçтĕр çÿлелле.
Сан та сатур ÿсмелле.
Неинине-неппнне,
Пеипине-иенннне.

Улăп çыврать, вăранмасть, 
Чăрмантармасть ннкама.
Чĕкеç ĕçсĕр лараймасть,
Йăтса кĕрет шур пирне, 
Шурçнппелле тĕртнине.
«Внç сÿререн' кая мар 
Шур пир каять çытака2».

Улăп виçĕ талăкраи, 
Вăрансассăн ыйăхран,
Кашта çинчн çытакне 
Тăхăнасшăн хăй çнне.
Анчах çытак тăвăртан 
Чар! çурăлать çурмаран.
Улăп каллех сăпкара.
Каллех тутлă ыйăхра.
Питĕ хытă çитĕнет,
Унтан амăш тĕлĕнет.
Çичĕ талăк çывăрсан,
Сăпка кашти хуçăлсан 
Улăп çĕре ыткăнать. 
Ыйăхĕнчен хăтăлать.
Сиксе тăрать, кулкалать. 
ÿкнннчен ннм вăтанмасть. 
Амăшне те саламлать. 
Ыталаса чуптăвать.
Амăш маттур ывăлне 
Чĕрçн çинче снктерет,
Кăкăрне те ĕмтерет,
Хуран кукли çитерет, 
Лăпка-лăпка юратать.
Улăп нлет карăнса 
Çытак çинчен асăнса.
-  Çытак ытла тăвăр-çке.

1 С ÿ р е  — пнр-апăр вАрăмАш виçи. 4 мстр патнсллс 
* Ç ы т а к -- т*пс*р



Çара кутпа намăс-çке.
Урăх сăпка пулманран 

Улăпшăн халь урлă сак 
Сăпка пулчĕ выртмаллн, 
Тĕлĕксене курмаллн.

Хĕвел пăхать илĕртсе.
Ача ÿсет сехетпе.
Амăш юрлать юррине 
Пепке çннчен хуннне.

Тăхăр сÿре шурă пнр 
Улăп йĕмне кантăр-н,
Вуннк сÿре пурçăн пир 
Улăп кĕпи пултăр-и?
Пурçăн çинпе тĕрлесен 
Капăрлатăп кĕмĕлпе.
Ылтăн тÿме çитмесен 
Илемлетĕп мерченпе.

Тăхăр талăк çывăрсан.
.. Сарă хĕвел хăпарсан,

Улăп куçĕ уçăлать,
Ыйхннчен вăл вăранать.
Хăйĕн тумне тăхăнать.
Амăшне вăл тав тăвать.
Çав вăхăтрах кулкалать. 
Каллĕ-маллĕ уткалать.

Нн шалпар мар. тăвăр мар. 
Кун пек тумпа намăс мар.

Улăп ÿсет вунçнч кун,
Кнлте ларас килмест ун.
Сĕве тăрăх вăл утать,
Икĕ çÿллĕ сăрт курать.
Икĕ сăртăн тÿпнне 
Пусать икĕ урнпе.
Чĕркуçленет чул çнне 
Выляс шухăш кнлннпе.
Çичĕ çулхи йĕлмене

Тăпăлтарать кăкĕпе.
Пура тăвать вуллинчен. 
Вылять чунĕ каннччен, 
Кайран васкать хăй кнлне, 
Çитсен выртать сак çнне.

Çитмĕл çнчĕ талăкран 
Хăй тĕллĕнех вăрансан 
Виçĕ хутчен карăиать,
Ват амăшне асăрхать 
Аслă тĕпел кукрннче 
Вутă хутса янине.
Амăш лăпкăн Улăиа 
Çапла калать савăнса:
-  Улăп, çÿре урамра,
Унта выля лашалла. 
Икерчĕсем пĕçерсен,
Ана пылпа сĕрсенех 
Сана чĕнеп апата.
Унччен ан кай катана.
Сĕм вăрманта кашкăрсем, 
Хнрте -  çĕлен-калтасем. 
Вĕсем саиа тытсассăн,
Эп пĕр-пĕччен юлатăп.

Урамалла тухсанах 
Улăп пуçлать выляма. 
Çавра кÿлĕ хĕррннче. 
Лăпсăр йăмра айĕнче. 
Шап-шур чула асăрхать. 
Уншăн хытă савăнать.
Кăшт ашкăнас шухăшпа, 
Шур чул катмар пулсан та, 
Туртсассăн та нк натман. 
Алла нлет выляса,
Кÿлĕ çинче снкмелле 
Тытса перет леш енне.
Шур чул сикет четлетсе



Кÿлĕ шывнс сирпĕтсе.
Тспĕр енчн нывăçа 
Хуçать кутран çапăнса.

«Лра, эп шар турăм-çке 
Шур хурăна хуçнине.
Унта кĕпе çапнăран 
Шур чул мĕнле яп-яка!» - 
Улăп шутлать ăшĕнче. 
Пăшăрхану куçĕнче.
Чула илет пĕшкĕнсе,
Кайса хурать вырăнне.
Шур хурăна сĕтĕрет,
Уитаи тăвать пĕрснс.

Шур нĕрене -  «урхамах», 
Хурăн тăрри -  саламат. 
«Урхамахĕ» сиккипе 
Урам тăрăх чупнипе 
Тусан вĕçет тÿнене.
Кĕтÿ иртет темелле.
Ачасене курать те.
«Урхамахне» чарать те 
Улăп калать вĕсене:
-  Сире куртăм, вăй вылять, 
Мана нлĕр çак вăййа!

Пĕр шăртламас ушкăнран 
Сăмах хушрĕ Улăпа:

Шăсиласчĕ хусить туси туна, 
Кăснкăр сĕснчĕ сансн усннта1. 
Улăп тăрать антраса:
«Ку ачасем тулайран».

Ача-пăчашăн савăнăç. 
Сăлтавĕ иур кулмашкăн.

1 Кунта ачасен вăргтян калаçăвÿ Вссеи сЛмаха нке сыпăка пайлаççб 
те çапссм хушшипг. ыалтаихи )\ă сас* палли çумис «си» с <ра» сас- 
паллиссм хушса ç*н<- сăмах тйваççг

Ачасен нуш сăмахие 
Днланчĕ вăл пурпĕрсх.
Хуравларĕ вĕсене 
.Урăхларах. хăйсен нек:

-  Çарапаттăр пураш иарараппан. 
Лнралантăр-н марана?

Лнлаимарĕç Улăпа 
Пĕр ачи те ушкăнран.
-  Эпĕ снрĕн халапа 
Анкартăм вĕт çав-çавах.
Эснр манне... ай-ай-ай,
Лнланмарăр. Аван мар.
«Шăласчĕ хуть тутуна.
Кăкăр сĕчĕ сан уита»,- 
Терĕр мана мăшкăлла.
Çнллевĕм çук халь манра,
Илетĕр-и выляма?

Хуравлаççĕ ачасем,
Улăп тавра тăнисем:

Илессине нлĕиĕр.
Анчах сана пĕлместпĕр.
Тен, эс - хавшак выляма?
Ун пек пулсан- кирлĕ мар.
Ав çавăнти юпана 
Пуçĕнчен йăтса куçар ха.

Улăн тытать юиана,
Утса ярать аякка.
-  Тен, сан куçу витĕр мар?
Юман çинчи кăмпана 
Куратăн-и çакăнтан?
-  Пар-ха мана çĕмрене,
Куратăи-и вĕсене?

Улăп псрет çĕмрене.
Çĕмрен вĕçет хĕмлеисе.
Юман çинчи кăмиана 
Мткăнтарать çунтарса.



Эснр мĕскер хушннне 
Пурнăçларйм пурне те.
Сăмах патăр -  тытмалла,- 
Илĕр мана выляма.
-  Хăюлăхран эс халсăр, 
Çавăнпа вăййа илместпĕр,- 
Хурав пулчĕ Улăпа.

Хăюлăха кăтартма 
Манăн мĕскер тумалла? -  
Улăп ыйтать вĕсенчен 
Хытă выляс кнлнĕрен.

Çав вăхăтрах аякран 
Кĕрленĕ сас çывхарать.

Çĕлен кнлет çиçтерсе 
Тытса çиме çынсене.
Унăн куçне лекер мар.
Кунтан халех тасалар,- 

•• Терĕ пĕрн чĕтресе.
Улăп кайрĕ тĕлĕнсе. 

«Хăравçăсем — тантăшсем»,- 
Терĕ ăшра тарăхса 
Аса илсен мăшкăла.

Эснр куçраи каларăр: 
«Манра çук-мĕн хăюлăх». 
Хăвăр мĕнле? Куянсем, 
Сăмахпа çеç паттăрсем.
Эп -  иĕрре те ун пек мар. 
Туятăр-н шухăша?

Ача-пăча Улăпа 
Пĕр-пĕчченех хăварсан 
«Урхамахне» ыталать.
Йăлт сикет те утланать. 
Саламачĕ вылянсан 
Çулне тăсать уялла.

Пăхать Йĕрн-тавралла. 
Ннмле çĕлен курăнмасть.

Курать Улăп пĕр çыниа. 
Тĕлĕнтерет вăл ăна:
Пĕр кайăкĕ туртара. 
Кукрашкн те кайăкра.
Кайăк утсан малалла 
Касă юлать тăсăлса.
Çĕр çавăнтах хуралать. 
Çеçен.хнрĕ тĕс ярать.
«Эй. мĕн тăрас тĕлĕнсе. 
Мĕнле кайăк ку тесе. 
Чим-ха. эпĕ вĕсене 
Кăтартам-ха аннене».- 
Вара Улăп çавсене 
Персе чнкет кĕсьене.

Снккине вăл «лашине» 
Ыткăнтарать хăй килне. 
Улăп кнле çитсенех.
Пÿрте чупса кĕрсенех 
Пĕлтерет ват амăшне:

Уйра тупрăм внççĕшне. 
Те пукане. те çĕрхурт.
Ик ураллнн пушă пур.
Ак çак вара. пĕчĕкскер. 
Каллĕ-маллĕ хутларĕ. 
Кукрашкипе кукăрчăк 
Çеçенхире хуратрĕ.

Амăш çакна курсанах. 
Кăшт шутласа ларсанах 
Кăвак пуçне сулларĕ.
Вара çапла каларĕ:
-  Ах, ачам. ку кайак мар. 
Пукане мар, çĕрхурт мар. 
Çын вăл, ачам. пĕчĕкскер. 
Пнрĕи енне кнлиĕскер. 
Аçтан тупрăн эс ăна,
Кайса яр çав вырăна.



Пирĕн кун-çул татăлсан 
Е  кайсассăн çакăнтан.
Вĕсем кунта юлĕç те 
Пурăнĕç çĕр ĕçĕпе.

Çынна лашн-мĕнĕпе 
Улăп чикрĕ кĕсйнне.
Пывăр шухăш пуснипе 
Хăвăрт утрĕ хир енне. 
Çеçенхнрте çынннне, 
Акапуçпа лашнне 
Ярсассăнах тĕлĕнсе 
Улăн ларчĕ çул хĕрне.

Çав вăхăтрах сăрт енчен. 
Хура вăрман хыçĕнчен,
Çĕлен çурн курăнать,
Пĕчĕк çыина тапăнать. 
Çынни шарн! кăшкăрать. 
Улăп хыçне пьгганать.
Çĕленĕ те явăнать,
Улăп çние ыткăнать.

Халех пар эс çав çынна. 
Ак çăтатăп сана т а ,-  
Терĕ сĕре вĕçкĕнле 
Сĕлехнне снрпĕтсе.
-  Этем юнне ĕçекен.
Хăйĕн нуçне çнекен,- 
Терĕ Улăп тарăхса.
Çĕлен пуçне лапчăтса.

Тăшман снкрĕ çÿлелле, 
Унтан Улăп еннелле.
Улăпа вăл çиллипе 
Сăхма тăчĕ сăнннне.
-  Ха. эс мана сăхасшăн. 
Пурнăçăма татасш ăн?- 
Терĕ Улăп çĕлене. 
Чышкнсене çĕклесе.

Пĕррех тапать вăл ăна 
Хăй умĕнче шунăран. 
Лешĕ вара вклмелле 
Ыткăнать сăрт хыçнелле. 
Анчах та вăл вилмерĕ, 
Ентĕ пĕтрĕм тсмерĕ.
Çÿле вĕçрĕ чашкăрса, 
Урлă-пирлĕ явăнса. 
Пуклак кукăр хÿрине 
Сулчĕ Улăп çинелле.
Улăп тăсрĕ аллнне 
Тискер çĕлен еннелле. 
Çĕлене вăл сисиччен 
Ярса тытрĕ хÿринчен.

Çĕлен вĕçст тÿпене 
Кăтра пĕлĕт еннелле. 
Улăпа вăл снллесе 
Пăрахасшăн çĕр çнне. 
Анчах та ун ĕç ăнмасть. 
Улăпран вăл хăпаймасть.

Çĕлен анчĕ çĕр çине, 
Сĕве сăрчĕ тăррине.
Улăп çĕлен çурнне,
Хыт хашкава ернине. 
Туртса çанрĕ чул çине 
Чунĕ тухса сикмелле. 
Кайран утрĕ килелле.



Тăваттăмĕш юрă

УЛАП ТУПЕРЕН 
КУ РНА ТĔЛĔНТЕРМĔШСЕМ

У л ă п  çĕлсн çурипс т ÿп гр г  тс çапАçать.
Ч йват  çсрш ы ненчс тăшмам и р т ĕ х с т : асап, м ă ш кă яу , мр т сн ÿ , ки  
рсвсĕр сçссм... Чдааш пат ш им е  т с  ним  аырАннс хум аççс. У лăп  

çалăмшăм пит ĕ т арăхат ь.

Тăкăр-такăр такана,
Асан кайăк пуçана.
Шÿрпо çнме каймăпăр.
Хамăр юрра тăсăпăр.

«Чĕре хытă касăлчĕ.
Ах. Улăпа тем пулчĕ»,—
Чĕкеç чупать урама 
Хăй ачнне шырама.

Çавра кÿлĕ хĕррннче.
Икĕ йăмра хушшннче,
Чĕкеç тупагь Улăпа.
Ана вăрçсах вăл калать:

Кампа эсĕ çапăçнă,
Кăн-кăваках питÿ сан 
Ик аллунта чĕр суран.
-  Ах. аннеçĕм, ах, анне.
Эс мана ан çилленсем.
Эпĕ кайрăм ял хирне.
Куртăм çĕлен çурине.
Çĕлен çурн нĕр çынна.

Паçăр курнă эс ăна,
Тытса çнме хăтланчĕ.
Вăл маиа та тапăнчĕ. 
Пуклак вĕçлĕ хÿрнне 
Туртса илчĕ хăй енне, 
Хĕскĕч майлă аллнпе 
Тытса вĕçрĕ тÿпене.
Мана унтан, тÿнерен,
Çĕре пеме хăтланчĕ.
Анчах вăйĕ çнтменрен 
Ман айăма хăй пулчĕ.
Эпĕ чăрсăр çĕлене 
Туртса çаирăм сăрт çумне. 
Унтан вара эп ăна 
Вăркăнтартăм вăрмана.

Ах тур, ачам, ах турах, 
Часрах лар-ха юнашар! 
Сана çĕлен сăхман-и, 
Шăмшаккуна хуçман-н? 
Халех васкар вăрмана 
Çĕлен курăк шырама. 
Унтан нмçам тăвăпăр, 
Эмеллен.ме пуçлăпăр. 
Пурнăç сакки сарлака, 
Р.мĕр кĕске -  ялана.х. 
Симлĕх курăк вирманта. 
Паллаштарам вĕсемне. 
Вĕсем кнрлех пурнăçра 
Тăсма кĕске ĕмĕре.

Çĕлен курăк имçамне 
Улăп ĕçсен. çăвăнсан, 
Выртса хытă тарласан 
Сып-сывах вăл. Путекле 
Сиккелет хăй килĕнче. 
Çĕне кĕпе тăхăнсан 
Амăшĕпе калаçать



-  Анне, энĕ тÿперен. 
Пнтĕ-пнтĕ инçетрен. 
Пăхрам йĕрн тавралла, 
Каялла та малалла.
Мĕн курнине туперен 
Калас пулсан йĕркерен 
Темле хурçă чĕре те 
Çĕр пĕр татăк нулатех.

Хуласенче, ялсенче 
Юрă-кĕвĕ янрамасть.
Ниçта Чăваш çĕрĕнче 
Сăрнай кĕвви шăранмасть. 
Халăх çÿрет, кулянать. 
Вĕрн куççуль юхтарать. 
«Мĕншĕн çапла тухрĕ тет. 
Чăваш тĕпрен нĕтет тет». 
Çĕлен, вуннк иуçлăскер, 
Туртса çурать хĕрсене, 
Кукша çури, чăрсăрскер. 
Пĕрĕхтерет вут-хĕмне 
Çурт-йĕрсене çунтарма, 
Кĕлне çилпе тустарма.

Анне, эпĕ тÿперен 
Пĕлĕт айĕн вĕçнĕрен 
Ешĕрекен лаиамра 
Асăрхарăм: çырмаран 
Пытă тухрĕ уласа,
Хĕрлĕ шăртне тăратса. 
Хĕрлĕ йытă сукмакиа 
Чупсассăнах ялалла 
Хĕрарăмсем снллесе 
Сутсе ячĕç çивĕтне. 
Пнт-куçне, нар' неккине, 
Ĕçпе пиçнĕ аллнне

1 Н а р хФвсл, нар пск тМ ки м л е  хнтрс





Хăрăмпала хуратрĕç,
Акапуçне кÿлĕнчĕç.

Пĕр хура хĕр, кĕрнекçкер,
Вунçнч çула çнтнĕскер.
Акапуçне аврннчен 
Тытрĕ хапха уçиччен.
Пытă яла çитиччен 
Тимĕр карта' çавăрма 
Сухапуçпе васкаса 
Касă уçрĕç ял тавра.
Çĕр айĕнчен, пĕр çĕрте,
Хĕç кăларчĕç пĕшкĕнсе.
Хĕçе пачĕç шурпуçа,
Вĕрÿç пуль вăл çав ялта?

Ватă вĕрÿç çав хĕçпе 
Мăйран сĕрчĕ кашнине.
Унтан пурте ушкăниа 
Утрĕç вăрман хушшнне.
Çÿллĕ яштак пнлешне 
Пĕр лапамра тупрĕç те 
Тураттине иртрĕçĕ,
Ур* еннелле туртрĕçĕ.
Вĕрÿç ялти çынсене 
Хнре-хнрĕç тăратрĕ,
Унтан вара вĕсене 
Çаила сăмах каларĕ:
«Пилеш йывăç вăйĕнчен 
Чир-чĕр кайтăр пирĕнтен!
Çапса нлĕр пĕр-пĕрне.
Ан хĕрхенĕр нилешне».

1 Т н м 6 р к а р т й — блÿк-апал чДвлшссм тимбрс асдмлД вăй парса 
хаяр усалсенчен. чир-чсртен хăталма сухапуçпе е тим(р таткипе пиçĕ 
хутчсн çсрс чÿрсс çаврăнииис <тнм1р карта çа»5рнă> тси(. Çлв клртл 
урлă «ннмлс усал та, ннмле чир-чĕр те каçма пултараймасть» тссс 
шутлаий.

1 У р -  2ш2х, ансăр çырма.

Ватă вĕрÿç хушнă пек 
Халăх калать внç хутчен: 
«Чир-чĕр кайтăр пнрĕнтен, 
Чир-чĕр кайтăр ку енчен, 
Пурнар ватлăх çнтнччен». 
Хĕрхенмерĕç иилешне. 
Çапса нлчĕç пĕр-пĕрне.
Те авалхн йĕркепе 
Е, тен, шурпуç хушннпе 
Иртнĕ пнлеш туратне 
Хучĕç чÿклев купнне.
Купи лутра çĕмелтен 
Ана хума пĕлнĕрен.
Çавна вĕрÿç виç енчен 
Чĕртсе ячĕ пĕр-пĕччен. 
Кăвайт урлă сикиччен 
Сăмах хушрĕç çакăн пек: 
«Чир-чĕр кайтăр пирĕнтен, 
Чир-чĕр кайтăр ку енчен...»

Тенĕр ялта пĕр пÿртрен 
Тискер тухрĕ çиçтерсе. 
Анчах ăна тÿперен 
Паллаймарăм инçерен. 
Тнскер тухнă вырăнтан 
Кăшкăрашнн нлтĕнчĕ:
«Нар пек таса ачана 
Нншлентерсе хăварнă. 
Улăштарнă чĕппĕме 
Вантĕр йăхне иĕтерме. 
Мĕнле чăтас ман çавна? 
Илсе кнлтĕр ачана!» 
Ленчĕркенĕ ачана 
Алкум умне пăрахрĕç. 
Çупкă-çапкăпа çавна 
Йслентерме пуçларĕç.
«Ху ачуна ху патна



Илсс кансам паскаса.
Хам чĕппĕме ачана 
Леçсе парсам паянах»,- 
Теççĕ хăйссм иĕрмаях.
Ачн йĕрет каçăхсах.

Анне, эпб тÿперен 
Пĕлĕт айĕн вĕçнĕрен 
Куртăм Атăл юхăмне, 
Пÿлме' шывĕн юппнне. 
Аслă Атăл Пÿлмсне 
Чĕнсе илнĕ хăй енно. 
Иккĕшĕ те çиçĕнсе 
Юхăнаççĕ тинĕсе.

Аслă Атăл хĕррннче. 
Çич тĕмоллĕ сăрт çннче. 
Хула ларать сарăлса.
Сар хĕвел пск çуталса. 
Хула туллн корменсем. 
Урамĕнче йывăçсем. 
Керменĕсем чĕнтĕрлĕ. 
Пынăçĕсем чечсклĕ.

Ылтăн витнĕ керментен 
(Ун алăкĕ кĕмĕлтен)
Ват шуриуçа хыт тапса 
Илсе тухрĕç ятлаçса. 
«Нухрат. хăçан эс хуна 
Леçсс паран ясакнаг 
Леçеймесон эс çавна 
Çухататăн ыр ятна.
Тĕве пăхма каятăн. 
Айсарăмне çуллатăн»,- 
Терĕ пĕри ятлаçса 
Кукăр хĕçпе хăмсарса.

1 II  ÿ л м с -  Кама юхлншывг 
* Я с а к нптурЙллă хырйç.

Шурсухал куç умĕнче. 
Кÿрентерет чĕрене.
Ун çĕлĕкĕ ылтăнран,
Ĕнчи пысăк улмаран.
Унăн чаилă .тамкннчс'
Курма пулать çаксоне: 
Ылтăн-кĕмĕл хушшннче 
Иăлтăртатать ахахĕ,
Внчĕ чулсен хÿтгииче 
Çăлтăрланнă мерченĕ.
Хаклă чулсем хушшннче 
Икĕ чĕре пĕрлешнĕ.
Икĕ чĕре çуммнне 
Ылтăн юман çитĕннĕ.

Ватă çынна мăшкалран 
Сарă инко хăтарчĕ.
Вара ăна кăштахран 
Килне кĕртсе хăварчĕ.
Пĕр касмакĕ* -  какрашка. 
Тнмлĕн пăхсан вăл -  кăркка. 
Хĕре чĕнчĕ вĕçкĕнле.
Хĕр пăхмарĕ ун енне. 
«Апăр-тапăр! Иĕрĕисе 
Мĕншĕн пăхать ман енне? 
Тăхта! Вăхăт çнтĕ-ха,
Ман урана çăвăн-ха,
Шывне ĕçсе ярăн-ха.
Шур алшăлли вырăнне 
Чĕлхÿпе ман ÿтĕме 
Çулла-çулла типĕтĕн.
Ура вырăнно чуитăвăн».- 
Супĕлтетрĕ катрашка.
Пнкене хыт тарăхса.

' Т а м к а гсрб 
: К а с м я к вАра-хурах.



Пусма çинс хăпарсан. 
Касмак еннс çаврăнсан 
Пнкс çнллсс курăнчĕ:
«Лх. сутăнчăк! Путсĕр çын. 
Мĕн калаçать? Ирсĕр йыт!»

Аннс, эпс тĕлĕисс 
Пăхса нлтсм мал еинс.
Унтн çĕршыв -  чулсенчен. 
ÿсснтăран—  пăрсеичеи.
Чул купнсем хушшннче. 
Пăрла чăрăш тăррннче, 
Ылтăн читлĕх курăнчĕ,
Сар хĕвел иек туйăнчĕ. 
Чнтлĕх çутн темскерле 
ÿкрĕ чĕрем çинелле.
Чĕре кайрĕ нĕçерсе 
Ун хыçĕнчен хĕмленсе.

Ание, ĕнен мана эс 
Эн сан чĕрÿ татти вĕт! 
Чнтлĕх çиçме тытăнчĕ,
Ман хăрасси çухалчĕ. 
Сисмен-кĕтмен вăхăтрах 
Ват çын тухрĕ тарăхса, 
Ылтăн читлĕх тавралла 
Хÿме тытрĕ чулпала.
Ылтăи читлĕх çутнне 
Çавах куртăм темиç»1. 
Чăтаймарăм, килентĕм. 
«Маттур. читлĕх, эс». терĕ

Пиллĕкмĕш юрă

ЧАВАШ  ТАШМАНĔСЕМ

А я у к а й  -  чăваш ра.
«Ы рьян. Н лм ей ккгр , Эерел. В упăр. И йе. М ур  карыăкĕ. К иреш м ет  -  

« а . |4 х 4 я  ч и  ха яр  т ăш манĕеем . К уйкăрА ш  — т елей кайăкĕ. чăваш а  
*йш ат ь. Ю рекке хĕре пат ш ана ла р т а т ь . ха лă х а  вă л  ахăреам анара  

та пулă ш м а  пулпиграт ь.

Хурăнварта хур тытрăм,
Мана вăрра ан тытăр.
Сар кайăкла юрларăм.
Актай ассн ан тейĕр.

Амăшĕ ывăлсис 
Куç хуимарĕç çĕрĕие.

Эп тÿперен курннсем 
Камсем пулчĕç-шн вĕссм?

Шурпуç Нухрат. Вăл —  патша,
Хыт хнсеплет чăваш а,-  
Терĕ амăш ачинс 
Çумма лартсах сак çнне.
Патша хĕрне ннçетрсн 
Эсĕ курнă тÿпереи.
Çаринс.вăл. Кĕçĕнни.
Çут тĕнчен çар чсчскки.
Лешсем пурте касмакссм,
Патти хун çăханĕсем.
Тăхăр хырçă ыйтнине 
Илтнĕ тĕнче тупннчен.



Сутăнчăка -  Сĕнтбре.
Кĕрт йыттине, нрсĕре.
Кăвак пĕлĕт айĕнчен 
Курнă эсĕ ун чухне.
Сĕитĕр мăрса çыи-и вăл? 
Емĕтĕнчс пин мăшкăл: 
Сарннепе пурнасшăн.
Хăй еркĕнĕ тăвасшăн 

Анкараймап пурне те...
Уçса пар ха хăш-пĕрне.
Пнрĕн енчи тăшмансем 
Аçтан кнлнĕ-ха çавсем?

Эс халь шăхлич кăна-ха. 
Çавах аннÿ пулнăран 
Вĕсем çинчен ман сана 
Каламалла. Вăт ăнкар.

Тахçан авал çак енче,
Аслă Атăл хĕррннче.

.. Чăваш лăпкăн пурăннă, 
Пурнăçĕпе савăннă.
Пÿрен вĕсем, чăвашсем,
Вăй питтнри йăвашсем,
Яштак пулнă хурăнран. 
Каимар пулнă юманран. 
Хуçалăхра мĕн кнрли 
Вĕсен пулнă чн хнтрн 
Пулнă выльăх-чĕрлсхĕ.
Тĕрлĕ канăк-кĕшĕкĕ.
Кĕлет тулли тĕштырă.
Нÿхреп тулли снмиылĕ.
Пĕр йăварн кайăк пек.
Пĕр пурари сĕлĕ иок.
Чаваш халăх пурăннă, 
Кун-çулĕно савăннă.

Пĕрре Атăл хĕррнне, 
Пăваш чăваш уй-хнрне.

Катек юхха ват хĕрпе 
Кнлсе çитнĕ çур çĕрте.
Ват хĕр пулнă Амукай, 
Ашшĕ пулнă ун шуйттан. 
Çуралман вăл этемло,
Сăнĕ то ун тискерле.
Пичĕ хуран тĕпĕ пок. 
Çÿçне пиçон çулçн тон. 
Кĕрт йыттин нек ун сăмси. 
Хăйне кура лаисăрти. 
Мăйие ялан кашкăрла 
Тăсса утнă, хаяр та. 
Армак-чармак куçĕпе 
Нăхнă çав хĕр сивĕпе. 
Вăрман çиие пăхсассăн 
Вăл вăрмана хăртнă тет, 
Çынпа хирĕç пулсассăн 
Ун шăмшакно хуçиă тет. 
Çав Амукай сĕмсĕртен 
Ун сионлĕ ĕçĕнчен 
Чăваш çынни вĕтолнĕ. 
Пукаиелле çитĕннĕ.

Пĕррехинче Амукай 
Екки хĕрсс çитнĕ май 
Тухатмăша çывратса 
Автан тухнă вăрласа. 
Вунвиç çулхи автанне 
Тутарнă виç çăмарта.
Вара ват хĕр çавсене 
Кайса хунă чăх айне 
Çăмартнсем пăрçнинчон. 
Шатăртатса шăтнннчен 
Кăлăк чăххн йăваран 
Тарать сехри хăпнăран. 
Çĕрле çав чăх йăвннчен 
Виç чун тул çутăличчеи



Снке-сике анаççĕ,
Внç çĕрелле каяççĕ. 
Ахăрьян гет нрсĕррн.
Сĕм вăрмана ыткăннн. 
Тепрн -  çĕлен, Илмейккер. 
Вуннк пуçшăн хĕпĕртет. 
Туçи сăртне ыткăнать,
Унта йăва çавăрать. 
Внççĕмĕшĕ -  Куйкăрăш. 
Тĕсрен кăна вăл карăш. 
Анчах та вăл карăш мар. 
Пÿрнескерен пысăкрах. 
Куйкăрăш та ялалла 
Çĕрле вĕçет васкаса. 
Мĕскĕн чăваш пÿртĕнче 
Ларать малтн кĕтесре. 
Кăвак хуппи сÿннччен 
Кайăк çич тĕк вĕçтерег. 
Килтн вучах сыхлавне' 
Шăппăн калать çакăн пек: 
«Сан иурнăçна эпĕ те 
Пĕлтĕм пÿрте кĕрсенех. 
Халал пултăр ман тĕксем 
Пывăрлăхна çĕнтерме. 
Тĕксем çнччĕ мĕнпурĕ.
Внç тĕпсаран2 валли çеç. 
Пĕрн пултăр пĕр тĕкрен, 
Тепрн вара -  виççĕрен. 
Внççĕмĕшĕ -  пнллĕкрен. 
Хăвна валли тĕксенчен 
Тĕпсаран тăван пĕрре çеç. 
Юлнисене -  çунтаран. 
Шывпа юхса кайтараи.

' В  у ч • х с ы х л а в и е -  кмл хуçи ар!«нс. 
* Т б п с а р а н  -  управ хйвачÿ. талисман.

Эсĕ тĕксен сăмахне 
И тле-ыйăх килсен те.

Тĕксем вĕл-вĕл вĕлкĕшрĕç. 
Çапла сăмах каларĕç:
«Манра ăстăн -  тĕслĕрен, 
Çнтмĕл çичче çнтет тен». 
«Манра -  асту, яланах 
Çич ăсталăх -  хаклисем». 
«Çăткăнлăхран хăтăлма 
Чуну туртсан нл мана*. 
«Тĕнчнпе паллă пулма 
Çнчçĕр тĕслĕ мул манра». 
«Пĕлÿ манра сахал мар. 
ÿркенмеисем валлн çеç». 
«Кăмăл-сăпат ман тĕкре, 
Вĕсем кнрлĕ пурне те». 
«Пывăр аллă çынсем те 
Кнрлех çутă тĕнчере».

Вучах хуçн нрхнне 
Вăрансассăн шуçăмпа 
Çичĕ тĕке курсанах 
Ик пĕççнне çат çапать.

Тĕпсаранлă амăшсем 
Ачнсене внç çулччен 
Кăкăр сĕтне çитернĕ, 
Вăй-халлатса хăварнă. 
Çавăнпа та чăвашра, 
Ятлă-сумлă халăхра. 
Асчахсе.м те сахал мар, 
Начар пулман ăстайран. 
Нумай пулнă ăстаçсем,
Тĕнче пĕлнĕ вĕсене.
Çавах Чăваш çĕрĕнче 
Çĕрме пуян йăхĕнчен.
Çăткăн иырлă çынсенчен, 
Алсем йывăр килнинчен



Туслăх хытă шĕвелнс. 
Умшан тăшман савăннă. 
Чăваша вăл тапăннă,
Айнс туса туланă.

Çĕнтерÿçсен нĕр йăла: 
Арçынсене тытмалла, 
Пуçĕсене касмалла.
Ывал ача çуралсан 
Унтах иуçне çурмалла. 
Ирсĕр тăшман вĕшлисем 
Персе çитсен ялсене, 
Курсан сăика ачине 
Мăшкăлласа ыйтнă тет: 
«Ку -  ар сан е ама сан? 
Часрах кала! Хăвăртрах! 
Хурав çннчех пулмасан 
Хĕрачассн пуçне те 
Касса панă йытсене.

Пывар пулнă самана 
Амăшсемшĕн Чăвашра. 
Çанах та çав йывăрта 
Вĕсем пуçне çухатман. 
Ял-Йышĕпе пĕр пулса 
Çăлнă арçын ачана.

Куйкăрăша тăшман та 
Алла илме тăрăшнă. 
Сунарçăсем, чаплисем. 
Çичĕ ютран кнлнисем, 
Ял-ял гăрăх çÿренĕ, 
Куйкăрăша йĕрленĕ.

Пĕр сунарçă, чеескер. 
Сухал касса курманскер. 
Хура пÿрте çĕр каçма 
Кĕнĕ нулнă каçа май. 
Куйкăрăш та çавăнта 
Пулиă иккен сăваппа.

Ана сунарçă, путсĕрскер. 
Тапаçланиă тытмашкăн. 
Кайран хуна памашкăн. 
Куйкăрăшĕ аитраса 
Сăпканалла ыткăннă.
Сăпка ачи кайăка 
Тытса хыпнă çăвара. 
Сунарçă çавна сăикара 
Шырасан та тупайман. 
Тарăхнипе ачана 
Кăларса иенĕ тулалла.

Куйкăрăш шăппăн ачана 
Каланă тет хăлхаран:
«Сан таппару внç тĕкрен. 
Чăваша чи кирлĕскер. 
Тăшмансене аркатан. 
Патшана та ак ларан. 
Санра чăваш хÿтлĕхĕ. 
Çавăнпа та вилĕмсĕр».

Сунарçă тухать урама. 
Хаяр -  урнă кашкăртан.
Куç умĕнчех ÿснĕреи 
Ача яштак хурăн пек. 
Пĕлме çук тет тулашран 
Арçын вăл е хĕрача?

Сунарçă ыйтать ачаран 
Мăшкăлласа ак çапла.
«Эс кам вара? Ама сан?» 
Ютта хнрĕç çав ача 
Хуравлана ак çапла 
«Эп сирĕншĕн -  Амасан, 
Чăвашсемшĕн эи иике! 
Ятран эпĕ -  Юрекке!»

Тытсассăнах сунарçа 
Ыткăнтарать тапкăпа 
Çавă маттур Юрекке



Питĕ хÿхĕм сар пнке.
Алпастн те хăйне май 

Дмукайла хăтланать. 
Хăйди кăвак автанне 
Çĕрле кашта çипченех 
Лăпă айне хăвалать.
Виç çăмарта тутарать. 
Алпасти те вĕсене 
Чиксессĕнех хăй хĕвне 
Хĕрсе чупать ял вĕçне. 
Курать кайăк-кĕшĕке. 
Шур куракпа туслашать. 
Ун йăвнпе паллашать. 
Шур курака астарать: 
«Ентĕ туслă пулăпăр. 
Нĕр-пĕрние савăпăр» 
Шурă курак ытамра 
Внç çăмарта йăвара.

Вăхăт нртет майĕпе. 
Кĕр те çитет ернпе. 
Çăмартасем шăтаççĕ. 
Внçĕ чĕрчун тухаççĕ. 
Эсрел иулать пĕринчен. 
Чапрас Вупăр теиринчен. 
Виççĕмĕшĕ -  Ийе-çке. 
Çăварĕ çичĕ чавса-çке.

Ийе хура мунчара -  
Курăнмасть вăл ннкама. 
Выртса тăрать кĕтесре 
Ялан лапка айĕнче. 
Çынна чăмлать урннчен 
Хĕн кăтартать вилнччен. 
Ийен ачн нишлĕ те -  
Ана пачах килĕшмест. 
Ярса нлет ачнне.
Пĕр-пĕр кнле вĕçтерет.

Унта хăйĕн чĕппине 
Хурать ача сăпкнне.
Çыннăн нар пек ачнне 
Илсе тарать йăвине.

Вупăр тенн -  темскерле. 
Чăрсăртарах темелле:
Хура кушак вăл пулать. 
Çын килĕнче чуикалать. 
Тÿшек çине хăпарать. 
Çынна пăвать. пусмăрлать 
Тепĕр чухне каçхине 
Уйăха вăл айккинчен 
Кăшламашкăн тытăнать. 
Тавралăха сĕм çапать.

Сипнер ятлă усал та. 
Асран катăк иулсан та. 
Ларма пĕлмест вырăнта. 
Сăмах ваклать вăрманта: 
«Амукайран кая-и. 
Алпастнрен ухмах-и? 
Манран тĕнче кисрентĕр. 
Мĕнпур халăх чĕтретĕр!»

Сипнер хура автанне 
Хупса лартать сакайне. 
Автан тăвать çăмарта.
Внç çăмарта внç каçра. 
Снпнер тĕттĕм каçхиие 
Тупать çăхан йăвнне. 
Çăмартисем йăвара,
Чĕм кĕмелли ăшăра.

Вăхăт иртсен çнч эрне. 
Самай тĕттĕм çур çĕрте. 
Пĕр çăмарти усалран 
Вăйне илет чăн малтан -  
Пукраллă çын вăл пулать. 
Карчăкланса хутланать.



Карчăк пуçĕ аеам пуç, 
Хĕрлĕ-снмĕс машăр куç, 
Шăлне шаккать çнч хутчен, 
Капан шăлсем ÿсиччеи, 
Сăмси çĕре лекиччен.
Аллн сенĕк пулнччен,
Чĕрнн пĕр шит ÿсиччен, 
Кĕрт йытти нек вĕриччен. 
Унтан халăх иит хйрать, 
Мур карчăкĕ ят парать.
Çав Мур çиллн тулннпе, 
Асам ĕçне пĕлнние 
Халăх çние хĕн ярать, 
Çитмĕл теслĕ чнр сарать.

Çăмартаран, тепринчеи, 
Çнл тăвăлла нĕрнччен 
Ват Эсремет йăшт тухать 
Сăртран тăвать пĕр чукмар.

Юлашки çăмартинчен 
Сусăр тухать йăванса 
Ват çăхана ятлаçса.
Чавса тăршшĕ ун пĕвĕ. 
Сухаллийĕ -  пĕр чалăш,
Ячĕ унăн Кирĕшмет,
Шур туйннчен вăй нлет, 
Мăн сухăлие çĕклесен.
Пуçĕ урлă вĕçгерсен 
Курать тĕнчен нĕр вĕçне 
Пÿлĕх амăш кермение.

Ун чух пÿлĕх амăшĕ 
Хăй тĕллĕнех пупленĕ:
«Пур халăх та керменре 
Илчĕç хăйсен телейне.
Анчах чăваш кнлмерĕ,
Хăй телейне илмерĕ».
Çавна илтсен Кирĕшмет,

Чнке тăршшĕ, шеремет,
Кулса ярать савăнса,
Чăваш çине кăтартса:
«Хăрах урн салтăннă.
Хăй утса йăлт ывăннă.
Вăл урнне сырнччен,
Пÿлĕх иатне çитиччсн 
Кушак çăвăрлать çич хутчен». 
Тет те васкать мал енне - 
Пÿлĕх амăш керменне.

Турă амăш керменне 
Персс çнтет пашкаса.
Çавах иÿлĕх амăшне 
Хуллен калать ак çапла:
«Энĕ чăваш çĕрĕнчен,
Кнлтĕм Атăл хĕрринчсн 
Параймăр-ши телейне,
Пире -  чăваш халăхне?» 
«Ай-ай, ытла юлхав-иç,
Ун пек пулма юрать-и?
Телей тени — сак çинчс, 
Çыру-кĕнеке хушшинче».

Кнрĕшметĕн намăс çук,
Вăл вăтанса тăрас çук.
Чăваш халăх телейне 
Персе чнкет кĕсьеие,
Вара тарать сăрталла,
Унта çаврать мăн йăва.
Сăрт айĕнчи айлăма 
Чуллантарать васкаса.

Çав теленшĕн чăвашсем, 
Арăслан иек паттăрсем,
Мĕн чул пуçне хучĕç-ши,
Мĕн чул чăлах пулчĕç-шн?
Аçу анчах, паттăр та, 
Арăсла1гтан вăйлă та.
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Çав нргĕрпе çапăçрб, 
Халăха телей тавăрчĕ.
Аçу внлчĕ çапăçса. 
Тăшмансенс аркатса.

Телей каллех тăшманра. 
Кнрĕшметрс. усалра. 
Инкек-сннкек тахçанах 
Хĕн кăтартать чăваша.
Туçн чуллă сăртĕнчен. 
Илменккерĕн çăвннчен 
Аçтăха тухать çнллнпе 
Çнчĕ пуçне çĕклесе.
Нумай тарçн-тĕрçнпе 
Чăвашсене çаратать. 
Çурчĕсене çунтарать.

Чăваш пăхать кай енне 
Курать чнр-чĕр вĕчĕшне. 
Чнр чăваша муталать,
Леш тĕнчене ăсатать.
Чăваш пăхать мал енне -  
Курать чуллă сăртсене.
Унта хаяр Кнрĕшмет 
Ннкама та хĕрхенмест.
Ана ăйăр памасан.
Лăтăпа чÿк тумасан 
Хаярланса ашкăнать.
Çынна пырса тапăнать. 
Нумайăшĕ ун пек чух -  
Шалт аптраса çитнĕ чух - 
Сĕм вăрмана тараççĕ,
Анчах канлĕх тупмаççĕ. 
Кашкăр шăлне лекеççĕ 
Е мур куллн пулаççĕ, 
Шăмшаккнне шуратаççĕ. 
Çĕре кĕмен чăвашсем. 
Унта-кунта выртнисем.

Арçурисем пулаççĕ.
Çĕр кисретсс çÿреççĕ.

Халăх вĕрн куççульпе. 
Чунĕ кÿтсс çнтннпе.
Юрă хывать. кĕвĕлет. 
Кайăк туса вĕçтерет 
Ана усрăть вăрмаита 
Тăшман пĕлмеи вырăнта. 
Кирĕшмечĕ ăна та 
Тупса тытать вăрмаита. 
Илмейккере-çĕлене 
Кайса иарать хыт вĕçсе.



Улттпăмĕш юрă

ЧАВАШСЕМ ÇĔНĔ ÇĔРЕ КУÇНИ

Х алА х У ленкс ĕмпÿ хуш нипе  
çĕнĕ çĕре куçеа калтъ. ВЛрЛм çуя. Тĕнч* алăкĕнчен пуçлаеа СЛр 
сăрчĕн аркине çитеççĕ. Аçт и вырăнта пурăнм аллине халăха  
çемренпе ухă  йĕпписем кăтартаççĕ. Х алăх  ăрачĕн ячĕеем: вирьел, 

нухрат  пăлхар . хура  пăлхар.

Тăрн вĕçтĕр уй-хиртс 
Хăй юррнне тĕрлнччен.
Ларăр сĕтел хушшине 
Халаи-юмах пуçличчен.

Улмуççисем хушиишче 
Улăп ларать сак çинче.
Ыйту парать амăшис.
Пытармасăр шухăшне.
-  Эс каларăн каçхнне:
«Чăваш килиĕ аякран».
Мĕншĕн куçса килнине 
Каламарăи. Ма хăран?
Асаттесен уй-хнрне 
Хăш вырăнта выртнине 
Пĕлес кнлет манăн та.
Анне. кала! Вăл ăçта?
-  Ах. çав çĕршыв аякра.
Унта çитме çăмăл мар.
Вăт çав çĕршыв тĕлĕнче 
Пулнă тĕнче алăкĕ.

Турăсене пурне те 
Курма пулнă çавăнта. 
Çÿллĕ сăртсем сахал мар 
Унта пулнă таврара.
Пĕлĕт юхнă аялтан.
Вăл сĕртĕннĕ пуçран та. 
Çав çĕр çутă тĕнчере 
Ялан тăнă хисеире 
Шав шавлаиă сĕм вăрман, 
Вĕçĕ-хĕрри ун пулман.

Унта ÿснĕ пĕр юман, 
Снмĕс çулçă ун ялан. 
Хĕрĕх хăлаç таврашĕ. 
Çнчçĕр хăлаç çÿллĕшĕ. 
Кĕçĕн чÿк чух ун çнне 
Çакнă вăкăр чĕр тнрнс. 
Пĕршерĕн мар. çĕршерĕн. 
Аслă чÿк чух пнншерĕн. 
Вăрманĕнчс чурăшсем 
Пнн-пии тĕслн çÿренĕ.
Кăш тирĕнчен кĕрĕксем 
Кашнн килтех çĕленĕ.
Ирĕк пулнă çĕр енчен.
Кĕтÿ тухнă ялсенчен. 
Тыр-пул ÿснĕ çавăн пек: 
Çакланнă тет пĕлĕтрен.

Калас пулать çакна та: 
Тĕнче хĕрри çавăнта.
Хĕвел амăш ачине 
Курма пулнă ирхнне.
Унта сăртсем вунсаккăр, 
Пăхма вара пит капăр. 
Хăнсем пĕр тан пулманран 
Картлашка пек аякран.

1 Ч  у р ă ш  -  тискер клйак.



Тĕнчен çнчĕ хутĕнчен. 
Лслă пÿлĕх çуртĕнчен 
Картлашкапа çĕр çине 
Пур турă та аннă тет.
Çак тĕнчене аннисем, 
Ял-ял тăрăх кайннсем 
Шуйттансене тапăннă. 
Леш тĕнчене ыаăтнă.

Пĕр пÿлĕхçн -  Аслатн. 
Усала чăтайманнн. 
Вĕчĕленсе кайнăран 
Килте ларма юратман. 
Кĕмсĕртетсе авăтсан 
Пĕлĕт çинчеи аннă вăл. 
Леш тĕнчене ыткăнсан 
Çиçсе-çнçсе илнĕ вăл. 
Шатăртатса ярăнсан 
Çиçĕмленсе ывтăннă. 
Шуйттансене çунтарнă. 
Тепĕр чухне, урнипе.
Ытла хĕрсе кайнипе. 
Чăвашсене çула ман 
Пĕтернĕ вăл пнт нумай. 
Çич ăруран внç ăру 
Тăрса юлсан -  макăру. 
Куççуль юхнă нумайччен. 
Çич юханшыв пулнччен.

Пĕтнĕ ăру пуçлăхне, 
Тавçа ятлă арçынне,
Турă патне ăсатнă.
Турăпа вăл калаçнă.
Тавçа турă амăшне 
Пĕлтернĕ хăй хуЙăхне.
-  Аслатие чарса.мăр, 
Пире пĕтме ан парăр.
Эсĕ ăна чармасан

' Т у р х а н -

Мĕскер юлĕ чăвашран?
Тур амăшĕ Тавçана 
Хур.чвлани ак çапла:

Ху пулса пăх пÿлĕхçĕ,
Ун чух сана мĕн теççĕ?

Пĕр самантрах Тавçаран 
Турă пулать чăвашран.
Çав вăхăтра Аслати 
Мĕн хăтланман çĕр çинче? 
Сехре хăппн ун сассн,
Кĕвĕçÿ çеç сăмаххи.

Уленке, эс çылăхлă,
Чĕлхÿ санăн чарусăр.
Элек пама вĕрентни —
Вут çĕлеипе пыл çини. 
Шуйттансене пĕтернн 
Сан чĕрÿне çĕртет-н?
Хура юнлă пулнăран 
Эс тухас çук çылăхран. 
Çавăнпа сăрт тăррнне.
Çак чул сăмсах хĕррине, 
Вилĕм тупма асаппа 
Тнмĕрлетĕп сăнчăрпа.

Уленкери сăнчăрĕ 
Çнчçĕр патман тайнă тет, 
Чăтмалла мар асапĕ 
Пнн-пнн çула çитнĕ тет.

Виç кун хушши чăвашсем 
Кĕтнĕ теççĕ ĕмпĕве.
Кайран чаплă турхансем'
Ана аран тупнă тет. 
Турхансемпе Уленке 
Калаçнă тет çĕрĕпе.
-  Тĕлĕк куртăм ĕнер эп.
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Тавçа турра ларнă пок. 
Вăл каларо тдлĕкро: 
«Çылăхлă çын тĕнчоре 
Нумай пулĕ. Чăвашран 
Сан пеккнсем пнт сахал. 
Сана курĕç сртÿçсем.
Внç ăрурн çариуçсем. 
Каласа нар кашннне 
Маиран мĕскор илгнине. 
Çак çылăхлă вырăнтан 
Куçса кайччăр анăçа. 
Çĕнĕ çĕро куçнă май 
Хĕи-хур пулĕ пнт нумай. 
Сăрт çумĕпе каятăр. 
Арамçи сăртне' тухатăр. 
Сирĕн толей пулсассăн 
Турă амăшне куратăр. 
Турă амăшĕ хисеппе 
Калаçсассăн снрĕнпе 
Ман сăмаха ан манăр, 
ÇуРÇĕр енне иăрăнăр 
ÇуРÇĕрелле пăрăнсан,
Çич талăк çул тăсăлсан 
Тииĕс хĕрне анатăр, 
Çырма пуçне тухатăр. 
Çырма анать ннçетрен 
Çыранĕне хăратса.
Унта пулсан шыв юххи -  
Сирĕншĕн вăл çул юпни, 
Çнтес çĕре çнтмелли.
Куç умĕнчех çав çырма 
Аталанса сарăлать. 
Тарăнланса юсанать.

Шывпа тулĕ çав çырма. 
Мăнаçлăн та кĕрнеклĕ 
Шывĕ юхĕ тинĕсе. 
Юханшывно ирхнне 
Аталанса юхннне 
Атăл тесе ят парăр.
Çав ятпа вăл упрантăр. 
Çав юханшыв хĕррнпе.
Сĕм вăрмансом хушшипе 
Сăр ту айно тухмашкăн 
Çурçĕр енно çул тăсăр. 
Темле йывăр пулсан та 
Хĕи-хурсене чăтсамăр. 
Çеçенхнрпе нртнĕ май 
Хнр çынни. тен. тапăнĕ, 
Сĕм вăрманпа кайнă чух 
Вăрман çыннн шар тăвĕ. 
Хăравçăна тухмасан 
Снрĕн çул-йĕр татăлмĕ. 
Икĕ çырма хушшннче. 
Çавра кÿлĕ хĕррннче.
Ватă хура куратăр,
Дна тытма тăрăшăр. 
Мĕнпур чăваш_ пулĕхне 
Ятпа чĕнсех чÿк тăвăр.
Чÿк кĕллино халăхпа 
Кайран вĕçлĕр ак çапла: 
«Эй. Мăнтурă.
Тĕп пуçлăхрн асаттесем. 
Тĕп тăснисем -  асаннесем! 
Эпнр ăрăвĕпе 
Снре хнсоплесе 
Ялан асăиатпăр ăшра. 
Хĕрхенĕр пире!
Вăй-хал парăр пире! 
Снрĕнтен тархасласа



Ыйтатлăр çавсене.
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!
Эй, Мăнтурă!
Тĕп пуçлăхрн асаттесем! 
Тĕп тасннсем -  асаннесем! 
Дрăва ырлăх кăтартăр. 
Емĕрлĕхе сывлăх нарăр. 
Ару хунавлă пултăр. 
Хăватсăра ан тухтăр.
Пур ннкекрен.
Пур сннкекрен 
Хăтарăр пнре!
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!
Эй, Мăнтурă!
Тĕп пуçлăхрн асаттесем! 
Тĕп тăсннсем -  асаннесем! 
Пур тăшмансенчен. 
Усалсенчен,
Чнр-чĕрсенчен.
Вут-кăвартан.
Выçлăхран 
Хăтарăр пнре!
Ан мансамăр пнре! 
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!
Эй. Мăнтурă!
Тĕп пуçлăхрн асаттесем! 
Тĕп тăсннсем -  асаннесем! 
Эснр пнре пулăшннпе 
Çăва тухсан.
Кĕр пулсан.

Тыр-пул тухăçлă пултăр. 
Выльăх-чĕрлĕх ĕрчетĕр, 
Картиш туллн пултăр.
Мĕн пуçланă ĕçсенчен.
Мĕн тума тытăннннчен. 
Шухăшланă шухăшсенчен 
Пысăк телей тухса пытăр! 
Çырлах!
Çырлах!
Çырлах!

Халăх чÿкĕ хыççăнах 
Çула тăсăр çав кунах.
Алрн нурне пĕр пек мар. 
Ертÿçсем те çавнашкал.
Хăш ертÿçĕ ăстайлă 
Паттăрлăхне кăтартса 
Снре вырăна çнтерет,
Ĕмпÿ пулать вăл снрĕн.
Вăл хушннпе йăх пуçсем -  
Вĕсем юлĕç внççĕ çеç -  
Сăр ту тăрне хăпарччăр, 
Куçĕсене çыхтарччăр. 
Анраштарма вĕсене 
Çавăрмалла йĕке нек.
Çав вăхăтрах виççĕш те 
Çĕмренпеле пемелле1.
Кайран кансаи, лăплансан, 
Хул ыратма чарăнсан 
Хăй çĕмренне йăхĕпе 
Шырама кайтăр çав куннех. 
Аçта тупать çĕмрене, 
Çавăнта пурăнтăр йăхĕпе. 
Çĕн çĕр çулне уçнччен

1 Ç « м р с н  уха йбпии мар. уйрăм вăрçă хатĕрд. Лна т у я  пск 
й * м »  ум"«' кантрапп çакл атса  персççĕ.



Ман пуç çннчн пĕлĕте 
Çăлтйрсемпе пĕрлешме 
Ыткăнтарăр çÿлелле.
Пĕлĕт пулсан тÿпере 
Уйăха та хĕнеле 
Çăмăл пулĕ я.1 кăшма. 
Кăмăллă пулĕ мана та. 
Унччен. кунтан кайнччен. 
Пурнăçлама хушннне 
Кнентерме халь мана 
Тупа тытăр ман умра.

Ват юман пек ертÿçсем 
Тупа тытнă йăлапа 
Тăпра çнсе алтăрпа.
Вĕсем çула тухнччен,
Çĕнĕ çула каЙнччен,
Шур сухаллă пулсан та 
Кар тăнă та паттăрла 
бмпÿ çннчн пĕлĕте 
Вăркăнтарнă тÿпенс.
Йытă тыр-пул пучахне 
Хыпман пулсан çăварне 
Пĕлĕт таçта пулатчĕ,
Çĕре внтсе тăмастчĕ. 
Çавăншăнах пĕлĕчĕ 
Уйăх ытла куляннă. 
Çавăншăнах ун сăнĕ 
Сенкерленсе кайнă-мĕн.

Тур амăшĕ чаваша 
Кĕтсе нлнĕ кăмăлсăр. 
Çавăнпа пуль чăвашра 
Хĕн-хур пара пуç çÿллĕш. 
Вутпа кăвар хушшннче 
Вĕсем пулнă çĕр те пĕр.
Мĕн чул шыва канннне 
Шутламан та -  кам пĕлтĕр?

Çавах вĕсем çуркунне 
Калăм кунĕ' ăшшннче 
Тухна тет Сăр ту айнс.

Чÿк хисеплĕ пулнаран 
Чăваш ĕмпÿ сăрт çнне 
Ертÿçсемпе* хăпарсан 
Çапла сăмах каланă:

Эпнр кунта тăватсăмăр. 
Пурте пулар яваплă. 
Çавăнпа та сăмаха 
Тăрăшсамăр ăнкарма. 
Уленке ĕмпÿ хушнă пек 
Çак вырăна çнтрĕмĕр.
Лру наллн çĕн çĕре 
Çак сăртранах шырăпăр. 
Кашни ярать çĕмренне 
Ватă ĕмпÿ хушнă пек.
Аçта тупать вăл ăна 
Емĕрлĕхе пуранма.
Хăй ăратне вăйлатма 
Пăхпах кайтăр çавăнта.

Тетюш ярать çĕмренне 
Хăйĕн паттăр вăйĕпе. 
Лнчах темшĕн çĕмренĕ 
Хыт янраса нлсен те 
Персе ÿкет çыпăхах.
Гетюш уншăн хĕпĕртет. 
Сăмах хушать ак çапла: 

Çĕмрен тавра нир ÿсет. 
Кассăн-кассăн хум иртет. 
Вăл нĕлтерет çавна. тен:

' К й л Л м  к у н * ч*м ш  уяв*. Çяи лвалхи уии хАш вăхДтра 
ЙулИИ »ял1. плдл.1 мар. Хальхн н.1хлтрл клллм уяпис муикуи умбихи юнкун 

я юмкун ибтгре^çĕ 
' 1:, р т ÿ ç иолкоподсц



Эпир Вирьсл чăвашĕ. 
Çавăнпа та телейлĕ.

Маматыи1 ват аллипе 
Перет ухй йĕппипе.
Йĕппн вĕçет çнл касса. 
Тухăçалла хĕм сапса.
Ухă йĕпне шыраса 
Маматыш каять тухăçа. 
Нухрат шывĕ хĕррннче 
Пĕппе тупать раттипе.
Арат пуçлăхĕ çавăнтах 
Сăмах хушать кăмăлпа: 

Нухрат шывĕ ман умра. 
Çавăнпа пнре ÿлĕмрен 
Кĕмĕл пăлхар тееççех.

Çĕмрен Ланш аллинче. 
Кĕвĕçÿ ун чĕринче.
«Мана хыçа хăварчĕç, 
Пайтасăра кăларчĕç. 
Тăхта... Эпĕ вĕсене 
Ак кăтартăп чĕмере!* — 
Тесе шутлать ăшĕнче. 
Туртса ярать çĕмренне 
Тулса çнтнĕ кĕвĕçпе. 
Çĕмрен вĕçет таçталла,
Хăш вырăнта туималла? 
Лаиш ертÿç тарăхать, 
Тăрăшсах çĕмрен шырать. 
Тан юханшыв хĕрринче 
Ана тупать чул çинче.
Чулĕ тÿпек1. хуп-хура, 
Йăлтăртатать тем тума. 
Лаиш ларать чул çине. 
Сăмах хушать йĕрес нек:

1 Т ÿ п с к -  сăрг гăррн.

Çак чул пирки вăрçтарма 
Ят та парĕç хăртмалла 
Хура палхар. Мĕн тăвăи. 
Араскалăм ман ... хăрăм. 
Аслаçусен çул-йĕрне 
Тăсас марччĕ ĕмĕрте.



Çиччĕмĕш юрă

УЛАП АСЛАШ Ш Ĕ ПАТНЕ КАПНИ

У лă п  х а л ă х  хут н с  кĕрсе т ăш м ана хир*ç  т у х а е с и , 
ăна  çапса аркат асси çинчен ам ăш нс п слт ср ст . Çавна ам ăш с хи рсçлет . 
Л н ча х  т а ы вйлс  хăй  ĕм ĕт н г пурнăçлам а хы т ă  т ăнин с  курса  унпа  
к и лĕш ст  т с аслаш ш ĕ пат не ярат ь. Л сяаш ш ĕ У яăпл  çичĕ çул  
хуш ш им че хресчен ĕçне т е. çурт  йĕр ларт м а  т а , аăрçă ĕçне те, 
пурнăçра м ĕплс  х ă й н с  т ы т м а лли н е  т е. х ă й ĕн  вăй х а л н е  Çстерме 
кукам ăш  пат не кайнă  ч у хн с  м снле  кучченсçсем  ияессинс те  

вĕрснт ет .

Картлă-картлă пашалу.
Карчĕ тăрăх çу юхтăр.
Пирдн юрă-калаçу 
Пехнлленсе вăй нлтĕр.

Улăп каçпа амăшне 
Сăмах калать ак çапла:
-  Тăшман кунта пулнччен.
Унтан мăшкăл тÿснччен 
Ана хнрĕç тухмалла,
Йăлт аркатса тăкмалла.
~  Ун пек сăмах вакличчен 
Шутла пуçна ватнччен.
Эс халь ача, пнт айван,
Санран тăшман хăрамасть.
Тăшман куллн пуличчен,
Пуçна уссăр ватнччен.
Ачам, выля лашалла

Е  чышăлла. лапталла.
Тăшман тарçн пуличчен, 

Емĕр куççуль тăкнччен 
^ксе вилем çапăçса,
Çавра пуçа çухатса.

Ав çнлли пур чăхăн та, 
Ун хăрушне кам курнă?
Пр юрлакан кайăка 
Кушак тытса тĕп тун ă ,-  
Терĕ Чĕкеç Улăна 
Лăпка-лăпка çурăмран.

Анне. эпĕ вĕçкĕн мар, 
Пĕлетĕп эп -  паттăр мар. 
Тăван халăх хĕн-хурта. 
Çавна илсем эс шута.

Ю рать,-  терĕ амăшĕ. 
Ассăн тухрĕ сывлăшĕ. 
Улăпа вăл чуптурĕ, 
Çавăнтах вăл ăс пачĕ.-  
Вăрçă çулĕ тнкĕс мар. 
Ача-пăча вăннн мар.
Вăрçă ĕçне вĕренме. 
Дсна-тăнна ÿстерме 
Эп хушнине тăватăн. 
Плнска патне каятăн. 
Плнска —  саиăн аслаçу. 
Канлĕ пулмĕ пурнăçу.
Ялан вăрçă, çапăçу.
Хакла ларĕ савнăçу.

Улăн çĕнĕ уххине 
Илсе çакрĕ хăн çине 
Çĕмренне те манмарĕ. 
Хутаççине тултарчĕ 
Улăп ача çул çннче. 
Кучченеçсем аллннче. 
Хуралту сăрт çуммнпе.



Çарăмсан шыв хĕррнпе 
Ват аслашшĕ кнв пÿртне 
Улăп çитрĕ çуркуннс.
Плиска сатур ачана 
Лартрĕ хăйпе юнашар. 
Улăпăн уç сăмаххи -  
Аслашшĕшĕн савашн.
-  Эх, асатте, асатте. 
Çитересчĕ ĕмĕте.
Тĕи тăвасчĕ тăшмана,
Ман çăласчĕ халăха.

Емĕтпе çеç пуякан 
Ватăлать вăл пăслансах. 
Унтан тăшман хăрамасть. 
Вăрçă çулне тăриччен,
Хĕçе сулса ярнччен 
Асу-тăну ÿсмелле.
Лрçын шутне кĕмелле.
Арçын тени çав пулать:
Ака тăвать. сухалать 
Хăвел анса лариччен, 
Тăварлă тар тухиччен. 
Çурт-йĕр çаврать хĕрĕхчен. 
Яла илем кÿртнччен.
Выльăх усрать кĕтÿпе. 
Шăрттан çиет хăнипе.
-  Эс мĕн хушан пурне те 
Пурнăçлатăп ĕмĕрте.
Анчах, хакла асатте. 
Çитересчĕ ĕмĕте.
Ав пуçупа шутла-ха,
Вăхăт каять вăраха!
Хăрап кая юласран.
Тăшман кунта пуласран.
-  Уншăн эсĕ ан хăра. 
Паттăр ĕçсем пурнăçра

Эс тăвăн-ха сахал мар.
Халь кăшт иккĕн пурăнар.

Сĕм-сĕм вăрман хушшннче. 
Ват аслашшĕ патĕнче.
Улăн çнч çул пурăнать.
Çнч çул ăсĕ пухăнать.
Вăл вăрман тă кăларать. 
Кермен лартма пултарать,
Ака тытса сухалать.
Пÿлме тулли тыр тăвать.
Виç çул çÿрет кĕтÿре.
Пнт ăста вăл ку ĕçре.
Выльăх хунать кăткăлла. 
Самăрланать упалла.
Хăрах куçне хĕсет те.
Çĕн ухăпа перет т е -  
Çич çухрăмри пакшанне 
Снрпĕнтерет пĕр куçне.
Хнр ăйăрне тытать те,
Вăшт! утланса ларать те 
Пырать урам хушшипе.
Çил шăхăртса снккнпе.
Пăлат хĕçне кăларать.
Пуçĕ тавра çавăрать.
Туртса касать хурăна.
Хурăн ÿкет лаш кăна.
Çыру çырать. Йăнăшмасть. 
Çутçанталăк чĕлхнне 
Вал вĕренчĕ тĕппнпе.

Ват аслашшĕ Улăпа 
Пÿртре лартрĕ юнашар.
Ана ăшра мухтаса 
Улăппа вăл калаçать:

Лаш а мĕнле чупассн 
Тнхаранах палăрать.
Арçын мĕнле пуласси



Ачаранах курăнать. 
Панулмн йывăççннчен 
Пит аякках ÿкмест-мĕн.
Эс. Услати ачн те,
Анах хыврйн пуль ĕнтĕ.
Эс тăнпуçран ача мар, 
Вай-халтан та хавшак мар, 
Анчах çакна манар мар: 
Така пуçне çимеирен 
Анван шутне эс кĕрен. 
Халăх хутне кĕмешкĕн 
Арăслан пек пулмалла. 
Арăслан пек пулмашкăн 
Кукамуна курмалла.
Кукаму сан инçетре.
Çĕр айĕнче. çĕр пÿртре.
Ун патне сан çичĕ çул 
Утмалла-ха. Çнрĕн пул. 
Унан екки çавнашкал,
Пур енчен тс вăл кал-кал, 
Тÿрĕ çынна хисеплет.
Кукăр çынна снеилет. 
Кучченеçсем ун валли 
Пулма кирлĕ ак çаплн: 
Ç ăнăх-салм а  нĕçерме, 
Шăрттан -  уяв нрттерме. 
Внççĕмĕшĕ — çăпата —
Сан пулмалла хутаçра. 
Пывăр кнлĕ тен -  йăлтах 
Памалла пĕр вăхăтрах. 
Çăнăхĕ те ун валлн 
Пулма кнрлĕ ак çанлн:
Нн тулă мар, пăрçа мар,
Ни сĕлĕ мар. пăрн мар. 
Хăвах пĕлен: чăвашра 
Урăх тĕслĕ тыр ÿсмест.

Урăх тĕслн - тулайра1. 
Кукамуна кнлĕшмест. 
Шăрттан валли вăкăрне 
ÿстермешкĕи пĕлмелле: 
Кĕтÿ саран курăкне 
Икĕ çĕрте çимелле.
Пĕрн -  Ейÿг хĕррннче. 
Сарантăвăн айĕнче,
Теири -  унтан кăшт ннçе, 
Татаймăст3 йăвн патĕнче. 
Хаклă парне çăпата — 
Кукамуна памалла.
Шăрçа пуçлă пулсан та 
Вăл çĕр çула чăтмалла.
Ну. калăпăр. пурне те 
Эс хатĕрлĕн майĕпе.
Анчах сана вĕсем те 
Çĕнĕ инкск тухнипе 
Кукамуна тĕл пулма.
Унпа ларса калаçма 
Пулăшас çук вăхăтрах. 
Пулĕç чармавсем татах. 
Саран курăк çитерсен 
Пусăн выльăх-чĕрлĕх эс. 
Хатĕрлетĕн шăрттанна 
Тинĕтме кăмакара.
Анчах шăрттан типĕтме 
Эс чĕртеймĕн кăвайтне 
Вут-кăвара пĕтерме 
Вутăш çнтнĕ çак енне.

Темле йывăр пулсан та 
Çитетĕпех эп унта! -

I » I I» А р а ют ç^ршывра
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Саккăрмĕш юрă

УЛАППА АХАРЬЯН

П арне çЧпат ине т умая.хи  
п уш й т  Л хА рьяп  пат ĕнче. Л хăрьям  ва я яи  т уна  кермен вун ă  кун  
хуш ш и н ч е  иш еям ест . Н ш ĕям ен керменш ен у н  пуçĕ  т урат  çинче  

çакăнеа т араееине нĕясен Л ха р ьян  йавинчен т ухеа  т арат ъ.

Сĕм-сĕм вăрман варринче 
Çĕр ытамлă юман пур.
Çав ват юман хÿттинче 
Пнн-пнн тĕслĕ кайăк пур.
Çав кайăксем хушшннче 
Иăслав кайăк патши те.
Сасси килет таçтанах.
Ятлать улатаккана.
-  Ах, эс пачах ăстăнсăр.
Ытла та çав намăссăр.
Хăвна тытма пĕлместĕн,
Çĕр çурасла çихретĕн.
Татах ун пек хăтлансан 
Хуса ярап вармантан.
Ман сăмахран тухатăн -  
Пуçсăр тăрса юлатăн.

Аслă патша. каçарсам.
Сăмах хушма ан чарсам.
Сăлтавсăр мар кăшкăртăм.
Чĕппĕмсемшĕн хăрарăм.

Маçăр эсир хушннпе 
Вĕçрĕм Атăл херрнне. 
Унта ватă чарлансем 
Тытаççĕ хĕç пулăсем.
Эп çук чухне ч«?пнĕмсем. 
Вĕтĕ-шакăр та вĕсем. 
Тухса укнĕ йăваран.
Тилĕ курнă çăткăнран. 
Чĕпсем хытă хăранă, 
Тымар айне нытаннă.
Чее тнлĕ чĕпсене 
Тухма хушнă нлĕртсе. 
Л\ан çавсене курсанах 
Сехрем хăпрĕ-çке. чăнах. 
Урлă-пирлĕ ыткăнтăм. 
Чакăлтатма тытăнтăм. 
Çнтменннне, Улăп та 
Тăра парать çавăнта.
Ун кăмăлне пĕлменрен 
Хыт кăшкăртăм тÿперен. 
Тавтапуç çав Улăпа!
Вăл ман умрах хулăпа 
Хăваларĕ ват тнлле 
Таçта çнтн хнрелле.
Вăт çав Улăн чĕпсене 
Илсе чикрĕ хăй хĕвне, 
Юман тăрне хăпарчĕ. 
Пăва патнех çывхарчĕ. 
Кăтра çÿçне вăл касрĕ, 
Мамăкларĕ, ăшăтрĕ, 
Унтан çавна йăвана 
Сарчĕ ырă кăмăлпа.
Аш йăвана чĕпсене 
Тытса ячĕ хĕрхенсе. 
Чунтан-вартан çавăнпа 
Эп тав турăм Улăпа.



Улăп тетĕн? Вăл. нккен. 
Ыр кăмăллă çын, нккен. 
Кайăк-кĕшбке. нккен, 
Хбрхенекен çын, нккен.
Вăл ма кунта? Ай, нккен, 
Ахăрьян патие пуль, нккен! 
Ай-йай! Йĕкĕт! Вăт, нккен, 
Ннм хăрамасть. Ну, нккен. 
Апла паян Ахăрьян 
Уяр тăвать аскăнран.
Вăл Улăпран кулатех, 
Чунне нлме тăратех.
Эп калатăп ак çапла:
Ырра ырă тумалла! 
Çавăнпа та Улăпа 
Пулăшмалла манăн та. 
Тепĕр майлă шутласан 
Пускнл пулать Ахăрьян. 
Апла пулсан... Мĕнле-ха... 
Вăт шеремет... Итле-ха! 
Вĕç-ха Улăп хыçĕнчен 
Ана хуса çнтнччен.
Хуса çнтсен хăв ятпа 
Калаç унпа кăмăлпа:
-  Эсĕ камне ыйтмастпăр, 
Çулна-йĕрне татмастпăр. 
Курман-нлтмен пулатпăр. 
Анчах çапла калатпăр: 
Пăхкаласам тавралла 
Кунта внчкĕн куçпала.
Вăл ухмах мар, чухлатех, 
Туймаллнне туятех.
Мĕн кнрлнне тупатех.
Унпа усă куратех.

Улатакка явăнса,
Явăнса та савăнса

Вĕçрĕ Улăп хыçĕнчен 
Ана хуса çнтнччен.
Сĕм вăрмантн чăтлăхра 
Ннкам курман вăхăтра 
Улатакка Улăпа 
Шăппăн калать кăмăлпа:
-  Эсĕ камне ыйтмастпăр, 
Çулна-йĕрне татмастпăр. 
Курман-пĕлмен пулатпăр. 
Анчах çакна калатпăр: 
Пăхкаласам тавралла 
Кунта внчкĕн куçпала.
-  Улатакка. çавра куç. 
Чĕреренех тавтапуç!
Сана сывлăх пнн çуллăх, 
Ютăшсене çур кунлăх,- 
Терĕ Улăп кайăка
Аш кăмăллă сасăпа.

Такка вĕçрĕ каялла, 
Улăп утрĕ малалла 
Сĕм-сĕм вăрман хушшнпе 
Çăка çулçн çутнпе.

Пĕр ват хурăн хÿттинче, 
Шурă чулсем хушшннче 
Улăп курать упана,
Сĕм вăрмантн усмана. 
Упа-усман уткалать.
Пĕртак çĕре чавкалать. 
Унтан тытать хурăна.
Пăрса кăклать вал ăна.
Пĕр çĕрелле сĕтĕрет.
Купа туса сиккелет.
Унтан тухать уçланка. 
Кайран утать сукмакпа. 
Хнрĕç пулать Улăппа. 
Сиввĕн пăхать вăл ăна.



Ура çине вăл тйрать. 
Чĕрнисене кăларать.
Улăи çинс ыткăнать. 
Муталама тытăнать.

Упа, мĕншĕн улатăн, 
Урсах мана таиăнтăн?
Сана вырăн çитмест-и. 
Чăкăлташу.вĕрет-и?

Ахăрьян тарçн иуль тесе 
Эп шутларăм çав сана. 
Çавăипа та çилленсе 
Татасшăнччĕ пурнăçна.
Çак вăрманта ман тăшман — 
Сĕмсĕр усал Ахăрьян.
Пăва тăвап тăрăшса.
Катмар юман суйласа. 
Ахăрьян кулать шăл нĕрсе, 
Хурт-кăпшанка ĕскĕртсе. 
Лешсем урса каяççĕ.
Юман тавра сырнаççĕ.
Пывăç часах имшĕрет,
Çнлпе çĕре снрпĕнет.
Иăва юлать çап-çара.
Хĕл каçмăшкан хĕн вара. 
Сивĕ туллать çурăмран.
Тăм чĕпĕтет хăлхаран.
-  Апла пулсан туслашар. 
Утсам маниа юнашар 
Ахăрьян патне çнтиччен,
Ана Кийÿ кăтартнччен'.

Çул тăсăлать çухрăмпа 
Çула пĕччен тухсассăн.
Çул кĕскелет юлташпа 
Савса пĕрле утсассăн.

' А и л  К н Й ÿ  к ă т а р т и ч ч г и - -  хăлхиичсн йăтса çскличчен.

Улăппала усманĕ 
Сĕм вăрманпа утаççĕ. 
Кашлать, шавлать вăрманĕ. 
Çил ачнсем улаççă 
Çичĕ вĕçлĕ çырмаран 
Ахăрьян тухать шăвăнса. 
Хаяр саспа Улăпраи 
Ыйтать кутăн çаврăнса:

Аçти ухмах? Мĕн ятлă? 
Мĕн шăршласа çÿретĕн?

Кунта эиир çул майлă.
Ма уи пекех çиллентĕн?
Эпир иккĕн — ăстасем, 
Çурт-йĕр лартаканнисем. 
Сана кнрлĕ керменсем?
Эпнр кермен ăстнсем.
Хушсан кермен сан валли 
Пулса тăрĕ чи чапли.

Чи чанли тен? Вĕçкĕнсем! 
Шаймак1, аикă-мннкĕсем! 
Куратăр-и çавсене,
Турат çннчн пуçсене?
Унта пуçсем тем чухлех,
Çĕре çнтмест иккĕ çеç.
Сире валлн ик турат,
Ик пуç валли вĕсем халь. 
Иксĕре те ĕç пуртан 
Кермен лартма тытатăп. 
Анчах çакна калатăп:
Кермен тĕтĕм кăларсан 
Ан ишĕлтĕр вун кунтан. 
Тÿисессĕнех нуçусем — 
Илтетĕр-н, тунтуксем? -  
Турат çинче иулаççĕ.



Çумăрсемпе шураççĕ.
Юрать. Кермен лартнччен 

ЫАтасшăн-ха ак çакна, 
Днкарса нл эс ана.
Кермен тÿнсе каймасан, 
Ййлтăртатса çеç ларсан 
Пуçу пулать çавăнта.
Турат çннче, вăрманта.
Ку анчах мар. эс унччен 
Хăвах паран ыЙтнă пек 
Тинĕр йывăç пушăтне 
Çăпаталăх çыхăпа.

Улăп ĕçе пуçлнччен,
Çĕн пурттине хăйрнччен. 
Улатакка самахне 
Аса нлчĕ хайхнне.
«Çак айлăмрн çуртсенчен 
Тĕлĕнетĕп пур енчен:
Тÿннĕ шĕкĕ çннĕрен. 
Хăш-пĕрнсем -  çĕрнĕрен. 
Ай-уй, унтн пĕренн 
Çурт тăррннчен ÿкмен-н? 
Сухăрланса кайнăран 
Пăлтăртатать аякран.
Пнре туман шур тăмран.
Ан хапсăнсам. Ахăрьян! 
Туйрăм нрсĕр вăй-хална. 
Улталаймăн эс мана»

Улăп хăйрать пурттине. 
Упн -  мăка чĕрннне. 
Йываçсене касаççĕ,
СуЙла сунла чутлаççĕ. 
Пĕреннсем яп-яка.
Куç тулли те ялтăркка.
Ылтăн тейĕн сарăран, 
Сухăрланса ларнйран.

Юманĕсем -  пнн çулхн. 
Сĕм вйрманта -  чи çÿллн. 
СăваЙ шутне кĕреççĕ, 
Ннкĕс пулма ÿкеççĕ.

Ик эрнерен кермене 
Чĕнтĕрлерĕç пур енчен. 
Пăхсан кермен тăррнне 
Çĕлĕк ÿкет çĕр çнне. 
Карнис çннче. нк енче. 
Çурт умĕнче. хыçĕнче.
Тем чул кайăк-кĕшĕксем. 
Ныл хурчĕсем, чечексем. 
Такки илет таккаса.
Чĕкеç вĕçет ярăнса 
Пыл хурчĕсем вĕçеççĕ. 
Чечекрен пыл нлеççĕ. 
Ахăрьян хăй йăвннчен. 
Çнчĕ вĕçлĕ çырминчен, 
Пăхать Улăп еннелле 
Снке-сике çÿлелле. 
«Керменÿ сан - хĕвел пек. 
Емĕр кунта ларас пек 
Л\ан еккĕмпе кер.менрен 
Кĕрпе пулать эрнерен».

Хĕвел анса ларнччен 
Ахăрьян тухать йăвинчен. 
Çнчĕ хутчен тнлçенст:

Çут тĕнчерн шĕкĕсем 
Хурт-кăпшанкă тарçăсем. 
Улăп енне ыткăнăр.
Çĕн кермсне сырăнăр! 
Керпе тăвар керментен. 
Çнлпеле йăлт вĕçмелле. 
Улăп пуçне çимелле.
Уна тнрне сĕвмелле.

Çут тĕнчери шĕкĕсем.



Ахăрьянăн тарçисем.
Улăп патнс ыткăнчсç.
Çĕн ксрмене сырăнчĕç.
Çĕн кермене кăшласшăн, 
Унтан кĕрпс тăвасшăн. 
Пĕреннсом сухăртан.
Шăл внтмест те. мĕн тăван? 
Аптраннпе шĕкĕсем, 
Шăлĕсене хуçннсем,
Ахăрьян патне ыткăнчĕç, 
Тархаслама тытăнчĕç:
— Каçар ннре пурне те, 
Тĕпретме çук кермене. 
Пĕреннсем сухăрлă.
Çампа хăнт та тумаççĕ.
Халь вĕсене чăн малтан 
Тасатмалла сухăртан.
Мнм сухăрсăр пĕрене -  
Инре çнме пĕр эрне.

Ахăрьян виççе карăнчĕ. 
Вĕри сывлăш капланчĕ.
Хуса ячĕ вĕссне 
Айламалла çурт енне.
Сухăр тумлать пĕренерен, 
Вутчулĕ пек ку кермен.

Ахăрьян улать тĕмсĕрлс 
Хура пĕлĕте ĕшкĕртсе.
Çумăр çăвать чалăшла.
Ш ыв тултарать айлăма. 
Ш ыв айĕнчн сăвайсем, 
Шывран çÿлте ннкĕс те. 
Çумăр çума чарăнать, 
Кермен тавра шыв чакать 
Ксрмен ларать -  çилту пек. 
Пăлтăртатать хĕвел пек. 
Ахăрьян каять шуралса.

Манаçлăхне çухатса.
Сăмах хушать Улăпа 
Мăйкăшакан сасăпа:

Эп малашне çакăнта 
Хуçа пулмăи нихçан та. 
Чăваш пÿртлĕ пулатех,
Çĕр иÿртсенс манатех.

Ахăрьян тарать таркăила, 
Чĕри сикет куянла,
Упа тăрать ташласа.
Сĕм вăрмана култарса.

Тнмĕр пушăт кирлĕ тс 
Улăи касать йывăçне.
Кайран сĕвет хуппиие 
Çичĕ ĕмĕр ÿснине.

Пывăç хунин касăлать, 
Пăх-ха, кнрлĕ пушăтах!
Улăп чунтан савăнса 
Тăвать чанлă çăпата.
Çĕн çăпатн нуçĕиче 
Ала çăлтăр ялкăшать.
Явса тунă кантрннче 
Çурхи çиçĕм ялтăрать.



Тăххăрмĕш юрă

УЛАП Ы РАШ  ТУПНИ
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Çирбк çулçи çиле ман,
Юррамăрсем хамăр ман.
Çăлтăр витĕр çул выртать,
Улăп Лĕрне кăтартать.

Хуласенче, ялсенче.
Вăрмансенче. унсснче 
Улăп ĕнтĕ уйăхпе 
Шырать салма çăнăхне.
Ват çынсене курать те.
Ырлăх-сывлăх сунать те 
Пурнăçлама ĕмĕтне 
Ыйту парать вĕсене:
-  Эсир чылай пурăннă.
Çампа нумай пĕлетĕр.
Çĕнĕ йышшн гыр-пула 
Хăш вырăнта тупмалла?

Хуравлаççĕ ваттнсем,
Нумай çĕрте пулннсем:
-  Çĕнĕ йышшн тыр-пула 
Тупма пулать тулайра.

Улап çÿрет уй-хирте. 
Çуртри усст пĕр çĕрте. 
К.ксăн-кассăн хумханса, 
Гинĕс пекех сарăлса, 
Г.рхипварĕ1 вĕçĕичс,
Лнсăр ана пуçĕнче.

Улăп утма чарăнчĕ. 
Пăшăрханма тытăнчĕ: 
«Çумкурăкĕ ай мĕн чул. 
Талăх-турат ани пуль,
Вăй çитмест пуль, çавăнпа 
Анн çапла хăрăнать. 
Çакăнтах çĕр каçас-ха, 
Унччен çумне çумлас-ха. 
Еçленĕ чух вăхăт ман 
Снсмесĕрех нртĕ ак».

Улăн уйра çум çумлать, 
(^умран купа купалать. 
Çумкурăксем шанаççĕ. 
Пĕр-пĕрннпе пуплеççĕ: 

Мĕншĕн пнре таврара. 
Р.çпе пиçнĕ халăхра.
Ним выранне хумаççĕ, 
Пĕрехмаях çумлаççĕ?
Пнн сыпăкрн пĕр тăшман 
Темшĕн пире курайман, 
Хнсепсĕре хăварнă, 
Çумкурăкне каларнă.
Пирĕн йру элемне1,
Унăн сÿнмн хĕлхемне 
Çич пучахра хăварнă. 
Тĕнче тăрăх салатнй.
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Ыр аш курак1 сăмахне 
Пнт хурланса калать те.
Улăп тнмлĕн тăнларĕ.
Унтан ăшра каларĕ:
«Ах. вĕсене тупасчĕ.
Пĕр хуйăх ман пĕтетчĕ.
Тĕрĕслем-ха кашннне.
Хам аллăмпа татнине».

Улăп ыр аш курăкне 
Тытса суйлать пĕрерĕн.
Аллн ылтăн тенĕ пек.
Тупрĕ ыр аш пĕрчнне.
Вăл çав пĕрче сыхланса.
Çухатасран шнкленсе.
Ш ур тутăрпа чĕркесе 
Хĕвне чнкрĕ вăр-варах.
-  Ыр аш тĕшне -  пнрĕнне -  
Улăп чнкрĕ хăй хĕвне.
Ĕнтĕ мĕскер тумалла? -  
Пуш алăпах чупмалла!
Ыр аш пĕрчн селĕмне.
Унăн нмлĕх-снмлĕхне 
Эпнр анчах пĕлетпĕр.
Çавăнпа та йĕретпĕр.
Эх. ыр ашсăр пĕтетпĕр.
Халь ннм тума пĕлместпĕр.
Анне чнрпе аптăрать.
Ана кам халь сыватать?
Çав пĕр пĕрче аннене 
Çнтерсенех нмлесс

1 Ы р аш -  ырашăн авалхн яч*. Н А. Андрггв (Науы Урхн) 
чсв<« ыраш сăмаха урăх хал4х с*мах*нчсн кĕи* тсннпс кил*шмест НМ 
каланЛ тăр*х. ыраш тыр-пуд яч* <ыр аш> сДмахран тухнă. Мднш*и тссс* 
ПАдхар хулиис тЛшмам аркатсан чăваш халăхÿн ик-виç паЙĕ нЛрмаиа 
тариă Вбссн уита чи паха апач* аш пулиă та. чи паха апата лшпа 
таилаштарнă.

Чнр-чĕр унран тарĕччĕ, 
Арат сÿнсе лармĕччĕ.

Ан кулянăр, кăткăсем. 
Çĕр çннче чн ĕçченсем, 
Снре парăп çав пĕрче. 
Сыватăрах аннĕре. 
Пурăнатăр аякра.
Тен. пĕр пысăк купара? 
Вăхăт каять вăраха,
Ман паталла утăр-ха! 
Халь ман çнне хăпарăр. 
Сар çÿç айне пытанăр. 
Хăш еннелле каймадла, 
Хăш çулпала утмалла?

Улăп çинчн кăткăсем 
Савăиăçлă халь вĕсем 
Канлĕн ларса пыраççĕ,
Çул кăтартса пыраççĕ. 
Пĕри -асли пулмалла — 
Ашшăн. çепĕç саспала 
Улăпа хыт тав тăвать, 
КаЙран çапла вăл калать: 

Эпнр киле çитрĕмĕр. 
Кăштах тăр-ха çакăнта,
Ан кайсам эс ниçта та.

Çĕр кисренни сисĕнсен. 
Кассăн-кассăн çнл вĕрсен 
Ват юмансем хумханчĕç, 
Кăткăсем те çухалчĕç.

Улăп хăй те снсмерĕ 
Çĕре мĕнле путннне.
Çутă енне вăл утрĕ.
Курчĕ кермен çутнне. 
Кермен умне çнтсенех 
Кĕмĕл алăк уçăлчĕ. 
Керменелле кĕрсенех



Кĕмĕл алăк хупăнчĕ.
Çавра пÿлĕм варрннче, 
Икçĕр чечек хушшннче. 
Курчĕ ылтăн пукана,
Иукан çинчн ват кăтка.

«Кевен, кевен. кевен ут. 
Кевен >т та çÿрен ут**. 
Улăп. нртсем малалла. 
Калаçмалла санпала.
Эс хĕрхентĕн пнре те. 
Çавăнпа эс керменте 
Снсрĕн пуль-ха. Эп патша. 
Тав тăватăп хам сана. 
«Пнлĕк, пнлĕк, пнлĕк ут. 
Сула пулса внлмн ут**.
Ыр аш нĕрчн кайран та 
Кнрлĕ пуль ха вал сана? 
Дратăма пĕтерме 
Мана чнр-чĕр çыпăçрĕ.
Пуç вĕçĕнчн внлĕме 
Ыр аш пĕрчи çĕнтерчĕ. 
«Кантăк. кантăк. кантăклă. 
Çăпати пуç сыпăклă»*.
Эсĕ пултăн сăпайлă. 
Пнрĕншĕн те кăмăллă 
Хура-шура туятăн,
Ирсĕр ĕçсем тумастăн. 
Авалтанпах йăла ку:
Еçне кура хисеп ту.
Çавăнпа та эпĕ те 
Пулатăпах сан иекех.
Симлĕ ыр аш пĕрчнне 
Шыраттарăп тĕнчнпе. 
«Кантавай та кăтăклă.

• Сутмалли юмдхссм. ТупсДм*: к*тк*.

Мăй шăммн те шăтăкла»*, 
Сире пĕр ĕç хушатăп.
Çĕр каçиччен нурнăçлăр. 
Тĕнчс тăрăх саланар.
Пулман çĕрте иулсамăр.
Ыр аш курăк пĕрчине 
Тупса кнлĕр пиçнине.

Мĕнпур кăтка йавинчен 
Ала çăлтăр тухиччсн 
Пĕр самаитрах çухалчĕç, 
Тĕнче тăрăх саланчĕç.
Ыр аш курăк пĕрчнне.
Улт пучахра ÿсннне.
Тупрĕç Йĕкĕт çырминче.
Сар чечексем хушшинче.

Автан внç хут авăтсан. 
Шурăмпуç та вăрансан 
Ултă ыр аш пĕрчнпе 
Вĕсем чупрĕç йăвннс 
Пĕрчн йывăр кăткннчен. 
Çавах тул çутăлнччен 
Çнтреç хăйçсн йăвнне. 
Пĕрчĕсене. хаклнне,
Пачĕç кăткă патшнне.

Улăи. ыр аш пĕрчисем -  
Çитмĕл çнччĕ ун шучĕ. 
Уншăн хыта сарантăм 
Çав иĕрчĕсем пурĕш те 
Парие пулччăр ман енчен. 
.Эпĕ сана вĕсене 
Чĕреренех савăнса 
Тыттарасшăн кăмăлпа.
Телей пулсан унтан та 
Тыр-пул пулĕ кăрманпа.

С у тм а л л и  к>мах К н тк а



Тсрĕ патша Улăп».
Мăхса йшă кăмăлпа,- 
Ун чух вара чăваш та 
Енснетĕп эп ăна -  
Хăннсемпс савăнса 
Салма çнйĕ пухăнса.

Улăп хуллен пуç тайса 
Хуравларс патшана:

Тав тăватăп чсререн 
Кăмăл тулса çнтнĕрен. 
Сывалсамăр хăвăртрах. 
Халь кнлелле утам-ха.

Хĕл те çнтрĕ васкаса 
Çнл-тăманиа ахăрса.
Çур та çнтрĕ вĕçтерсе 
Хĕл хăватне çĕнтерсе.
Улăп нрех акара,
Акапуçĕ алăра,
Суха тăвать. сÿрелет. 
Уй-хнр ĕçне вăл пĕлет.

«Тем те пулĕ пурнăçра. 
Тăшман урнă вăхăтра 
Сыхланакан кайăка 
Тытман теççĕ хурчăка». 
.Улăп шутлать ăшĕнче. 
Акман анн вĕçĕнче.
Мĕнпур ыр аш пĕрчине 
Майланă чух нрхнне 
Вăл пĕр пайне аллнпе 
Лартрĕ сĕлĕ акиччен,
Тенĕр найне каçхнне 
Лартрĕ çырла пнçнччен. 
Внççĕмĕшне кĕр килсен 
Çĕре шур тăм ÿкиччен.

Чăн малтанах акннне 
Часах вăйлă пăр çапрĕ.

Ун хыçĕичен акнине 
Уяр шăрăх çунтарчĕ. 
Внççĕмĕшĕ калча çеç. 
Çумкурăкĕ евĕр çеç.
«Калча юрпа внтĕнчĕ.
Тен. вăл ăна хÿтĕлĕ»,- 
Улăп шутлать ăшĕнче. 
Шнкленÿ ун куçĕнче.

Ан кулянсам калчашăн. 
Шăнмĕ телей пулсассăн,- 
Млнска калать Улăпа 
Ыталпса. лăпкаса.

Куи хыçĕнчен каç нртет. 
Хĕл хыçĕнчен çу çнтет.
Улăп тупать аннне.
Курать ыр аш пнçнине.
Ыр аш курăк хăмăш пек. 
Пăлтăртатать ылтăн пек. 
Мучахĕсем партас пек.
Кашнн пĕрчн йĕкел пек.

Çичçĕр пĕрчĕ тыррăм пур. 
Аиа акма çĕрĕм пур.
Çич çул нрттĕр -  вăхăт пур. 
Ана чăтма вăйăм пур.
Кÿлĕ тулмасть çăлкуçсăр. 
Матман тулмасть пĕрчĕсĕр. 
Çнчĕ çултан çич патман 
Ыр аш пĕрчн пулать ман.
Ун чух вара салмалăх 
Çăнăх пулать пнт лайăх. 
Улăп тăрать савăнса. 
Кмĕчĕпе çуталса.



Вуннăнĕш юрă

УЛАП АЛПАСТИПЕ ÇАПАÇПИ

У я ă п  сарам ÿсгксн вы рана çит ет .
Ç лл çер А яплст им . У яăппа  малт ам ака р  О ыт т и çапăçат ь. кайрлн  
А яп а ст и . К ет ÿри  аы льăхсем  У я ă п л  Л яп лст и е  çемтерме пуяашаçç*

Хура пĕкĕ тăрринс 
Мăшăр шăнкрлв çакрамар.
Ватă карчăк йăррине 
Ял парринчех куртăмăр.

Улăп-кĕтÿç лайăх-çке.
Выльăх пăхма ăста-çке.
Хĕвел тухма шутличчен 
Ял кĕтĕвне пуçтарать,
Çеçенхирс кăларать.

Хĕвел анать тавранать.
Кĕтÿ киле саланать.
Çавна кура ĕнесем.
Пăлан çÿллĕш ÿснисем.
Сĕт параççĕ внтриие.
Чÿлмекпеле хăймине.
Турăх ярса уçлатăн 
С-ар çу кăна пухатан.
Чăкăт туса çиетĕн 
Пыл-çу çирĕм теетĕн.
Пăрушсенс кĕркунне 
Юпах тнха темелле.

Пару тейĕн сурахне - 
Тĕлĕнмслле самăр-çке.

Еçне кура Улăиа 
Ма сăйлас мар аиатпа? -  
Тесе карчăк уялла 
Васкать шăрăх кантарла.

Карчăк ватă пулсан та 
Уççăн утать савăнса.
Улăппа вал айлăмра 
Диатланать сулхăнра.
Улăп аиат çнсессĕн.
Шерпет тытса ĕçссссĕн 
Пăхса тăрать нумайччен 
Тухăçалла тĕлĕисе.

Эй. кинемн. кам еккн 
Картран тухнă çавăнта? 
Чĕтренет нек тăвайккн 
Çине-çинех. . Ав татах! 
Пулман çĕрте пулмаллах, 
Шăй-шайне те иĕлмеллех.— 
Тет те Улăп кĕтĕвне 
Хăвалаешăн шав ение.

Карчăк каять хăраса. 
Калать юр пск шуралса:

Эс унталла ан пăхсам. 
Сăмахăма ăикарсам.
Унта кайсан — пĕтетĕн. 
Çамрăк пуçна çиетĕн. 
Тухăçа мар. анăçа 
Хăналасам выльăхна.

Çук, кннеми. апла мар. 
Çаванта ман пулмаллах. 
Кам çĕрĕ вăл хăрама? 

Карчăк ăна хуравлать: 
Эп çнч çулхи ачаччĕ, 

Атте ун чух калатчĕ:



«Çавăнтн çср пнт паха. 
ЧЛваш çĕре вэл пулса.
Çав çĕршыв халь Алпастин. 
Çăткăн шуйттан хăраххнн* 
Эс унталла ан пăхсам.
Çула тытар каялла.
Ик юханшыв хушшипе 
Çав çĕр выртать сарăлса. 
Унта çнтсе курнисем 
Вилĕм тупнă яланах.
Халь çуркунне. Çавăнпа 
Кĕтÿ валлн кунта та 
Курăк нумай пахнсем. 
Пилĕк таран ÿсннсем.

Улăн хирĕç хуравлать: 
Çук. кинемн. унта ман 

Тем пулсан та пулмалла. 
Унтн çула уçмалла.

Вăл юханшыв еннелле 
Хуса каять кĕтĕвне. 
Юханшывĕ шамаса 
Юхать хумсем кăларса.
Мăн çĕмел пек шур чула 
Улăп перет шывалла. 
Юханшывĕ ăна та 
Юхăнтарать турпасла.
Улăп çавна курать те 
Çапла шутлать ăшĕиче: 
«:Ах. кĕпер çук. Ман мĕнле 
Иулмалла-ха леш енче?» 
Улăп хывать тумтнрне. 
Вырнаçтарать пуç çнне. 
Вăкăрпала ĕнене 
Хул хушшнне хĕстерет. 
111ыва кĕрет. Ш ыв кĕрлет, 
Аслатн пек çĕмĕрлет.

Хум кăларать авăрса, 
Çырансемпе çапăçса.
Çавах Улăп паранмасть. 
Юханшывран хăрамасть. 
Мекĕрленсе. вăй хурса. 
Тĕрекленсе. çул уçса 
Улăп каçать шыв урлă. 
Çамрăк чĕрн хаваслă.
Хул хушшинчи выльăхне, 
Ĕнепеле вăкăрне,
Улăп ярать çĕр çиие,
Саран курăк хушшнне. 
Саран курăк чечекне. 
Çнçекенне çĕр тĕспе. 
Тата-тата иуçтарать.
Çыран хĕрне çывхарать.

Эй. юханшыв. ма авран, 
Хумсем хыççăи хум яран? 
Кăнăклатса вĕçтерен. 
Сăртран çÿле çнтерен. 
Саишăн тинĕс хумĕсем, 
Сана хирĕç пулннсем. 
Амаçурн пулчĕç-нм. 
Çыранусем кукша-нм? 
Ю.ханшывам. лăплансам. 
Манран парне йышăнсам! 
Чечекле эс çыранна 
Сăпайланса юхăнма.

Улăп чечек çыххине 
Вăркăнтарать шыв çине. 
Чечек çыххи çич çĕрте 
Таврана нлем кĕртет.

Хумсем часах чакрĕçĕ, 
Тÿлекленсе пĕтрĕçĕ. 
Кăпăкĕсем сÿнчĕçĕ.
Ахах шăрçи пулчĕçĕ.



Лварсем те петрĕçе. 
Канаçлăха тухрĕçĕ.

Улап сăрнай кăларать. 
Сарнай кĕввн янăрать.
Кĕтÿ каçать шын урлă, 
Курăк çиет савнăçлă. 
Алпастин куç арнашать. 
Çиллн вĕрсч. туллашать, 
Акар йыттине вĕçертет, 
Улăи енне вĕслетет 

Çав чăваша. ухмаха,
Ун сехрине хăптар-ха. 
Тамашасем кăтартса 
Леш тĕнчене ăсат-ха!

Акар йыттăи пĕр ĕç çсç. 
Хĕн-хур сарма вăл нĕлет. 
Çавăнпа вăл шăртланать. 
Улăп çине ыткăнать:

Эс нумаи хапсăнан, 
Уншăн пуçна çухатан. 
Халех мĕнпур выльахна 
Хуçа патне хăвала! 
Итлемесен -  пĕтетĕн. 
Тăмсай. пуçна çнетĕн. 
Часрах! Васка! Хăвăртрах! 
Атту çурап вăр-варах!

Аеаттесен кунти çĕр.
Эп каймастăп ку енчен! 
Хăрамастăп эп санран. 
Кунтан тасал хăвăртрах!

Акар йыттн йăпшăнать. 
Улăн çине ыткăнать. 
Çыртма тăрать пырĕнчен. 
Питĕнчен те пуçĕнчен. 
Анчах Улап акара 
Çыртма тăнă вăхăтра





Ярса тытать мăйĕнчсн, 
Пăвать чунĕ тухиччен.

Эсĕ ытла ирсĕр-çке. 
Тарçăн чунне ма нлтĕн? 
Хаяр сасă яиăрать, 
Алнастн хăй курăнать. 
Шăртлă çÿçĕ ланăркка. 
Çăварĕ ун кăмака.
Асав шăлĕ ик енче.
Капан шăлсем хыçĕнче. 
Çăварĕнчн шăлĕсем 
Кивĕ сÿре пăти пек,
Юнлă кармак куçĕсем 
Пысăк арман чулĕ пек.

Чарсăрлăхна ьпуатйп. 
Анчах çăкнă калăтаП 
Эс акара çĕнтертĕн.
Хаклă тарçа пĕтертĕн.
Халь эс акар йытăлла 
Пурăнăн ман патăмра.
Кĕт>: пăхăн кунĕпе.
Хурал тăрăи çĕрĕпе.

Чура пулма çуралман. 
Чура пулса пурăнман. 
Чăваш çĕрĕ ман тавра! 
Терĕ Улăп усала.

Алпасти кайрĕ тарăхса. 
Кăвакарса. карăнса, 
Карсакланса. пăвăнса. 
Юнлă куçне çавăрса.

Юханшывам. авăрса. 
Сăрт пек хумсем кăларсам. 
Çав чăваша. чăрсăра. 
Хăйăр айне нутарсам!

Юханшывĕ авăрмасть, 
Улăпа вăл тапăнмасть.

Эсĕ маншăн. Алпасти.
Ыр ĕç туман ннхçан та.
Улăп каçна-каçманах 
Чечек пачĕ ытампа.

Ман таврари чечексем.- 
Тет Алпасти çилленсе.
Улăп пуçне анратăр,
Суккăр туса хăварăр!

Чечексем - çĕр тĕслисем. 
Улăнпа тĕл пулиисем,
Усала пуç таймаççĕ.
Çапла кăна калаççĕ:

Эс пнрĕншĕн çакăнта 
Ыр ĕç туман нихçан та. 
Улăп килчĕ ку енне.
Курчĕ пнрĕн илеме.
Сан сăмахран тухатпăр. 
Улăпа хур тумастиăр.

Усал карать çăварне 
Шак шаккаса асавнс.
Улăпа вăл тапăнать,
Ля тума хăтланать.
Улăп çăка. ача çеç, 
Алпастн -  ватă юман, 
Çавăнпа та Улапа 
Пывăр кнлет тăшманран. 
Ватă вăкăр мĕкĕрет,
Пур кĕтĕве пĕлтерет:

Пирĕн Улăп ннкекре, 
Пулăшмалла пурнн те!



Вунпĕрмĕш юрă

УЛЛП ХĔВЕЛ АМАШĔ ПАТĔНЧЕ

Чăааш В ут ăш  пирки  вут  кăаайт сăр  ю лат ь.
В ут ăш а Ч ăваш ран м гм ле х уса  ярассин* Л ерккс  кăма пĕлст . УлЛч 
Л срккс  пат ĕнче. У н кă м ă лн с  çавăрат ь т с. Л ерккс  ăна Х ĕв ся  шмăшФ 
п а т н с  ярат ь. Хеве.х имăш е В ут ăш а хăвалаеа  яма хĕве.х татяынв 

парса нрат ь. Хĕве.х т ит ки  В ут ăш а Ч ăваш ран хăвиласа ярат ь

Амнарăшки ярăшки, 
Кулса выртать упăшкн. 
Икçĕр утмăл вĕт кайăк, 
Теменĕнче пĕр кайăк1. 
Пирĕн юрă кăмăлран. 
Юрлама чуи туртнăран. 
Юрра юрлар янратса. 
Улăп ĕçне уутатса.

Пĕтĕм кĕтÿ Улăиа 
Пулăшсанах пур вăйна, 
Улăп хăйĕн тăшманне 
Ыткăнтарчĕ ннçете 

Улăп киле таврăнсан. 
Мунча хутса çăвăнсан 
Ват амăшне ыталать. 
Унтан ăшшăн вăл ыйтать: 

Анне. мĕиле пурăнан,

' Сугмаллн юмл.хсем. --- Х*вел, уЙ4х. çАлтлрсем.

Çĕн хынарсем нур-и сан?
Хаш-хаш сывлать амăшĕ. 

Çаила тухать сăмахĕ:
Ывлăм. санпа пур ялта 

Сăмах хушĕç ак çапла: 
Пурăнатпар -  чиперех. 
Курăиатпăр витĕрех.
Сар ннкесем. инкесем.
Нар юхтарса тăнисем.
Вутăш юта савмарĕç,
Ун еркĕнĕ пулмарĕç. 
Çавăнпа та халь пире 
Вутăш памасть вут чĕртме. 
Чăвашсене пĕтерме 
Пурăнать вăл кÿлĕре.
Кăвар çук та Чăвашра 
Кăвайт çунмасть вучахра. 
Пнçиĕ аиат çакăнта 
Тупаймастăн ннçта та.
Ана иикам çĕиеймест. 
Çавăнпа ют шикленмест. 
Çÿрет пуçне каçăртса. 
Чмвашсене хăратса.
Çавăнпа та Чăвашра 
Юрлав шăпчăк кайăк та 
У1н янратса юрламасть. 
Пирĕн яшă-кĕрĕмсем 
Хутшăнмаççĕ вăййа та 
Манатпйр пуль малашне 
Сăрнай, кĕсле кĕввнне 
Темшĕн вара Чăвашра. 
Суя-н вăл. тĕрĕс-н,
Эс ун çннчен нлтмен-н?
Пур тет шурпуç тĕнчере,
. 1еркке теççĕ ирсĕре.
Чĕлхи вăрăм иулнăран



Вутăш хăрать çавăптан.
Тдтĕм тухмасть кăвайтсăр. 

Сăмах вбçмсст сăлтавсăр. 
Тссен Улăп амăшне 
Пĕлтерет хăй ĕмĕтне:

Кнлтен часах кайнншĕн 
Анне. каçар. тархасшăн. 
Лерккене ман тупмалла.
Унпа сăмах хушмалла.

Улăп çакать кутамкка, 
Çулне тытать аякка.
Утать. çнтет пĕр çсре. 
Пшсрекен тĕмсне.
Унта ватă пăлансем,
Вĕсем çинче кайăксем.
Пурте йăва çавăрнă,
Чĕпсем пусса кăларнă.

Улăп утать малалла. 
Курать хыткан чарлана.
Хăй вал пулă тытасшăн. 
Апатланса ларасшăн.
Анчах умри пулăсем.
Вăлча сапма кайннсем.
Ват чарланран тараççĕ.
Хÿре çапсах кулаççĕ.
Чарлан сывлать хуйхăрса. 
Выçăпала хăрăнса.
Улăп енне çаврăнса 
Сăмах хушать йынăшса:

Улăп. мана нтлесем.
Кнрлĕ нулăп эп сана. 
Кутамккунтн апатна 
Ума хурса çнтерсем.

Улăп хăй те иртенпе.
Апат çнмен чĕпкĕм те.
Çапах та вăл чарлана

Апат нарать васкаса.
-  Улăп. хăвпа ил мана. 
Кнрлĕ пулăп эп сана.- 
Терĕ чарлан Улăиа.

Улăп утрĕ чарланпа. 
Пчракĕнчн шернетне 
Улăп ĕçме тытăнсан 
Сăс илтĕичĕ айлăмран:

Шыв ĕçтер ха хĕрхенсе. 
Улăп умне арăслан 

Шуса тухрĕ вăйсăртан. 
Çанталăкĕ шăрăх та 
Сывлать кăна пашкаса.

Çак пушхире янăран 
Çăвар хытă тнпнĕ ман. 
Шывна ĕçсе çăвăнсан 
Çул кĕскелĕ манпа сан.

Шыв ĕçсонех арăслан. 
Внçĕ хутчен йăвансан. 
Ылтăнларĕ çилхине. 
Çнвĕчлетрĕ чĕрнине.

Лар эс ман Çине часрах. 
Кунтан каяр хавартрах.
Тст араслан Улăпа 
Аслати пек сасăпа.

Арăслан куи чупннне 
Этем кайĕ пĕр эрне.
Çапах та ун çул вĕçне 
Çнтсймĕ вăл çуррнне.

Вĕсем курчеç тĕмере 
Наркăмăшлă çĕлене.
Çав çĕленĕн куçĕнчен 
Пурнăç сÿнет пнт хуллсн. 
Улăп чукмар çĕклерĕ: 
«Çапса вататăп!» тсре 
Çĕлен сиксе чĕтрерĕ.



Унтан çапла каларО:
Кнрлĕ пулап пурнăçра 

Хăвна нывăр вăхăтра. 
Вĕлсрнччсн шăрттанна 
Касса пар-ха эс мана.

Улăп касать шăрттаннс 
Хурса нарать çĕленс.
Çĕлен çăтать тнп аша 
Чăмламасăр ăкклатса.
Улăп тавра шăвăнса 
Çĕлен нлет чашкăрса.
Хура пуçне каçăртса 
Сăмах хушать лăпланса:

Хура ту çав. Ав леш енче 
Лсркке пурнать хăй кнлĕнче 
Эсĕ ăна кнлĕшсессĕн 
Мĕн ыйтинне йăлтах парĕ. 
Санран кăмăлсăр юлсассăн 
Сăнна тискерлстсе ярĕ. 
Выçăхтарса чунна илĕ. 
Çанçурăмна хуçса снллĕ.
Юрас тесен ват асамçа 
Сан нулмалла унта çапла: 
Çарамас мар, тумпа та мар. 
Çуран та мар. утпа та мар. 
Иарнепсле. парнесĕрех. 
Япалапă, нимĕнсĕрсх.
Çа» çын екки, пĕр сăмахла.
Нн унталла. нн куиталла.
Çав ватсупнă, шурă пуçа, 
Вилме маннă кукша пуçа, 
Килĕшмешкĕн ăстăн кнрле. 
Халап-сăмах пултăр вирлĕ. 
Леркке пнре йăлт пĕтерчĕ.
Эх. мĕн чул вăл тертлентерчĕ! 
Кам çар.мăсчĕ -- кунта чарлан.

Чăкшăччĕ çав -  халь араслан. 
Пушкăртчĕ эп -  кунта çĕлен. 
Эпир камне ĕнтĕ пĕлен.
Улăп, эс пнрĕнтен ăслă. 
Асамçăран хăтарсамăр.

Ват Лерккерен хăтăлма 
Иĕр туртара пулмалла. 
Çавăнпа та паянтан 
Дн тухăр ман сăмахран.
Эс. арăслан. карăнса 
Леркке патне утатăн.
Çĕлен, иĕр май явăнса 
Ун çумĕнче шăватăн.

Улăп часах саланчĕ. 
Гумтиррнне пуçтарчĕ.
Çĕлен тирне, кнввннс.
Çакса ячĕ хăй çнне.
Çĕлен çине выртрĕ те.
Урисене тăсрĕ те 
Арăслан урлă хуçлатрĕ.
Леркке патне çул тытрĕ.
Ват чарланĕ аллннче, 
Тумтнрĕсем нуç çинче. 
Телĕнмелле кашнннчен 
Пĕр туртара пулнинчен.

Улăп Леркке пÿртĕнче,
Хуçн шутлать ăшĕнче:
«Аçтан тухрĕ çак ача?
Килĕшет пек вăл мана.
Нн çарамас. нн тумпа,
Нн çуран мар, ни утпа. 
Иарннпе вăл çунатех.
Ашак пулса куратех».

Леркке мучн. каçарăр. 
Мана парне нартарăр,- 
Терĕ Улăп.- Вăт сана.



Парне— ак çак. Тыт ăна!
Улăп Леркке умĕнче 

Чарлана ваш вĕçтерчĕ. 
Чарлан нĕлĕт айĕнче 
Ана тытма май çуккй.

Ай-ай.—  терĕ Улăпа 
Ватă Леркке -  Лар манпа 
Иккĕн хĕвел аннччен 
Сăмах çапар ывннччен. 
Анчах ун чух сăмахху. 
Тĕлĕнмелле юмахху 
Вăрăм пултăр Атăлран. 
Кĕске пултăр ункăран. 
Хытаратăп: ан мансам.
Шыв пск юхтăр юмах сан 
Пĕр чăн сăмах ан кала. 
Пултарăн-шн эс çавна?
Эп хушнн пек çаптарсан 
Юратнă çын эсĕ ман.
Ун чух манран мĕн ыйтан. 
Çавна нлен эс манран. 
Пултармасан -  ан хурлан. 
'Гнха-ашак эс пулан.
Пнçен çнсе çÿретĕн.
Ун тутнне пĕлместĕн.
— Янă чухне юмаха 
Эс. мучн. мана ан пÿл.
Кăшт пÿлсен те эс мана 
Мĕн ыйтннне панă пул. 
Мана нтле йнкарсах.
Ннм чĕнмесĕр. шăл çыртсах.

Лаша çнне выртрăм та. 
Алла пуртă тытрăм та 
Кайрăм эпĕ вăрмана.. 
Итлетĕн-н эс мана?

Итлеп, ачам, нтлетĕп.

Çапла пулнă. пĕлетĕп.
Пăхап çĕре тннкерсе. 

Куçа пуçа çиçтерсе: 
Лашан кайри урнне 
Турат касса татнă та.
Ура выртать вăрманта. 
Лаш а çннчсн антăм та, 
Ват çăкана касрăм та 
Вĕрен яврăм вуллннчсн. 
Çĕлен çнпрен кăшт çннçе. 
Лашан кайри урнне 
Туртса çыхрăм çав çнппе 
Утлансанах ут çине 
Яра патăм снккипс. 
Çитрĕм эпĕ пĕр çĕре — 
Пулать-çкс çав тĕнчере: 
Хĕвел пăхать çич снчен, 
Анса ларать кĕтесрен.
Вăт çавăнта, чăнах та. 
Леркке мучи, пĕр ялта 
Куртăм сана. Тăхта-ха... 
Итлетĕн-и эс мана?

Итлеп. ачам, итлетĕп. 
Унта сана курнă эп.

Ялта сана ак çапла 
Ярса нлнĕ сухалран, 
Унталла та кунталла 
Сĕтĕреççĕ вуннăн тан. 
Ашак теççĕ вĕт сана! 
Кÿлчĕç сана туртана. 
Тнслĕк хунă çунана 
Эс туртатăн ахлатса. 
Чăнах та çав, ашаклах 
Эс ĕçлерĕн çав ялта. 
Сыснан айăм-сарăмне 
Эс çулларăи кушак пек.



- Суятăн ?с! Ннхçан та 
Эпо пулман çав ялта. 
Мана кÿлмен ашакла.
Ма суятăн касмакла?!
-  Эпнр сăмах тытнăччĕ... 
Эсĕ картран тухнăран. 
Ман сăмаха татнăран 
Халап-юмах вĕçленчĕ. 
Сăмах патăн — пурнăçла. 
Çнвĕчлет ман ăстăна.
Эпĕ кнлнĕ Чăвашран.
Эп сан çумра пнт айван. 
Астăн ыйтап çавăнпа. 
Вутăша тĕп тумашкăн 
Пулăшсамăр. тархасшăн. 
Ун инркнех Чăвашра 
Кăвайт çунмасть ннçта та 

Саккăр сăвать чсс куç. 
Сан çавра пуç -  тнлĕ пуç. 
Тсрĕ Лĕркке лăилансан. 
Кавнр çиис вырнаçсан. 
Килĕшетĕн эс мана,
Ас памаллах ман сана. 
Вутăш манран ватăрах, 
Асамлăхпа вăйлăрах.
Эп мĕн хушаи тумалла. 
Темен1 патнс тухмалла. 
Темен çнчĕ тăрăллă,
Унта кермен вунулттă. 
Хĕвсл пурнать кермснре 
Ялан пĕрле амăшпе.
Эсĕ Хĕвел амăшнс 
Юрасанах керменте 
Хăех хĕвел татăкне

1 Т е м с н -  вырăн, таяралйх.

Сана иарать темснрс.
Сарă хĕвел таткнпех 
Чăваш çĕрне çнтсенсх. 
Хĕвел вăйнс снссенех 
Вутăш тарать раттииех. 
Мĕн пĕлинне каларăм. 
Мĕччен утма çул вăрăм, 
Юлташусем çын пулччăр, 
Санпа пĕрле çул тытчăр.

Улăп каллех çул çннче. 
Леркке вĕрентсс янннчс. 
Юлташĕсем — йĕкĕтсем. 
Сăрт тăрринчи пĕркĕтсем. 
Внç хут шыва путрĕçĕ.
Çнч хут вутра çунчĕçĕ. 
Весем кĕчĕç керменс. 
Курчĕç Хĕвел амăшне.
Улăн чăваш хуйхиие 
Йăлт иĕлтерчс йĕркипе.

«Эпĕ килтĕм Чăвашран. 
Унта кăвайт юлманран»,- 
Терĕн эсĕ чĕререн.
Кнлнĕ эсĕ инçетрсн.
Вутăш чăваш вуттнне. 
Авалтанпах çуннине.
Ним айăпсăр сÿнтермсн. 
Çапла мар-н, йĕкĕтсем? 
«Хĕрарăмсем айăплă». 
Тсрĕç мана анăçра.
Вĕсен чĕлхи тем майлă 
Хĕрсен касать чăт кăна.

Хĕвсл амаш. ăнлансам. 
Çаила иултăр сăмах ман: 
Суйсан мана çср çăттăр. 
Хĕрарăмсем айăпсăр 
Мур çĕрте те тĕнчере



Вĕссм пуртс хисепре.
Вĕсем пеккн, чăнах та. 
Хаклн çуккă туршăн та. 
Майне-мĕнне пĕлсççĕ.
Вĕсем пурнăç параççĕ.
Вĕссм сĕм-сĕм авалра 
Тырă акма чухланă,
Вĕссм çăкăр-тăвара 
Пĕçермешкĕн пултарнă. 
Вĕсем ăшă-снвĕрен 
Мурăнма çуртсем ларттарнă 
Вĕсем намăс-снмĕсрен 
Тумланмашкăн ăс панă. 
Тнскер кайăк-кĕшĕкне 
Вĕсем алла ÿкернĕ, 
Картншĕнче вĕсене 
Усă нама вĕрентнĕ.
Самай йывăр хушăра 
Çухатмаççĕ тăнпуçа.
Самай савăк пурнăçра 
Ннм манмаççĕ хĕн-хура.
Вăт халь вĕсем Чăвашра 
Ача чирлĕ вăхăтра 
Вутăш патне каяççĕ.
Ун мăшкăлне тÿсеççĕ.
Кăшт кăвайтшăн намăс кур. 
Хĕрарăмра айăп çук!
Суйсан мана çĕр çăттăр. 
Хĕрарăмссм айăпсăр!
Эп хĕрарăм ачийĕ,
Мана анне çуратнă.
Унăн йывăр хуйхнйĕ 
Ман чĕрене амантнă.
Хĕвел амăш, Вутăша.
Внлме маннă ютăша.
Хуса яма пулăшсам.

Мана кăвайт партарсам.
Улăн, эсĕ.чăнах та. 

Хĕрарăмран çуралнă, 
Çулран ача пулсан та 
Уи хуйхине ăнланнă. - 
Хĕвел амăш Улăпа 
Хуравларĕ кăмăлпа. 
Сарă хĕвел татăкне 
Партаратăп хамăине 
Çав татăкпа Вутăша. 
Асран кайнă ютăша. 
Хуса ярăн самантрах. 
Вара кашни вучахра 
Кăвайт çунĕ. ан хăра



Вуниккĕмĕш юрă

ШАПАТАН СУЯ УЛАП ПУЛНИ

Т у х а т м й ш с е м  у я в ĕ .
У л й п а  п с л е р м е  к а в а р  т д ва ççе . Ш ăпат ам  У л ă п  я л ĕ н н е  - с у я  У л ă п .  

В ă л  У л ă п а  я я т а м  х а в а л а с а  я м а  я л  х а л ă х м е  х ĕ т ĕ р т е т .

Чĕмпĕр' çинчс чсн вылять,
Хĕр умбнчс яш ташлать,

.. Сĕм вăрманта ма шдй-шай?
Çср кисреннĕн туйанать.
Тухатмăшсен уявб 
Унта пырать çур çĕрччен.
Асампала тĕшмĕшĕ 
Унта çитмĕл тĕсли тет.
Вуткăнайпа Алпастн 
Çын шăммншĕн вăрçаççĕ,
Дхăрьян пек усаллн 
Шăлнс йĕрсе тăраççĕ.
Кнрĕшметне Вутăшĕ 
Имçам ĕçсе кÿпеççĕ,
Унтан вара иккĕшĕ 
Пĕр-пĕрине тĕртеççĕ.
Кирĕшмечĕ Вутăша

1 Ч е м п (> р Ат^лçм патшолăх1мчм пысдк хуласенчеи пери. Тугар- 
монголссм çар* çав хуламо кĕллеигерсе х!варнГ< 'хыççăм вăл урăх урл 
çмнс тарийман. Çап хуля Снмбнрск дулннчен 20 çухрим цякрл иулмă.

Пÿлсе калать мухтанса:
Эпĕ кăна чăваша 

Алра тытан хăратса.
Вутăш кулать тусĕнчсн, 

Тĕртсс калать куçĕнчен.
Хам та çапла шутлатăп, 

Эи вĕсемшĕн -  чăн тамăк. 
Çавăнпа та Чăвашра 
Санран «хытă хăраса» 
Кнреметсеи йăвине,
Сан йăхăнтан юлиине. 
Сухалаççĕ çăвĕпе 
Тустармашкăн çĕрĕпе 
Р.çĕ пĕтĕ çавнашкал:
Сĕм вăрмана кăкласа. 
Сухаласа тыр акса.
Çапса çурма тăмпуçна 
Сухаç çитĕ йăвуна.
Эсĕ уншăн ан кулян.
Эсĕ маншаи чăн тăван.
Ун нек мар-тăк -  тусу сан. 
Утне çĕрме иамастăп. 
Тăварласа лартатăн. 
Хурана та лекетĕн,
Шÿрне пулма вĕретĕн. 
Шÿрпе пнçсен мĕн пулать? 
Çак вăрманта туй пулать. 
Качча тухĕ Шăпатан,
Нркĕн пулĕ кайран ман, 
Унччен ĕçер, ташлăпăр, 
Тимĕр тылла юсăнăр 

Шăпатаиа çав сăмах 
Чунне касать самаях, 
Çавăнпа та тарăхса 
Пÿлсе калать Вутăша:

- Эсĕ — тăмсай ачараи.



Пыт каяшĕ мимÿ сан.
Эсĕ тухран кăмăлтан.
Сан еркĕнÿ нихçан та 
Эп пулмастăн. тунката!
Шăлиа йĕрсс лариччен 
Кăшт шутлама вĕрен эс.
Хĕвел амăш керменне 
Улăп кайни виç эрне.
Паллах. унта çнтиччеи 
Вал каяс çук сăлтавсăр.
Хĕвел амăш кнлĕнчен 
Тухас çук вал пуш алпа.
(!арă хĕвел катăкĕ 
Ун аллине лексессĕн 
Мĕнпур чăваш халăхĕ 
Кăвайт чĕртĕ ĕмĕрлĕх.

Ват Кирĕшмет, сусăрскер. 
Шăпатана ĕненмест.
Пуçĕ урлă вĕчĕхсех 
Пĕк мăйăхне вĕçтерет.
Курать хĕвел керменне.
Унтаи Улăн тухннне.
Ун аллинчн кушеле. 
Савăнăçлă кулиине.

Тухатмăшсем. шуйттансем. 
Кнрĕшмет пек усалсем 
Улăп çиичен пĕлсенех 
Шăлĕсене шаккаççĕ. 
Çăварĕсене караççĕ,
Хĕрсен вут-хĕм саиаççĕ. 
Пĕр-пĕриние нуплеççĕ:

Улăп пирĕн чăи тăшман. 
Пнрĕнпе вăл пит халай, 
Чăваш çĕрне çитиччен 
Вĕлермелле сисиччен. 
Вĕлермешкĕн ун умне

Тушек иулса выртăпăр, 
Ывăнииие ун çнне 
Выртсан -  чунне илĕпĕр.

Тепри калать: -  Ĕç тухмасть. 
Мĕншĕн? Улăп тăмсай мар.
В.çе тавар ăслайла.
Мĕиле тетĕр? Ак çапла:
Улăп утас çул çинче.
Пер-иĕр кÿлĕ херринче.
Улйх пулса выртăпăр,
Хĕрсем пулса выльăпăр.
Улăп пнре куратех,
Уи чух сăмах хушатех.
Энир ăна вăйăра 
Астарăпăр ăмăртса.
Ку таранччен ликерен,
Сар чечек пек хнтререн.
Пĕр йĕкĕт те нихăçан 
Аяккалла пăрăнман 
Вахат кайĕ каçалла,
Вара вăййа татмалла 
Ун чух пыра якатма 
Хупах çулне тăсмалла.

Çитет. -  терĕ хĕм куçли.—  
('ирен сĕнÿ — ял куллн!
Мĕн чул снре вĕрентен.
Ыр сĕнÿ çук сирĕнтен.
Хĕвел амăш патĕнчен 
Улăп кнлет пĕр-пĕччен.
Çавна асра тытăпăр.
Ана кетсе тăрăпăр.
Мĕиле кĕтсе нлмелле? 
Чухлатăр-н. тăмпуçсем?
Пурте ларăр йĕркипе 
X упланман-н хăлхăрсем?
Вăл чăвашăн юратмăш.



Ачасене -  вылятмăш. 
Çавăнна та шăп ларăр. 
Хăлхăрсене чăнк! тытăр. 
Савăнăр пурте! Шухăш пур. 
Çĕклентерет мана мур.
Еç пуçлăпăр çакăнтан:
Суя Улăп -  чн малтан!
Улăп сăнне паянах 
Пышăнайтăр Шăпатан.
Улăп ялне вăл каять, 
Ачасемпе паллашать.
Вăйă вылять алхасса. 
Чăрсăрланса. уапăçса. 
Ачасене вăйăра 
Кăларать вăл чăлаха.
Уншăн вара Улăпа 
Тарăхатех халăх та.
Ана алăк кăтартса 
Хуса ярĕ тулая.
Улăп ун пек намăсран 
Тăнне-пуçне çухатĕ.
Чунне сутĕ шуйттана.
Чунсăр этем яланах 
Хăй халăхне час манать. 
Мантăр кăна чăваша -  
Улăп пулать алăра.

Çав вăхăтрах Шăпатан 
Улăп пулчĕ суялла,
Ача пекех аскăнать,
Вăйă вылять харкашса. 
Кнрĕшмечĕ савăнать. 
Тухатмăша халавлать.
-  Эй. Шăпатан, яра пар, 
Сăнчăр парăп. Ташша яр! 
Сăнчăрпа чăн Улăпа 
Тыллаттаран халăха.

Унтан тапкă-çупкăпа 
Хăвалатăн йытăпа.

Кĕтмен-чĕнмен хушăрах 
Шурăмпуç тухма пуçларĕ, 
Автан внç хут авăтрĕ. 
Мĕнпур усал таврашсем 
Вăхăт хĕссе пынăран,- 
Пĕкехÿре пек вĕсем, - 
Час çухалчĕç вăрмантан.

Суя Улăп чăрсăрла 
Кĕрет яла кăнтăрла.
Ял ачнсем унпала 
Вылясшăн мар лапталла.
— Эп çур тăлăх, ма манран 
Пĕрĕнетĕр яланах? 
Вылямастăр, таратăр,
Элек парса ларатăр!
Эпĕ снре çавăншăн 
Хăлха чнккн паратăп.

Ачасене хупăрлать. 
Чышкăлама тытăнать.
Çĕрме пуян ачннне 
Пăрса хуçать аллнне. 
Мăрсан пĕчĕк тĕнкĕчне -  
Суккăрлатать пĕр куçне.

Суя Улăп вăййннчен 
Ялта вилĕм улт-çиччех.
Ял вĕрÿçĕ тухатмăш, 
Вилесене чăмламăш.
Халăх пуçне çавăрма 
Пуçлать çапла калама:
— Эп тем тума пултарап! 
Вилесене çĕр каçа
Ура çнне тăратаи.
Çавăнпа та вĕсене 
Хурăр маи çĕи кĕлете.



Çăткăн мăрса тарçисем. 
Çĕрмс пуян мăшриссм, 
«Улăп» тавра тăраççĕ. 
Çапла сăмах калаççĕ:

Уи амăшĕ ним арсăр 
Ача турĕ. Намăссăр! 
Çавăипа та ун ачи 
Пулнă этем каяшши.
Ват амăшне хĕрхенсе 
Пурăиасчĕ килĕнче.
Ун вырăнне алхасса 
Таçта çÿрет çил касса. 
Касмаксемпе çÿресе.
Вĕссн ĕçне вĕренсе 
Вăрра тухать иурпĕрех. 
Унччси Чăваш çĕрĕнчен 
Çав Улăпа. касмака.
Хуса ярар тулая! 
Хбш-пĕрнсем çавантах 
Ас иараççĕ кăшкăрса: 

Вăрра тухса кайиччен, 
Уитан ннкек курнччен 
Ик аллине хуçмалла.
Куçне йытта памалла.

«Алсăр-куçсăр юличчен 
Тухса тарас сиснччен».- 
Суя Улăп сехрере,
Чĕрн чĕрне вĕçĕнче. 
Хăранине куянла 
Тапса сикет уялла.

Вĕрÿç сисет: ĕç ăнмасть. 
Шăпатанпа ăна та 
Тăр шыв çине кăларсан 
Иккĕшĕнчен кĕл юлать 
Ял халăхне хăратма. 
Анкă-мннке кăларма

Вĕрÿç ларать кукленсе. 
Аллисене çĕклесе.

Эй. аслнсем. илтсемĕр. 
Халăха ăс кĕртсемĕр! 
Вĕсем паян тем тăвĕç. 
Çылăх айне пулайĕç. 
Каласшăнччĕ хĕрхенсе. 
Мĕскер кĕтет вĕсене.
Сир!
Снр!
Сир!

Вĕрÿç чĕлхн çĕçĕ пек 
Касать халăх чĕрине.
Ял халăхĕ хăраса 
Вĕрÿç тавра пухăнать.
Ял халăхне анратма 
Вĕрÿç пуçлать юмлама. 
Çĕре ÿкет ÿпĕнсе. 
Сурчăккине сирпĕтсе 
Тăрать. сикет çÿлелле 
Çуртсем урлă каçас пек. 
У|гтан пуçлать хăрушла 
Куçне-пуçие вылятма.

Эпĕ юмăç. Çÿлтисем. 
Мана вăй-хал ианиссм. 
Тытамака кăларса 
Каларĕçĕ ак çапла: 
«Кĕтмен-илтмеи вăхăтра 
Инкек пулать халăха». 
Камран тетĕр? Каласан 
Ененместĕр... Улăпран! 
Вăл ют çĕрте аскăннă, 
Калай хунпа тĕл пулнă. 
Чунне сутнă юххана.
Вил аш çиет уитанпа. 
Хуйăх! Хуйăх! Халь пире



Иулăшсамйр, аслисем!
Улăп ÿссе çитсенех 
Юхха пулать çнйĕнчех.
Ун чух çынна çиетех,
Чăяаш тĕппе пĕтетех.
Çăлăнма çак асапран 
Ан тухăр ман сăмахран.
Хуса ярăр Улăпа,
Ан пурăнтăр Чăвашра!

Халăх шавлать, хăйкăшать, 
Çав вăхăтрах хăтрашать. 
Мĕнле пулса тухрĕ тет.
Ват амăшнс хуйăх тет.

Пывăр тесс амăшне 
Чăтмалла-и ывăлне!

Кăшкăраççĕ ялтисем,
Вĕрÿç хыççăн кайннссм.

Тухатмăшсем вăрманта 
Ял хушшинчн шăв-шавран 
Шикленеççĕ хăрасах.
«Ял халăхĕ хĕрÿре,
Итлемеççĕ вĕрÿçе.
Шсллет суя Улăпа.
Амăшне те çавăнтах».

Виç асамçă васкаса 
Пулса тăчĕç внç лаша,
Ураиана кÿлĕнчĕç.
Ухлемешкĕн тытăнчĕç.
«Турхан» пулчĕ Ахăрьян.
Хăйне мăина хунăран 
Шуйттан ларчĕ ямшăка. 
Сухаллине каçăртса.
Яла çнтрĕç шăнкравпа 
Ял халăхне хăратса.
Ахăрьян «турхан» кăшкăрать. 
Ял халăХне пăскăртать.

-  Мĕншĕн эснр кăнтăрлах 
Пĕтĕм ĕçе пăрахсах 
Хăтрашатăр. шавлатăр. 
Темĕн те пĕр калатăр!
Сире кунта мĕн çитмест? 
Харкашатăр йытă пек! 
Мĕн-мĕн тетĕр? Ан шавлăр!.. 
Вĕрÿç кăна калатăр.
-  Улăп пулнă тулайра. 
Тухнă теççĕ юххана.
-  Улăп-юхха?!. Ай-ай-ай! 
Ялта юхха! Ял пĕтет.
Ял хыççăн ăрат пĕтет.
Çав юххана паянах 
Хуса ярăр тулая!
Амăшне те хăвалăр.
Унта пуçне вăл çитĕр! -  
«Турхан» урать кашкăрла. 
Сивĕ куçне çавăрса.
Çав вăхăтрах ямшăкĕ 
Чĕн пушшнне çĕклерĕ.
Унтан çапла каларĕ:
-  Эпир çакна куртăмăр: 
Улăп сире тарăхса 
Уй-хнрсене çырмалать. 
Кирĕшмете ĕшкĕртсе 
Çиллентерсе ярать те 
Пăрлă çумăр çутарать. 
Çырмасене шыв тулать. 
Унтан ейÿ пуçланатъ.
Шывра тыр-пул путлансан 
Выçлăх кĕрĕ алăкран.

Ватă Чĕкеç халăха 
Хирĕç калать тарăхса.
-  Мĕншĕн эсир ачаиа 
Хыт хăртатăр сăмахпа.



Ывăлăм ман ннхçан та,
Темле йывăр пулсан та. 
Тăшмансене сутăнмасть.
Чăваш ятне вал ямасть.
Чбре сисет. Шанатăп.
Хура пĕлĕт салантăр -  
Тĕл пулатăп Улăппа,
Хамăн савнă ывăлпа.

Хура пĕлĕт салансан,
Çумăр çума чарăнсан.
Ял вĕçĕнчн алăкран 
Ик çын кĕчĕ харкашса. 
Мĕр-пĕрне тем каласа.
Иккĕшĕ те пĕр сăнлă.
Пĕр сăнлă та пĕр тумлă. 
Çÿллĕшĕ те пĕр танах, 
Калаçаççĕ пĕр саспах.

Халăх тăрать тĕлĕнсе.
Мĕн амакĕ ку вара?..
Иккĕшĕ те Улăп! Ма?!
Пĕр Улăпĕ макăрать, 
Вĕçерĕнмешкĕн тăрăшать.
Тепри ăна паркалать,
Халăхпа вăл калаçать:

Вăт çак. ман пек сăнлăскер. 
Мĕнле пулма пĕлнĕскер,- 
Уй айлăмпе çÿрет те,
Санчăрĕпе çапать те 
Çырма тăвать айлăмра.
Çумăр шывне пăтратса.
Тепре çумăр çусанах 
Ейÿ каять таврана 
Шыв аЙĕнче тыр çĕрсен 
Выçлăх пнре пĕтерет.

«Турханпала» вĕрÿçĕ 
Кăшкăраççĕ хĕрÿллĕ:

Сирĕн умра нк Улăп. 
Хăшĕ чăннн? Калатиăр: 
Янкаканĕ -  тухатмăш,
Çын шăммине кăшламăш, 

Улăп каять тарăхса, 
Халăх тăрать хăраса.

Апла эпĕ тухатмăш, 
Çын шăммиие кăшламăш? 
Ененместĕр пулсассăн.
Тен, çакăнтан туятăр?

Улăп сăхман кĕсйинчен 
Йăшт! кăларать çут татăк. 
Çав ялтăрса тăнинчен 
Уяртать пек çанталăк.

Пĕр Улăпĕ çавăнтах 
Пулса тăчĕ Шăпатан. 
«Турхан» пулчĕ Ахăрьян. 
Сехри хăпать Улапран. 
Тапса сикет вăл ялтан. 
Ш ăпатанĕ-сар сăпса. 
Вĕçсе каять нăрласа.

Ватă Чĕкеç Улăпа 
Ыталаса чуптăвать.
Савса лăпкать çурăмран. 
Шăппăн калать хăлхаран:
-  Сана хăртрĕç сăмахпа. 
Санпа пĕрле мана та. 
Çавах эсĕ халăха 
Сивĕ сăмах ан кала.

Ю рать,- терĕ ывăлĕ 
Хăй амăшне кăмăллăн.

Ейÿ урса кнлннне 
Улăп курчĕ çийĕнчех. 
Ирсĕр усал сăнчăрне 
Туртса тăсать кнрлĕ те. 
Сăнчăр пулать пĕр çăмха,



Улăп калать халăха:
Сĕм-сĕм вăрман çумĕнчен. 

Çĕн çырмасем пуçĕнчен, 
Çавал хĕрне тухнччен 
Çăмха кустăр ерниен.

Çăмха кусса пынă май 
Çырма пуçĕсем татлаççĕ.
Унти шывсем шарласах 
Юханшывла юхаççĕ.

Улăп тутн йăл кулать. 
Çапла сăмах вăл калать:
-  Сăнчăр тăрать ункăран. 
Çĕр касăлчĕ çăмхаран, 
Юханшывне çавăнпа 
Ункă' тейĕр кăмăлпа.

Сарă хĕвел таткинчен. 
Хĕвел амăш панннчен, 
Вутăшпала ун йăхĕ 
Хир таки пек тарчĕçĕ.
Аслă Чăваш çĕрĕнче 
Кăвайт çунчĕ пур çĕрте. 
Тавах Чĕкеç ачнне,
Улăп тесе чĕннине.

' У н к Д  Чăваш РегпуЛликнмчи Аслă Çавала юхса ксрскси 
юхлншыв

Вунвиççĕмĕш юрă

УЛАП КУКАМАШ Ĕ ПАТЙНЧЕ

Ч ĕкеç ы вă л ĕн  гм ĕт не пурнăçлам а  
«Ли пурнăçм с хĕр хснм ест , л ă л  ви лет . У лă п  çăм ха хы ççйн çĕр айĕнчс  
нурăнакам  кукам ăш ĕ пагпне каят ь. У нт а в ă л  вăй кÿр т екен  имçам  
ĕçет. аш ш ĕн кĕпе т ум т и р н е  илет . К уклм ăш ĕ ăна ăсатса янă  чухме  

Ç ĕрпÿ пат т ăрпа  Сикпăрçана х е н -ху р т а н  хăт арм а сĕнст .

Ай-хай терĕç, мĕн терĕç.
Кĕрекене лар терĕç,
Алла курка тыт терĕç.
Шăрттан касса çи терĕç.
Эй. ял-йышсем, тав сире!
Ирĕк парăр-ха пире 
Иртнĕ пурăнăç çннчен 
Юрлама чун каннччен.

Улăп киле таврăнсан.
Апат çисе тăрансан 
Калаçнă тет хурланса.
Аслашшĕне асăнса.
— Асатте хăй килĕнчен 
Вăрăм çула яриччен 
Мана çапла каларĕ:
«Кукамуна кур терĕ».
Кукамай ман пурнать-ши?
Кукамая курасчĕ.
Кучченеçсем парасчĕ.



Шăрттан та иур, çăнăх та. 
Шăрçа пуçлă çăпата.
Эп нĕлетĕп: ватлăхра 
Ман сана халь пăхмалла. 
Анчах тăшман таврара. 
Ана ман тĕп тумалла. 
Каçар. анне, ывăлна. 
Пнллĕхне иар эс мана.
Эсĕ мана пнллесен.
Эпĕ пулăп пнн çуллăх. 
Санраи пиллĕх нлмесен -  
Манра кун-çул çур çуллăх. 
Кукамаи курасчĕ.
Унпа сăмах хушасчĕ.

Карчăк йывăр сывларĕ. 
Унтан çапла каларĕ:

Чĕре татти пулсан та 
Пывăр сана пулăшма.
Аçу пекех халăха 
Юрататăн чуитанах.
Эи те çавах. Аçуна.
Турă хĕрĕ пулсан та.
Тăн çухатсах юратрăм. 
Уишăн хĕн-хур кураттăм. 
Намăс кĕпе тăхнаттăм. 
Юрать. аçу хĕрхенчĕ. 
Маншăн турĕ ырă ĕç. 
Качча нлчĕ вăл мана. 
Пурăнтăмăр юратса.
Сан кукаму ăçтине,
Хăш вырăнта пурăнннне 
Пĕлекеннн эпĕ çеç. 
Татăлтăрах кун-çулăм. 
Анне патне çитерĕп. 
Пиллĕх сана. ывăлăм, 
Чĕре татти -  Улăнăм.

Манăн паян вилмелле, 
Вилсен çĕре кĕмелле. 
Уиччен сана ыр сунса 
Хăварас-ха ĕç хушса. 
Халех мана çăвăнма. 
Кирĕксене кăларма 
Мунча хут-ха васкаса. 
Мунча кĕрсе тасалсан, 
Шур пнр кĕпн тăхăнсан, 
Кĕмĕл çÿçе турасан, 
Аллăмсене лăст сулсан 
Пнт аякран. инçетрен. 
Çут çеçенхир леш енчен 
Асар писер çнлнеле 
Кĕмĕл тупăк килмелле, 
Ман çавăнта выртмалла. 
Çĕр аннелле путмалла. 
Эпĕ путнă вырăнта 
Тнмĕр карта çавăр та, 
Хурал ларсам çавăнта. 
Темле хăруш пулсан та 
Тнмĕр карта ăшĕнчен 
Ан кай виçĕ талăкчен. 
Виçĕ талăк иртсессĕн. 
Шăпчăк сасси илтсессĕн. 
Эсĕ мана хăварсам,
Кÿлĕ енне уттарсам.
Унта сан пит çумалла, 
Ман пата та пымалла.

Улăп кайрĕ хурланса, 
Вĕрн куççуль юхтарса 
Пуçие тытрĕ аллипе 
Хуйăх пусса илинпе. 
Кайран чунне пусарса, 
Чупа-чупа, васкаса 
Муклашкасем пуçтарчĕ.



Мунча хутса çунтарчĕ. 
Çитмĕл çичĕ хурăнтан 
Мнлĕк çыхрĕ чăн малтан. 
Канран утрĕ васкаса 
Алтăр нлме мăн лаççа.
Мăн алтăрĕ пĕр хăех 
Çнрĕм патман таятех.
Такаии те пĕчĕк мар. 
Тĕлĕнмелле пнт катмар.
Çав такана шывĕнче 
Ишме пулать кнмĕпе.

Карчăк канрĕ мунчана.
Ак пуçларĕ çапăнма, 
Мнлĕкпеле пĕр кана 
Вăл кантарчĕ ват шăмма. 
Киленмелло çăвăнчĕ. 
Алшăллнпе шăлăнчĕ.
Кĕмĕл тура вăл илчĕ,
Çуç турама тытăнчĕ.
Шурă кĕие тăхăнчĕ.
Сар хĕвеле пуç тайрĕ, 
Аллнпеле лăст сулчĕ 
Пăхса Йĕрн-тавралла.

Шăнкăр кăнтăр кунĕнчех 
Хĕвел хăвăрт пытанчĕ.
Уяр тăнă çĕртенех 
Çиçĕм çиçме тытăнчĕ.
Кĕр кĕр кĕрлет аслатн,
Пĕтĕм тĕнче кнсренет, 
Улăпсен мăн килкарти 
Çнл-тăвăлпа кисронет.
Ват юмансем авнаççĕ,
Çĕре пырса çапнаççĕ,

Таçтан, сăртсем хыçĕнчен, 
Шăпăр сассн хутшăнчĕ.
Çнçĕм çнçрĕ нк ончон -

Кĕмĕл тупăк курăнчĕ.
Карчăк тĕлне çитрĕ те 
Тупăк анчĕ çĕр çнне.
Карчăк кĕрсе выртрĕ тс.
Тупăк путрĕ çĕр айне.

Улăп çакăн хыççăнах 
Хĕвело хнрĕç çаврăнать.
Ута-ута хуйхăрать.
Вĕри куççуль юхтарать.
Çапла сăмах вăл ваклать:
-  Тăван анне. тăван анне, 
Халăхшăнах çĕре кĕтĕи,
Тăван анне, тăван анне,
Эс хушнă пек кунтан каятăп 
Кунта юлан эс пĕчченех. 
Иÿминкесĕр. Каçарсамăр.
Анне, тăпру çăмăл пултăр, 
Çăмăллăх мана санран килтĕр. 
Шурăмпуç килсек тула тухăп, 
Анчах унта сан сăну çук. 
Вăрман хĕррннче куккук авăтĕ. 
Анчах унта сан сассу çук.
Хура чĕкеç кнлĕ чĕвĕлтетсе, 
Санăн чĕлхÿ унта та çук.
Хĕвел тухĕ хĕрелсе те.
Ун ăшшинче сан ăшшу çук.

Улăп тимĕр туяпа 
Тупăк путнă вырăна 
Виç хут çĕре чĕрейрĕ.
Тнмĕр карта çавăрчĕ.
Унăн вĕрн куççулĕ 
Юхрĕ ĕнтĕ тем чухлĕ.
Сылтăм куçран юхннсем -  
Аслă Çавал пулчĕçĕ, 
Сулахайран юхннсем -  
Кĕçĕн Çавал ят илчĕç.



Тăлăх-турат хуйхннс 
Ннмĕнпс те внçме çук.
Çбре путнă амăшне 
Ннм туса та чĕртме çук.
I* шуйттан, е эсремет 
Хытă улать кашкăртан. 
Тăлăх-турат сехрнне 
Кăларасшăн сасснпе.
Тимĕр карта хăватне 
Пĕтересшĕн вăл тем пек. 
Анчах карта парăнмасть. 
Усалсене çывхартмасть.

Арçуриие ват шуйттан 
Хаярланса çитнипе 
Ыткăнаççĕ мăн çăлтан 
Ватă юман хушшипе. 
Юмаисене кăклаççĕ.
Пĕлĕт çине переççĕ, 
Çнл-тăваллă пулаççĕ.
Кÿлĕ çнйĕн вĕçеççĕ.

Асамăçĕ пĕр енче 
Тннĕс пулма ĕлкĕрчĕ. 
Тнмĕр карта умĕнче 
Шавламашкăи тытăнчĕ. 
Тннĕс хумсем кăларса 
Çĕре çапса ватĕччĕ 
Картана йăлт салатса 
Карчăк ÿтне çăтĕччĕ 

Тимĕр карта патĕнче 
Тĕнче тăрать кĕрлесе. 
Тимĕр карта варрннче 
Улăп ларать тĕлĕнсе

Кун иртет те каç килет, 
Виçĕ талăк та çитет. 
Таçтан иитĕ аякран 
Автан сассн ИуТгĕнет.

Часах тнмĕр картаран 
Мĕнпур усал снрĕлет. 
Ылтăн хĕвел çутатса 
Ашăтмашкăн тытăнчĕ. 
Кайăк-кĕшĕк ннратса 
Юрламашкăн пуçларĕ. 
Пирĕн Улăп та часах 
Кнл еннелле талпăнчĕ.

Килне çитсен çавăнтах 
Çĕнĕ тумтнр тăхăнчĕ. 
Çăпатипе шăрттанне.
Пур пек салма çăнăхне 
Кутамккана чикрĕ те. 
Алла туя тытрĕ те 
Улăп тухрĕ çул çине,
Анчĕ кÿлĕ хĕррнне.
Кĕпер çине кукленчĕ,
Умри шывран тĕлĕнчĕ: 
Кÿлĕ шывĕ чÿхенет. 
Кассăн-кассăн çиçĕнет. 
Алă çине юхăнать.
Улăп пнтне хăй çавать, 

Кĕсле кĕввн яирасан. 
Шур алшăлли кăларсан. 
Улăп унпа шăлăнсан 
Чннер каччă вăл пулать. 
Çурхи сарă хĕвелле 
Сăнĕ-пичĕ курнать-çке. 
Çÿлти кăвак нĕлĕтле 
Кăвак куçĕ çунать çке. 
Хнртн кăлкан евĕрлех 
Мамăкланчĕç çÿçĕсем. 
Яштак хурăн вуллиллех 
Курăнаççĕ аллисем.
«Ак çак аннен вилтăпри. 
Тăпрн çăмăл пултăр-н»,-



Тере Улăп ăшĕнче 
Вут пек микăнь умĕнче.

Мăкăнь чечек сарăлчĕ, 
Ылтăн арча курăнчĕ.
Улăп кăштах тĕкĕнчĕ, 
Ылтăн арча уçăлчĕ.
Улăп пăхать арчана,
Курать пурçăн çăмхана. 
Илме тăрать аăл ăна. 
Çăмхи кусать вăрмана.

Пурçăн çăмха йĕрĕне 
Улăп утрĕ вăрмана.
Çăмха пырать снккипе,- 
Аçтан тытан халь ăна?! 
Ватă юман кутĕнче 
Çăмха гăнах чарăнчĕ, 
Темле шăтăк умĕнче 
Иккĕ-внççĕ çаврăнчĕ. 
Шăтăкалла кĕрнччен 
Çнçĕнчĕ вăл çнçĕм пек. 
Çăмха хыççăн Улăп та 
Кĕрсе кайрĕ çавăнта.

Çĕр айĕнчн çулпала 
Улăп утрĕ малалла. 
Кайсан-кайсан пĕр çĕрте -  
Çĕрпÿрт унăн умĕнче.
Ш ак шаккасан алăкран 
Уçăлать вăл сассăрах.

Иÿрчĕ таса, тĕттĕм мар. 
Пĕреннсем ылтăнран.
Пÿлĕм урлă каçрĕ те,
Сас илтĕнчĕ тĕпелте.
Улăп уçрĕ алăкне,
Ват юмаиран туниие.
Çут пÿлĕме кĕчĕ те,
Çара пуçăи тăчĕ те

Курах кайрĕ: сак çннче. 
Хаклă чулран тунннче, 
Ларать карчăк, вагăскер, 
Юр пек шурă çÿçлĕскер.

Мĕнле, ăçтан, мĕн майна 
Эсĕ килтĕн ман пата? -  
Карчăк ыйтрĕ ват саспа. 
Çын кнлменни, чăнах та, 
Иртрĕ пуль-ха пнн çулах.

Улăп карчăк уменче 
Шăппăи-шăппăн пуç таять. 
Унтан карчăк умĕнче 
Çапла сăмах вăл ваклать:

- Çĕре кĕчĕ ман анне, 
Пывăр маиа пĕччене.
Ун вилтăпри купннчен 
Кĕске вăхăт хушшннче 
Мăкăнь чечек çитĕнчĕ, 
Тĕлĕнмелле çурăлчĕ.
Çавă чечек ăшĕиче 
Ылтăн арча курăнчĕ.
Эпĕ пăхрăм арчана 
Курах кайрăм çăмхана. 
Илме тăтăм та ăна 
Çăмха тарчĕ вăрмана. 
Çăмха хыççăн кнлтĕм те 
Çнтсе кĕтĕм çак иÿрте 
Кукамайпа тĕл пулма.
Ана курман пулсан та 
Унпа ларса калаçма 
Мана хушрĕ асатте.
Вăл пит ватă халь ĕнтĕ, 
Çутă вара ăстăнран.
Плнска ятлă, ват ăсчах.

Сан аслаçу Плиска-н? 
Чăн та эс ман кăкран-и?



Карчăк ÿкрĕ хыпăнса,
Улăп канрĕ савăнса.
-  Ах. кукамай, кукамай! 
Кунта лайăх çитнĕ май 
Кучченеçе эс тыт-ха.
Акă шăрттан, çăпата, 
Салма валли çăнăх та.

Улăп снсрĕ: кучченеç 
Кукамăшне кăмăллă 
Уипа ĕитĕ сăпайлă 
Калаçмалли юлчĕ çеç.

Кукамăшĕ кăшт тăрсан, 
Шур çĕлĕкне тăхăнсан 
Кушаккине йыхăрчĕ,
Арча нлсе тухтарчĕ.
Арчи ларать ç>талса 
Çурхи сарă хĕвелле.
Улăн тăрать хумханса 
Çул хĕрринчи чечекле 
Ылтăн арча уçăлать 
Кĕмĕл кĕсле кĕввиие, 
Карчăк тутн йăл кулать 
Арча уçă тăнипе.
- Аннÿпе сан аçуна 

Пулăшнă эп яланах.
Ах. сана та, ах, ачам. 
Йывăр килсен манас мар.

Вара тепĕр самантран 
'Чаплă ылтăн арчаран 
Ылтăн уçă кăларать 
Кайраи. темĕн калаçсан, 
Улăп натне çывхарсан,
Хăй шухăшне вăл калать:
-  Эп çакăнта, çĕрпÿртре. 
Пин-пнн çулсем пурăнан. 
Çĕр айĕнчн тĕнчере





Ятлă-сумлă шутланап.
Хура халăх куççульне. 
Чăт.ма нынăр хĕн-хурне, 
Тумлам-тумлам пуçтартăм, 
Ç*ĕр кăшăллă личксне 
Яра-яра тултартăм,
Унтан вара вĕсене 
Çĕр çул хушшн пăтратрăм. 
Вăй нлмешкĕн çавсене 
Нумай çĕр çул кнрлĕччĕ, 
Пÿçсе çнтсен ĕçтерме 
Кнрлĕ çынна кĕтнĕччĕ. 
Куççуль сиксе йÿçнччен 
Пысăк нÿхреп чавтартам, 
Тăшман тавраш снснччен 
Ылтăн çăра тутартăм. 
Куççульпеле хуйăхне 
Йÿçсен ырă емĕтпе 
Лартрăм вăрттăн нÿхрепе, 
Унтан нÿхреп алăкне 
Вăт çак ват çын аллипе 
Пнтĕртĕм эп уççипе,
Унăн ылтăн уççнне,
Уйăх çурă туннне. 
Пытартăм çак арчана. 
Питĕрнĕ чух чунтанах 
Сăмахпала хытарсах 
Каларăм эп ак çапла: 
«Ылтăн арча, хуçа нул,
Ан уçăлсам тăшманшăн.
Эс сыхлакан— хаклă мул 
Питĕ кирлĕ чăвашшăн» 
Чăваш халăх куççулĕ. 
Чăтма йывăр хĕн-хурĕ. 
Йÿçсс вăйне илсенех.
Еçме вăхăт çитсенсх

Р.çтересшĕн эи ăна 
Хам суйланă çамрăка.
Çав куççуле ĕçекен.
Ялан ăсна çÿрекен 
Тÿрĕ чунлă пулмалла.
Чĕрн тапмн пуличчен.
Таса куçĕ сÿниччен 
Ун халăхшăн тăмалла.
Ана ĕçсен çавăитах 
Туймалла çав самантрах 
Хура халăх хуйхине,
Вăйĕ пнн хут ÿснине.
Эсĕ ун пек пулассн 
Кучченеçрен курăичĕ. 
Илсем, ачам, çăраççи,
Вăл сан енне пăрăнчĕ.
Ятлă нÿхреп пулсан та. 
Дна кайса уçар-ха 
Сан вăйлă çын иулмаллах. 
Еçтерем çав имçама.

Пÿçск куççуль-имçама 
Улăп ăсрĕ череспе.
Ана ĕçрĕ ернне. 
Сывламасăр. тĕпннпе.

Юнам кайрĕ вĕресе. 
Ашăм килчĕ пĕçерсе. 
Чĕремре тем уçăлчĕ, 
Тăнă.м-пуçăм çуталчĕ.
Çав пуçăмрн çутăпа 
Куçсăрах эп курмалла, 
ТуЙăмпа та. ăсăмпа 
Хăватла 1ггăм нулмалла.

Еç-ха тепре тĕппипе. 
Хам алăпа ăснине! -  
Терĕ карчăк Улăпа 
Аш кăмăлна лăпкаса



К у к а м ă ш ĕ  п а н н н с  

У л ă п  ĕ ç е т  т ĕ п п н п с .
-  А к ă ,-  тет вăл кăшт тăрсан, 
Икĕ хулне вылятсан, -
Вай хутшăнать вĕуĕмсĕр.
Халь шуЙттана çĕнтсреп.

Еç-ха эсĕ çакна га.
Карчăк калать Улăпа.
Тепĕр чĕрес тултарса 
Ĕçрĕ Улăн имçама.
Еçсенех вăл ÿт хушса 
Ак пуçларс саралма.

Халь эп ĕнтĕ, кукамай. 
Калатап-ха сăмах май. 
Аркататăн сăртсене.
Вуник пуçлă çĕлене.

Кукамăшĕ Улăпа 
Пÿлчĕ ырă сăмахпа:
-  Çитĕ. урăх кнрлĕ мар. 
Усстĕн-ха. ÿсетĕн.
Пулăн вăйлă та иатвар.
Ват юманран нртетĕн.
Ĕçÿ-тăну ĕмĕрлĕх 
Пултăр мĕниур халахшăн. 
Паттăр вăю вĕçĕмсĕр 
Пултăр тăван çĕршывшăн 
Инллĕх сана ыр курма.
Ыр ĕç туса пурăнма

Ах. кукамай. тавтапуç. 
Халăхшăн ман çавра иуç.
Терĕ Улăп хумханса.
Туиа тытса сăмахпа.

Ылтăн сарна пÿлĕмрен. 
Мăи капан пск çÿпçсрен 
Карчăк пачĕ Улăиа 
Тĕрленĕ шур сăхманпа

Шăрçа пуçлă çăпата 
Мерчен çнçет çаванта.

Ку сăхманна çăпата 
Каяççĕ-н кăмăла?
Весем аçун Тахçаиах.
Эс çуралман вăхăтрах,
Вăл хăварчĕ çакăнта 
Упрамашкăи ман пата. 
«Кнрлĕ çынна пар»,- терĕ. 
Сана парап вĕсене.
Пывăр чухне нккĕш те 
Сана сыхлĕç пур енчен.

Улăн тухса кайнччен 
Кукамăшĕ шур çÿçне 
Кассанах пуç тÿпиичен 
Ал лаппнне хуче те 
Кашнн çÿçнс шутларĕ, 
Ункăласа майла|)ĕ.
Унтан пĕчĕк хутаçа 
Персе чиксен вĕсене 
Çакрĕ Улăп мăйĕнчен. 
Пĕрле ларчĕç юнашар 
Çапла сăмах каличчен:
-  Çулу пулать тикĕс мар, 
Хĕн-хур куран пит нумай 
Çÿç нĕрчисем хутаçра 
Çнтмĕл çнччĕ. ан мансам. 
Вăю пĕтсе çнтсенех 
Çунтар пĕрне хутаçран.
Çав çÿç çунса пĕтсенех,
Эс иулсассăн таçта та.
Çÿç пĕрчийĕ асамран 
Вĕçсе çитет аякран.
«Ват кукамаЙ. пулăшсам, 
Хура халăх, ан мансам»,- 
Тесе чĕн те эс мана.



Хăвăрт пулăшăп сана. 
Халăхпала пбр пулсан 
Ннкам айнс лскместĕн. 
Ман пилл&хрен тухмасан 
Ялан сывЙ çÿрĕтен. 
Çунмăн эсе вутра та, 
Путмăн к ĕ  шывра та. 
Чăваш халăх хушшннчен 
Внçĕ паттăр тухмалла. 
Çав виç паттйр шутĕнчен 
Эс чи вăйлн пулмалла. 
Çĕрпÿ паттăр тыткăнра. 
Дна сан халь çăлмалла. 
Снкнăрçа нит аякра.
Сан ăна та тупмалла. 
Çĕрпÿ паттăр тамăкра. 
Туçн сăрчĕ айĕнче 
Нумай пнн çык асапра 
Халĕ çав сăрт айĕнче.

Çав сăмахпа Улăпа 
Карчăк ячĕ ăсатса.
Пысăк вăрăм утасна 
Улăп утрĕ ярăнса.

Вунтăваттăмĕш юрă

УЛАП ÇĔРПУ ПАТТАРА ÇАЛНИ

У лап  Туçи сăрчĕ айĕнче  виçĕ пуçлЛ  ç гл гн п г  
1**Лçса ана аркататпь Çĕрпÿ п а т т а р  еăнчЛрта п и т ĕ  йывЛр хĕн  
лурчт ь. Л на  У лăп  еăнчА рт ан хăт арат ь. Н ккĕш е Туçи сарт не  

йалант араççе. у н т и  х а лă х а  т ы т кăнран  хат араççĕ

Караинăлсем Капкасран1.
Çÿллĕ çăртсем тăрринчен.
Эннр килнĕ Лктайран.
Асла Çавал хĕрринчен 

Унта. çавра лапамра, 
ÿсет лапсăр хурама 
Паха чăваш çĕрĕнче.
Хулнсенче, ялсенче.
Вăрманĕнче. уйĕнче.
Пнн-нин çырма-çатринче 
Ун нек йывăç халь çук та...
Ват хурама пнн çулта.
Пĕччен ларать вăл уЙра.
Аякранах курăнать.
Çын нырсассăн савăнать 
Нумай тÿснĕ пурнаçра,
Курна Улăп паттăра 
Çĕр тĕпĕнчен тухнине.

' К л п х а с Капкаэ



Тухсан мĕскер туннле 
Улăн тухсан çĕр çине 

Савăнăçлăн çиçнĕ те 
Ват хурама умĕнче 
Тĕрĕсленĕ хăй вăЙне.
Çĕр çул уснĕ юмана 
Тăпăлтарнă вăшт! кăна. 
Тураттинчен тасатсан 
Тукшан тунă çавăнтан 

Пăтса çаиать тукшана 
Дврн кăна алăра.
Хăй те кĕтмен хушарах 
Уссе каять шутсăрах:
Сĕм вврмантан çÿллĕрех. 
Калай сăртран нĕчĕкрех.

Уй тÿпине çитсенех. 
Тумланас шут кнлсснсх. 
1Йур чул çине ,1 арать те 
Асанать вăл амăшне. 
Çăпатнне кăларсан 
Ура сырать васкасах.

Çăпати ун сар чĕнрен 
Пуçĕсене тул снчен 
Шăрçалана мерчение. 
Илемлетнĕ кĕмĕлпе.

Сăхманне вăл тăхăнсан 
Пăл-Йăл кулса савăнать. 
Çав сăхмана хулара 
Çнтмĕл çĕвĕç çĕленĕ.
Сар пнкесем ула.хра 
Пурçăн çипне тĕрленĕ. 
Тĕлĕнмелле тĕррннчен: 
Аслă Атăл хум ярать.
Вĕт пулăсем çавăнтах 
Вăн выляççĕ савăнсах. 
Сахман умне. пĕр тĕле.

Пин-пин тĕслĕ çнппеле 
Эрешленĕ хир сăине, 
Чăваш ялĕн нлемне.
Унта хĕвел тухнă чух 
Сарă автан автать-çке, 
Кĕтÿ иртсе пынă чух 
Пнке кулса тăрать-çке. 
Шурă сăхман аркннче 
Чĕмпĕр хулн курнать-çке, 
Ксрмен лавкка хÿттннче 
Хĕрпе каччă тăрать-çке. 
Яштак каччă аллинче 
Пурçăн тутăр вĕçет-çке. 
Пар пек инке чĕрннче 
Савнăç кĕрлет тннĕс иек.

Çĕрпÿ паттăр тыткăнра 
Сисет Улăп утнине, 
Ал-урннчи сăнчăра.
Аллă иатман туртннне. 
Турта-турта татасшăн, 
Сăрт айĕнчен тухасшăн. 
Анчах сăнчăр нарăнмасть. 
Татăлма та шутламасть. 
Çĕрпÿ паттăр кăшкарса 
Чĕнет çăлма тыткăнран. 
Улăп çавна тăиласа 
Хăнарать пĕр лапамран 
Улăп каллех юмана -  
Нин çулхи утамана 
Тăпăлтарчĕ ним те мар. 
Тукшан турĕ çавăнтан, 
Тĕрĕслерĕ — пит аван! 
«Тукшан иулчĕ алă май», 
Тесе утрĕ сăрталла.

Улăп тавать пĕр утăм, 
Хыçа юлать çич çухрăм,



Персе çнтет сăрт патне. 
Лнмалла ун сăрт айне.
Анчах шăтăк курăнмасть. 
Алăк-хапха палăрмасть.

Улăп тарăн шухăшра 
Ларать пысăк чул çнне 
Чулĕ путать йывăрпа.
Шăтăк пулать хайхнне.
Сăрт айĕнчен чашкарса. 
Внçĕ пуçне каçăртса 
Тухать çĕлен виркĕнсе. 
Вут-çулăма сирпĕтсе.

Вăл тухсанах Улăпа 
Çунтармашкăн ыткăнать. 
Чанкăр-чанкăр сăнчăрпа 
Янаклама тытăнать. 
Пуçĕсене сулкалать. 
Шăлĕсемне шак шаккать. 
Шăхăрать те ахарать. 
Улăпа вăл кăшкăрать.
-  Сана никам йыхăрман. 
Ма килтĕн-ха эс. тăмсаи? 
Эс кунта ним çухатмаи. 
Мĕн çÿретĕн шăршласа?

Çĕлен çÿрет чашкăрса 
Улăпа кĕç çăтасла.
Вут-хĕм сапать алхасса 
Пурте çунса каясла.
Анчах çав вут-çулăмран 
Улăи ним те шикленмест. 
Кукамăш пил панăран 
Шур сăхмана вут тнвмест.

Çаиать çĕлен Улăпа 
Çитмĕл хăлаç хÿрипе.
Улăн ăна тарăхса 
Сирсе ярать аллипе.

Тукшанĕ ват юманран. 
Вăшт çĕкленет аванран. 
Тукшан анать шăхăрса. 
Çĕлен пуçне лапчăтса.

Улăп вилнĕ тăшмана 
Снрсе ярать аякка,
Кĕрсе кайма сăрталла 
Час тасатать шăтăка. 
Сăрт тĕпнелле аннă чух 
Хĕрĕх алăк уçăлать. 
Тĕпне анса çитнĕ чух 
Хĕрĕх алăк хуиăнать. 
Аялта. сăрт кукринче. 
Симĕс çулăм варрннче 
Çĕрпÿ паттăр Йынăшать. 
Çавах паттăр мăн сăрта 
Пăтса тăрать çурăмпа. 
Ялкăшакан çулăма 
Сÿнтересшĕн тар тăкса.

Çĕрпÿ паттăр Улăпа 
Кĕтсе илет сăмахна: 

Ялкăшакан çулăма 
Хăватăм çук сÿнтерме. 
Çурăм çинчн сăртăма 
Вăйăм çитмест тÿнтерме. 
Ан тнв-ха вут-кăвара. 
Аркатмашкăн тăхта-ха. 
Ялкăшакан кăварсем -  
Вĕсем пурте этемсем. 
Мана çăлма çакăнта 
Вĕсем кнлнĕ çак сăрта. 
Тнмĕр тылă кашнннне 
Сÿслентернĕ ÿт-пĕвне. 
Халĕ вĕсем çунаççĕ. 
Анчах çунса пĕтмеççĕ. 
Ман пек асап кураççĕ.



Тăшман тарçн пулмаççĕ.
Мана çйлас тесессĕн 
Çак сăнчăра татсамччĕ.
Ана татса персессдн 
Сăрта тĕртсе ярсамччĕ.

Улăп паттăр нк алпа 
Ярса илчĕ сăнчăра,
Ана мĕнпур вăй-халпа 
Вăл татасшăн туххăмра. 
Анчах сăнчăр татăлмасть,
Çнп пек пулса тăсăлать.
Улăп ăна 'пăрахмасть. 
Турта-турта çăмхалать.
-  Эх. халь хачă тупасчĕ. 
Касасчĕ те татасчĕ.—
Терĕ Улăп аптраса.
Çăмхана хыт тарăхса
-  Хачă кирлĕ пулсассăн 
Чавсам çĕре аллупа.
Пĕр нк-внç шит чавсассăн 
Курăн ăна куçупа.- 
Таçтан сасă илтĕнчĕ.
Çĕр кнсреннĕи туйăнчĕ.

Улăп сасă илтсенех 
Хăй умнелле пĕшкĕнчĕ.
Умрн çÿппе снрсенех 
Çĕрпÿ наттăр кăшкăрчĕ:
-  Сасă сана улталать.
Вăл халь санран мăшкăллать! 
Унта хачă тупаймăи,
Тимĕр тылла курайăн.
-  Хачă ăçта выртнине 
Эп пĕлетĕп халь тннех,- 
Терĕ Улăп вăшт тăрса.
Сасă енне çаврăнса.

Вăл аптраса тăнăран

Такам кулма тытăнчĕ,
Тусан вĕçсен шăтăкран 
Ватă Тивре курăнчĕ.
Тнвре ларать çĕр çинче 
Капмар шур чул хушшннче. 
Хÿрнпе тек пăркалать. 
Çавра çнлсем кăларать.

Улăп çĕре чавас пек 
Хăн умнелле нĕшкĕнет. 
Тнвре кĕçех ташлас пек 
Хуçкаланма иикенет.
Тылă çине утланать,
Шăлне нĕрме тытăнать. 
Улăн патне çывхарать.
Ана хулран çакăнать.

Улăп ватă Тиврене 
Ярса илет хулĕнчен. 
Çăм.халанă çиппнне 
Сÿтет кнрлĕ таранччен. 
Чăркать çнппе Тиврене 
Унтан çăмха тăвасла.
Тнвре снкет çÿлелле 
Чулран хăйăр иуласла.

Айта çĕр чав! Чавмасан 
Пуçна çурап тукшанпа, 
Халех хачă туимасан,
Тытса тыллан тылăпа.

Тнвре чавнă çĕр çинче 
Улăп курать иит чипер 
Вăрăм хачă выртнине,

, Ана нлет аллипе.
Çĕрпÿ çннчн сăнчăра 
Улăп касать хачăпа, 
Тнврене хыт тарăхса 
Ыткăнтарать тапкăпа.
Тылă патне вăл васкать.



Ана çапса аркатать,
Туçи сăрчĕ çавăнтах 
Икĕ пая уйрăлать.
Çĕрпÿ паттăр пĕр пайнс 
Иăвантарать пĕр енне.
Улăп паттăр теприне 
Сирет айлăм хĕррине.

Туçн сăрчĕ йăвансан 
Сÿнет тамăк вучĕ те.
Çĕрпÿ паттăр сас парсан 
Вутран çынсем пулчĕç-çке 

Улăп Çĕрпÿ паттăрпа 
Хăиарчĕçĕ сăрталла. 
Кайран уçă сасăпа 
Вăл каларĕ ак çаила:

Туçи сăрчĕ тĕнĕнчен, 
Çунакан вут вырăнчен 
Чул иуçтартăм -  пĕр ывăç, 
Вăтăр иккĕ. ан манйр. 
Вĕсем чунлă. Тавтапуç! 
Çуннă-çуниă нумай çул - 
Пулса выртнă катăк чул. 
Мĕн чул асап чăтнă пуль! 
Пурте курăр çавсене. 
Ывăтатăп кай енне.

Çак вăрманлă çĕр çине 
Улăп печĕ чулсене 
Сĕм-сĕм вăрман хушшине 
Сапаланма вăрманта.
Улăи тăчĕ шутласа.
Чулсем çннчен пулмалла. 
Сăмах тăсрĕ ак çапла:

- Чулсем ырă чунлă та 
Хăйсĕм ÿкнĕ вырăнта 
Çăлкуç пулĕç юхăнма.
Çав та пултăр малашне:

Тăр шыв хĕре кнлĕштĕр. 
Унтан выртса шыв ĕçтĕр. 
Çав вырăнтах çĕр каçтăр 
Вăл каччăпа тĕл пултăр. 
Пĕр-нĕрнне юратчăр.
Çав вырăна ял лартчăр. 
Çĕнĕ ăрат çнтĕнтĕр. 
Паттăр ялсем ку теччĕр.



Вунпиллĕкмĕш юрă
УЛАП СИКПАРÇАНА 

АСАМЛАХРАН ХАТАРНИ

Кăпак х у п п и  çиçем .
У лă н  кăаак хуп п и н ч с н  Сикпăрçамл т упса пама ы йт ат ь А кăт  
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Путбр. путĕр путене 
Ясмак ани вĕçĕнче.

'Геньел ялĕ пуçĕнче 
Улăп ларать пĕчченех.
Улăп лярнă вырăнта 
Паллă юлать пусăрнса.
Кут вырăнне лапам тен.
Пĕç вырăнсем -  çырмасем.

Ай. тупере мĕн пулчĕ?
Кăвак хуппи çнçĕнчĕ!
-  Кăвак хунпн. нлтсемччĕ.
Сикпăрçана тупасчĕ! -  
Улăп -ыйтрĕ çийĕнчех 
Пăлтăртатса сÿниччен.
Кăвак хуппн хыçĕнчен 
Хĕвел тухма тытăнчĕ.
Хасар тăвĕ хыçĕнчен 
Пĕр хуракăш курăнчĕ.

Канран. кăштах ярăнсан. 
Кÿлĕ çнне лашт ларчĕ. 
Кÿллн хумсем кăларса 
Кăпăкланма тытăичĕ.

Çав вăхăтрах инçетре 
Караппал çил кастарать. 
Хĕм куçĕпе тÿперен 
Кÿлĕ çинче тем шырать. 
Снсмен-кĕтмен хушăрах 
Караппăлĕ вăштăрах 
Кÿлĕ çине ыткăнать. 
Хуракăша тапăнать. 
Хуракăшĕ ыткăнса 
Чăмать кÿлĕ тĕпнелле. 
Шыв айĕпе яранса 
Ишет хăмăш патнелле. 
Караппăлĕ самантрах 
Пулчĕ тинĕс кайăкĕ.
Акăш хыççăн васкаса 
Кÿлĕ тĕпне ыткăнчĕ.
Акăш çулне татрĕ те 
Калать сăхса пуçĕнчен:
-  Хăвна пусса сутарсан. 
Кирĕшметпе çывăрсан.
Ун еркĕнĕ эс пулсан 
Асаилăхран хăтăлан.

Кунни валлн кунĕ çук. 
Киревсĕре вилĕм çук.— 
Тет те Улăп çилленсе 
Шур чул илет пĕшкĕнсе. 
Вăркăнтарать шур чулне 
Киревсĕре тĕллесе

Тинĕс кайăкĕн пуçне 
Çав чул татать çиçкĕнсе. 
Хуракăшĕ тĕлĕнсе 
Пăхать Улăп еннелле.



Унтан йăр-йăр ншет те 
Васкать каччă еннелле.
-  Ыр çын тăвать ырлăхне. 
Усал ярать шырлăхне.
Мана çăлтăн внлĕмрен. 
Тавах сана чĕререн!
Пуçу урлă. тархасшăн. 
Мана пер-ха çĕрелле.
Эпĕ сана çавăншăн 
Ĕмĕр усрăп чĕрере,—
Терĕ Акăш Улăпа 
Кĕçех йĕрсе ярасла.

Хуракăша пуç урла 
Улăп печĕ хăй майлă,
Унтан пăхрĕ çаврăнса. 
Хуракăша шыраса.
Умра тăрать пĕр пнке. 
Сăнран пăхма пнт хнтре: 
М ăхать- сара хĕвел тен. 
Муплет çурхн чĕкеç пек. 
Ылтăн çĕлĕк нуçĕнче 
Çунать сарă чечекле.
Пилĕк таран çивĕчĕ.
Тытса иăхас кнлмелле.
-  Кам хĕрĕ эс. хăш енчен. 
Акăшчĕ эс ма ун пек? 
Ыйтрĕ Улăп сар хĕртен 
Маллашассн кнлнĕрен.

Патша тетчĕç аттене. 
Арнат хĕрĕ. йĕкĕт. эп.
Халь вăл пĕтĕм йăхĕпех 
Шыв тĕпĕнче чулланнă. 
Унта выртса пĕтĕмпех 
Шнт хулăнăш мăкланнă. 
Илтнĕ пуль эс: çĕр çннче 
Чуллă сăртсем хушшннче

Иурнать нрсĕр Кнрĕшмет. 
Чавса тăршшĕ ÿснĕскер!
Вăт çав мана ансăртран 
Хыт юратса пăрахать. 
Юратупа анрашсан 
Мăшăрланма хапсăнать.

Пĕррехинче уявра.
Еçкĕ пынă вăхăтра.
Кнрĕшмете ак çапла 
Эп каларăм мăшкăлла:
«Акăш сĕтне ĕçтерсен, 
Темтепĕрсем çнтерсен 
Сана качча тухатăи.
Маниа савнăç куратăн».

«Ю рать»,- терĕ кăшкăрса. 
Сив куçĕпе шăтарса.
Снмĕс куçĕ ман чуна 
Пăрлантарчĕ çавăн чух.
Тăсрĕ ирсĕр аллине.
Чĕнсе нлчĕ аттене:
«Хĕрне мана парсассăИ 
Пыл-çу çинче пурнатăи, 
Килĕшместĕн пулсассăн 
Ймĕр хĕн-хур куратăн».

Атте хăйĕн чĕппнне.
Хаклă чĕре таттнне. 
Кнрĕшмете иамарĕ.
Ун хуньăшĕ пулмарĕ.
Вара внçĕ кунтанах 
Ана качча тухмантан 
Ват Кирĕшмет аттене 
Чуллантарнă йăхĕие.

Эп ун çиичен пĕлтĕм те 
Питрен чаврăм ирсĕре,
Унтан суртăм куçĕнчен 
Пĕр куçне шур иличчен.



«Мана качча тухманшăн. 
Куçран хăйса сурнăшăн 
Çавра кÿлĕ туличчен.
Ху хуракăш пуличчен 
Пăрлă çумăр ислеттĕр, 
Снвчнр куллен чĕтреттер»,- 
Терĕ мана юнаса 
Ват Кирĕшмет тулашса.

Унтан урнă анрашка 
Вирхĕнтерчĕ малалла. 
Яманак мăн куллине1.
Тăрна куç пек тасине.
Иăрлă çурçĕр тннĕспе 
Пĕрлештерчĕ тĕшмĕшпе. 
Пăрлă çумăр пĕлĕтне 
Хуса килчĕ çак енне,
Кÿлĕ тавра çак сăрта 
Вырнаçтарчĕ çурçĕрте, 
«Кÿлĕрн шыв çакăнта 
Типмĕ,— терĕ,- ĕмĕрте».

Вăхăт нуман нртсен те -  
Куç умĕнчех Кирĕшмет.
Ун асамлă туйи те 
Куçа çиет — снрĕлмест.
Халь те инрать хăлхара 
Ун сăмаххи: «Пурнăçра 
Çурçĕр енчи мăн сăрта 
Куçараймĕ ннкам та. 
Çавăнпа та эс кунта, 
Хуракăшĕ иулан та,
Пин çул ншĕн хĕн курса. 
Вĕрн куççуль юхтарса.

1 Я м а н а к  к ÿ л л и -  Чăваш 1УспуЛликин Красиоармсйски рай» 
нснчи Яманак яле пат*нчн кÿл* Этк' ача чухис пăрлă сумЛр çусан. 
çумАра Яманак кÿллинчсн тухнй тетчд*.

Мĕншĕн тесен çĕр çинче.
Этем йăхĕ хушшинче,
Сăрт куçармăш çуралман. 
Анлантăн-н эс çавна?
Çуралсан та ннм те мар. 
Маншйн халь вăл — тьху анча.х! 
Мĕншĕн тесен çак сăртран 
Ним палăрман алăкран 
Çитмĕл тĕслĕ чир тухать,
Чнртен паттăр антăхать.
Кайран кунта мур пулать.
Çав наттăртан шăм юлать*

Ан макăр-ха кулянсах.
Сар хĕвелĕ пире те 
Ашăтĕ-ха ăшшипе,- 
Терĕ Улăп пнкене 
Утнă чухне сăрт енне.

Сăрт айнелле тухсанах.
Ейÿ урлă каçсанах 
Çурçĕр енчи мăн сăртран 
Ннм иалăрман алăкран 
Çитмĕл тĕслĕ чнр тухать.
Чир Улăпа хыт туллать.
Амăш пнлĕ Улăпра 
Пнн çуллăха. Çавăнпа 
Чнр-чĕр ăна аваймасть,
Ун кун-çулне хуçаймасть.

Тарăхнипе алхасса.
Тăман пулса капланса,
Мур карчăкне шыраса 
Чирсем вĕçрĕç ярăнса.

Улăп çÿллĕ мăн сăрта 
Хулиуççиие тĕкĕнет. 
Тĕртсен-тĕртсен вăл ăна 
Хăй вырăнчен сиктерет.
Кÿлĕ тĕпĕ типнччен



Кăштах ларса вăл канать.
Кÿлĕ тĕпĕ тнпсснех 

Хĕрлĕ йытă курăнать.
Улăп умне çнтсенех 
Вăл Улăпл тапăнать.
Улăп йытта ĕнсинчен 
Ярса тытать сисиччен.
Йытă снкет хăтăлма. 
Шăпăр чĕлхн' калама 
Улăп пнтĕ тарăхать.
Йытта лайăх паркалать. 
Пилеше Улăп кăклать.
Унпа йытта хамăтлать. 
Пыттн пнлеш-хăмăта 
Хывса пеме хăтланать. 
Пилеш вăйлă карчăкран. 
Йыт тĕшмĕшне чакарать. 
Хĕрлĕ йытă хĕмленет. 
Вут-хĕм унтаи снрпĕнет, 
Пăваланать, улшăнать. 
Карчăк пулать йытăран 

Карчăкăн куç харшнсем 
Çнп çĕленсем - саррисем. 
Тимĕр сенĕк -  чĕрнисем. 
Чармакланса кайннсем. 
Пнçен тейĕн çнвĕтне.
Хăлхи вара -  хупах пек.

Çнп çĕленсем Улăна 
Пит-куçĕнчен сăхасшăн. 
Каçăрăлса. ивăнса 
Дна майран иăвасшăн. 
Анчах Улăп усала 
Янклаттарать хăлхннчен 
Анкă-мннке тухиччен.

1 Ш .» п а р ч * л х и  -  юмДçсгн чнр-чср сармаллн пÿрÿ-суру чăлхи.

-  Кала! Кунта. юшкăнра. 
Çĕртсн мĕнле паттăра?

Мур карчăкĕ хăраса 
Çапла калать Улăпа:
-  Кунта выртать Сикпăрçа. 
Кнрĕшмет ăна тахçанах 
Чуллантарнă тарăхса.
Çав паттăртан çухрăмра 
Выртать Арпат патша та. 
Унпа нĕрле йăхĕ те.
Калам сана çакна та: 
Сикпăрçана Кирĕшмет 
Асамланă вăрттăнла. 
Çавăнпа та паттăра 
Халь ннкам та тупаймасть. 
Мĕнле тетĕн? Ак çапла. 
Ятарласа ун валлн 
Пăталаса лартмалли 
Хатĕрленĕ... Мĕнрен тен? 
Асам пнçен йĕппннчен. 
Снкпăрçана Кирĕшмет 
Пăталанă çавсемне.
Çичĕ хутчеи. Хăй. Пĕччен! 
Сикпăрçана юшкăнра 
Мĕнпур пиçеи йĕппинчен 
Кам тасатма пултарать? 
Пулас та çук Чăвашра 
Ун пек ăста, ман шутпа. 
Арпатпа ун халăхне 
Çăлас тесен пурне те 
Хуракăшран ннке ту.
Ун пек тума сан вăй çук. 
Ана хăв та чухлан-ха.
Пике пулмасть кайăкран. 
Снкпăрçаиа çăлмашкăн. 
Кунтан унна каймашкăн



Чĕре кнрлĕ чăн нахн —
Ват патшаран кăларнн.
Ун пек чĕре санра çук. 
Патша чĕрн ăçта тен?
Ман çумра вăл. Тĕшмĕшре! 
Унпа усă кураймăн.

Улăп вăр вар усалран 
Туртса нлет чĕрене.
Арпат хĕрне чатăртан 
Улăп чĕнет хăй патне.

Пнке ашшĕ чĕрине 
Тытса нерет чул çнне.
Шурă чулсем кусрĕçĕ. 
Çынсем пулса тăчĕçĕ.
Кăвак чулсем хускалчĕç. 
Айлăмĕпе пăсланчĕç.
Çăра тĕтре хăпарчĕ.
Чаплă хула курăнчĕ.

Ватă патша кăмăлтан 
Улăпа хыт тав тавать.
-  Эсĕ Улăп Чăвашран. 
Чăваш ялан кăмăллă. 
Пĕр-пĕринпе юнашар 
Пурăннă чух ман халăх 
Чăвашсемне хутшăннă, 
Хăналанса пурăннă.
Эсĕ хывнă халăхна.
Ман та сан пек пулмалла. 
Ман йăхăма, мачара.
Эсĕ çăлтăн тăванла. 
Çавăнпа та манăн та 
Сикпăрçана çăлмалла.
Ман çумра иур тĕпсаран, 
Анчах хăвачĕ ун сахал. 
Ман ăратăм çавăнпа 
Усă курман авалран.

Çав япала вăрттăнлă,
Ана ют куç ан куртăр.
Пурте утăр сăрт енне 
Мур карчăка сĕтĕрсе. 
Туртса çакăр сăмсахран 
Çав карчăка— усала 
Ана хаватне чакарма 
Пилеш кăвайтне пăрахар. 
Унччен çав мур карчăкран 
Куç ан илĕр хăраса. 
Сирĕнтен пĕрн çакăнта 
Куç илсенех карчăкран 
Çын куçĕнчен çухалать. 
Курăнмн пулса асаплать.

Тахăш пĕри çынсенчеи 
Пулнă иккен тимсĕрскер. 
Мур карчăкĕ çавăииа 
Курăнмасăр чнр сарать.

Сăрт та кайрĕ тĕпренсе 
Çавраçнлне вĕçĕнме.
Шăл айĕнчн шăрçана 
Арпат туртса кăларчĕ. 
Пăшăлтатса каларĕ:
-  Çутă шăрçа. пулăш-ха. 
Сикиăрçана туиса иар.

Шăрçа çнçрĕ çнч хутчен, 
Шур чул снкрĕ ваннччеи. 
Сĕрĕм тухрĕ пур енчен. 
Çавраçилпе вĕçĕнчĕ. 
Сикпăрçа та курăнчĕ.



Вунултптăмĕш юрă

УЛАППА НУХРАТ ПАТШ А 
ХĔРĔ САРИНЕ

Я я  х а л ă х ĕ  пат ш а х ĕр ĕ  С аринг  
И лм гй кке р  апачг пу .хяа  кайм иш сн йерет . Чаоаш ю рриш ĕн Улăппш  
Н лм ейккер  хуш ш им че çаяăçу н у ле а  ирт ет . У  яйп  Нлмейккврш  
çĕмт ерет . Чăоаш ю ррипе Саримеме пилем рен  çалат ь. Сарине йнш 

«илĕм рен  çйянйш ăн ят я й  çĕрĕ т йхйнт арт ат ь.

Шикли шиклсх шиклеист,
Кĕрĕкпеле пĕркенет.
Хăряманни хайлашать,
Пур ĕçе те пултарать.

Улăп утать айлăмпа.
Çитсе кĕрет пĕр яла.
Ялти халăх кулянать,
Вĕрн куççуль юхтарать.
Ял хушшиичи ушкăна 
Улăп >тса çитсеиех 
Пуçне усса карчăка 
Ыйту парать çакбн пек:

Кунта çынсем тем чухлех,
Пăх пухăвĕ пырать. тен?
Мĕншĕн пурте йĕреççĕ.
Вĕри куççуль тăкаççĕ?

Ватă карчак Улăпа 
Ларма хушрĕ хăй çумне,
Вара йывăр хуйăхна

Вăл пуçларĕ пуплеме:
-  Эх. çав. ачам, пурнăçра 
Куççуль юхмасть пĕр ннмсĕр. 
Телей-çыру тăшманра.
Çавăипа чăваш телейсĕр 
Чăваш чунне пусарма.
Асаплăхне чакарма 
Вăрттăн, тăшман сиснччен,
Юилă. йÿçĕ куççультеи 
Чăваш юрă ÿстернĕ.
Сĕм вăрмана вĕçтернĕ.

Халăх тăшман снсиччен 
Сĕм-сĕм вăрман хушшинчен 
Юрра чĕнсе нтлетчĕ.
Юрламашкан ыйтатчĕ.
Халăхăн хăй юррннчен.
Çĕр пин юрă кĕввннчен 
Чĕри лăштах пулатчĕ,
Вăй хăвачĕ хушăнатчĕ.

Чăваш юррн кайăкчĕ, 
Саркайăкран хаклăччĕ.
Халь вăл ирсĕр çĕленре,
Хĕн-хур тÿсет ннçетре.

Çăткăн çĕлен чăнашран 
Ыйтать пнке куисерен:
«Хĕр памасан юрăран
Ннм юлмасть.— те т ,-  çурçĕрччен».

Кашнн каçах çак ялта 
Пуху пырать мăн касра.
Кашнн пуху хушннпе 
Шăпа тытать куççульпе.

Енер вилĕм шăпине 
Патша хĕрĕ тытрĕ-çке.
Патша хĕрĕ, Сарине,
Çĕлен патне утрĕ-çке.
Патшаи кĕçĕн хĕрĕшĕн.



Сар чечек пек пикешĕн. 
Халăх выртса хыт йĕрет. 
Мĕншĕн тетĕн? Пĕлтерем.

Вăл ĕç пулнă тахçанах. 
Пĕр пин çул пуль каярах. 
Чăваш лекнĕ чурана. 
Тăшман хунĕ çав терн 
Пулнă теççĕ чуннллн.
Вăл хушнипе Чăвашра 
Арçын ача çуралсан, 
Вăрттăнлăхра пулмасан. 
Йыт апачĕ пулнă тет. 
Арсем пĕтсе пынă тет.

Çав хăрушă вăхăтра 
Çуралнă тет пĕр ялта 
Чипер пике Юреккс 
Пнке ÿссе çнтсенех 
Чаплă çарпуç пулать тет. 
Ун çарĕнче хĕр кăна. 
Кашннн пулнă урхамах.

Çав çар кĕске вăхăтрах 
Тăшмансене аркатса 
Вăтам çĕр тинĕс хĕррнне 
Çĕр кăвапнне куриччен. 
Çĕр юнине' куриччен 
Çулне тăснă анăçа.

Чăваш патшн Юрекке 
Чаплă патша тĕнчере.
Ун тĕп хулн Шнр-Пăлхар 
Ялан пулнă хисепре. 
Юрекке патша ватăлсан 
Хулн путать çĕр айне.
Вăл унтан та чăваша 
Ку таранччен пулăшать.

1 Ç е р ю п н -  Гибралтар пптĕнчи тинЛ; пырбнчи сăрт.

Хăй вырăнне хăварма.
Хăй пек иире пулăшма 
Юрекке патша вăрттăнра 
Ннкам курман вăхăтра 
Хăй çĕррине, хаклнне, 
Куйкăрăшран нлнине.
Панă пулнă пĕр хĕре.
Вăт çав хĕре çак ялта 
Шăпа тытнă вăхăтра 
Халăх пĕлчĕ ăнсăртран: 
Куçлă çĕрĕн хуçнйĕ 
Патша хĕрĕ Сарине.

Шурă ылтăн ун çĕрри — 
Асамлăхпа çыхăнни.
Çавăнпа çĕррн йăлт! çиçрĕ. 
Кам пулнине пĕлтерчĕ.

Çĕрĕ çиçнине курсанах 
Ватă çынсем çавантах 
Аса илчĕç çнйĕнчех 
Чăваш патши çуртĕнче 
Пулса нртнĕ пĕр ĕçе.

Пулнă ĕçе ăнкарма 
Пике çннчен калам-ха.
Çав хĕр ашшĕ -  ват Нухрат 
Чăваш патши тахçанах. 
Пăрчкан ятлă амăшĕ,
Вăл кăмăлран тасаччĕ. 
Çуратсанах ачнне 
Вилчĕ хĕне кайннпе.

Амăрткайăк сĕчĕпе 
Хĕре чăпал тунă чух 
Сĕчĕ юхрĕ пахчаиа,
Тем тусан та чарма çук. 
Курăк çннче сĕт çунсан 
Вутра чечек çурăлчĕ.
Сас илтĕнсен, çнл тухсан



Ватă карчăк курăнчĕ.
Чăнăл ачн уи натнс 
Яр! ярăнчĕ чĕкеç пек.
Сарă чечек ялкăшсан 
Иккĕшĕ те çавăнтах 
Çухалчĕçĕ самантрах.

Ирпе, автан авăтсан, 
Сарă хĕвел хăпарсан,
Чечек каллех çурăлчĕ, 
Патша хĕрĕ курăнчĕ.
Вăл ярăнчĕ акăшла. 
Ыталарĕ патшана.
Ылтăн çĕрри пÿрнннче 
Хывăнмарĕ нимле те.
Çавна кура ваттнсем, 
Патшаран та аслисем. 
Хăруш тăшман хăлхине 
Çитмелле мар пуплерĕç:
«Ку ылтăн çĕр хаклă çĕр. 
Юрекке патшан пнллĕхĕ 
Патша хĕрĕ-пнллĕ хĕр, 
Çепĕç сарă чепченреи. 
Чипер -  сарă чечекрен».

Сарине ят çавăипа 
Ана пачĕç савăнса.
Çав Сарине пнтĕнче 
Çурхи хĕвел вылятчĕ.
Сарă пурçăн çÿçĕнче 
Çамрăк уйăх ташлатчĕ. 
Хĕвел ăшши çитмесен 
Ашăтатчĕ пичĕпе.
Уйăх çути ÿкмесен 
Çÿçĕ çутă яратчĕ.
Куçĕ -  çутă тĕичеччĕ.

1 Ч с п ч г м р е н  -  ш ăпчăкраи

Чие çырлн тутиччĕ.
Ун пек хĕре кураймăн,
Çут тĕнчере туиаймăн.
Утти -  акăш ншшнччĕ. 
Сасси -  кĕсле кĕввиччĕ, 
Юрри -  шăпчăк юрриччĕ. 
Тĕлĕнетчĕ çут тĕнче. 
Калаçсассăн çав хĕрпе- 
Сар çупа пыл çнрĕм тен. 
Чечексем -  чн хитрисем. 
Çĕр сĕткенне нлннсем. 
Тĕлĕнннпе çав хĕртен 
Пуç таятчĕç нменсех. 
Нухрат патша çиллнне 
Çнл пек снрсе яратчĕ. 
Турхансемпе мăрсине 
Иртĕхмешкĕн памастчĕ.

Чăвашсен тĕп хулинчен 
Хыпар килчĕ нрхнне.
Вăт çав хыпар пирĕнне 
Туртса çурать чĕрене. 
Нухрат патша çынсене 
Чĕннĕ теççĕ керменне. 
Каланă тет хурланса 
Сăмаххнне ак çапла:

Илмейккертен, çĕленрен. 
Çăлакана хĕрĕме 
Кĕрÿ тăвăп эрнерен 
Патша пулма ÿлĕмрен.

Илмейккерпе çапăçма. 
Вуник пуçне аркатма 
Тнмĕр кăвак ăйрипе 
Мăрса кайнă çиçтерсе. 
Мăрса камне пĕлетпĕр. 
Унтан ырлăх кĕтместпĕр. 
Вăл халăха сутатех.



Çĕлен майлă пулатех.
Сăмах çÿрет ак çапла,

Эс те илтнĕ пулмалла. 
Çуралиă тет пĕр паттăр, 
Çааиа хытă шанатпăр. 
Чăваш халăх юррине 
Çав наттăр çеç çăлать тет. 
Халăх хăйĕн телейне,
Кĕнеке сăнне илнине,
Çав паттăртан нлет тет.

Мĕншĕн пуçра сурпан-шн 
Мĕншĕн арçын иулман-ши? 
Пуçра калпак пулнă-тăк 
Алла чукмар тытăттăм, 
Çĕленпе тĕл пулăттăм, 
Сарннене çăлăттăм.

Улăп карчăк сăмахне 
Хускалмасăр тăнларĕ. 
Çĕклерĕ те тукшанне 
Ана çапла каларĕ:
— Эп, кинемей, ан çиллен, 
Кунтн Çавал хĕррннчен, 
Снрĕн хуйăх —  ман пултăр, 
Çав тăшман та тĕп пултăр! 
Сывă юлăр. Утмалла, 
Илмейккере курмалла.

Улăп кÿлĕ еинелле 
Вăрман урлах вĕçтерчĕ, 
Яштак вăрăм хырсене 
Тăпăлтарчĕ, тустарчĕ.
Улăп утнă выранта 
Мăн çул юлать тăсăлса,
Пар лашапа çавăнта 
Чупма пулать савăнса.

Çавра кÿлĕ хĕррине 
Улăн анчĕ васкаса.

Унта ларать пĕр пике, 
Сăмах хушрĕ пуç тайса.
-  Ун пекех ма макратăн, 
Вĕри куççуль тăкатăн? 
Кунта куççуль тăкиччен 
Тухса ут-ха килелле,
Хĕвел анса лариччен 
Санăн кнле çитмелле.
-  Йĕкĕт, ятна пĕлместĕп, 
Санран çакна ыйтатăп:
Эс çак кÿлĕ хĕрринче 
Мана хăвар пĕчченех. 
Юлсан -  çĕлен аллнне 
Манпа пĕрле лекенех.
-  Ан тархасла, Сарнне. 
Сансăр кайма эп кнлмен. 
Ирсĕр çĕлен аллине 
Сана памăп. Эс ĕнен.
Ват Илмейккер кнлнччен, 
Унпала тĕл нуличчен 
Вырăн туса хурас-ха, 
Выртса канас çавăнта. 
Сана çĕлен курăнсан 
Вăрат мана хăвăртрах,- 
Тсрĕ Улăп. Чукмарне 
Паттăр хучĕ иуç айне.

Патша хĕрĕ пĕшкĕнсе 
Ларать Улăп пуç вĕçне, 
Пусармашкăн чĕрине 
Пĕрсе юрлать юррине: 
«Атте-анне пахчинче 
Хурлăхан çнсе ÿсрĕм пуль, 
Çăвра кÿлĕ хĕррннче 
Çавăнпа эп пĕтеп пуль- 
Улма пахчинче утнă чух 
Саркайăксем юрлатчĕç.



Урам тăрăх нртнĕ чух 
Çут тенкĕсем вылятчĕç.
Усрĕ пуль шур хурăнĕ 
Шăпчăксене çу каçма. 
Çнтĕнчĕ пуль ман пĕвĕм 
Сар чечекле вĕлкĕшме.
Сив тăм ÿкрĕ улăха.
Чсчек шанчĕ çав тăмран.
Эп те юлтăм хурлăха.
Çĕлен çнйĕ çакăнта».

Сас нлтĕнчĕ инçетрен. 
Шарт! сиктерчĕ вăл хĕре. 
Таçтан сăртсем хушшннчен. 
Пĕр юханшыв хĕррннчеи. 
Вĕрн çĕлен шăвăнать,
Пĕлĕт çине ыткăнать.
Сĕм вăрмака чăмать те 
Пывăçсене çунтарать. 
Çÿлелле вăл сывлать те 
Çăлтăрсене куçарать.

Вут çĕленĕ курсанах 
Пике сăнĕ шуралчĕ.
Вăл Улăпа хăвăртрах 
Вăратмашкăн хăтланчĕ. 
Анчах Улăп мăш тумасть. 
Силлесен те вăранмасть. 
Харлаттарса çывăрать. 
Сăмсинчен çил шăхăрать.

Çĕлен внç хут явăнать, 
Унтан çич хут ярăнать. 
Çĕре ларать чăрсăрла,
Çут тĕнчене çурасла.
Вуннк мăшăр куçĕнче 
Тамăк вуттн çунать пуль. 
Тĕпсĕр çăл пек пырĕнчен 
Вут-хĕм кăна тухать ун.





Çурăм çннчи шăрчĕсем 
Чăнк тăраççĕ пăрăс пек, 
Качамаклă урисем 
Кашни юман кăкĕ иек.

Сарннсне курсанах 
Ахăлтатма хăтланчĕ,
Çĕре чаврĕ çавăнтах, 
Сăнннсеие кăларчĕ.
Сарă пике Çарнне 
Снллет, лăскать Улăпа. 
Анчах Улăи ыйхнне 
Хĕр татаймасть вăйсăртан.

Çĕлен пуçне каçăртать. 
Çывракана асăрхать.
Çнчĕ хутчен шăхăрать. 
Çнтмĕл çич хут чашкăрать.
-  Иккĕн. нккĕн! Ха-ха-ха! 
Хĕрпе каччă? Ха-ха-ха! 
Нухрат епле хисеплет.
Мĕн хушннне йăлт нтлет. 
Апла пулсан?.. Внç кунтан.. 
Внç кунтан мар. ыранах 
Вăт çак кÿлĕ сăмсахне
Ик çын ятăр малашне.

Тăсрĕ вăл вуннк пуçне. 
Пăтса çапрĕ хÿрипе.
Пуçне чнкрĕ Сарнне,
Пат тумлатрĕ куççульне. 
Вĕри куççуль Улăпа 
Çат! çунтарчĕ кăвайтла. 
Ыйхă тарать паттăртан 
Куççульне пнт çуннăран.
-  Пнтĕм темшĕн пĕçерчĕ,— 
Терĕ Улăп вăранса.
Куçĕсене сăтăрса. 
Йĕри-тавра тннкерчĕ.

Курать: умрах вут çĕлен -  
Çулăм тăкать пур енчен 
Улăп тăрать васкаса.
Ярса илет чукмара.
Çĕлен ярать ахăрса,
Вуннк пуçне каçăртса, 
Шăшипе ват кушакла 
Вылясшăн вăл Улăппа.
Çĕр çурасла ÿхĕрет.
Вут-хĕмне те пĕрĕхет 
Анчах Улăп тумтирне. 
Кукамăшĕ паннне.
Вут-хĕм ннм те тăваймасть. 
Вăйĕ чаксан пăшлатать.

Сиввĕн ан пăх ман çнне, 
Пĕлместĕн-и эп камне?
Эп -  Илмейккер! Çĕр çинче 
Çĕлен натши малашне.
Мĕн тăратăн эс унта?
Тух хăвăртрах ман ума!

Улăп хирĕç чĕнмерĕ, 
Вырăнтан та снкмерĕ.
Хай шутларĕ ăшĕнне:
«Ах. юрă хăш пуçĕнче?
Вăтам пуçĕ вылянмасть.
Унтаи вут-хĕм ьлгкăнмасть. 
Апла юрă çавăнта,
Вăтам иуçрн çăварта».
-  Эс апатăм пулмалла.
Ман умра сан выртмалла. 
Килех тетĕп хăвăртрах,
Хырăм выçнă паçăрах.
-  Саншăн ÿсмен шăмшаксем, 
Пырна лармĕç-шн çавсем? - 
Терĕ Улăп çĕлене
Мăн чукмарне çĕклесе.



Çĕлен ячб уласа.
Вунпĕр пуçне вылятса.
Улăп сикрĕ сылтăма 
Илмсйккере тапăнма.
Вăтам пуçне ютăнне 
Пăрса хучĕ çĕр çине,
Унтан ирсĕр çăварне 
Туртса çурчĕ хайхинне.
Чăваш халăх юррине.
Внлес патне çитнине, 
Илмейккертен хăтарчĕ. 
Вăрманалла вĕçтерчĕ.

«Чăваш юрри пнт хнтре. 
Ялан пултăр ирĕкре»,- 
Терĕ Улăп ăшĕнче.
Ирсĕр пуçсем хушшинче.
-  Уй ухмаххи! Тунката! 
Чухлатăн-н эс çавна?
Ма çĕклерĕн аллуна?
Хăвах çнрĕн тăм пуçна!

Çĕлен шăвать. чашкăрать. 
Вут-хĕм сапса кăшкăрать. 
Шăлĕсене шак! шаккать.
Пур шăлĕ те хăйранать.
Виç çухрăмлă хÿрине 
Тăсса хучĕ çĕр çине.
Унтан мĕнпур вăй-халпа 
Туртса çанрĕ Улăпа.

Çĕлен нĕрре çапсанах 
Тĕиче кайрĕ тайăлса,
Улăп çĕре путсанах 
Сиксе илчĕ туртăнса.
Улап каллех ирĕкре,
Вĕри çĕлен умĕнче.
Йĕпетрĕ ал тупанне.
Çĕклерĕ вăл чукмарне.

Туртса çапрĕ ирсĕре.
Тĕнче хăйĕн вырăнне 
Каллех ларчĕ темелле. 
Пухрĕ Улăп вăй-халнс. 
Тепре çапрĕ çĕлене. 
Илмейккерĕн виç пуçĕ 
Татăлчĕç те кусрĕçĕ.
Анчах çĕлен вĕсене 
Туртса илчĕ çиçтерсе.
Виç пуçĕ те сыпăнсан. 
Мăйĕсемпе çыпăçсан 
Внçĕ мăшăр куçĕнчен 
Çиçĕм çиçрĕ çич хутчен.

Çĕлен шăвать чашкăрса 
Çут тĕнчене çурасла,
Улăпа вăл уласа 
Пуçран çапать авăнса. 
Пилĕк таран Улăпа 
Путарчĕ çĕр ăшнелле,
Улăп часах талпăнса 
Сиксе тухрĕ çÿлелле.

Улăн каллех нрĕкре, 
Вĕри çĕлен. халь чĕтре! 
Илмейккерĕ явăнать. 
Урапалла кусăнать.
Вĕри çĕлен хÿрнне 
Çавра-çавра çĕклнччен 
Улăп сулчĕ тукшанне 
Л\ĕниур çнтнĕ вăй-халпа. 
Çĕлен кайрĕ антăхса,
Аран сывлать пашкаса, 
Ултă пуçĕ харăсах 
Ыткăнчĕçĕ аякка.

Вăл çапах та самаях 
Антăхсан та вăр-варах 
Туртса нлчĕ кашнине.



Унтан вĕçрĕ йăвнне.
Лнчĕ таран нÿхрепне. 
Тупрĕ кнрлĕ пнчкнне. 
Унтан ĕçрĕ вăй шывне. 
Калай хунран илнине.

Вуннк хутчен карăнса 
Хасар сăртне çапăнать. 
Сăрчĕ кайсан йаванса 
Чăвашалла ыткăнать. 
Вĕчн тăрать вĕресе.
Вуннк пуçне ĕшкĕртсе. 
Вĕçет Улăп патнелле. 
Çавра кÿлĕ еннелле. 
Çĕлен вĕçсе иртнĕ чух 
Ишĕлеççĕ çурт-йĕрсем. 
Вăрман урлă сикнĕ чух 
Пăванаççĕ юмансем. 
Тннĕс урлă каçнă чух 
Чул пек путрĕç карапсем. 
Пĕлĕт айĕн вĕçнĕ чух 
Чĕтренеççĕ çăлтăрсем.

Çĕлен вĕçет ĕрешкен. 
Хĕрсе çитсен внркĕнет. 
Улăп çнне ыткăнать, 
Мăйĕ тавра нвăнать.
Ана пăвать туртăнса, 
Паттăр каять аптраса. 
Аран-аран хĕвĕнчен 
Урмăшланса ÿкнччен 
Кăларать çÿç иĕрчине. 
Кукамăшĕ панине.
Çÿç пĕрчине çунтарать. 
Çапла сăмах вăл калать:
-  Эй. кукамай. нтлсссм. 
Эсĕ мана хĕрхенсем, 
Хăватлăхна кăтартсам.

Ал-урана вăй парсам. 
Илтсем. халăх, ывăлна,
Ан пăрахсам, ан мансам. 
Хăвăн хаяр тăшманна 
Çаиса ватма вăй парсам!

Улăп çапла каласан 
Сисет вăй-хал кĕнинс.
Виçĕ хутчен карăнсан, 
Улăп сывлăш çавăрсан 
Йăтса перет çĕлĕне.
Вăшт! çĕклет те чукмарне 
Туртса çапать тăшманне. 
Илмейккерĕи пуçĕсем 
Пурте харăс татăлчĕç.
Çĕре ÿкрĕç те вĕсем 
Вуннк çĕре ыткăнчĕç.
Улăп çĕлен чĕлхине 
Иĕр пуçĕнчеи кăклать те 
Хурать капмар чул айне, 
Кайран утать хĕр патне.
-  Пнке, каях килелле. 
Каçчеи киле çнтмелле. 
Килте аçу хуйхăрать.
Тикĕс нултăр сан çулу. 
Анса пытăр пурнăçу,
Терĕ Улăп пикене 
Лшшăн пăхса ун çине.

Мана çăлтăн вилĕмрен. 
Аса илсем ÿлĕмрен.
Çĕррĕм пултăр сан алра,- 
Терĕ сар хĕр паттăра.
Улăп çĕрре тăхăнать, 
Саринерен уйăрлать.



Вунçиччĕмĕш юрă

НУХРАТ ПАТША

Сентĕр мăрса чапра.
Л нл патша х+рне çалакане тгсе м ухт оçç/. Н ухрат  пат ш а Саринене 
Сĕнтĕр мăрсана каччл плрассине пĕлт ерет . Сарине аш ш ене татЛш 
лЛн ка.хать: кам мана ç+ррĕмг каялла  таллрса парать. кам Нл 
мсйккер+н п*р чĕлхине ман ума кунпих лăрахсл пароть -  »пĕ çалш» 

клч чл  тухлтЛп.

Пăмра ÿстĕр урамра.
.. Çирĕк теии -  çырмара.

Эсир çÿрĕр хулара,
Эпнр пурнар Актайра.

Актай внççĕ таврара.
Пăлхар пĕррс Чăвашра.
Çунать сарă хĕвелле.
Атйл Пăлхар хÿттннчс 
Пăлтăртатать кĕмĕлле.
Çитмĕл пасар Пăлхарта,
Пывăç ÿсет таçта та.
Урамĕсем тап-такăр.
Пăхăр сарнă темелле.
Керменĕсем пнт капăр.
Çăлтăрсенчен нртмелле.
Ун пек хула ăçта пур.
Шырасан та тупас çук!
Пăлхар чаплă пулнăран 
Курнать çитмĕл çухрăмран.

Çавах кайăк-кĕшĕксем -  
Кашннн пнн-пнн кĕвĕсем -  
Савăнтарма халăха 
Юрламаççĕ ăмăртса.
Вĕсем нываç тăррннчен.
Шур керменсем хушшинчен 
Урам тăрăх пăхаççĕ.
Ак çаксене кураççĕ:
Унта, патша патĕнче.
Çÿллĕ пукан хыçĕнче 
Чăваш тамкн ялтăрать.
Çнч çухрăмран курăнать.
Икĕ чĕре тамкннче.
Çав чĕресем хушшннче 
Ылтăн юман çнтĕнет,
Уншăн чăваш кнленет.
Пĕр чĕрн вăл пĕлтерет 
Нухрат енчи чăваша,
Тепĕр чĕрн снстерет 
Внрьял енчи йăваша.
Юман тăррн тĕксĕм пек.
Ана кăшт тăм çапнă пек. 
Пĕлтерет пуль Лайăша.
Кĕвĕç ернĕ ăрăвне.
Икĕ чĕре яланах 
Халăх вăйне кăтартнă. 
Тăшман тавраш пĕрмаях 
Ана хăртма тăрăшнă.

Патшан кăвак куçĕсем 
Пнт салхуллăн пăхаççĕ, 
Кăвакарнă çÿçĕсем 
Лĕм-лĕм çнлпе выляççĕ. 
Нухрат патшан çнпуçĕ 
Шутласассăн пин çурă.
Чаваш патшнн тумтнррн 
Таса теççĕ çав терн.



Шурă -  кăрлач юрĕнчен, 
Таса -  тăрна куçĕнчен. 
Тумĕ çннчн шевлнсем 
Сар хĕнелтен нлннсем 
Сарканакла вĕçеççĕ. 
Çнçĕмле те çнçеççĕ.

Паян йывйр патшана, 
Шутласан, тен, намăс та 
Чĕре татти Сарнне 
Каясшăн мар Сĕнтĕре.

Эх. мăнтарăн, Сарнне. 
Çунтаран ман ăшчнке. 
Калаçмастăн ннкампа. 
Макăратăн пĕрмаях.
Эп те сан пек. Сĕнтĕре, 
Кĕрт йыттн пек сĕмсĕрс. 
Çăткан пырлă кашкăра, 
Кураймастăп ăшăмра.
Мĕн тăвас тен, ăнлансам. 
Саншăн чĕре çуисан ман 
Йыхрав ятăм. ан çнллен. 
Аслă Пăлхар хулннчен: 
«Кĕçĕн хĕре çĕлентен. 
Илмейккер йĕк аллинчен 
Кÿл хĕррннче кам çăлать, 
Манăн кĕрÿ çав нулать. 
Çур иатшалăх çав кунах 
Халаллатăп кĕрĕве,
Вилес умĕн эп ăна 
Патша туса хăварăп».

Нухрат ылтăн туЙнпе 
Внç хут таккать çĕреллс, 
Шăлса нлсеи сухалне 
Çаила тăсать сăмахие: 

Ентĕ эрне шавлатăр, 
Пĕр-иĕрнне тĕртетĕр.

Намăс мĕннс пĕлмсстĕр. 
Хуравăм ман çакăн пек: 
Панă сăмах хурçă пек. 
Çил-тăвăлпа вĕçĕнмест, 
Хакĕ нихçан йÿнелмест. 
Сĕнтĕр мăрса пĕр-пĕччен 
Хĕре çăлчĕ çĕлентен. 
Çавăниа вăл паянтаи 
Маншăн хаклă тăвантан. 
Сĕнтĕр, хăпар ман пата. 
Ларсам манпа юнашар! 
Кайран эсĕ... тăхтасам.
Ак хĕрĕмпс калаçсан... 
Имен, васка кермене, 
Çавра кĕрен нÿлĕме 
Саринене ман ятпа 
Чĕнсе кнлсем вăйнала.

Нухрат хĕрĕ Сарнне 
Курсассăнах Имене 
Ыталаса мăйĕнчен 
Хыт чуптурĕ питĕнчен. 
Куççульне хăй чараймасть. 
Çапах унпа калаçать:
— И.мен мучи, ăс иарсам, 
Пывăрлăхра пулăшсам. 
Çав Сĕнтĕртен. мăрсаран, 
Аçтнçукран, анраран, 
Мĕнле майпа хăтăлас, 
Аттемĕре мĕн калас?
Вăл çĕлене курăнман, 
Илмейккерпе çапăçман. 
Мана çăлчĕ пĕр каччă. 
Анчах пĕлмеп мĕн ятлă.

Имен пăхрĕ хĕр çнне. 
Туйса илчĕ çавăнтах;
Çĕр илемĕ Сарине



Пĕкĕте хыт юратать.
Çавăнпа та сăмахĕ 
Унран тухрĕ çакăн пек:

Мĕн тăвас тен. пурнăçра 
Курмаллнне курмаллах. 
Чăтмаллнне чăтмаллах.
Итле мана. мучуна.
Усал шухăш çук унра.
Ан лар кнлте хурланса.
Вĕрн куççуль юхтарса.
Атăл урлă каçассн 
Чечек татса килнн мар. 
Ирсĕр çынна пурнасси 
Юр çнне пнр сарни мар.
Эиĕ. хĕрĕм, пурнăçра 
Юратупа çуннăскер.
Пĕлĕт мар вăл юрату.
Çил вĕрннпс саланмасть.
Эс çавсене хыт асту.
Юрату вăл тураран 
Амалăхиа арлăхшăн.

Çавра кĕрен керментен 
Иккĕн тухрĕç. Пĕрнне. 
Саринене. пикене.
Уйăрма çук хĕвелтен.
Хĕвел некех ăшăтать. 
Ашăтать те çутатать.
Тенĕр çынни -  ват Имен. 
Ячĕ янрать тĕнчере.
Виççĕр çултан иртнĕ те. 
Шур юр пекех çÿçĕ те.

Нухрат патша хăй хĕрие 
Халăх умне тăратрĕ. 
Енчĕленĕ чукмарне 
Сылтăм алла вăл тытрĕ.
Çут тĕнчене сарăлма

Сăмахларĕ пуç тайса:
Кĕçĕн хĕре. Саринене. пурте пĕлетĕр. 

Илмейккерен кам çăлннне -  иурте пĕлетĕр.
Сĕнтĕр мăрса ăна çăлиă -  иурте пĕлетĕр.
Вăл паянтан маншăн хаклн-çавна пĕлссмĕр! 
Малашне вăл. нтле. халăх. кашнин нĕлмелле, 
Кĕрÿ пулать чăн-чан хакли — кашнин пĕлмелле. 
Кĕçĕн хĕрĕм. çак Сарине -  каижин пĕлмелле.
Ун арăмĕ ĕнтĕ пулать — кашнин пĕлмелле!
Туй тусанах эи Сĕнтĕре- итлĕр. чăвашсем.
Çур патшалăх ăиа паратăп итлĕр, чăвашсем.
Эп внлсессĕн вăл çакăнта -  нтлĕр, чăвашсем, 
Патша иулать. Чăваш патши! -  итлĕр, чăвашсем. 
Халь эс. Сĕнтĕр, Сарннене, пулас арăмна, 
Чăпăрккапа ннçĕ хутчен, пулас арăмна,
Çапса нл-ха йăлапала. пулас арамна,
Кĕçĕн хĕре. Саринене. иулас арăмна.
Уншăн вара эсĕ. хĕрĕм, Сĕнтĕр мăрсана. 
Алтăрпала симпыл тытса. Сĕнтĕр мăрсана 
Тав туса ĕç. Уиăшкам те Сĕнтĕр мăрсана. 
Хунямана хиссплетĕп тесем Сĕнтĕр мăрсана.

Атте. маиа ан чарсам,
Сăмах хушма нрĕк пар,
Терĕ хуллен Сарине 
Ват ашшĕне кăшт хнрсе.- 
Сан сăмахран тухмастăп,
Эс хушнă пек тăватăп.
Çапах та эп халь сана 
Каласшăн-ха ак çакна:
Качча тухап çав çынна -  
Паттăрлăхне кăтартма 
Ятлă çĕрре каялла 
Паракана Пăлхарта.
Илмейккерĕн чĕлхине,
Вуниккĕрен иĕрнне,
Парахакана ман ума.



Вунсаккăрмĕш юрă

УЛАП КАТРА ПИНПУÇ 
ХА Л А Х Н Е АСАПРАН ХАТАРНИ

К ăт ра пимпуç кÿренĕя*.
Ш р  уш кăм  яиръяя çымми ç*н* çĕре куçеа каят ь. В*еем ç у я  çимч* 
Ш ăпатам к у я я и  пуяаççĕ, нăт м а çук  йы аăр хĕм куроççĕ. У яăп çумăр  
пĕяĕт м е пăреа Çумăр çут арат ъ. Ш ăпатама и ш в п а  ю хт арел  я р • 
т арат ь, пуш хирт ем  к а я я е х  çеçемхир т ăкат ь. ха яа ха  х^м -хурт ам  
хă т арат ь . кайром  х ă й  ур яă  çĕм çĕре каякансем е т ĕпсĕр  çырмв 

у р я ă  каçарат ь.

Ака турăм автанпа.
Чунăм канчĕ ĕнтĕ ман 
Улăн çннчен ханлава 
Каллех тăсар малалла.

Кăтра пĕлĕт Улăпшăн 
Тÿшек пулчĕ кăпăшшăн.
Пĕлĕт шавать малалла,
Паттăр пăхать каялла.
Курать хыçрн пушхнре 
Пушхнр вĕçне куç çнтмест,
Унта çĕлен купнпе, 
ÿсентăран тнп-тнпех.

Мĕнле вырăн пулчĕ ку.
Мĕнле халăх вара ку?
Улăп ынтрĕ пĕлĕтрен 
Тĕплĕн пĕлес кнлнĕрен.

Çав çĕршыв-и? Асамлă.

Çавăнпа та ылханлă.—
Терĕ нĕлĕт Улăиа 
Пушхнртен час уйăрлса.
Унта çумăр çич çулта 
Нĕрре çăвать. чăнах та. 
Кунта Шăпатан тухатмăш, 
Вил аш шăмне кăшламăш. 
Сĕмсĕрленсе кайнăран 
Вăл халь хуçа çакăнта. 
Асар-пнсер кăтартма 
Аста вара куç нăвма.

Пуш хырăмĕ эрнипе 
Ана хĕссе пыннпе 
Тухăçалла ĕрĕхсе 
Шапатан тăснă сăмснне. 
Чăвашсене курсанах 
Ташша янă савăнса, 
Пушхнртен вал çеçенхир 
Туса хунă самантрах.

Пушхнр ĕнтĕ «мăн кавир» 
Тниĕс пекех хумханнă, 
Каякансем çĕн çĕре 
Çеçенхиршĕн савăннă.
Мĕнле асап шăрăхран 
Хăвах куран çакăнтан. 
(Нывсăр пурнăç тамăк çав. 
Ним тума çук ăш хыисан 
Анран кайнă чăвашсем. 
(Вĕсем пурте внрьялсем.)

Эс Пăлхарта пулманран 
Тĕлĕнтĕн ман хыпартан. 
Мĕншĕн вĕсем çавăнта -  
Сана парăп каласа.
Ватă çынсен сăмахне 
Илтиĕ пуль-ха эсĕ те.
«Çурла кассан нÿрнене



Тÿрленет вăл эрнерен.
Сăмах татсан чĕрене 
Суран юлать ĕмĕре».
Пуç мнмийĕ патшан та 
Шĕвелет пуль ватлăхра.
Чăн сăмаха çавăнпа 
Манса кайнă пулмалла.
Ним сăлтавсăр Пăлхарта 
Кÿрентернĕ Кăтрана.
Мĕнле тетĕр? Çимĕкре 
Мĕнпур халăх умĕнче 
Вăл каланă пинпуçа:

«Кăтра пинпуç, эс паянран 
Ман куçăмра куян кăна. 
Сĕитĕр мăрса чăн арăслан. 
Вуник пуçлă Илмейккере 
Тĕп тунă вăл пĕр-пĕчченех!

.. Хĕре çăлчĕ -  эсĕ мар. мăрса! 
Хуйха-суйха. эсĕ мар. мăрса. 
Сирчĕ манне, эсĕ мар. мăрса! 
Эпĕ вилсен. итле. куян. 
Çĕлĕкĕм ман ăна юлать. 
Чăваш натши -  мăрса пулать. 
Сĕнтĕр кĕрÿ! Вăл арăслан. 
Ун умĕнче эсĕ -  куян!»

Аçтан турн чăвашсем, 
Кăтра çÿçлĕ вирьялсем.
Чăтĕç пăтша куллнне.
«Кăтра куян» тенине. 
Вĕсемшĕн Кăтра -  çар чапĕ. 
Турас мучĕш ывăлĕ,
Аслă ăру пуçлăхĕ.
Вирьял ырă кăмăлĕ.
Çавăнпа та чăнашсем, 
Кăмăлĕнчен йăвашсем,
Кăтра тавра сырăнчĕç.

Унтан çапла каларĕç: 
«Çнтмĕл суран ун çинче, 
Вăл вăрçăра арăслан, 
Куян пулма çуралман. 
Чаплă çын вăл тĕнчере! 
Нухрат патша мăшкăлне. 
«Куян» тенĕ сăмахне. 
Хамăр çине нлетпĕр. 
Уншăн ÿксе внлместпĕр. 
Тухса каяр çĕн çĕре».

Çĕн çĕрĕ тет ннçетре. 
Унта пурнăç лайăх тет. 
Акмасăр тыр пулатъ тет. 
Авăн хăех çапиать тет, 
Халăх куççуль юхтарсаи 
Çилсĕр арман аврать тет.

Кăтра пннпуç. ырă чун. 
Хăйне хисеп тунă чух 
Аратĕнчен юлать-и.
Пĕччен çулие тăсать-н?
Вăл кнлĕшет йăхĕпе. 
Вирьял енчен килннпе. 
Анăçалла вăл васкать,
Çĕн çершыва çул тăсать.

Кăтран лаши юставлă1, 
Хăй те вара пуставлă2. 
Йĕнерĕ ун ĕнчĕллĕ,
Çĕн Йĕвенĕ кĕмĕллĕ.
Хĕçне тунă Ахпÿртре 
Çирĕп пăлат хурăçран. 
Сапарпа3 вăл. купепе4. 

___________ Уххи вара. мĕн калăн,
I И) с т л н л А юртД лаша. урхамах.
' II V г т а * л  ă пунн. капăр тумланнй 

* •• 'I л р çар çынннн шлеы^
К у н г капьчугя



Ун пеккнне тупаймăн.
Чанах ват çын сймаххи, 

Хакран - ылтăн хăраххи.
Çĕн çĕр çннчен калани - 
Сăмса çнне картмалли:
«Çĕн çер çулĕ тикбс мар. 
Хуньăм патнс кайни мар.
Çĕн çĕр çулĕ хĕн сармаш. 

Вĕри куççуль юхтармйш».
Çĕн çĕр çулĕ Кăтрана. 

Арăслан пек пулсан та. 
Амаçурин туйăнчĕ.
Тапă пекех курăнчĕ.
Çул татăлчĕ çав сăртран 
Хыр нек чăнкă тăнăран. 
Лайлă шурлăх сылтăмра. 
Сулахайра -  сĕм вăрман. 
Вăл сăрт урлă лавсемпе 
Мĕниур выльăх-чĕрлĕхпе 
Арăслан пек пулсан та 
Каçма пулмасть май çукран.

Шурлăх тени шурлăхах, 
Хăйне тытать чăрсăрлах. 
Хыиать тĕпсĕр çăварла, 
Пăрăитармасть ниçталла. 
Юрать шурпуç, Çулаиçи, 
Çул-йĕрсенĕн иÿлĕхçн.
Кăтра йăхне шелленĕ.
Вĕсен енне çул тытнă.

Хăй вăл ватă, кукăрскер. 
Шурă çÿçлĕ. ырăскер.
Пнн çултан та нртнĕрен 
Кăтра çÿçĕ пилĕкрен 
Кăштах иртнĕ тсмелле. 
Сухалĕ те сарлака, 
Кĕмĕлленнĕ укалла.

Кăтраланнă пулсаи та. 
Чĕркуççирен нртнĕ çав. 
Кĕии-йĕмĕ шур пнртен. 
Çăлкуçран та тап-таса. 
Çĕиĕ атти -  сар чĕнтсн, 
Шурлăхра та шыв ямастъ. 
Чăнашсене курсанах 
Вăл пуçларĕ ятлама.

Эсир тухнă çĕн çĕре 
Пĕлмесĕрех çул-йĕрне. 
Çăмăлттайла, айванла. 
Патак кнрлĕ Кăтрана. 
Курман-нĕлмен çĕршыва 
Малтан кайса курмалла. 
Кайса курсаи тин вара 
Унталла çул уçмалла 
Сирĕн унта. айвансем, 
Пур-н шанчăк, тăвансем? 
Çук вĕт? Пинпÿ. тĕрĕс-и? 
Хăв айăпна снсрĕн-н?
Çĕн çĕр çĕнĕ тÿшек мар, 
Янтă еткер арчи мар.
Çĕн çĕр тăван аннĕр мар. 
Кăкăр сĕтне сыптармасть. 
Вăл йышăнать çавсене 
Ырми-канми çынсене. 
Кăткăран та ĕçченне, 
Турхансенчен ăслине. 
Тнлĕрен те чейине, 
Пăлат-хурăç пеккнне. 
Смпÿсем пек арсене, 
Тавçăракан çынсене, 
Ватă-вĕтĕ хушшинче 
Сирĕн пур-и ăсчахссм? 
Çуккă пулсан... Ку енчĕ 
Иĕху пĕтет тĕпĕпех.



Кăтра ним тс калаймасть. 
Хăй айăпнс вăл туять.
Куçпа пăхать çĕрелле, 
Çуланçнрен именсе.
Çуланçи каллех калать:
-  Мана парăр уйăрса 
Ватă çынпа ачана.
Ырă сунса нккĕшне 
Ĕç хушатăп кашнине.
Ватти хăпартăр сăрт тăрне 
Чăнкă тĕлтен пĕр-пĕччен 
Эрннпе мар. çĕр каçа.
Темлĕ йывăр пулсан та.
Унта мĕскер курннне 
Тата мĕскер илтннне 
Ман кăмăла уçмашкăн 
Сăртран ансан калатăр.
Ача пултăр -  йăрăрах.
Ана суйлăр шăпапа 
Ав çавăнта, шурлăхра. 
Курнать чÿлмек тăр шывра. 
Хытаратăп: çав чÿлмек 
Сире кирлĕ сывлăш пек. 
Чÿлмек пулсан алăра 
Çул уçăлать çакăнтах.

Шăпа тухрĕ ак çапла: 
Кăлармалла шурлăхран 
Чÿлмеке пĕчĕк ачан.
Ачан ячĕ Сĕлескер. 
Хурăнвартан килнĕскер.

Тăлăх турат Сĕлескер. 
Вунпĕр çула кайнăскер.
Вăл пурне те ăнкармасть. 
Ял-йышĕнчен уйрăлса 
Чулмск выртнă вырăна 
Ача утрĕ сукмакпа.

Сукмак икĕ енĕне 
Шурлăх выртать чĕтресе, 
Кăшт тĕрĕс мар пуссанах 
Çăтса хыпать хаваспах. 
Чÿлмек выртнă вырăнта 
Шурлăх шывĕ «тап-таса».
Ун çут куçĕ темелле.
Ача çÿллĕш «тарăнăш».
Тĕпĕ те ун «йăлмасăр». 
Астарать вăл ачана 
Шыва снкме васкаса.

Тăлăх ача, Сĕлескер, 
Тнмлĕн сăнать шурлăха,
Аса илет çавăнтах 
Ватă çынсен сăмахне,
Ял хушшннче илтннне. 
«Шывăнни пек шурлăхăн 
Туратти çук тытмашкăн». 
«Кашни ĕçĕн майĕ пур,
Р.ç пуçлнччен çавна тун». 
«Васкавлă ĕç -  нк хут ĕç.
Ун пек ĕçрен ял кулĕ». 
«Ял-ныш хушать -  пурнăçла. 
Пуçсăр тăрса юлсан та».
Вăл халь тăрать шутласа. 
Ĕçĕн майне шыраса.

Пăваш çилĕ тапранчĕ, 
Пывăç тăррн хумханчĕ, 
Шыври чÿлмек шăвăнчĕ,
Çнл вĕрмешкĕн пăрахсан 
Чÿлмек каллех вырăнта.

Ял вĕçĕнчн Ункăна.
Ун хĕррннчи йăмрана.
Унти кайăк йăвнне 
Аса илчĕ Сĕлескер 
Хĕпĕртесех чĕререн.



«Пăмра тăрри çил тухсан 
Каллĕ-маллĕ сулланать,
Шыврн чÿлмек çавăнтах 
Хăй вырăнчен танранать. 
Чÿлмек выртать -  шывра мар. 
Унăн мĕлкн шурлăхра,
Чÿлмек йывăç тăррннче.
Ана хăпарса нлмелле».
Тăлăх турат сыхланса 
Пынаç тарне улйхать...

Мĕн хушннне тусассăн 
Ырă сăмах илтрĕ вăл 
Çуланçнрен, халăхран.

Çуланçи мĕн хушнннчен 
Кăтра каять тĕлĕнсе,
Енсе хыçсах ернпен 
Сăмах ваклат!. çакăн пек: 

Хĕвел анать. каç нулать. 
Сăртрн каçсем. ай-ай-ай! 
Куçран пырса чиксен те 
Кураймастăн нимĕн те.
Сăрчĕ -  чăнкă. сăмсахсăр. 
Утса хăпарма ннм майсăр 
Тнпнĕ мăкпа витĕннĕ.
Унтан тытса хăпармăн.
Сăрт айĕ те киревсĕр,
Унта хăрăк ниçен çеç.
Утас ярса иусатăн.
Йĕппн чикет чăтаймăн.
Ах. Çуланçи. турă нул, 
Пирĕнтен çак тарас çук.
Эс хушнине ыран та 
Пурнăçлатăи васкасах.

Пуçсем пушă пулмасан 
Тĕттĕмре те йĕп тупнать,- 
Татса хучĕ сăмахпа

Ват Çуланçн тарăхса.- 
Кăтра, тăну çитмест-нм. 
Пуçна ватас кнлмест-им? 
Сан ват çынсем сахал-нм. 
Астăнсенчен катăк-им? 
Арату ухмах пулсассăн 
Анăçа çул ан тытчăр. 
Снрĕнсĕр те ухмахсем 
Çнтелĕклĕ вăл енче.
Ратту унта пĕтнччеи 
Çак вырăнтах тĕплеитĕр.

Ватă Плиска Кăтрапа 
Сăмах ваклать ак çапла: 

Эпир кунта ват çынсем. 
Внççĕр çултан нртнисем. 
Ларсах канаш турăмăр. 
Çапла шухăш тытрăмăр. 
Вутă вырăнне тип пнçен 
Лайăх çунать -  вут пекех. 
Кунта в\тчуль тем чухлех, 
Авă çуккн пĕтерет.
Чăрмавĕ çук вăл снчен.
Ун вырăнне -  мамăксем, 
Кукшапуçсен, пнçенсеи 
Мамăкĕсем тем чухлех -  
Авă вырăнне каяççĕ,
Вĕсем вутта чĕртеççĕ.

Ватă Плнска тĕттĕмччен 
Капмар шур чул çумĕнче 
Чĕртсе ячĕ кăвайтне.
Кăвайт çунать кĕрлесе. 
Шурпуç каять тĕлĕнсе.
Сăрт хăй енне тĕтĕме 
Туртасшăн нек пикеисе.
Ват çын кăвайт вырăнне 
Унта-кунта куçарать.



Тинех тупрĕ: пĕр çĕрте.
Çич çын иĕвĕ çÿллĕшре.
Тĕтĕм сăрта туртăнать.
Днчах шăтăк палăрмастъ 
Тĕтĕм таçта çухалать.
Куç умĕнчех типет пек.

Каç та çнтрĕ вĕçтерсе.
Сĕм-сĕм тĕттĕм таврара.
И к ĕ  к у ç р а н  ч и к с е н  т е  
К у р а й м а с т ă н  н и м ĕ н  т е .

Ак тамаша! Мĕн ара 
Тухса тарать йăваран?
Уйăх тухать сарăлса 
Çут тĕнчене çутатма.

Ват Плиска та хыт васкать.
Сăрт тăррнне çул уçать.
Юнĕçенĕн йăвинчен 
Ик çул выртать тăсăлса.
Пĕрн тăслать явăнса 
Сăрт тăррнне тухиччен.
Тепри -  пĕрмай кукăрлса 
Сăрт аркнне çитиччен.

Шурпуç Плиска сăрт тăрне 
Хăпарчĕ те тĕттĕмре 
Унта курчĕ шур юра.
Ним те ÿсмест таврара.
Пĕр чĕрчун та курăнмасть.

Çуланçи ват чăвашран 
Чăнкă сăртран ансанах 
Хыттăн ыйтрĕ уç саспа.
Халăх кайре хăраса.

- Сăрт тăррнне çитрĕи-н.
Мĕн те пулса куртăн-и?

-  Мĕн. терĕ вăл. кам пулчĕ? 
М ĕн,- терĕ вăл,— çав. терĕ.- 
Çÿлтен аитăм эп хĕлле.

Пултăм сăртăн çиттийĕ. 
Çулла юхăп ерипен 
Тинĕс вăйне ÿстерме.

Чее эсĕ. Ну. Плнска, 
Кнлĕшрĕн вĕт эс мана! 
Хуравларăн ытарлă.
Шур юр унта, чăнах та.
Çĕн вырăнти халăхна,
Тĕл пулсассăн çула май, 
Хĕçсемпе мар, кăмăлпа, 
Чуна кĕрсе юлмалла 
Сăмахсемпе калаçма 
Пултаратăр, чăнах та.
Снре валли кунтанах 
Çĕн çĕр çулне уçмалла.

Çуланçи тăм чÿлмеке 
Вăркăнтарчĕ сăрт енне. 
Чÿлмек пулчĕ çĕр татăк. 
Чăнкă сăртра -  мăн алăк. 
Пысăк алăк уçăлать. 
Тутăхнăран йынăшать. 
Сăрта çавă кнлĕшмест, 
Кăтартасшăн вĕчĕхне. 
Кĕрлет, шавлать темскерле, 
Тÿнесшĕн пек ик енне.

Ват Çуланçн хумханса 
Çапла калать сăмаха:

Пнн çул хушши алăка 
Никам уçма хăяйман.
Эсир ăна уçтартăр, 
Çаваннгăн сăрт кăмăлсăр. 
Хăрамастăр пулсассăн 
Сăрт витĕр çул тăеатăр. 
Телей çук-тăк пĕтетĕр,
Сăрт айĕнче çĕретĕр.

Чăнкă сăрчĕ чăваша



Кйтартмарĕ тамаша.
Анчах Шăпатан асамла 
Улталард халăха.
Çăлас пулсан иурне те 
Шăнармалла пушхире 
Чашлав çумăр çутарса, 
Шăпăтана юхтарса.
Ун нек çăван пĕлĕте 
Куратăн-н? Ав лере!
Çав пĕлĕт те шнклеисе 
Пăрйннă-мдн пушхиртен 

Апла эппнн? Ну. юрать, 
Унăн кунта пулмалла!

Пĕлĕт ннçе пулнн те. 
Улăп снкет ун çнне.
Çĕрелле хыт тайăлсан 
Пĕлĕт каять хăраса.
Улăпраи вăл хăтласшăн.
ХăЙ çулĕпех шăвасшăн. 
Анчах Улăн пĕлĕте 
Шума памасть пĕрре те. 
Ярса нлет сĕтĕрме.
Пушхир тĕлне çитерме. 
Сĕтĕрнĕ чух вăл ăна 
Çапла калать тарахса: 

Çулна тăсан хушнă пск, 
Çумăру пултăр внтререн!

Пĕлĕт ăна хнрĕçлет:
-  Улăп, мĕскер эсĕ, тет,- 
Куç ан куртăр çав çĕре,
Ун пек çĕр çук тĕнчере.
Ана турă маннăран 
Ылхаилă вăл авалран.
Ун еннеллс шутарса 
Мана ан кĕрт çылăха.

Апла эппнн. Ну. юрать!

Улăп сасси ян янрать.
Вăл пĕлĕте тустарать. 
Пушхирелле шутарать. 
Пушхир çинче пĕлĕте 
Внçĕ хутчен карт туртать. 
Пăрать кĕпе пăрна пек, 
Явать кантра явнă пек. 
Пĕлĕт шавлать, ашкăнать. 
Çумăр пулса тăкăнать. 
Пушхнр лайăх исленет. 
Ылханĕичен тасалать. 
Тухатмăша çавăнтах 
Çырма тăрăх юхтарать. 
Шăрăх тарать таçталла, 
Пушхнр сывлать карăнса, 
Ешĕл тумпа внтĕнме, 
Чăваша вăй кĕртмеллс 
Ват аслашшĕ те унтах, 
Вăл Кăтрапа юнăшар. 
Улăп ăна асăрхать, 
Ыталаса чуптăвать.
-  Эс те кунта, асатте, 
Çулна тăсан çĕн çĕре? 
Тарăн çырма кĕперсĕр. 
Мĕнле урлă каçатăр?
Ан кулинăр уншăнах, 
Алла усса тăрар мар. 
Çырма урлă выртатăп. 
Ха.м тăрăхах каçарăп.

Улăп выртать ал тăсса 
Çырма урлă тăсăлса 
Халă.х каçать лавсемпе 
Улăп тăрăх леш енне.



Вунтăххăрмĕш юрă

СЕНТĔР МАРСА САРИНЕНЕ 
КАЧЧА ИЛМЕ ТАЛПАННИ

Çĕр çухрамран илт гкен Серккепе Уяап.
П ăлхар  хулим не шАй шай. Серкке УяАпа ПАлхара кайма еĕнет. УяАя 
ват ю м ам  т йрринчи халАх юррипе -  кайАкпа -  П Алхар хуяинч*  
Чăчаш юрри -  кайак -  Саринене яилĕмрен çАллть. Сирине УлАпа 

курсан: • Мана Н лмейккгрт ен çАлакан пат т ар ç а х А т е т .

Яĕтĕр. йĕтĕр ерепи,
Йĕтĕр тăрри шерспи'
Шереписсм сарлнччсн.
Шсриет пулма пнçиччен 
Юррăмăра тăсăпăр.
Улăппа тĕл пулăпăр.

Улăп ларать шуриуçпа.
Çĕр-çĕр çултан иртнипс.
Хыт кăмăлсăр пулнипе 
Ват çын туртать хăлхине.
Улăп калать шурпуçа 
Хĕрхеннипе пуç усса:

Сăрт тăррннчен пăхрăм та 
Сана куртăм аякран.
Чăтаймарăм. ан çнллен.
Çула тăсрăм кунта эп.

' Сутмллли юмлх - Сйяб.

Шуçса ÿксе шăмшакна 
Амантрăн пуль самаях? 
Ал-уруна кантарма,
Уç сывлăшпа сывлама 
Вырăи тăвам сан валлн 
Çĕр каçнччен выртмаллн 

Шур сухалĕ Улăиа 
Пулсе хучĕ тарăхса.
-  Ман çннчен ним иĕлмесĕр 
Ма çĕр çинчен çĕклерĕн?
Эпĕ Сĕркке. снсскен.
Çĕр çухрăмран нлтекен.
Ман неккиссм тĕнчере 
Мĕнпурĕ те... эп пĕччен.
Хура халăх сăмахне.
Пăлхар хулн шăй-шайне 
Хăлхана чăнк тăратса 
Итлеттĕмччĕ эн выртса.
Унта йăслав вăйлансан 
Кĕрлет Хура тинĕсле. 
Шăй-шай йăлтах лăплансан 
Пăлхар пĕтнĕ темелле.
Сана хăш-пĕр шăй-шайне, 
Ман хăлхана кĕнине.
Кăштах парам каласа.
Итле ăна ăнкарса.
«Сĕнтĕр çĕнчĕ çĕлене. 
Тĕлĕнтерчĕ тĕнчене!
Ун пеккн çук Чăвашра.
Тепĕр тесен -  ннçта та! 
Саринене. айвана,
Ана качча памалла».
«Сĕнтĕр мăрса мухтавра.
Уи патшара лармалла!» 
«Сĕнтĕре халь чыс тăвар. 
Парне парар кăмăлран;



Пухар ылтăн-кĕмĕлне 
Лартма чаплă керменне».

Сĕнтĕр мăрса сăмахне. 
Пуçсăрланса çапннне. 
Итленĕ чух эс мана 
Чăрмантартăн. Эх. сана! 
Вăл ннм намăс-снмĕссĕр. 
Çавăнпа вăл кнревсĕр. 
Чĕлхнпе тем кастарать. 
Халăха та хыт хăртать. 
Чухлатăн-н. вăл мĕн тет? 
сÇил-тăвăл ман чĕрере! 
Еçчен ĕçшĕн хапсăнать. 
Кахал юрра юратать. 
Çамрăк пуçăм çутă та -  
Ман пăтшара лармалла.
Эп патшана ларсанах 
Юрра чăтмăп Пăлхарта».

Халăх Сĕнтĕр марсана 
Вăрçса пнтлет тарăхса: 
«Сăмсуна хуть шăласчĕ 
Е чĕлхÿне чарасчĕ.
Вăл сар хĕре çăлнччен 
Хăйне сутĕ çич хутчен. 
Илмейккерпе тĕл пулмаи. 
Сарннене вăл çăлман. 
Пикен ятлă çĕррине 
Вăл кăтарттăр пÿрнннче. 
Унсăр Сĕнтĕр сăмаххи 
Хуртлă курак каяшшн».

Пăлхартн пек тавлашу. 
Ннм вĕçĕмсĕр харкашу 
Килĕшмест-ха сана та. 
Çавах кай-ха хулана. 
Ыран, кăитăр тĕлĕнче. 
Мĕнпур халăх умĕнче

Курăн патшан пĕр хĕрне. 
Сарннене -  пикене.
Ылтăн çĕррÿ, пÿрнерн,
Пнтĕ хнтре çав тери,
Юрах кайĕ пнкене.
Патша пулăн эсĕ те.

Шурсухал та çухалчĕ,
Улăп унтан тĕлĕнчĕ.
-  Эпĕ аслă Пăлхара 
Каймăп пушă алăпа,- 
Тет те Улăп васкаса 
Çулне тытать айлăмпа.

Сĕм-сĕм вăрмаи хушшннче. 
Çырма-çатра хĕррннче 
Курчĕ ватă юмана,
Ун тăррннче - йăвана.
Юман çинчи йăваран,
Ана тунă мамăкран,
Хнтре кайăк пăр! вĕçрĕ, 
Чăтлăхалла ярăнчĕ 
Кайăк Улăп паттăра 
Палласанах чăтлăхран 
Таврăнчĕ хăй йăвине,
Çĕр-çĕр тĕслĕ кĕвĕпе.
Темнçе ннн юрăна 
Вăл пуçларĕ савăнса 
Тав тумашкăн Улăпа.
-  Л\ана çăлтăн вилĕмрен,
Тав тăватăп чĕререн.
Каяр мар-н Пăлхара
Тĕл пулмашкăн халăхпа? 
Пывăр ăна юрăсăр.
-  Тĕрĕс сăмах. Пăлхара 
Пирĕн çнтсе курмалла!
Пăву пултăр хулара 
Ват юманпа яланах,-



Тет те Улăп юмана 
Тытса кăклать курăкла.
Ватă ăвăс айĕнче.
Катмар шур чул патĕнче. 
Улăп тăрать чарăнса.
Унтн йĕре сăнаса.
-  Кам-ши нулнă çакăнта. 
Мĕн шыранă-ха вара?
Ана юрй хуравлать:

Сĕнтĕр мăрсан ĕçĕ çав. 
Вăл çак шур чул айĕнчен 
Вăр-хурахла çут çĕрте 
Илмейккерĕн чĕлхнне 
Илме тăчĕ пĕринче 
Анчах мăрса вăйсăртан.
Çын каяшши пулнăран 
Чул айĕнчен чĕлхене 
Илеймерĕ нимле те.
Сĕнтĕр мăрса апгграса 
Шăрт нек çÿçне тăратсан, 
Ватă ăвăс хыçĕнчен 
Шăпатаи тухрĕ сĕтĕрнсе.
-  Сĕнтĕр, - терĕ Шăпатан. 
Лар ман çума юнашар.
Эсĕ мĕншĕн çакăнта. 
Пĕлетĕп-çке. юмăç та. 
Илмейккерĕи чĕлхине.
Шур чул айне хуннне. 
Илейместĕп эпĕ те.
Тнмĕр карта пĕтерет. 
Пулăшатăп эп сана 
Чĕреренех. хавасиа.
Уншăн мана — сăмах пар. 
Ман сĕнĕве паянтан 
Пурнăçлатăн кăмăлпа. 
Кнлĕшетĕн? Пит аван.





Çăварна кар лайăхрах.
Вăт чунна та сутрăн халь. 
Пÿрнÿнте çĕрĕ пулать 
Ахаллн мар. асамлн.
Çынсен чунне кăлармаллн. 
Нухрат пурнăçне... ннм те мар. 
Сана панă çĕрĕ татать.
Кнрлĕ сана пнçен те.
Пнçен шăтсан умăнта 
Кăкла ăна хăвăртрах,
Пнке пуçне çавăрма 
Чăрка упасаррнпе.
Чĕлхе пулать вăл кайран 
Пнке умне пăрахма.
Унпа эсĕ тарăхса 
Çапан пулас арăмна,- 
Тет те карчăк кускалать.
Çав вăХăтрах çухалать.

Улăп, маттур паттăр та. 
Чула йăтса пăрахать.
Илет çĕлен чĕлхнне,
Персе чнкет кĕсйнне.
Ват юмана кăклать те 
Васкать Пăлхар хулине.

Пăлхар хулн айлăмра.
Тĕме тăслать ун тавоа.
Тĕме паха карманпа .
Хула чаплă халăхпа.
Питĕ хÿхĕм керментен,
Ару çурчĕ тенинчен,
Патша хĕрĕ Сарнне 
Утса тухать хайхнне.
Нухрат патша ячĕпе 
Пур чăваша пĕлтерме

' К а р м а н п а  -  крспостъпс

Пĕлтерÿçĕ хăпарса 
Çапла калать кăшкăрса:

Нухрат патшан çут йыхравне -  пĕлет çут тĕнче! 
Нухрат патшан сăмах çнрĕп —  пĕлет çут тĕнче! 
Сарннене ятлă çĕрре паракана — нтле. çут тĕнче! 
Илмейккерĕн йÿс чĕлхнне— нтле, çут тĕнчс!
Пнке умне хураканне -  нтле, çут тĕнче!
Нухрат патша кĕçĕн хĕрне -  нтле, çут тĕнче! 
Качча парать кĕрÿ теме -  итле, çут тĕнче!
Çур патшалăх халех парать — итле, çут тĕнче! 
Патша внлсеи уи кĕрÿш ĕ-итле. çут тĕнче!
Патша пулать, чăваш патшн — итле. çут тĕнче!

Тулайрисем -  тăшмансем.
Вăр-хурахпа пуйнисем,
Нухрат патша умĕнче,
Вĕсемпеле Сĕнтĕр те.
Кăш çĕлĕкпе пулнăран 
Мăн кăмăллă патшаран.
Халăх Сĕнтĕр мăрсана 
Хытă хăртать сăмахпа:

Пăх-ха паян ун çнне.
Каçăртнă йĕк сăмсине.
Хÿрине ват кăркка пек 
Сарса янă хĕрелсе.

Пăланала Сĕнтĕре 
Кăвайт урлă снктерме.
Патша умне çнтерме 
Внç хут пачĕç кутĕнчен.
«Çĕрре паман Сĕнтĕре.
Аçтан тупнă ман çĕрре? -  
Ш утлать нике ăшĕнче,
Пывăр хуйхă куçĕнче.- 
Илмейккерĕн чĕлхнне 
Çĕре печĕ çитменне.
Тăхăнмаллах çĕррĕме,
Телейсĕр эн тĕнчере».



ВОри куççуль юхтарса. 
Çăлакана асăиса 
Пике тăсрĕ иÿрнине 
Тăхăитарма çĕрриие.
Çаа вăхăтрах сасартăк 
Вĕçсе анчĕ пĕр канăк.
Саринене хăлхинчен 
Каларĕ ют снсиччен:
-  Илсем çакна. турата.
Сана кнрлĕ вăл кунта.

Çеклĕленнĕ пнлеише 
Алла тытсан Саринс.
Çав самаитрах çĕрĕрен 
Пулса тăчĕ пĕр çĕлен.
Унгах нилеш хăватĕнчен 
Илмейккерĕн «чĕлхннчен» 
Сывла-сывла хаш та хаш 
Пулса ларчĕ Шăпатаи.

Çĕлен юплĕ сăннипе 
Сăхма тăрсан пнкене.
Çĕрпÿ паттăр вăр-варах 
Çирĕм çулхн каччăлла 
Ярса тытать çĕлене.
Пăвса перет çĕрелле.
Кайран Сĕнтĕр мăрсана. 
Каçăрăлнă сăмсана.
Суеç чăпти пулнăран 
Шаклаттарать çамкаран.
Ирсĕр Сĕнтĕр антăхать. 
Кутăн-пуçăн ыткăнать.
Халăх кĕрлет. тарăхать. 
Шăпатаи тавра сырăнать.

Каллех. нрсĕр. эс кунта?
Ун çунмалла халь вутра!

Шăпатан пулать ват сăпса. 
Вĕçсе тарать иăрласа

Сĕм вăрмана. чăтлăха,
Ура пусман вырăна.
Çынсем, юнпа пуйнисем. 
Тулайран та кнлнисем, 
Сĕнтĕр хыççăн кайнисем, 
Тухрĕç карма çăвара. 
Кăшкăраççĕ урамра.
-  Сарнне хăй тухатмăш. 
Çавăнпа çĕрри улшăнчĕ. 
Патша тытмасть сăмахне. 
Çĕртет чăваш ыр ятне! 
Çавăнпа та мăрсана 
Халех лартар патшана!
-  Чарнăр. карма çăварсем. 
Намăссăрсем. касмаксем! 
Аслати пек яиравлăн
Сас илтĕнчĕ хаяррăн.

Халăх пăхать çаврăнса. 
Курах каять Улăпа.
Унтан хула тĕлĕнет.
Ват юман ун аллинче -  
Чечек çыххн иек кăна!
Юрă мĕнле савăнса 
Юрра ярать? Чеченлĕх!
Йăви те ун мамăкран -  
Пур халăхшăи савăнăç.

Патша хĕрĕ Сарине 
Курсассăнах Улăпа 
Чупса анать савăнса.
-  Вăт çак паттăр пĕр-пĕччен 
Мана çăлчĕ вилĕмрен.
Пăхăр, пăхăр ун çине!
Ман çĕррĕм ун аллннче!
Эпĕ панă çĕррĕм вăл,
Эпĕ кĕтнĕ йĕкĕт вăл!



Çирĕммĕш юрă

УЛАП ЭШКЕЛ ÇЫННИСЕНЕ ПУЛАШНИ

У яăп еĕм вăрманта х*м куракан  
тапЛрпа т ĕя пуяат ь. Я я хаяйхĕ ниме тăоать. Уяăп хаяăхпа  перм 
лă рман кăяарат ь. уй  тйват ь. ç ур т й ĕ р  çавăрать. ÇЫ

Эшкея хаяăхĕ м Ы пур  н ă Ф а ш  яч*пе У лăла  ха ла л . парпе парать.

Кăçатăн çĕвви çук тесе 
Шывсем çинчс ан çÿрĕр:
Пĕрре кăçат нслеиет.
Тепре ура йĕпенет.
ÇуйăИ таЙман пуç тесе 
Ун Улăпне ан хурлăр.
Пĕрре чунăм хурланать.
Тепре халăх юрланать .
Тепĕр тссен мĕн ара.
Юррăм. юррăм. ян янра!
Кĕвĕçекен тăшмана 
Ура айне тумалла.

Улăп çÿрет вăрманта.
Юманлăх çав вырăнта.
Уçланкă çук ниçта та.
Çĕр-çĕр çухрăм кайсан та.
Тÿлек çавра айлăмра.
Кашкăр чуиман чăтлăхра

1 Ю р . ш н а т ь  -  к*лм*çлсмст

Улăп курать тапăра.
Унта -  пурте хуйхăра. 
Ураписен хÿттннче. 
Çĕтĕк-çатăксем çинче 
Халăх йĕрет уласах. 
Варсăр çын пек йăвансах.
- Мĕншĕн эснр çакăнта. 
Пурте çĕтĕк-çатăкра? 
Мĕншĕн пурте йĕретĕр. 
Вĕрн куççуль тăкатăр? 
Мĕншĕн эснр çакăнта 
Ялĕпелех — пурсăр та? 
Тăшмансем-н Эшкелте? 
Çĕр хĕсĕр-н вăл енче?

Ар пуçлăхĕ Ментелей 
Унпа пĕрле Сентелей 
Хуравлапĕç Улăпа.
Çумма ларсах хуйхăрса.
-  Çĕр çул ĕнтĕ ăрата 
Усал ерчĕ тем майпа. 
Хăтăлма çук усалтан,
Çĕр çăтайман Майрусран. 
Манрусăн пур шывармань. 
Çав армана эс курман.
Тыр авăрмасть çавăнта. 
Аврать кăна çăмарта. 
Çăмарташăн ăрата
Çĕр̂  çул хушшн чунсăртан 
Майрус йăлтах пĕтерет. 
Вĕлтрен пусса виттерет. 
Çав Майрусран хăтăлма, 
Юлнă йăха уирама 
Эпир килнĕ çак еине.
Емĕт ăнмаст.ь ннмĕн те. 
Килти выльăх-чĕрлĕхсем 
Уксе вилчĕç чнр чĕрпе.



Çнчĕ лаша пĕтĕмпе, 
Кĕсенлĕ-çке вĕсем те.

Эй, тантăшсем. тăвансем. 
Пуçа усса ан ларăр.
Хĕн-хур кулпн пулмăпăр,- 
Улăи вссене хуравлать - 
Алла-аллăн тытăнар. 
Пĕр-пĕрине пулăшар.
Çанăсене таврар та 
Çурт-йĕр çаврар хăвăртрах. 
Чăрăшлăхран вăрманне 
Кăларăпăр çак енне 
Пĕренесенчен хăмнне 
Çурĕç ара çнтннссм.
Кашнн çемье пÿртĕнчен 
Тĕтĕм тухтăр яланах.

- Выльăх-чĕрлĕх ĕрчетчĕр 
Картнш туллн тулмалăх. 
Кайăк-кĕшĕк те кашннн 
Ялан пултăр ун çур пнн. 
Тыр-пул пултăр çавăн пек -  
Кĕлет каштн авниччен.
Улăп вăрман хушшннче.
Ик вăрăм çул хушшннче. 
Çанăсене тавăрса 
Еçе пуçлать халăхпа.
Çĕр-çĕр çулхи хырсене 
Тытса кăклать йĕтĕнле.
Кун иртет те каç килет. 
Вăрман ĕçĕ вĕçленет.
Сĕм вăрмаита аслă хир. 
Эшкелте халь çурхи ир.
Хир лаптакĕ вăрăм-и, 
Сарлакăшĕ ансăр-н?
Тăршшĕ вун-вун çухрăм пур. 
Сарлакăш тс çавах пуль.

Улăп ăстаç пулнăран 
Çĕн пÿртсене сарăран 
Кермен сăнне вăйлатма 
Чĕнтĕрлере пур енчен. 
Ялти çурт-йĕр çавăн пек 
Пăхсан çĕлĕк ÿкмелле. 
Салакайăк çавăнтан 
Урлă вĕçсе каçаймасть. 
Çĕнĕ яла ял-йышиа 
Эшкел тесс ят пачĕç. 
Хура хĕрсем ун тавра 
Тимĕр карта çавăрчĕç. 
«Усал-тĕсел кĕрес çук», 
Терĕ халăх савăнса 
Тнмĕр карта çавăрсан. 
Кайран Улăи иил илет, 
Акапуçне кÿлĕнет.
Суха тăвать, тыр акать, 
Халăхпа пĕрле савăнать. 
Тыр-иул туса пуçтарсан. 
Автан яшки иуçлаисан 
Ват Ментелей Улăпа 
Кил хуçнйĕ пулнăран 
Чĕнсе нлет урамран 
Çĕнĕ пÿрте хăнана.
Çĕн пÿрт ĕçкн ялĕпе. 
Шурсухалсем кĕрекере, 
Хĕрарăмсем - тĕпелтс. 
Кĕрекере пуш вырăн. 
Улăи валли ĕнтĕ вăл. 
Аиат-çимĕç тĕслĕрен. 
Сĕтел ури тайлнччен. 
Улăп ларать кĕрекере, 
Чаплă хăна Эшкелре. 
Çĕнĕ пичке пуçласан. 
Внтре туллн сăрана



Сбтел çине лартсанах.
Ват Ментелей кĕлтуса 
Кĕреш мăн çăкăрие 
Касрĕ внç чĕл çавăрса.
Кашни чĕлре йăла май 
Чĕпкĕм тăвар, вĕтĕскер,
Ч ă к ă т ,  ш ă р т т а н  т а т Л к с е м .
Çăкăр чĕлне. виççĕшне.
Хуçса çнме кашнннчен 
Ретĕн-ретĕн ячĕçĕ.
Сас илтĕнчĕ хуçаран:

Çăкăр çнтрĕ-н кашнине? 
Çнтмен пулсан пурне те —
Кил хуçийĕн татах пур.
Сас нлтĕнст халăхран:
-  Çнтет! Кашннн валли пур. 
Тавах хура халăхран!
Кĕреке юрри пуçланать.
«Алран каймн аки-сухи.
Асран каймн атти-анни. 
Аки-сухинчен уйрăлас мар. 
Аттн-аннине ай манас мар 
Мĕншĕн асăнас нирĕн аттене? 
Мĕншĕн асăнас пнрĕн аттсне? 
Пĕчĕкрен пысăк ай тунăшăн. 
Пĕчĕкрен пысăк ай тунăшăн. 
Мĕншĕн асăнас иирĕн аннене? 
Мĕншĕн асăнас пирĕн аниенс? 
Пнре çуратса ÿстернĕшĕн,
Кăкăр 'сĕтне çнтернĕшĕн.
Уннче картн пнтĕ пулинччĕ. 
Уннче карти питĕ пулннччĕ.
Хура халăхран самах килмннччĕ. 
Хура халăхран сăмах кнлмннччĕ. 
Ял-йыш. пускил пĕр пулинччĕ. 
Ял-йыш. пускил пĕр пулннччĕ.

Еçме-çнме лайăх пулинччĕ. 
Ĕçме-çиме лайăх пулннччĕ. 
Мăйăр катас,ай тĕш тăвас. 
Мăйăр катас,ай тĕш тăвас. 
Тĕшшине пĕрле ай çнер-н, 
Тĕшшине пĕрле ай çиер-и. 
Хуппнне сапса ай ярар-и, 
Хуппине сапса ай ярар-н.
Ĕмĕр пĕрле ай пурнар-и.
Емĕр пĕрле ай пурнар-и, 
Вилессе уйрăм ай внлер-и, 
Вилессе уйрăм ай внлер-и. 
Акнă тыррн кĕр пулинччĕ.
Акнă тыррн кĕр пулинччĕ.
Хура халăха çăмăл пулннччĕ. 
Хура халăха çăмăл пулннччĕ. 
Асран кайми пĕлĕш-тантăш. 
Асран кайми пĕлĕш-тантăш^ 
Пурннчен ытла пускил. ял-йыш. 
Ай ĕçср-н. ай çиер-и.
Внлнччен пĕрле ай пурнар н. 
Внлнччен пĕрле ай пурнар-и*.

Кĕреке юрри вĕçленчĕ.
Сăра пичкн пуçланчĕ.
Хăннсене Ментелей 
Çапла калать чукпуç пек:
-  Халал иарар паттăра. 
Ытарайми Улăпа.- 
Улăп сĕтел айĕиче 
Чĕркуçленнĕ ача пек.—
-  Халал сана. Улăп паттăр.
Эс пнрĕншĕн хамăр ывăл. 
Сурпан çыхнă хĕрарăмсем -  
Пурте пулĕç саяшăн анну.
Така пуçне çинĕ арсем -  
Пурте пулĕç саншăн аçу.



Ху çулăнтн яшă-хĕрсем — 
Йамăкуиа шăлну пулĕç. 
Аçу-аннÿ сана пнллет:
Çирĕп сывлăх ялан сана, 
Вăй-хал, ывлăм,-ялан саиа. 
Хĕн-хур сана ан çыпăçтăр, 
Телей санран ан уйрăлтăр. 
Тăшман тенн — айра пултăр. 
Туслăх тенн -  çумра пултăр. 
Çăкăр-тăвар кĕлмĕçсенне 
Çисе ан кур -  ĕмĕртс те. 
Çăкăр пулсан -  пурте пулать. 
Çăкăр-тăвар хăвăи пултăр. 
Аçу-аннÿн çăпати пуçне 
Тытрăн кăна аллупа эс. 
Хыткукарла хăтланмаран. 
Халăх хăй те çакна туйрĕ: 
Санра ирсĕр çăткăнлăх çук.
Ун вырăнне сăпайлăх пур. 
Таса чĕрсллĕ -  пирĕшти пск. 
Майрус натне çул тытас тен. 
Çав нрсĕре тĕп тăвас тен. 
Каяс çулу такăр пултăр. 
Пирĕн пил те çирĕп пултăр. 
Сана халал çавах пулать.
Ана сана халăх парать 
Ш ур алшăлли -  арат релнкне 
Сĕм авалран упранине 
Сыпăкран сыиăка арпуç ăна 
Парса пынă халалласа.
Эс халăхшăн тăрăшатăн,
Çак алшăллн санра пултăр. 
Вăл хăватлă. Тннĕсе те 
Çĕнтерет вăл вăй-халĕпе.

1 Р  е л и х к с Дратйи авалхи саыаиассичеи ххтнй асамлă ипали

Унтан ыйтан çулна тăсма. 
Тинĕсре те вăл çул уçать. 
Анчах эсĕ ан ман çавна:
Ун вăй-халĕ шутра вара.
Внç хут кăна вăл çул уçать. 
Кайран вара вăйсăрланать. 
Майрус патне çул тытатăн. 
Йăс шывĕпе тĕл нулатăн.
Эс ун урлă каçсассăнах 
Çĕр пÿрт тĕлне тухмалла сан. 
Унта виçĕ арçын пурăнать. 
Виççĕшĕ тс чăлах вара. 
Калаçтарсан эс вĕсенс 
Анланмалла пĕр-пĕринс 
Пĕлен Маçик ăçтнне те.
Çав Майруспа çапăçмашкăн 
Ахплат паттăр кунтаи кайрĕ. 
Тавăрнмарĕ. Аçтан нĕлен, 
Майрус куллн пулчĕ, тен?

Халал нлсен халăхран, 
Халăхпа сывнуллашсан,
Ана тарăн пуç тайсан,
Улăп каллех çул çинче. 
Майрус патне çнтмелле.



Çирĕм пĕрремĕш юрă
УЛАП МАПРУСАСАМЛАХНЕ 

СИРСЕ ЯНИ

М а й р уе  М аçик  ăст аçа йна  нйваш  ĕм гт н е  
па м а н ш ă н  т ерм ерг усрат ь . В ă л  ă çт а  ла р н и н е  «иçĕ çы н  кăн а  пелет  
Ç авăнш ăн  М айруе  »ĕсене асам ласа  ч ă я а ха  к ă л л р а т ь . «ĕсем пĕр  яи 
р и н е  ă н ла н м а ç ç е . У лă п  ю рă ю р ла т ь . У н ю рри  п у л а ш н и п е  чăлл»  

еем п ер  п ĕр и н е  ă н л а н а  п уç ла ççе . калаçаççĕ .

Хура вăрман хÿххине 
Суйларăмăр пахнне.
Хайлавсене чаплнне.
Улăп çннчен хуннне,
Савăшлашсах пухрăмăр.
Çĕнĕ юрра кĕртрĕмĕр.
Улăп паттăр ннçетре.
Пĕлме май çук. хаш енче?
Пач татмашкăн ун çулне 
Куç хываççĕ темле те.
Хĕвел тухать çурçĕртен.
Уйăх анать внç тĕлтен.
Ала çăлтăр хÿттннчен 
Шуçăм нртет ернпен.
Уксах така утнă пек.
Пĕр хутчен мар. çнч хутчен.

Улăпăн пуç çаврăнмасть.
Пăтравлăхран хăрамасть.
Сĕм-сĕм вăрман хĕррнпе.

Турнвыла лаппнпе 
Улăп утать малалла 
Хăй пĕлнĕ пек çулпала.
Тĕл пулать шур пĕлĕте, 
Шăвăнмасть вăл ннмĕн те. 
Улăпа вăл çул памасть. 
Хăй урлă та каçармасть. 
Улăп калать пĕлĕте: 

Чăрмантарма юратан 
Эсĕ нккен. Уншăн ак 
Лекен сенкср тÿпене.

Тĕртст ăна çÿлелле. 
Пĕлĕт вĕçет тÿпене 
Хĕвелпе тан пулнччен. 
Сарă хĕвел хĕртнннчен 
Пăсланать вăл тнинччен.

Шур çнттине. пĕлĕте, 
Кам ывăтрĕ тÿпене?—
Сас илтĕнчĕ хÿтĕрс, 
Аслати пек кĕрлесе.- 
Каллех Улăп? Чарусăр! 
Хăйие аскăн тытать вăл 
Çĕнĕ пĕлĕт çиттине. 
Кăмăла хыт кайннне. 
Ывăтнăшăн тÿпене 
Чунне нлеп унăнне.- 
Ĕрлсшет çеç çнл ашшĕ. 
Ирсĕрленет ĕмĕчĕ.

Тапăннччен Улăпа 
Çапăнать вăл ман сăрта. 
Сăрчĕ каять йăванса 
Уй лапинне хупласа.
Сăрт тÿннншĕн хĕпĕртет. 
Çапла шутлать шеремет: 
«Вăл ман умран нртетсх. 
Уи чух пуçне çнетсх».



Çилĕн çиллес çук пекех. 
Чамăртанать чĕрĕп пек.
Çапла Улăп паттăра 
Улталасшăн -  шутлăр-ха!
Улăп çулне тăснă чух.
Ун умĕнчен нртнĕ чух 
Вăл ĕшкĕнсех тилĕрст 
Паттăра хыт мииретме. 
Кăкăрĕнчен çапăнать.
Хăй аякка ыткăнать.
Аичах та ун талпăнĕ 
Хнр качаки тапкăвĕ,
Хăй çулĕнчен и1 ит чакмасть, 
Çулне тăсать çав-çавах...

Çнл ашшĕ ним лăиланмастъ. 
Ирсĕр ĕçне пăрахмасть.
Çĕр-çĕр патман хăйăрпа 
Куçран сапать Улăпа.
Куçис шăлса тасатсан 
Паттăр çанах суккăр мар.

Ват çил каять пăвăнса. 
Кайран йĕрет ахлатса. 
Куççульне. пăр пеккине, 
Юхтарать вăл тинĕсе.
Çав вăхăтрах çиçĕнсе.
Тинĕс хумĕн капланса.
Çĕр çуммнпе йăванса. 
Умлă-хыçлă явăнса,
Вут-хĕм кнлст талкăшса.
Часах хыпать Улăпа 
Çунтарасшăн çулăмпа.
Анчах Улăп çипуçнс.
Нар пск çунан пнт-куçнс. 
Кукамăш пек çнрĕп те.
Ним тăваймасть вут-хĕм те. 

Утсан-утсан малалла-

Кĕлленнĕ хнр хыçалта.
Улăп тухать шыв хĕрне, 
Пăхма хăруш ун енне.
Икĕ çыран хушшипе, 
Кăварланса кайнипе,
Йăс шыв юхать хум ярса, 
Çыранĕпе харкашса,
Улмури пек тĕмсĕрсем 
Йăс шыв тăрăх ишеççĕ, 
Пĕрене нек шăлĕсем 
Çырансене чĕреççĕ. 
Хăш-нĕрине, тĕмсĕрне, 
Çиллес юхха темеллс.
Юхха шутне кĕмесен -  
Леш тĕнчерн чун ку тен. 
Вĕçес пулсан тупене -  
Хуплатех пуль тĕичене. 
Хăранипе çавсснчен 
Теприн чĕрн çурлатех.

Улăп тăрать шутласа: 
«Ман леш енне каçмалла, 
Çĕрпÿртре те пулмалла. 
Анчах шывĕ сарлака, 
Сикссх вĕрет, чăрсăркка. 
Умри, чăн та, тамаша,
Ман кунта мĕн тумалла? 
Парнеленĕ алшăллн 
Çул уçатех ман валли. 
Пулăшăвĕ пит сахал,
Виç хут кăна. Васкас мар».

Улăп утать малалла, 
Шыва хирĕç тăвалла,
Пĕр кун çеç мар, пĕр эрне. 
Çапах тухмасть ун вĕçне. 
Тĕл пулать вăл кĕпере. 
Кĕпер пăхма чиперкке.



Çапах ăна тĕрĕслет.
«Урлă каçма пулать».— тст. 
Кĕпер урлă каçсаиах,
Утма çулпа утсанах.
Хăрнă юман хÿттннче 
Курать çĕрпÿрт ларннне. 
Улăп кĕрет çдрпÿрте.
-  Саламлатăп пурне те!- 
Тесе хыттăн вăл калать, 
Çĕре çнтн пуç таять.

Унта внç çын. Внççĕш те 
Чăлахсем пек хĕнлĕхре, 
Тухнă этем шутĕнчен.
Куçĕ шăтса юхнăран 
Шурпуçĕ сĕм-суккăрах. 
Тепрн вара кукăрскер, 
Сăнран çнрĕм çулхнскер.

. Ун чĕлхнне татнă пуль? 
Çăварĕнче чĕлхн çук. 
Сăмахне те çавраймасть, 
Халап-юмах çапаймасть. 
Внççĕмĕшĕ -  каска пек, 
Вăй-халран та маттур тен. 
Анчах темшĕн хăлхасăр. 
Çынна пăхать кăмăлсăр.

Паллах, вĕссм пĕр-пĕрне 
Анланмаççĕ ннмĕн те.
Улăп шутлать ăшĕнче: 
«Анланмарĕç мана та. 
Вĕсемпе мĕнле калаçас? 
Юрра кашни юратать, 
Анкармашкăн тăрăшать,
Пуç мнмнне тасатать. 
Çăралатса хăварать. 
Хаярлăх та юрăран 
Лăпланать тет кайранрах.

Хăш-пĕр юрă чĕрене 
Ларса кхтать чн тĕпне. 
Ху.мханмалла юрласан.
Тен. ăнланĕç мана та.
Малтан юрлас çак юрра: 
«Хура пнке. çĕмĕрт куçăм. 
Çурхн чĕкеç. эс асăмра.
Ял-ял тăрăх ал ĕç туса.
Сăмах тухрĕ сана савса. 
Кук-кук. кук-кук,
Чăпар кайăк,
Çурхн чĕкеç савмасть мана 
Çырă пнке. кăвак куçăм, 
Шăпчăк кайăк, эс кăмăлра. 
Ял-ял тăрăх ал ĕç туса,
Сăмах кайрĕ сана савса. 
Кук-кук, кук-кук,
Чăпар кайăк,
Шăпчăк кайăк савмасть мана. 
Сарă пнке, мерчен куçăм. 
Саркайăкăм. эс чĕрере.
Ял-ял тăрăх ал ĕç туса,
Чапа тухрăм сана савса. 
Кук-кук, кук-кук.
Чăпар кайăк.
Саркайăк та савмасть мана».

Внç чăлаха тннкерсе 
Улăп пăхать хĕрхенсе.
Анчах вĕсем çав-çавах.
Хăнк туни те палăрмасть. 
Улăп тăсать юррнне, 
Паттăрсенчен нлтннне:
«Эпнр ĕлĕк ача чухне 
Утланайман ут çнне.
Халĕ эпнр çнтĕнтĕмĕр, 
Парăнмастпăр ютсене.



ИкçС-р çурăм йĕтĕи пур,
Сире пама шухăш пур.
Лрлăр, тĕртĕр шур çип пирие, 
Касса çĕлĕр кĕпееем.
Туран анать шурă кимĕ 
Шур ялавне вĕçтерсе.
Тухăр пăхăр, ваттисем.
Емĕр иртмест тетĕр-им?»

Виçĕ паттăр ыйхăран 
Вăраннă пек туйăнать.
Çамрăк чăлах аллипе 
Шăлса илчĕ çук куçие.
Тепри вара чышкине 
Чăмăртарĕ нккĕшне.
Шурпуç кайрĕ улшăнса,
Çур ĕмĕрне чакарса.
Тарать халь вăл юманла, 
Кĕçех вăрçса каясла.

Улăп каллсх юр юрлать, 
Сасси тухать савмалла.
Ннкам манмасть амăшне 
Кăкăр сĕтне çннĕрен.
Вĕсем ĕитĕ ача мар,
Юрлас мар-н çапла ман? 
«Анне мана çуратнă,
Кăкăр сĕтне çитернĕ,
Сарă хĕвел хăй пулса 
Емĕрлĕхе ăшăтнă.
Анне мана пийленĕ,
Чĕрçн çинче сиктернĕ.
Тулли уйăх хăй пулса 
Кун-çулăма сыхланă.
Анне мана ÿстернĕ, 
Лăпка-лăпка юратнă,
Кĕмĕл çăлтăр хăй пулса 
Пуриăç тытма вĕрентнĕ.

Анне мана ÿстернĕ, 
ÿссе çитсен калаиă:
Амăрткайăк пулсамăр.
Сăртсем çинче вĕçсемĕр. 
Лмăрткайăк пулаймарăм. 
Сăртсем çинче вĕçеймерĕм. 
Шăпчăк кайăк пулайăп-ши,
Эи халăха юрайăп-шн?»

Чăлахсем х ал ь-  паттăрсем, 
Уй варринчи юмансем!
Улăпа чуптăваççĕ,
Улăпа тав тăваççĕ.
Улăп вĕсемпе савăнать.
Çав вăхăтрах калаçать'
-  Эпĕ килтĕм çак енне 
Аслă Атăл хĕрринчен.
Çак енне çул тăснччен,
Сĕм вăрмантан тухнччен 
Эп тĕл пултăм шурпуçпа. 
Сăмахларăм эп унпа 
Вăл каларĕ: «Çынсене 
Усал Майрус пĕтерет.
Кайса çăл-ха вĕсеие.
Чăи малтан çăл пикене.
Нар питлĕ Элпинене,
Сар тĕнчерен килнине.
Маçик ăстаç ăçтине 
Çав хĕр кăна пĕлет тет». 
Унччен манăн çула май 
Внç чăлаха çăлмалла.
Çав чăлахсем... Эсир вĕт? 
Иĕлес килет снрĕнтеи:
Майрус Маçик ăстаçа 
Ма курайман çав таран?

Чăлах пулнă çынсенчен 
Пĕри калать ерипе:



Маçнк ăстаç патĕиче 
Эпир пулиă хăиара.
Уи чух нире сăмах май 
Вйл иĕлтерчĕ çакна та: 
«Эп илтсеччĕ ĕлĕкрех 
Асаннерен аиличчен -  
Тин çеç тунă кĕслепе, 
Кунĕи çĕрĕн тенĕ пек,
Çĕр те пĕр пии кĕвĕ тет 
Каласассăн канмасăр,
Çĕр те пĕр пин юрă тет 
Юрласассăн кĕслеç тет, 
Аслă Чăваш çĕрĕнчеи 
Иикек тухса тарать тет.

Чăвашсене иикекрен 
Хăтарас тенĕ ĕмĕтпе 
Маçнк ăстаç киленнĕ,
Ĕçе хастар тытăннă. 
Çнтмĕл çнчĕ çĕрте вăл 
Хатĕрленĕ чăрăшсем, 
Çнтмĕл çичĕ сĕткен вăл 
Хĕрсе пухнă витрепе. 
Çитмĕл çич хут йывăçне 
Ислетнĕ вăл сĕткенре. 
Çитмĕл çич кун хушшннче 
Ана Маçнк типĕтнĕ.
Çавна МаЙрус пĕлнĕ те 
Кураймасăр внлеслс 
Шыранă вăл ăстаçа. 
Шап-шур пуçлă чăваша. 
Ашкăиса. хĕн кăтартса 
Хуçасшăн пулнă Маçике.

Çавна ăстаç пĕлнĕ те 
Тарма тухнă инçете.
Инçе çула пире те 
Маçнк чĕнчĕ хăйпеле.

Килĕшрĕмĕр Маçикпе 
Çула пĕрле тăсмашкăн.
Çав вăхăтрах нрхине 
Пнкене тĕл пултăмăр.
«Çĕр айĕнчи тĕнчерен.
Патша хĕрĕ Элпине», -  
Терĕ пире сарпике.
Çав вăхăтрах çухалчĕ. 
Амăрткайăк вăл пулчĕ.
Сарса ячĕ çунатне,
Ларăр терĕ пурне те.

Внçсĕмĕр те Маçикпе 
Ларасшăнччĕ ун çнне.
Вĕçсе кайма иулмарĕ,
Майрус çитрĕ вĕçтсрсе.
Этем сăнне нлменрен 
Амăрткайăк пикене 
Асамлăхпа çĕнтерчĕ. 
Куçне-пуçне çиçтерчĕ. 
Ятла.машкăн тытăнчĕ.
«Манне чуна кăларасшăн. 
Саркаланса пурнасшăн? 
Маçик патнс. ун çĕрпÿртне. 
Эсир кĕнĕ внçсĕр пĕрле. 
Тавăрмалла ман та сире. 
Ирсĕр ĕçе тытăннншĕн 
Ман тавăру — вăт çакăн пек: 
Выльăхссм пек ĕмĕр пурнăр, 
Пĕрн -  куçтăр чĕлхесĕре. 
Тепрн вара -  хăлхасăра, 
Внççĕмĕшĕ -  сĕм-суккăра. 
Кил ăçтине ĕмĕрлĕхе манăр. 
Сăмах çапса ларсассăн та 
Пĕр-пĕрнне ан ăиланăр, 
Кĕлре пăрçа пуçтарса 
Асапланăр виçсĕр те.



Кбпер урлй çын каçсан.
Эснр ăна ăнлансан,
Ыталаса чуптусан,
Ман асамлăх снрĕнтен 
Çав кунтан тнн снрĕлет.
Уи пек çын халь çуралман, 
Çуралма та пултарман».
Çак çĕрпÿртре виççĕр çул 
Хĕн куртамăр - чăтма çук.
-  Маçик пиркн кала-ха,
Лна аçта тупмалла? —
Пÿлчĕ Улăп йĕкĕте.

Эсĕ мана ан пÿл-ха, 
Пар-ха сăмах ваклама. - 
Майрус Маçнк мучнне 
Татса хучĕ ихĕрсе:
«Эсĕ, Маçик, ман тăшман. 
Сан пек тăшмаи ман пулман. 
Санра чăваш ĕмĕчĕ.
Çав ĕмĕте нрĕкпе 
Памасассăн... тĕрмере 
Çĕрсе выртан ĕмĕрех.
Унта выçса хăрăнсан, 
Сывлăшсăр хыт аптрасан, 
Чăваш халăх ĕмĕтне 
Эс парăн-ха ирĕкпех.
Ыттнсем пек эсĕ те 
Кĕтен пуль-ха йÿтеçсе 
Пĕр-пĕр çĕрте, Чăвашра, 
Çураласса паттăра 
Кĕтех, кĕтех эс ăна,
Унччен кăнан ман патра. 
Паянтан çак çăлкуçран 
Вут-хĕм сапма пуçласан,
Çнчĕ çухрăм сарăлса 
Иăс шыв юхĕ шарласа.

Хаярланать йăс шывĕ, 
Тĕмсĕрсемпс вăл тулĕ,
Ма,н сăмахран вăл тухмĕ. 
Пĕвелетĕп эп ăна 
Шыварманне авăрма.
Вăл тыр-нулсем авăртмасть, 
Унта çу та çапăнмасть.
Çăм та унта таптанмасть. 
Эпĕ лартнă арманта 
Авăртăнать çăмарта. 
Çăмартасем Чăвашра 
Çителĕклĕ— мăй таран. 
Çăмартасăр юлсассăн,
Халăх пĕтет тĕпрен вăл. 
Тĕпрен пĕтнĕ халăхра 
Аçтан паттăр çуралать?» 
Каларăм мĕн пĕлнинс,
Урăх ним те пĕлместĕп. 
Пикепеле Маçике 
Çăлсан пнтĕ аванччĕ.



Çирĕм иккĕмĕш юрă

УЛАП МАÇИК МУЧĔШНЕ 
ТĔРМЕРЕН ХАТАРНИ

У ла п п а  А х п л а т  п а т т а р  
В * еея  М а йруе а р м а н  пеяим е. арм анм е ÿпĕнт ер еççе  Э лп и нен*  çйлаçç*

Улмуççн айне çул турăм.
Çулçишен мар. улмншĕн.
Çĕр-çĕр ялта эп пултăм,
Хамшăн мар эп, халăхшăн.
Хайлавсене. хаклннс,
Улăп çннчен хывннне.
Пĕрчĕн-нĕрчĕн пуçтартăм.
Мерченлетме якатрăм.
Мерчен-юррăм. ян янра 
Улăп ĕçне çутатса!

Улăп кĕпер патĕнче.
Ятсăр мăн сăрт айĕнче.
Ун пуканĕ -  тунката.
Пуçне ватать шутласа:
«Мĕн тумалла кĕперпе,
Мĕнле тупас пнкене?!»
Хăй çнне хăй тарăхса 
Сăрта çапать агтграса.
Сăрт çурăлсан çурмаран -  
Çнчĕ татăк пулать çав.

Пĕр татăкĕ -  сар пнчке.

Кăшăлĕсем пит хнтре. 
Пички туртать çĕр патман, 
Çÿллĕ ватă юманран.
Сар пичкенне пĕр тĕпне 
Улăп çапса çĕмĕрет.
Унта ластак, хураскер, 
Пăхма питĕ тискерскер. 
Çапах ăна уçать те 
Курать серте курăкне.

Серти йÿçнĕ пăнчăхса. 
Кăвакарнă ытла та.
Çурать сăмса шăтăкне. 
Чăтма май çук ннмле те. 
Улăп капмар пнчкене 
Псрссшĕн йăс шывалла. 
Пнчке каять чĕтресе.
Ун хыçĕнчен шавласа.
Çав вăхăтрах ластакĕ 
Вут-хĕмпеле хыпăнчĕ. 
Маттур каччă курăнчĕ.
Сар пнчкерен тухсанах 
Вăл пуçларĕ калаçма:

Эпĕ Ахплат. Чăвашран. 
Аслă Çавал енĕнчен,
Çÿлти Кăнаш ядĕнчен. 
Персе çитрĕм çак енне 
Çăлма халăх ĕмĕтне.
Эсĕ вара кала-ха,
Кам пулатăн? Кунтн мар? 
Улăп тетĕн? Илтмен ят. 
Паллашрăмăр сăмах май. 
Эсĕ мана çăлман-тăк -  
Çак пичкерех çĕреттĕм. 
Мана Майрус асамла 
Тытсассăнах çакăнта, 
Чăваш халăх ĕмĕтне



Вăйпа çăлма килнĕшĕн 
Муталарĕ эрнеччен.
Майрус ютра пулмалла. 
Çавăнпа усă курмалла.
Вăл каялла кнличчен. 
Асамласа яриччен 
Кĕпер урлă каçмалла.

Анчах пире каялла 
Вăл каçарма шутламасть. 
Кĕпер çинчн кавирĕ 
Чăн та вара эсреллĕ. 
Чунăмсене илмешкĕн — 
Пире шыва утасшăн,- 
Терĕ Улăп Ахплата.

Ахплат хирĕç хуравлать: 
Кавир çÿппе хупланнă. 

Илемлĕхне çухатнă.
Çав çÿп-çапра асамлăх. 
Майрусăн çĕн пăявĕ.
Кĕпер мĕншĕн каçарать 
Вйл хăй урлă чăн малтан? 
Каçакансем хĕрхенсе 
Ана çÿпрен хăтарĕç 
Тесе шутлать ялан вăл. 
Каçакансем ун çннчен 
Шутламаççĕ нимĕн те. 
Кавнр çавăншăн тарăхса 
Каçакана аякка 
Шыва тĕртме тăрăшать. 
Кавир çинчн çÿп-çапа 
Ак çак йÿçек хăйпăтать. 
Кайран ăна хывăхпа 
Тасатмалла васкаса.
Хăй хăварнă вырăнчех 
Ахплат тупрĕ хывăхне. 
Хăйпе нлчĕ пурне те.

Темле шăршлă пулсан та. 
Хăсăк чуна çурсан та 
Улăп йăтрĕ пичкене, 
Пăнчăхланса кайнине. 
Утрĕç кĕпер еннелле.

Кавир курсан вĕсене 
Авкаланма пуçларĕ.
Ик вĕçĕпе çĕкленсе 
Çатăлтатма тытăнчĕ.
Улăп ĕçре ÿркенмест. 
Кĕпер çинчи кавире.
Урса кайнă пулсан та. 
Çăвать серте йÿççипе. 
Тĕлĕнмелле кавиртен: 
Çунă вĕçĕ ĕлккенрен 
Лăпкă çурхн каçсенчен. 
Çепĕç çеçпĕл чечекрен. 
Çуман вĕçĕ еккинчен 
Чăрсăр вĕри çĕленрен, 
Урать сĕмсĕр путсĕрле. 
Утма май çук нимле те. 
Ахплат сапать хывăхне 
Çунă кавир тăршшнпе.

Кĕпер урлă каçсанах 
Пăхрĕç кавир еннелле. 
Вăл вырăнтан тапранман, 
Выртать кăна йынăшса. 
Ахплат илчĕ сывласа, 
Кăкри тулчĕ сывлăшпа. 
Кайран вĕрчĕ тăвăлла 
Кавир тĕсĕ кĕриччен. 
Кавир çинче пин чечек. 
Чечекĕсем тĕслĕрен -  
Хăш улăхра ÿснĕ тен. 
Кавир выртать тăсăлса, 
Сар хĕвел пек ялкăшса.



Мĕншĕн шыва нккĕшне 
Ынăтмарăн вĕсене?
Кĕнер хăртать чĕлхнне 
Ялтăракан кавнре.
Кавнр ăна хирĕçлет:

Итле мана тимлесе. 
Майрус хĕртен хăраса 
Ма тивмелле вĕсене?
Ун та шалчи тулать ак, 
Унтан чăваш хăтăлать. 
Улăп килчĕ çак енне,
Хаклă кавир эпĕ те.
Çук халь манра хаярлăх 
Çыина сиен тумалăх.

Шывĕ çавна илтсенех 
Хум кăларать тинĕсле. 
Анчах кавир тĕркере,
Йăс шывĕнчен инçетре. 
Тĕрке пулчĕ пысăк кăк,
Ун хыçĕнчен çăмкайăк, 
Сарса ячĕ çунатне -  
Икçĕр хăлаç пулать тен.
-  Ларăр! Инçе вĕçмелле, 
Терĕ кайăк пурне те.

Кайăк вĕçет тÿпере 
Айра сăрта куриччен. 
Кайăк аичĕ çĕр çине.
Кĕçех таçта çухалчĕ.
Сарă пнке курăнчĕ.
Пикен сарă çÿçĕсем -  
Чĕмпĕр енчи кăлкансем, 
Куçне сенкер тÿпе тен.
Куç харшнсем çавăн пск,-  
Сарă хĕвел шевлнсем.
Пĕвĕ яштак хурăнран. 
Тути пнçнĕ çырларан.

Сассн -  çитмĕл кĕвĕрен, 
Кĕслесенчен нлнĕ тен.

Кунта вĕçсе çитнĕрен 
Ларма лекрĕ çĕр çине. 
Мĕншĕн тесен çакăнтан 
Чару чиккн пуçланать.
Çав чаруран каçсанах 
Вăй-хал пĕтет самантрах,- 
Терĕ пике кÿренсе. - 
Юхан йăс шыв хумĕсем,
Куç умĕнчех урнисем, 
Майруспа тĕл пулаççех,
Мĕн курннне калаççех.
Вăл çакăнтан нртет-ха,
Тĕл пулмалла унпа ман. 
Вăхăт та пур калаçма. 
Пĕр-пĕринпе паллашар. 
Патша хĕрĕ. Элпине - 
Сарă тĕнче тенинчен.
Маçик мучн килĕнче 
Кĕсле кĕвви янратчĕ.
Ун нек кĕвве ман енче 
Каламаççĕ темелле.
Пĕрре, тĕттĕм каçхнне,
Сар тĕнчерен улăхсан 
Мучин кĕсле кĕввине 
Илтеймерĕм аякран. 
«Мĕскср пулнă ват çынна, 
Курас килет ман ăна»,-  
Терĕм те эп хайхинс 
Кĕтĕм вара ун кнлне. 
Пĕлтĕм унăн хуйăхне, 
Майрус усал ĕмĕтне,
Ана пĕтерсс теннне.
Эп çăмкайăк пултăм та 
Ларма хушрăм хам çине.



Эпĕ кайăк пулсанах, 
Майрус мана тапăнчĕ. 
Асамлăхпа пĕтсрчĕ.
Эпнр-камсем пулннне. 
Мĕнле асап туснине 
Куртăн хăвăн куç'упа. 
Каламастăп çавăнпа.
Эпĕ кунтан кайиччен 
Тархаслатăп чĕререн: 
Маçнке те çăлсамăр,
Ана куи-çул парсамăр.
Вăл халь Майрус çĕрĕнче, 
Çĕр айĕнчи тĕрмере. 
Çăмарта пек ун тĕрмн. 
Ьçмеллн шыв унта çук. 
Çимеллн те пĕтрĕ пуль.
Çав Майруса çĕнтерме,
Ун тĕшмĕшне пĕтерме 
Май-меслетне пĕлмелле. 
Майрус чее, усал та, 
Сулахайран асамлать. 
Сылтăм енчен — вăл айван, 
Нншлĕ çын пек вăл унтан. 
Çавăнпа та усала 
Иăс шыв çинчи арманта 
Тытсам ялан сылтăмра, 
Куçрян ан яр эс ăна.

Çав вăхăтрах аякран 
Вут-хĕм кнлет капланса, 
Çавна пике курсанах 
Çаила калать васкаса:
-  Майрус килет кунталла 
Асамланса хĕм сапса. 
Ахплат, хăпар сăрт тăрне, 
Эсĕ Улăп -  сăрт хыçне. 

Пнке чакать ернпен

Чару чнккн умĕнчен.
Вут-хĕм ăна хăвалать,
Хуса çнтсен сăмахлать:

Ман сăмахран ма гухрăн, 
Ик чăваша ма çăлтăн? 
Майрус ятлать пикене 
Шăнăçайман çнллĕхпе.— 
Çавăншăн эп халь сана 
Çунтаратăп çакăнтах!— 
Сулахая ыткăнать.

Сылтăм енчех юлнăран 
Кÿлĕ пулать Элпине 
Урлă-пирлĕ хум ярса.
Вут-хĕм пулать мăн пулă. 
Кĕлеткерен -  Сăрту тен. 
Çăварне карать янкăшса. 
Шыва ĕçет тарăхса.
Анчах шывĕ сăртланать, 
Сăрт çăварта вырнаçмасть. 
Пулă каять антăхса.
Кайран çурлать шартлатса.

Сылтăм енчс тăнăран, 
Хыпкан мăнтăр пулнăран 
Майрус каллех хср пулать. 
Сехри хытă хăпнăран 
Тарать вăл халь хăраса 
Хăй йăвнне çухăрса.
Ирсĕр Майрус усалшан 
Чару чиккн -  çăлăнăç.
-  Тытаймарăм ирсĕре,- 
Терĕ пике Элпнне.
Вара Улăп паттăра 
Лстăн парать васкаса: 

Тухатмăшсен туйĕнче 
Майрус пулсан çур çĕрте 
Асамлăхне ÿстерет.



Ун чух сана çĕнтерет. 
Çавăнна та кунтанах 
Халех васка армана.
Эх. вăхăтăм кĕскерех. 
Пулăшаймăп çавăнпа.
Сар тĕнчене вĕçмелле.

Улăп калать юлташне:
— Ахплат, ăсат пнкене. 
Майрус кнлне аркатма 
Кайран васка ман пата. 
Унччен энĕ арманта 
Сăмах хушăп Майруспа. 
Пнре пĕрле вăл курсан 
Шнкленсе хыт сыхланать. 
Çавăнпа пĕрле утар мар.

Улăп васкать армана. 
Ш ыварманче вăл пулать. 
Мĕн курнннчен арманта 
«Тĕлĕкре-н эпĕ?» тет.
Пнлĕк пĕрне речĕпсх — 
Пурте туллн туперен. 
Çăмартнсем тĕрлĕрен: 
Çынсен. выльăх-чĕрлĕхсен, 
Тнскер кайăк-кĕшĕксен. 
Улăп пĕрне чашкнне,
Чĕн кантрапа çыхннне, 
Туртса çыхрĕ кашннне.

«Снвĕ çапать хыçалтан, 
Тен, çав нрсĕр усалтан?»- 
Улăп шутлать ăшĕнче.
Юрн калать çакăн пек:

Хуçн çук та, ĕç ăнмасть. 
Еçе кĕме май пулмасть. 
Майрус çавна нлтсенех 
Уçать арман алăкне.
Улăп патне çнтсенех

Хĕр çаптарать сăмахне.
-  Др.ман хуçн эпĕ-ха.
Майрус теççĕ-ха мана.
Эсĕ ĕçе кĕресшĕн?
Мслннк мана кирлĕ-ха.
Таса, ăшă кăмăлпа 
Кçсем пнркн калаçар.
Эс халь лар-ха çавăнта.
Сылтăм енче лайăхрах.
-  Сулахайра уçăрах,- 
Терĕ Улăп Майруса.

Эп пĕчченех пурнатăп.
Кичем мана. чăнахах.
Чăваш халăх çĕрĕнчен 
Кнлтĕм тетĕн. Ман енчен — 
Кăмăл кăна. Паянтан 
Мелник нулан ĕнтĕ ман.
Кайраи. ах, тен - чун туртсан...

Сÿпĕлтетсе лармашкăн 
Ман вăхăт çук. чăнах та.
Эс хĕрарăм. çапах та 
Ыйтасшăн-ха эп çакна.
Çак арманта çич пĕрне. 
Çăмартасем çавăнта.
Çав çăмарта хушшинче 
Çын çăмартн сахал мар.

«Кун пек паттăр Чăвашра 
Çуралиă хăш вăхăтра? -  
Майрус шутлать хăраса, 
Саппунĕпс тар ш ăлса.-  
Мана тытать сылтăмра. 
Асамлаймăп эп ăна.
Вал йĕкĕт-ха. айван-ха. 
Улталăпах çак яша».

Майрус тăсать хăйĕннех 
Илĕртмешкĕн йĕкĕте:



-  Тип çбварпа вăхăт та 
Час иртмест-ха çакăнта, 
Мелннк пулса ĕçличчсн 
Хăиа пулсам ман патра 
Кайран сана шаннипе... 
Кайăпăр-ха пĕр çĕрс!
Аçта тетĕн? Тĕрмене. 
Шывармань мăн пÿртĕнче. 
Уита тăшман ларать ман.

Шăлман тĕпел кукринче 
Улăп вăйпах Майруса 
Сылтăм енчен уттарать. 
Утасшăн мар вăл енчен. 
МаЙрус усал кĕвĕçет.
Уншăн Улăп кăшкăрать: 
«Утмалла сан сылтăмра!»
Сас илтĕнчĕ пĕр тĕлте — 
Сакайĕнчен тухать пек:

Çыи пар! Питĕ выçнăран 
Хырăм хытă касăлать!

«Ахальтен мар вăл мана 
Йĕр еннелле хĕстсрет».- 
Улăп шутлать ăшĕнче.
Хĕре тĕртет йĕр çине.
Майрус ÿкет. йĕр пĕтет, 
Сакайнелле хĕр вĕçет.
Унта йăс шыв ахăрать, 
Майрус çунать, çухăрать.
•— Кун пек арман кнрлĕ мар. 
Унтан часрах хăтăлас,- 
Терĕ Улăп Ахплата 
Курсассăнах юнашар.

Ярса нлет армана. 
Вăркăнтарать шывалла.
Хĕвел анать пулсан та.
Икĕ паттăр васкаса





Псве айне тухнччен 
Çĕр чаваççĕ хыпăнса.
Улăп арман пĕвнне 
Упĕнтерет хайхннс.
Анчах Йăсшыв нртĕхсе 
Çаплах юхать кĕрлесе.

Çăмарта тĕрме вырăнтах, 
Алăксăрах, хăямат,
Ашне кĕрсе кураймăн. 
Çăмарта тĕрме ытамра,
Унна Улăп вăрманта.
«Мĕнле у ç а с ? » -  тет ăна.

У л ăп ,-  терĕ пнрĕштн1, -  
Ан пăшăрхан пĕрре тс. 
Çăмарта пек тĕрмене 
Уçма пĕлеп эпĕ те.

Пăшăлтатать, тем калать, 
Ана Улăп ăнланмасть.
Тĕрме ванма тытăнать.
Маçнк мучн куранать.
Шурпуç пăхать Улăпа,
Ннхçан курман çамрăка.
Ыйту парать çакăн пек:
-  Эсĕ ăçтан? Хăш енчен? 
Кăку камран? Пĕлтсрсем!

Кăк тымарĕ пĕр енчен -  
Ват Услатн нулать ман.
Тепĕр енчен Чĕкеçрен,
Анне нулать-ха вăл ман.
Вĕсем внлнĕ тахçанах.
Çавра кÿлĕ хĕррннче 
Пурăнаттăм пĕчченсх. 
Паллакансем -  пурĕш те

1 П и р * ш т и  -  çынна сыхлакаи турЙ. В4л çыи хулпуççм 
ларать

Улăп тесе чĕнеççĕ.
Улăп тстĕн? Пит аван, 

ÿксе юлман аçуран.
Пурнăçăм ман пит кĕске,
Куç та курмасть нимĕн тс 
Çак кĕслене виличчен 
Мĕнле туса пĕтсрес?
Чĕре çунать çавăнпа.
Кмĕтĕм ман çаплаччĕ,
Мĕн пурĕ те пĕррсччĕ.
Çĕн кĕслепе пĕчченех 
Çĕр пин те пĕр кĕвĕсем 
Калаттарса талăкне,
Çĕр пин те пĕр юррăм ман 
Ун кĕввипе сăвлашсан. 
Аскăнакаи Йăсшыва 
Йăвашлатса юхтарса,
Аслă чăваш ннкскне 
Пĕтересшĕнччĕ пĕтĕмпс.
— Мучи, уншăн ан кулян. 
Сăмах хушма нрĕк пар.
Эсĕ мана ăс парса 
Тума майне кăтартсан,
Çĕнс кĕсле ман алра 
Янратсх-ха шăпчăкла.
Ĕçе халех тытăнар.

КуÇсăр Маçнк мучĕшпс 
Улăп тăвать çĕн кĕсле, 
Карать ăна хĕлĕхис.
Çичĕ хĕлĕх çнтмест-çке! 
Маçнк калать Улăпа:

-  Ан кулянсам уншăнах. 
Ун вырăнне çÿçĕме 
Татса карсам çиччĕшне. 
Çавсем хаклă темрен те. 
Вĕсем - чăваш ĕмĕчĕ!



Кăвак çÿçбм хушшннче 
Упранчĕç ку тарннччен.
Çĕн кĕслепе утсамăр 
пасшмв хĕрне çирĕппĕн. 
Çĕр пнн те пĕр кĕввннс 
Калаттар çав кĕслене.
Çĕр пнн те пĕр юрăпа 
Эсĕ ăна хăватла.
Ун чул кĕсле каласан,
Ун чул юрă юрласан -  
Чăваш ĕмĕчĕ вăй-халра. 
Чăваш ннкекс çÿп-çапра 
Пăсшывĕ те лăпланĕ.
Унпа халăх мр курĕ.

Улăп Маçнк пуçĕнчен 
Емĕтсенс татсанах.
Маçик каять йăванса.
Чунĕ вĕçет Чăваша.
Чăваш халăх йăлипе 
Çĕре парать Маçике. 
Чăваш халăх ĕмĕтне 
Карать çĕнĕ кĕслене.

Пывăр хуйăхпа кайран 
Улăп тухать шыв хĕрне. 
Ларать кĕсле калама, 
Юрлать кĕвве вăйлатма. 
Кĕсле янрать таврара, 
Маçик чапĕ те унта,
Таш кĕвви те çавăнта. 
«Мĕнле калать кĕслине, 
Çепĕç юрлать юррине?
Кун пеккине çакăнта 
Эпир илтмен нихçан та».— 
Теççĕ пурте таврара -  
Саркайăк та, шăпчăк та. 

Юханшыв та шавлăхне

Тĕлĕннипе пусарать,
Улăп паттăр юрри те 
Мăн хумсене салатать.
Пăс юханшыв вырăние 
Юхать тăр шыв. Чаплă-çке! 
Улăп чунтан савăнать. 
Кĕсле çинчен куç ямасть.

Çĕр пнн кĕвĕ шăранеан. 
Çĕнĕ кĕсле йынăшать.
Çав вăхăтрах ĕретĕн 
Хĕлĕхĕсем татăлчĕç.
Юлчĕ кăна çнч хĕлĕх. 
Чăваш халăх ĕмĕчĕ.
— Пнн-пии кĕвĕ каларăм, 
Çĕр пин юрă юрларăм, 
Юлчĕ кăна пĕр кĕвĕ. 
Юрламалли ман ĕнтĕ 
Юлчĕ кăна пĕр юрă.
Тата кĕсле каласан,
Тепĕр юрă юрласан 
Татлĕç ĕмĕт хĕлĕхсем.
Халăх юлĕ ĕмĕтсĕр.
Инкек юлчĕ Чăвашра. 
Çавăнпа эп айăпра,- 
Тет те Улăп кулянса 
Кĕсле парать Ахплата.
-  Хаклă кĕсле ак çакă. 
Унта халăх ĕмĕчĕ.
Ана усра ăстăнпа.

Улăп йывăр шухăшпа 
Çулне тăсрĕ сукмакпа.



Çирĕм виççĕмĕш юрă

АСАМАТ УЛАП ВАЛЛИ 
ХАРТПА АИПАЛТИ ТУНИ
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Йĕлтĕр турăм йĕлмерсн 
Тусем çннче ярянма,
Туя каерăм вĕçĕнчен 
Çĕн туяна çул тăсма.
Ыйăх чăнтн нулнччен.
Ялта ята кĕрнччен 
Каяр мар-н тнмĕрçе 
Асаматпа пуилеме?

Асамат хăй лаççинчех 
Чаплăн ларать сак çннче.
Уншăн паян чаплă кун.
Ун лаççинче хăна пур.
Хăни Улăп. хаклăскср,
Пит инçетрен килнĕскср.
Савса пăхать Улăпа.
Сăмах ваклать кăмăлпа.
— Эп тем курнă пулсан та,

Тĕлĕнтертĕн эс мана. 
Манман-н эс çав куна? 
Илетчĕ вăл ман чуна.

Хĕвсл тухса сарăлсан. 
Çав кун утрăм лаççăма. 
Вучахăма чĕртрĕм те 
Хĕртме хутăм тнмĕре.
Çав вăхăтрах тем иулчĕ. 
Çĕр киереннĕн туйăнчĕ. 
Арамçн сăрт, ча 1ыăскер. 
Пин çул лăнкă ларнăскер. 
Çав кун сивчнр ернĕ пек 
Хыт чĕтресен виç сехет, 
Çиçĕм çнçрĕ ялтăртса 
Çунтарасла тĕнчене.
Аçа çапрĕ шартлатса.
Çуй нуçланчĕ темелле. 
Çумăрĕ те чашлатса 
Ун чух çурĕ юхтарса.
Ун пеккнне, чăнах та,
Эпĕ курман нихçан та. 
Сăртри тарăн кÿлĕсем. 
Юханшывсем. çăлкуçсем 
Анаталла юхнă май 
Чул йăтăнчĕ пнт нумай. 
Сăрт айĕнчн уй-хнрсем, 
Шыва кайрĕç акниссм.
Эх, шыв таипи хăпарать! 
Пăлтах ăнраи кăларать 
Пĕкĕте вăл. Кĕтĕве 
Шыва ярать— иĕччен те.

Эсĕ. Улăп. ăстăнна 
Çухатмарăн. Выльăхна 
Иăта-йăта тип çĕре 
Пуçтартăн эс пĕчченех. 
Маттур пултăн. Улăпăм.



Сана пăхса савăнтăм.
Лăш усмарăн аллуна. 
Тдлснтертсн мучуна.
— Эс ун чухне тăрăшса 
Пулăшман-тăк вăхăтра.
Çур кĕтÿпе юлаттăм.
Халăха шар тăваттăм.
Хăв ывăннă пулсан та 
Темле йдпе-сапара 
Лаçран тухрăн васкаса 
Кĕпер хывма лапамра. 
Арамçнрен пуçласа
Сăр шыв хдрне тухмалла. 
Дсталăхна кăтартрăн.
Кĕпер тума блкĕртдн.
Çав кĕперпе выльăха 
Хуса кайрăм тăвалла. 
Выльăх-чĕрлĕх. чăнах та. 
Çухалмарĕ ннçта та.
-  Тăвас тесех кĕпернс 
Хыт тăрăшрăм ун чухне. 
Халь вăл уйăх çĕрĕнче. 
Кĕмĕл кермен умĕнче. 
Кун-çулăм ман кĕскелет. 
Кăнттамланать ал çавăрнĕш 
Чĕре тапмĕ хальхн пек.
Куç вăйĕ те ман чакĕ.
Эх. юлать ман пĕр ĕмĕт. 
Пурнăçланмĕ вăл ĕнтĕ.

Ĕмĕтĕм ман çакăн пек: 
Вилнччен эп тăвасшăн 
Тнмĕр тураи япала.
Клек ăна хам лаççа 
Сĕтĕрме ăс çитмерĕ.
Вăт çав мана, ăстаçа. 
Кÿреитерет тсм тĕрлĕ.

Тимĕр тăва яш чухне 
Илме кайрăм çуркунне.
Ытла айван пулнăран 
Пит хĕрелчĕ намăсран.
Манăн йăла ак çапла.
Ĕçе пĕр хут тумалла.
Çавăнпа та çав енче 
Урăх пулман пĕрре те.
Сăмах çÿрет халăхра: 
Пĕр-пĕр кун тет Чăвашра 
Çуралмалла нĕр пепке.
Вăл пулмасть тет лемшеркке. 
Пепкс ÿсет сехетпе 
Чаплă паттăр пулма тет.
Ун пскки тст ĕмĕрте 
Çуралать тет пĕрре çеç.
Вăт çав пенке çитĕнсен.
Çĕре тытсан кăвапинчен 
Пуçĕ тавра виç хутчеи 
Çавăрать тет пĕр-пĕччен. 
Вилĕм çитет манăн та. 
Кураймăп çав паттăра.
Курас пулсан эп ăна 
Ыйтаттăмччĕ ак çакна:
Пнт аякран-аякран.
Тимĕр тăва тухăçран 
Илсе килччĕ ман лаççа. 
Курас çук пуль эп ăна.
Емĕт каять ман сая. 
Çавăншăн хыт кулянап.
Чĕре хытă сурать ман.
-  Эй. мучи, эс ан кулян, 
Сăмахăма ăнлансам.
Тухăçра ман пулмаллах. 
Тимĕр тăва тупмаллах.
Унта сан мĕн? Сăнчăр-н?



Лна мана памăн-шн?
Улăп илст сăнчăра 

Пблĕт çнне ывăтма.
Паттăр çумăр пĕлĕтне 
Арканласан сăнчăрпа 
Дякранах илтмелле 
Касса хурать сăмахпа:
-  Санра çумăр туллиех. 
Çавах шу эс хушнă пек. 
Çитер мана тухăçа!
Тимĕр ту пур çавăнта. 
Мĕшĕлтетсе шăватăн. 
Çичçĕр татăк пулатăн. 
Çнле хыçа хăварсан 
Часах киле таврăнан.

Пĕлĕт шăвать тухăçа 
Çиле хыçа хăварса.
Улăп утать ун çинче 
Каллĕ-маллĕ кунĕпс.
Улăп ытла йывăр та — 
Пĕлĕт авнать шавласа. 
«Аçа çапать тухăçра».— 
Сăмах тухрĕ Чавашра. 
Çумăр çăвать чашлатса 
Пушхнрсене шăварса.

Çнтмĕл çичĕ сăрт урлă 
Вĕссм каçрĕç çул майлă. 
Çнтмĕл çичĕ тинĕс тс 
Пĕлĕт хыçĕ пулчĕ-çке. 
Улăп тăрать тĕлĕнсе 
Тнмĕрлĕ ту умĕнче.
— Çак-и вара Тимĕр ту? 
Кун пеккине тап та ут! 
Ватсупнăлла чап-чалăш, 
Çÿллĕшĕ те çĕр чалăш. 
Улăп тăва майласа

Ик аллипс ытамлать.
Лăкать, туртать, пăркалать, 
Çавах та вăл туртăнмасть. 
Тăва çапать тăрринчсн —
Ту çĕреллс путать пек.
Улăп шалтах тĕлĕнет.
«Маиран шуйттан кулать. тен? 
Апла пулсан мĕн латти!
Эп мăшкăла чăтап-и?!
Эпĕ ун пек этем мар,
Шуйттан куллн пулас мар. 
Темлс йывăр пулсан та 
Çак ту пулать ман алра».— 
Улăп шутлать ăшĕнчс 
Аллисене йĕпетсе.
Каллех тăва ытамлать. 
Çĕклсмешкĕн талпăнать.
Тăва туртса кăларсан 
Алпа тĕпнс хыпашлать.
Ак тамаша! Ай тур-тур.
Ту тĕпĕнчс сăнчйр пур.
Улăп туртать тĕлĕнсс 
Тимĕр тăва сĕтĕрсе.
Сăнчăр тăва турттармасть, 
Татăласси палăрмасть.
Ту каялла шăвăнать.
Хăй вырăннех ларасшăн. 
Сăнчăр тăрăх сас кнлет.
Сасса Улăп та илтет:
-  Этем тамăк хуранне 
Хăпартасшăн хăй патне.
Эпнр çав пĕр этсме 
Тĕп тумастпăр-шн вара?
Лна кунта антарма 
Тăва туртар каялла.
Ту каялла шунăран



Улăп хыта тарăхать.
- Эй, шуйттансем. сăнчăра 

Татса ярăр хăаăртрах! 
Татмастăр-н? Эн снре 
Хăлха чнккн кашннне 
Тăхăнтартап ансанах! 
Илтрĕр-н ман сăмаха?

Пĕр шуйттанĕ. ватăскер,- 
Вăл пуçлăхра çÿрет. тен,- 
Хĕрсех калать темскер те.
-  Вăл. нккен. ял ухмаххи. 
Çавна кура сăмаххи.
Пире кунта тамăкра 
Хăратасшăн пăспала.
Сăнчăр тăрăх антăрах.
Уксе пуçне çуртăрах.
Ана валли тамăкра 
Вырăн та пур -  пнт пахи.

Ун пск мăшкăл сăмаха 
Улăп ăçтан чăттăр-ха?
Улăп ватă шуйттана 
Ыйту парать ак çапла:
-  Вырăн пур тен ман валлн. 
Тамăкра хĕн курмаллн?
Ак çак пур-н сан унта, 
Чысран тухиă хурэнта?

Янклаттарать хăлхннчен 
Ват шуйттана нк енчен. 
Шуйттан каять анраса 
Ыткăнсассăн аякка.
-  Кала. асар-писеркки,
Эсĕ тăва мĕн пнрки 
Çÿлти халăх сисиччен 
Сăнчăрларăн айĕичеи?
Тимĕр тăва кунталла 
Антаран мĕи сăлтавпа?

Хур тума-н ашканса?
Каçару çук суйкăна!
Пĕилĕ çăмах çнтерсен. 
Шăратнă йĕс ĕçтерсен 
Тамăк куран эс хăв та. 
Сăмалу сан хуранта 
Сиксе вĕрет пулмалла? 
Ялтăртатса тăмашкăн 
Унта мунча кĕретĕн.

Тамăка тĕп тăвасран,
Хăй сăвăр пек курнасран 
Пуçлăх сĕрет пыл-çупа 
Хăй чĕлхнпе ыр пулма.
-  Тнмĕр тăвшăн. тархасшăн. 
Каçар инре айваншăн.
Мĕн ыйтатăн -  паратпăр. 
Тĕнче патшн тăватпăр.
Мĕн чул халăх тĕнчере -  
Пулать уру айĕнче.
Уншăн тăва кунталла 
Антарттаран каялла.
Тамăк хуранĕ тĕпĕнче 
Ялан шăтăк внç çĕртен.
Çавна эпнр сапласа 
Тухатпăр пуль ухмаха.
Вăл анчах мар: уи тĕпне 
Тасатнăран кунсерен 
Вут хуракан шуйттансен 
Пур аллн те купташка.
Вут чăтăмлăх -  çак сăртра. 
Пит чăтăмлă саплăкра.
Хурана çат çыпăçать.
Уншăн çуй та ннм те мар. 
Хуран тĕпне çавăнпа 
Сапламашкăн пулăш-ха!
Хăв та пĕлен: тамăксăр



I





Ырлăх çнеле тухатех! 
Тытăп панă сăмаха,
Калле нлмĕп эп ăна. 
Çавăнпа та тамăка 
Тустармастăп чăнах та. 
Мана ушнăн нрхнне 
Кăларатăр çĕр çнне.
Эпĕ канма выртнччен 
Вĕçертĕр-ха чăн малтан 
Тнмĕр тăва сăнчăртан. 
Кайран вара нрхнне 
Утлантаран ху çннс.
Çÿлтн çутă тĕнчене 
Кăларан эп хушнă пек.

Тамăк хуçн тăнкăрпа 
Утлантарсан Улăпа 
Çут тĕнченс хăпарчĕ. 
Çапла сăмах пуçларĕ:
-  Тнмĕр тăва сăнчăрпа 
Тамăкалла антарнн 
Мĕн тунн вăл? Вăрланн! 
Эсĕ кĕнĕ айăпа.
Инрĕн енчн йăлапа 
Мĕн вăрланă çавăнпа 
Çÿреттереç ял тăрăх 
Тнр с>терме каитралăх. 
Эй. вырнаç ха туртана 
Тимĕр тăва турттарма,- 
Терĕ Улăп çилленсе,
Ват шуйттана пĕçертсе. 
Тимĕрçелле кайнă чух 
Ват шуйттана хĕнеççĕ. 
Вăрă тесе ятлаççĕ.

Тнмĕр тушăн Асамат 1 
Савăнчĕ-çке а^чалла. 
Улăпа вăл тукшанпа

Тăва çапса ваттарать. 
Тултарттарать вучаха. 
Асаматра мăлатук,
Сунтал çинче тук та тук! 
Вĕркĕç тени ннт аван. 
Туртатех пуль çĕр патман. 
Çнтмĕл çнч тир шур чĕнтен 
Вĕркĕç тунă Асамат.
Сунталĕ тс хăй пĕччен 
Туртатех пуль пнн патман. 
Виç талăкран кушелкке 
Çиçсе тухать вучахран.
Ана туртса уçсанах 
Укçа тăкнать михĕпе 
Улăп калать тнмĕрçе:

Çак кнревсĕр. ннм те мар. 
Çăткăн тăвать айвана. 
Вăтан.масăр халăха 
Ĕмме хушать ашкăнса.
Ай, ун иеккн мĕн тума 
Мана кнрлĕ? Чун сутма?

Тытса перет вучаха 
Кунюлккене хурласа.

Вĕркĕç вĕрет тăвăлла. 
Кăмрăк çунать пушарла.
Çнчĕ кунтан вучахран 
Çурла тухать ярăнса. 
Внçе-мĕне ннм пĕлмест,
Çын тыррине хĕрхенмест. 
Вырать. çыхать. купалать. 
Итем туса çаптарать. 
Тыррнсене сăвăрать. 
Мăйăхсене тултарать 

Ак ку тĕнче халăхне 
Персе чнксе хăй айне 
Кĕлмĕç хутаç çактарать.



Вĕрн куççуль юхтарать.
Улăп хуçать çурлана. 

Вăркăнтарать вумаха.
Ярса нлет вĕркĕçе,
Ана пусать çĕрелле.
Вĕркĕç вĕрет темсксрле.
Тннĕс хумнс çĕнмелле.
Тăхăр кунтан вучахран 
Сăнă тухать ярăиса.
Сăнă вĕçет вĕчĕхсе 
Чĕрчунсене вĕлерсе. 
Ватта-вĕтте хĕрхенмест. 
Çамрăксене шеллемест.
Улăп сăнна хăвалать,
Тытсан ăна шарт! хуçать.
Пенĕ чухне вучаха 
Улăп калать ак çапла:
-  Сăнă тĕнче касмакки,
Халăх пуçне касмаллн.
Унтан çутă тĕнчере.
Мал енчс те кай енче,
Халăх выртса макăрĕ.

Вĕркĕç вĕрет сар хĕрле. 
Кăмрăк çунать йĕкĕтле.
Анчах хурăç пăлат мар.
Унтан вутхĕç пулаймасть.

Унтан тăвар айпăлтн'. 
Юлашкннчен хăрт*. чапли. -  
Улăп хушать тимĕрçе.
Вуник талăк хушшннче.
Каçпа хăйă çутинче 
Анпăлтипе мăн хăрта 
Вăл туптарĕ савăшса.

1 А Й п ă л  т  м пăрçа пургтн.1 X  ă  р т  хÿç м дйлă вар çă  хатÿрÿ.

Ват Асамат Улăпа 
Кăштах тытса ытамра 
Ашшăн пăхса каларĕ:

Калас сăмах çа к ,-  тсрĕ. 
Эсĕ илсем вĕсене 
Иккĕшнс те парне пек. 
Тăван çĕршыв çул-йĕрнс 
Ан таптаттар ютсене.



Çирĕм тăваттăмĕш юрă

УЛАП АЛТАРКУÇА ТЕП ТУНИ
У л ă п  Ш а « я а  т и н ĕ с  сн чен  

С ĕвс х с р р и н с  т а я ă р ă н а т ъ , т у м т и р н с  т у с а н т а н  т а с а т а т ь , т аарары  
çĕ р е  х у р а т а т ь . П у щ ă  е ă р ч ĕ  т а вр а  С ĕвг  ю х а н ш ы в н с  к у к ă р л а т л т ь .  
ÿ с сн  в ă р м а н а  п ĕ р  аы рă м т а н  т с п ĕ р  вы рăм а к у ç а р с а  я а р т а т ь . ывЛç 
т ă п р а п а  т ă ш м а м а  ç ĕ р  айм с т ă в а т ь . Л л т ă р к у ç  У л ă п а  м аш кăляаст  

к с т ÿ ç  п у л м а  с ĕ н с т . У л ă я  ăма в ă р ă м  п у ш ă п а  ă ш а л а т ь .

Сад пахчннче пултăр-и,
Хăмла çырли çирĕр-м?
Сĕве хĕрне антăр-н,
Улăп ĕçие куртăр-и?

Улăп килнĕ инçетрен.
Шавла тинĕс хĕрринчеи.
Çулĕ вăрăм пулнăран 
Тусанланнă ытла та.
Сĕве енне ансанах 
Асăрхать вăл юмана.
Шаккамашкăн тумтирне 
Çакса ярать ун çине.
Шаккамалли патакки —
Хурăн вулли яштакки.
Тусан вĕçет çапнă май.
Пĕр сăмахпа, пнт нумаЙ.
Тытса силлет тумтирне.
Тăвăла кĕç тухмалла.
Çил вăй илет шавласа.

Пĕр аллипе Атăлран 
Ал лаппнпе шыв ăсать. 
Çанçурăмне çăвать те: 
«Утĕм-иĕвĕм канчĕ тет». 
Сĕве Атăл шывĕнчсн.
Ал лаппипе ăснинчен. 
Çыраиĕнчен тухиччеи 
Тулса пырать васкаса.
Ейÿ выртать сарăлса 
Çич çухрăмран курăнса. 
Иртен-çÿрен халăха 
Хумхантарать- тарăн та.

Хĕвел анать хĕрелсе.
Каç та çитет вĕçтерсе. 
Улăпăн та канмалла,
Ирпе çулне тăсмалла.
Анчах типçĕр курăнмасть. 
Унсăр канма май пулмасть. 
Улăп пăхать таврана 
Типĕ вырăн шыраса.
Пущă тăва асăрхать.
Ту тăрриие хăпарать.
Унта тĕрлĕ йывăçсем.
Чи çÿллисем —  чăрăшсем. 
Пăхать ăмăрткайăкла 
Внрьел çĕрне тавралла. 
Куçĕ çивĕч — çамрăк та. 
Асăрхать вăл ак çакна:
Ик юханшыв хушшннче, 
Атăл-Сĕве ятлннче.
Ейÿ çнтмеи вырăнта 
Лапам выртать сарăлса. 
Типĕ çĕрте. лаптакра, 
Вăрман ÿсет кашласа 
Ыйăх килет пулсан та,
Улăп тăрать шутласа.



«Вăрман ÿçет вăрахăн,
Чăн та хяклă халăхшăн. 
Эпĕ выртсан çавăнта 
Вăрман пулать çатрака. 
Мущă тăвĕ леш енче 
Çеçенхнр çеç ешерет, 
Вăрмана çав вырăна 
Куçарам-ха хăвăртрах».

Йывăçсене хĕрхенсе 
Улăп кăклать пĕшкĕнсе. 
Кайраи Пущă леш енне 
Кайса лартать вĕсене. 
«Вырăн лайăх çывăрма, 
Сынлăш уçă сывлама. 
Анчах та çак хăратать: 
Сĕве шывĕ ашкăнать.
Эп çывăрса кайсассăн,
Пĕр пĕр кăлтăк тухсассăн, 
Сĕве шывĕ ăнсăртран 
Юхма пуçлĕ ман айран. 
Чнм-ха, ăна ак çапла 
Майлаштарса ямалла».

Вйÿ урлă, шыв урлă 
Сĕве хĕрне вăл васкать, 
Юханшыва, Сĕвене,
Ярса илет çĕклесе.
Пущă тăвĕ çумĕпе 
Кукăрлатать сĕтĕрсе.

Улăп выртать саланса 
Ал-урине каитарса.
Уç сывлăшăн усси пур, 
Унта ыйхă -  пыл та çу. 
Улăп çыврать нк эрне, 
Снсмен Сĕве чакниие. 
Çавăнна вăл вăрансан, 
Çÿçне-нуçне турасан

Пĕççе çапса тĕлĕнет.
Çĕрĕн тĕсĕ-урăх  тĕс. 

Хĕрлĕ тăмччĕ çавăнта! 
Пăх-ха, унта хура çĕр. 
Сухаçсемшĕн савăнăç!
Тнн ăнлантăм: вăл манран. 
Сахман çннчн тусанран. 
Çăпатари тăпраран 
Çĕр хуралиă. хăямат.

Улăп выртать тăсăлса, 
Каллсх тутлă ыйхăра. 
Таврара мĕн иулннне 
Паттăр снсмест иимĕн те.

Улăп, Улăп. ма çывран? 
Çич ют килнĕ аякран 
Чăвашссне тĕп тума.
Ун пурлăхне тустарма.
Çич ют ячĕ -  Алтăркуç, 
Çамки çинче ун пĕр куç.
Куç арманла авăрсан.
Чăн та. калăн вут-кăвар. 
Сăиран— армак-чармаклă. 
Эллес-меллес хапаллă. 
Чурăс чунлă. пит куштан. 
Таçтине те куракан.

Ун çĕршывĕ Аламан. 
Аста вара шăрш яма. 
Çĕршывĕнче вăл патша, 
Пурăнать хĕн-хур сарса. 
Унтн халăх чурара.
Юнлă куççуль юхтарать. 
Мăшкăлĕ те пуç таран.

Алтăркуçăн хырăмĕ 
Шампаланса кайиă-мĕн. 
Çичçĕр çула яхăнах 
Кирлĕ пулать ăна халь



Выльăх-чбрлĕх. самăрри. 
Шерпет тенн — чн шăршлн. 
Апатланать нрхнне 
Çнтмĕл çнчĕ ĕнепе.
Шерпет дçет çнч пнчке. 
Тумлам юлмасть тĕпĕнче. 
Каçпа çăтать — сахал мар. 
Çнтмĕл ăйăр туххăмрах. 
Апат çнсе тултарсан. 
Шерпет ĕçсе кÿпĕнсен 
Чĕнтерет вăл хăй патнс 
Пнксне чи чаплнне,
Вунçнч çула кайнине.
Нар пек çнçекеннине. 
Внтĕнмесĕр кă»ггăрччен 
Çыврать пнке умĕнче,
Ана шăна вăратсан 
Пикен хĕн-хур пуçланать. 
Алтăркуç çав пнкене 
Сĕтĕрет хăй пÿлĕмне. 
Туртса çурсан тумтнрне 
Емет пике мимнне.
Унтан вара хĕр пуçне 
Персе парать пурсуйне1.

Тепĕр чухнс кутăнран 
Е анрашса выртнăран.
Ури кăштах тарласан, 
Çавна пике туймасан.
Хĕре тапать хырăмран.
Ун хырăмĕ çурăлать.

Пĕр-пĕр пике йăрăран 
Ун еккнне юрасан 
Чĕнсс нлет керменне. 
Ларма хушать кукленсе.

1 П у р с у й пĕшле Йытă.

Çиме хушать вăкăрне. 
Кăлармасăр ун ăшне. 
Пĕрĕнмесĕр вăкăра 
Çимесессĕн савăнса.
Пнке пырне какая 
Чыхса ларать ятлаçса.

Алтăркуç халь Чăвашра. 
Пăхать йĕри-тавралла.
Сĕве шывĕ хĕрринче 
Курнă сана выртннне.
Вăл савăнать. шухăшлать. 
Çапла сăмах халь калать: 
«Ыйăх чăптн çывăрать,
Ун патне ман ма каяс?
Унта манăн тĕкĕрçсем,
Чн йăррнсем -  пур еичен. 
Тĕкĕрçсем ак паттăра 
Çывăрнă чух тапăнса 
Халь мансăрах майлĕç-ха. 
Халăх юлсан паттăрсăр, - 
Çавна эпĕ шанатăп,
Чăваш пĕтĕ тĕпĕпе.
Вĕлтрен пусĕ ун çĕрне».

Чăнахах çар çынниссм, 
Аламанран килннсем, 
Упресем пек сырăнса 
Тапăнаççĕ паттăра.

Улăп тутлă ыйăхра. 
Вилнĕ пексх çывăрать, 
Унтан-кунтан чикнине 
Туймасть вара нимĕн те. 
Хăш чух ыйăх тĕлĕшпе 
Е. тен, тĕлĕк курнипе 
Пнтнс шăлсан аллипе 
Нÿкĕрç пĕтет çĕрĕшпе. 
Усĕрнĕ чух тепрнсем.



Алтăркуçйи тарçисем,
Пушă тăвне çитнччен 
Ыткăнаççĕ вăркăнса.
Улăп выртсан çаврăнса 
Лйне тăвать тăшмана.

«Кунта вырăн тасаччĕ, 
Çÿп-çапĕ те çуккăччĕ.
Лçтан пнтрн шăрпăксем? 
Пурте ухă йĕппи пек. 
Камсем вара ман пуçра 
Чупакансем кăткă пек?» -  
Улăп шутлать ăшĕнче 
Выртса ыбăх тĕлĕшпе.

Çÿçне пилĕк пÿрнепе 
Турамашкăн тытăнчĕ.
Çÿçрн харсăр нÿкĕрçссм 
Тăкăичĕçĕ лĕкĕ пек. 
Ыйăхĕнчен вăрансан 
Тытăнать вăл карăнма. 
Аламанрн касмаксем.
Ик ураллă кашкăрсем. 
Карта кĕме пĕлмеççĕ.
Улăн çинче сикеççĕ.
-  Эй. мур. тилçе ÿпрннчен 
Çывраймарăм каннччен.
Тет те сулать аллине 
Улăп паттăр темиçе. 
Тăшманăн нĕр ушкăнĕ 
Сĕве тĕпне сирнĕнет.
Тата тепĕр ушкăнĕ 
Каçса кайсах ĕрлешет. 
Сĕмсĕрленсе Улăпа 
Тĕп тăвасшăн талпăнать. 
Паттăр каять тарăхса. 
Снксе тăрать васкаса.
Ывăç тулли тăприне

Пăтса иерет ют çине.
Улăп сапнă тăпраран 
Тĕме пулать самантрах. 
Тăшман тĕме айснче 
Тек ашкăимасть кашкăр пек. 
Аламанрн Алтăркуç, 
Лрмак-чармак юнлă куç,
Ик чуллă сăрт хушшннчен 
Пăхса шутлать çакăн пек: 
«Унта вырăн тнкĕсчĕ, 
Мĕншĕн халь вăл тĕмсллĕ? 
Ах, тин анчах ăнлантăм: 
Улăп иаттăр вилли вăл! 
Маттур манăн тĕкĕрçсем! 
Пурăнатпăр савăнса. 
Çарататпăр чăваша».

Тулайра çав вăхăтра 
Кĕтÿ тухать аулран. 
Çеçенхирте ÿснĕрен,
Апат лайăх çннĕрен 
Самăр кĕрхи упараи.
Тавар каять пайталла,
Нумай манит хутаçра.
Чăн та кĕтÿç-йĕкĕтсен 
Тутлă ĕмĕт пуçсенче:
«Пирĕн хуçа-усламçă 
Çнтсессĕнех Пăлхара 
Манит парать пасарта.
Çур манитлăх сçетпĕр. 
Кăрлай' пулса тухатпăр, 
Кайран киле çнтетпĕр.
Тавар сутса çÿретнĕр;
Сум çумне сум хушатпăр, 
Унтан пуйса каятпăр.

К .« р л а й пак-тспгк таварссмпе суту-мяÿ тăаакаи çын



Миршаппа' тан пулатпăр.
Виç арăмпа пурнатпăр».

?гмдт тутлă пулнăран, 
Çунатланса кайнăран 
Алтăркуçа курмарĕç,- 
Сăрт хушшннче халь вбсем.

Ура çинче Алтăркуç,
Вăл хыркăн чуи. вут-хем куç. 
Пĕç хушшнпе кĕтдве 
Кăларасшăн пĕтĕмпе.
Кĕтÿ утмасть малалла.
Тарма тăрать каялла. 
Кĕтÿçссм тс. хуçи тс 
Чараймаççĕ кĕтĕве.
Карма Çăвар Алтăркуç. 
Аламанри нрсĕр чун.
Пĕр выльăхсăр юласран 
Хăрать шурса каяслах. 
Пуçлать хытă кăшкăрма. 
Умлă-хыçлă вăйланса 
Сассн янрать таврара. 
Выльăхĕсем сасăран 
Хăраннпс самантрах 
Гайкаланма пуçлаççĕ,
Çĕре персе анаççĕ.
Усламçăпа кĕтÿçссм -  
Сехрн хăпуă та вĕсен -  
Пнм тума та пĕлмеççĕ. 
Кускаласа çÿреççĕ.

Алтăркуçа мĕн кнрлĕ? 
Алтăркуçа çав кирлĕ: 
Анкă-минке тухнисем. 
Пăваланса кайнисем. 
Çавăнпала хăрушшăн

' М н р ш а п полиисйсхи

Улать тĕнче çурасла.
Çав вăхăтрах выльăха 
Тытса йăтать ывăçпа- 
Вун ĕиерен сахал мар. 
Сăрт хушшинчи айлăмра 
Вĕсем ĕнтĕ тапăрта.
Ик пуçĕнчен айлăма 
Пнтĕрет вăл чулпала.
Çăтса ярать купĕнме 
Сахалтан та çĕр ĕне, 
Сывламашкăн йывăртан 
Какрнш тухать ун пĕрмай. 
Кăркăс лашн кĕтĕвне 
Яртармасть вăл Пăлхара. 
Тĕпсĕр пырне тултарма 
Туртса илет иурне те. 
Çавăнпа та Пăлхара 
Тавар çитмест тулайран.

Аслă Пăлхар çĕрĕнче, 
Мал снче тс кай енче,
Вĕри куççуль тăкмалла 
Сăмах çÿрет ак çапла: 
Аламанран Алтăркуç 
Кнлнĕ теççĕ, вилмен чун. 
Выльăхссмпс кнлснет. 
Чăвашсене тилçетет.
Пĕр çулталăк хушшинче 
Чăваш пĕтет тĕппипе. 
Хуласене, ялссне 
Вĕлтрен пусать— пур çĕрте 

Хура халăх пуплевне 
Улăп нлтет туссенчен 
Тĕл пулнă чух кнлĕнче. 
Пăшăрханса чĕрсрен 
Çапла калать вĕсене:
-  Атте пур чух Чăваша



Тăшман килме хăяйман. 
Килсен -  пуçне усрайман.
Атте çĕре кĕрсенех -  
Тăшман Чăваш çĕрĕнче. 
Ашкăнаççĕ кашкăр пек.
Вĕсем хыççăн çĕршывра 
Тăрса юлать кĕл кăиа.
Эпир хальхи вăхăтра 
Вĕтелтĕмĕр-ши вара? 
Алтăркуçпа çапăçма 
Чăн малтан кам каять-ха? -  
Улăп ыйтать туссенчен 
Хĕвел анса лариччен.

Алтăркуçпа çапăçма.
Ана çапса аркатма 
Сĕвек пăхăр сăрт тавра 
Тухса утать Сикпăрçа.

.. Çав паттăра Алтăркуç 
Какришленсе кайсан та 
Кĕтсе илет. юнлă пуç.

-  Кĕтÿç пулма килтĕн-и 
Е çапăçма çитрĕн-и?

-  Кĕтÿç пулма çуралман. 
Çапăçмалла манпа сан. 
Тух-ха. тух-ха ман пата 
Лапчăнтарма тăм пуçна!

Выльăх нумай çăтнăран 
Алтăркуç хыт чыхăнать. 
Сикпăрçа хĕç кăларса 
Пуçĕ тавра вылятать. 
Алтăркуçа хĕçĕпе 
Вирлĕ касать çийĕнчех.
Анчах ăна хĕç витмест. 
Çавăнпа вăл шăл йĕрет.

Сикпăрçана Алтăркуç. 
Чапрас. чармак, тĕмсĕр куç.

Çичçĕр саспа мĕкĕрсе 
Катмар чулпа хыт перет. 
Катмар чулĕ сахалтан 
Таять-тĕр хĕрĕх патман. 
Çапах ăна Сикпăрçа 
Алтăркуçа. çич юта. 
Аламанри юн куçа.
Пăтса перет çав чулпах. 
Кахал апачĕ' çитеспе 
Вăркăнать сăрт тăрри те. 
Ирсĕр тăшман хырăм те 
Лач! лапчăнать кашнннче, 
Ун хыçĕнчен мечĕкле 
Çав чул вĕçет кĕрлесе. 
Пакăртатсан хырăмра 
Тăшман пуçлать карăнма. 
Пăва пекех вăл пулать. 
Кÿпĕнчĕкне мухтанать.
-  Куратăн-н эп камне? 
Вăй-хăватăм çавăн пек 
Кĕрлесессĕн-осырăмра 
Вăй капланать карласа. 
Çавăнпа та ннхçан та 
Хăрамастăп никамран.

Ик чавсипе ик енне 
Хнрет çумри сăртсене.
Ик сăрчĕ те çавăнтах 
Тапранаççĕ вырăнтан.
-  Ан та çыпăç манпала. 
Кĕтÿç пулан паянах!

Сикпăрçана. паттăра. 
Ун пек сăмах самантра 
Касса чнкнĕн туйăнать. 
Çич ют енне хăвалать.

К  а  х а л  1П » ч *  -  кЛнтйр пЛхач<'пс каçхи  апат хуш ш ннче çнн*



Пуçран парать хĕçĕпе 
Тăшмана хыт тарăхса.
Пуçб путать хырăмнс.
Каллсх тухать шартлатса. 
Паттăр теире йĕксĕкс 
Касма тăрсан хĕçĕпе 
Алтăркуçран шăрш тухать. 
Сывлама çук. хăстарать. 
Аран-аран Сикпăрçа 
(„ывламасăр ыткăнса 
Сăрт хушшинчен тухсанах 
Хăсма пуçлать вар тытсах. 
Килс çитсен Сикиăрçа 
Енсе хыçса. аптраеа 
Калать çапла Улăпа:
-  Тĕл пултăм эи шăшлаЙпа, 
Алтăркуçпа. ирсĕрпс.
Чарак тытма пĕлменпе.
Пĕрсх касрăм эп ăна 
Пăлат хĕçпе тарăхса.
Чун тухатчĕ хăсăкпа 
Ун шăршинчен, чăнах та. 
Питĕм çунать иамăсран. 
Тăшман сывă юлнăран.

Алтăркуçпа çапăçма 
Çÿллĕ кĕмĕл сăрт таира 
(,'ĕрпÿ паттăр çул уçрĕ. 
Çеçенхире вăл тухрĕ.
Татах утсан сăрт курчĕ. 
Алтăркуçпа тĕл пулчĕ.

Çич ют çăтнă кĕтĕве. 
Уитаи ĕçнĕ шерпетне. 
Лашасем ун хырăмра 
Çĕр те иккĕ таранах,
Çăвар карнă çавăнпа,
Аран сывлать пашкаса.

Çĕрпÿ паттăра çавах 
Тăшман калать ак çапла:
-  Хăш вырăнтан эс килтĕн, 
Çапăçма е парăнма? 
Хнсеилесе ватлăхна
Сана калап: кунтан кай! 
Кăшт вĕрнинчен арканан, 
Çĕтĕк çăпата -  ман кĕтÿç... 
Тĕнче куллн! Чăтма çук...

Тăшман кулать каçăхсах 
Хăй хырăмнс кăшт тытса.
-  Ку таринччен нур енче 
Çĕрпÿ паттăр умĕнче 
Шăла йĕрмс ннкам та 
Хăяйман вĕт, тунката! -  
Паттăр каять хуралса 
Шăнăçайми тарăхпа. 
Алтăркуçа хĕçĕпе 
Пуçран касать урнă пек. 
Тăшман ларать кукленсе, 
Сиксе тăрать шăл йĕрсе.

-  Мана хĕçпе каснччен 
Пĕлсс пулать эп камне.
Эпĕ иаттăр! Алтăркуç!
Ман пек вăйли ннçта çук! 
Çаванпа та манпала 
Калаçмалла чуралла.
Чăваш манпа хнрĕçет?!
Анла пулсан эпĕ те 
Чăваш çĕрнс тарăхса 
Урлă-пирлĕ каçатăп. 
Хуласенчен. ялсенчен 
Кĕл тăватăп - нур çĕртс. 
Чăваш пĕттĕр тĕпрснех.
Мăян пустăр ун çĕрне! 

Чăвашсем сан пеккине,



Вбсемлеле эпĕ те,- 
Тăн кÿртеççĕ хăлхаран. 
Кнрлĕ пулсан кутран та!

Çĕрпÿ паттăр çнч юта 
Янклаттарать хăлхаран.
Çав вăхăтрах хырăмран 
Внç хут тапать тарăхса.
Çнч ют каять антăхса, 
Кайран ларать хуçланса. 
Пакăртатсан хырăмĕ 
Шăрш сарăлать хăватлă. 
Шăрша паттăр чăтаймасть, 
Ютта хĕçпе касаймасть 
Сăрт хушшннчен ыткăнать, 
Хнртс хăсма тытăнать.

Улăппа вăл тĕл пулсан 
Çапла калать тарăхса:
-  Алтăркуçа çапрăм та,
Ай шăрш я ч ĕ -  чăтма çук. 
Аш пăтранать халь те. мур.
— Ана кĕтÿç кнрлĕ тен? 
Кĕтÿç нулать -  кĕтни пек,- 
Тет те Улăп ирхине
Çулне тăсать хайхнне 
Тăр юханшыв хĕррипе, 
Ылтăн мăн сăрт çуммипе.

Алтăркуç, мур. нртенпе 
Тĕпсĕр шампа хырăмие 
Тултарнă пур ăйăрне 
Çĕр хĕрĕхе çитиччен.
Ун халь еккн çавăн пек: 
Сăртран çÿле снкмелле. 
Пакăртатать хырăмĕ 
Аякранах илтмсллс.
Улăпа вăл курсанах 
Сăмах хушать тĕлĕнсе:

-  Улăп паттăр хăй кунта. 
Тĕлĕнмелле! Тамаша!
Вилнĕ терĕç вĕт сана? 
Мирлешме е çапăçма
Эсĕ кнлтĕн ман пата?
-  Килĕшме е çапăçма 
Эп килмен-ха çакăнта.
Сана кĕтÿç кирлĕ тет,
Эп кĕтÿçе кĕресшĕн.
Ман кăмăла каякан 
Вăрăм пушă пур-и сан?
Ун пекки сан пур пулсан -  
Эп сан кĕтÿç паянах.
Ну, вăл ăçта? Кăтарт-ха!
-  Пушă пулать сан валли! 

Улăп кĕтÿç пулнăшăн
Ун куçĕнче савăнăç.
Çĕн чĕн пушша мăнаçлăн 
Тыттарнă чух паттăра -  
Ирсĕр алли Улăпра. 
Алтăркуçа сĕтĕрет,
Уй варрнне çитерет.
-  Кунти уй-хир хĕсĕк мар. 
Пире валли пнт аван,
Эсĕ тăрсам çакăнта,
Эпĕ вара çавăнта. 
Тĕрĕслĕпĕр чĕн пушша.

Пушă Улăп аллинче 
Авкаланать çĕлен пек, 
Туртса çапсан шартлатать. 
Алтăркуçа çунтарать.
Йĕк шывĕпе тăшмана 
Хыт шăварнă пулсан та. 
Тирĕ çурлать шартлатса. 
Хăй те çухрать шуйттанла:
-  Аламана çитмелĕх



Чуна хавар. тархасшăн.
Эп Чйваша ĕмĕрте 
Урăх кнлмĕп малашне.

Ай-ай, ун пек юрамасть, 
Пушă хакнс паман-ха! -  
Улăп каллех тăшмана 
Ислентерет пушăпа.
-  Эй. чăтăмсăр пушă сан. 
Çнч татăкран тăрать халь. 
Аврн кăна алăра,
Вăл та кайрĕ хуçăлса. 
Мухтанатăн çбр çуллăх,
Сан чĕн пушшу пит япăх. 
Саннс кĕту пăхас çук, 
Тăшмансенчсн хăрас çук, 
Уо куçĕнчен пăхас çук.
Кут тнвретсе тарас çук!
•• Хуçăк иушă аврннс,
Ват юманран тунипе,
Улăп чикет тăшмана 
Кăвапннчсн внç хут та. 
Пăшăл тухать тем чухлĕ.

• Шăршн вара ах турă... 
Çав пăшăлчăк сывлăшĕ 
Алтăркуçăн вăйĕ вăл.
Улăп пĕрех усала 
Ыткăнтарать аякка.

Çирĕм пиляĕкмĕш юрă
МЕНТЕЛЕИПЕ СЕНТЕЛЕИ 

УЛАПА АШШĔН ВУТХЕÇĔПЕ ÇИЛÇУНАТА 
ШЫРАМА СЕННИ

М е н т е л г й п *  С е н т е ле й .
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в ĕ е е я  т у п я а  сĕнеççĕ .

Услам кайăк шыв ĕçст.
Ик текерлĕк вăй вылять1.
Çĕнĕ кĕсле мĕн калатъ? -  
Çилту снне халь вĕçтер.

Вăт çав енче, пĕр тĕлте,
Юмаклăхра, хÿшĕре 
Улăп ларать сак çинче 
Икĕ ват çын хушшинче.
Сылтăм енчи -  Ментелей.
Сулахайри Сснтелей.
Аслăраххи Улăпа 
Астăи парать сăвапла:
-  Хĕрĕ хывтăр амăшне.
Ывăл ачи -  ашшĕне.
Çнрĕп пулсан тымарри 
Патвар пулать пур ачи.
Сан тымару -  пĕр енчен -  
Хаклама çук ват аннÿ.

1 Сутмдлли юмах - Л а ш а .



Тепĕр енчен— çут тĕнчен 
Паттăрлăхĕ-сан аçу.
Пĕр çулхн мар аçупа.
Унтан кĕçĕн пулсан та.
Ик хăлхуна тăратсах 
Итле мана ăнкарса.

Чăваш чаплă ĕçре те. 
Вăрçăра та йĕркере.
Хурах ĕçне ырламасть. 
Касмакланса çнл касмасть. 
Çавăнпа пуль чăвашăн.
Аш кăмăллă йăвашăн. 
Тăшманĕсем пнт нумай. 
Кашнн урать хăйнс май.

Ку таранччен тăшмана. 
Вĕсем сĕмсĕр пулсан та. 
Ашкăнмашкăн памарăн. 
Çапа-çапа аркатрăн.
Çапах тăшман ашкăнчăк, 
Паттăрĕпе мухтанчăк.
Сан умăнта -  айванчăк. 
Сан алăра мĕнпурĕ 
Айпăлтнпе хăрт кăна. 
Темле паттăр пулсан та 
Тăшман айне лекен ак. 
Мĕншĕн тетĕн? Тăшмансен 
Кукăр хĕççн пăлатран. 
Лашнсем те урхамах.
Сан урхамах çуккă та. 
Кунĕн-çĕрĕн тенĕ пек 
Эс çуретĕн çуранах.
-  Çавăн пнркн хамăн та 
Шухăш ялан пуçăмра. 
Урхамахсем. çнч ютсен. 
Ман аллăма лекннсем. 
Утлансанах чĕтреççĕ.

Пнлĕксĕре тухаççĕ.
Хĕççнссм те чăтăмсăр. 
Туртса кассан— çнч татăк. 
Урхамахĕ, чăтăмлн.
Пăлат хĕç те ман валлн 
Хăш вырăнта упранать? 
Вутлă хĕçе тăвакан 
Хăш вырăнта пурăнать? 
Пывăрлăхран хăрас çук. 
Чăтăмлăх та манра пур. 
Çулне-йĕрне кăтартсан 
Çав çулпала кайăттăм.
Ватă çынсем нксĕр те.
Тем те курнă темелле. 
Астăн парăр айвана.
Аçта вĕсем. хăш енче?

Майрус куллн пулнăран 
Ннçта тухса курман çав. 
Хăвах пĕлен, ун пек чух 
Çĕн хыпарсем нлтме çук, 
Терĕ шăппăн Ментелей,
Ун хыçĕнчен Сентелей:
-  Аçун пурччĕ тур лаша, 
Çнлçунатлă урхамах.
Ик чĕреллĕ пулнăран 
Вăл ннхçан та ывăнман.
-  Ннкамран та ун çннчен 
Ку таранччен эп нлтмен. 
Мана тĕпĕ-йĕрĕпе 
Каламăр-шн ун çннчен?
-  Ю рать,- терĕ Ментелей, 
Ун хыçĕнчен Сентелей:
-  Асăрхан-н: аслаçу 
Халь те ĕçрс пнт маттур 
Ун аллинче пур ĕç те 
Çунать кăна темелле.



Çамрăк чухне тулайра 
Вăл пурăннă хулара.
Çич çул хушши ăстайшăн 
Вăл ĕçленĕ çич тавшăн. 
Çав вăхăтрах асаинÿ 
Çĕре кĕрст çуркунне. 
Пĕччен юлать сан аçу 
Çăкăр çиме куççульпе.
Дна. хÿтсĕр ачана.
Вуник çулта пулсан та 
Турхан илет хулаша'
Кĕтÿ пăхма çу каçа.

Нĕрре турхан вăрçнипе 
Аçу çимĕк каçхинс 
Кÿлĕ хĕрне тĕттĕмре 
Хăвалать лаша кĕтĕвне. 
Асам курăк чечекрен 
Хăтăлнă чух кÿлĕрен 
Айăр тухать вĕçтерсе 
Ниш тнхана çĕклесе 
Тиха çÿрет кĕтÿре 
Пит хуйăхлă кĕçенсе. 
Кĕсре татать ун çулне 
Ана чĕчĕ çитерме.
Тиха кĕсре чĕччине 
Ĕмет юна кайнччен.
Кĕсре каять йăванса. 
Часах вилет ахлатса.

Ирхи апат тĕлĕнче 
Кÿлĕ хĕрне сĕтĕрĕнсе 
Турхан анать киленсе. 
Курать вилнĕ кĕсрене. 
Каять шутсăр çиллеисе. 
Кĕтÿçе вăл тем калать.

' Х у л а ш ,  кул* ту -  т4шыаисснч»ч1 смхланихтли хÿтлдх ммрДЦ.|

Ана мăйран чут пăвмасть.
-  Ах. эс. вилмен йыт асси. 
Тĕнчен ирсĕр хăйпашки. 
Кĕлмĕç Йăххи! Ашак май 
Ачаранах эс кахал.
Эс çывăриă çĕр каçа. 
Лашасене пăхман та.
Ман чи хаклă кĕсрене 
Çавăнпа ернĕ имшерккс. 
Чаплă кĕсре ирсĕртен 
Вилнĕ пĕрмай ĕмнĕрен. 
Çапла мар-и? Хуравла!
Ма чĕнместĕн? Тунката!
Ун пск кĕтÿç кирлĕ мар.
Çав кахалпа мĕн тăвас? 
Çы.хăр ăна иушăна 
Юман кутне. Хăвăртрах! 
Упре-пăван апачĕ 
Пултăр хаклă кĕсрешĕн.
Куç ан куртăр тихнне. 
Унччен хĕиер имшерне 
Мими çĕре юхиччен 

Хĕрсех имшер тихана 
Ислетеççĕ туяпа.
Тихан çамки çурăлсан.
Пуç мнмийĕ сăрхăнсан.
Ик урннчен ятлаçса 
Ярса нлсе тнхана 
Хĕрлĕ кăткă тĕмине 
Пăрахаççĕ çиллипе.
Мĕнпур кăткă тихана 
Çыртса кăшлать таçтан та. 
Тиха тăван амăшне 
Чĕнет пĕрмай кĕçенсе.
Амăш саснс илтменрен 
Тăрса тарма пикенет.



Ура çнне тăраймасть.
Çĕр амăшĕн хĕрачн. 

Чĕкеç ятлн. ачашшн. 
Асăрхасан çавсене 
Амăш патне вĕçтерет.
-  Анне. пăх-ха çаврăнса. 
Чунсăр çынсем вăрманта! 
Юман çумне ачана 
Çыхса лартрĕç ватсанах. 
Ача хĕнлĕх курнăран 
Сиксе тухать чĕре ман. 
Халех каяп вăрмана. 
Салтса ярап ачана.
-  Эс каймастăн ниçта та! 
Ача енче кам унта?
Эс-н унта. чăмăрчăк.
Ула мăйлă купăрчăк?1 
Куратăн-и чăтлăхра 
Ват юмана. кукăрта?
Ачана вăт çавăнта 
Çыхса хăварнă пушăпа. 
Чĕн пушăна хăпарса 
Татса ярсам кăшласа.
Ачн айваи, суранлă.
Тен. кил çулне вăл маннă. 
Çавăнпа тă эс ăна 
Кнлне леçсе хăварсам.

Çĕр амăш мĕн хушнине 
Хĕрлĕ арлан итлет те 
Юман çине хăпарать.
Чĕн пушăна час татать. 
Унтан çурма тăлăха 
Вăрттăн тÿрĕ çулпала 
Килне леçсе ярасшăн.

1 Сутмаллн юмах.- Арлан.

Кайран выртса канасшăн.
Ача ăна итлемест. 

Килне кайма кнлĕшмест. 
«Мĕнле çăлас тихана?» -  
Ун ĕмĕчĕ çав анчах.
Сикет кăткă тĕмине 
Çăлас тесе тнхине.
Пин-пин кăткă сырăнать 
Пĕр самантрах ачана.
Ана хĕрсех çыртаççĕ.
Утне туртса çураççĕ.

Çĕр амăшĕ аçунтан 
Тĕлĕнннпе чунтанах 
Хĕрне калать ак çапла:
-  Мĕнле çăлчĕ тихана?! 
Кăмăлĕ те ун çемçе.
Чăваш чапне ÿстерме 
Паттăр пултăр çав ача!

Ир пулать те кун иртет. 
Кун нртет те каç çитет. 
Çăлнă тиха кунсерен 
Урхамахла çитĕнет.
Пуçне ÿхлет. Кĕçенсен 
Çуллĕ кермен чĕтренет. 
Чупнă чухне сăмсинчен 
Çнл шăхăрать ик енчен.
-  Савăнтартăн эс мана. 
Лайăх пăхнă тихана,- 
Терĕ Плиска ачине 
Таврăнсанах хăй килне.— 
Упа ашне типĕтсе
Çак тнхана çитерсен 
Вăл урхамах пулать. тен. 
Пăх-ха мĕнле кукалет!

Услатн сĕм вăрманта 
Тихипеле кун каçа



Упасене йĕрлесе 
Çÿрерĕ çĕр кисретсе.

Каçхи апат тĕлĕнче -  
Икçĕр упа килĕнче.
Тниĕтнĕ аш вĕсенчен 
Пĕччен турĕ нк эрне.
Çав ашсене кунсерен 
Уйăх хушшн çитерсеи 
Тнхи — ăйăр. Чаплăскер. 
Сăмсинчен хĕм пĕрхĕнет. 

Ашшĕ калать ачине: 
Урхамаха ят парсам. 

Янравлине, чаплине. 
Çилçунат тен? П«п аван!

Айăрне ят парсанах 
Аçу васкать кÿл хĕрне. 
Шыва кĕртет вăл ăна. 
Айри иуçлать калаçма:

Чăн та. чĕрÿ ырă сан. 
Çăлтăн мана внлĕмрен. 
Тăрантартăн. И1ăвартăн. 
Ура çине тăратрăн.
Кăмăл туса килнĕрен 
Тав тăватăп чĕререн. 
Пулас тесен манпала 
Эп хушни пек тăлпан-ха. 
Хăлха витĕр сиксе пăх. 
Унтан сиксе тухатан 
Кун çулна эс тăсатăн. 
Тухаймасан пĕтетĕн.

Хăлха витĕр тухсанах. 
Кăштах сывлăш çавăрсан. 
Услатирен. ачаран.
Пĕкĕт пулчĕ кĕрнеклĕ. 
Пăхса нлчĕ паттăррăн. 
Яштак -  шурă хурăнтан.

П атвар-ватă юманран. 
Сăн-сăпачĕ ашшĕннех. 
Астăнĕнчен -  амăш пек. 
Сăхманĕ те пит чаплă. 
Капăрлатнă çĕр тĕслĕ, 
Чăваш халăх ĕмĕтне 
Вырнаçтарнă пĕр çĕре. 
Пăтса пуссан урнпе 
Кнсрентерет çĕр сийне. 
Сулсассăнах алăпа 
Лĕп çил куçать тăвăла.

Кăлкан çÿçлĕ Услати 
Килте ĕçсĕр ларать и? 
Алла илет шур чĕние. 
Касса çĕлет йĕвенне. 
Патмаи туртсан чĕлпĕрĕ. 
Çăварлăхĕ мĕн чухлĕ? 
Çăварлăхĕ çич патман. 
Хурăçран мар, ылтăнран.

Айри çннче Услати 
Ут вырăнта тăрать-и? 
Тапса сикет тăвалла, 
Тăвăл тухать таврара, 
Çулăм тухать сăмсинчен, 
Пĕр енчен мар, ик енчен. 
Çĕн йĕвенĕ кĕлленет, 
Çурхи çилпе вĕçĕнет.
-  Çнлçунатăм, куитанах 
Çулна тăс-ха ялалла.
Эс йĕвенсĕр. чĕлпĕрсĕр, 
Çул çÿреме нлемсĕр.

Çилçунат хăй хуçнне 
Çитерсенех хăй кнлне 
Чупса кĕрет внтене.
Хуçи васкать пÿлĕмне. 
Услати час саланать.



Тÿшек çине выриаçать,
Тăсма пуçлать ыйхнне. 
Çывăрнă май — тĕлĕкне.

Çывăрать пек ксрменте. 
Кĕслс кĕвви -  пур енче.
Акă алăк уçăлать,
Чнпер пике курăнать.
Пике чаплă çав тери,
Çăлтйр çути -  çÿç хĕрри. 
Хĕвел тейĕн кăмăлне.
Кевер чул' тен ун шăлне. 
Утать акăш ишшипе.
Юрлать шăпчăк сассипе. 
Çирн кĕпн пурçăнран.
Çичçĕр тĕспе ялкăшать. 
Услатие пуçĕнчен 
Ачашлать нек киленсех. 
Ереветлĕ чĕкеçле 
Сăмах хушать хĕрелсе:
-  Хам ĕмĕрте яланах 
Пуласшăн-ха эп санпа.
Пĕр сывлăшпа сывласшăн. 
Пĕр чашăкран çиесшĕн.

Тĕлĕк хыççăн Услати 
Вырăн çннче выртать-и? 
Вырăн çннче выртмасть вăл. 
Урхамахпа пуплет вăл.

Эй. Çилçунат. кам сана 
Капăрлатнă çĕр каçа? 
Йĕнерÿ сан сар чĕнтен. 
Пускăчĕсем -  кĕмĕлрен. 
Йĕвен çинчи ункине.
Шур ылтăнран тунине. 
Чаплă ăстаç тунă та.

1 К с в с р  ч у л  —  хаючă Йышшн чул.

Уйăрма çук çăлтăртан.
— Кунта пулчĕ пĕр пике, 
Сар чечекрен вăл хитрс. 
Капăрлатрĕ вăл мана. 
Терĕ ăйăр сар качча. 
Услати те ăйăра 
Шăппăн калать савăнса:
— Эп те паян тĕлĕкре 
Куртăм пуль çав никене.

Типĕтнĕ аш çитсрсен 
Тытса тухать лашине. 
Çнлту сăрчĕ çуммине 
Çулне тăсать тимĕрçс. 
Çилçунатăн чуинннчен. 
Чăнк тăракан хăлхннчен 
Çнл шăхăрать шайлатса. 
Сĕм вăрмана хумхатса.

- Эй. мучнçĕм. Асамат,- 
Сăмах хушать аçу сан.— 
Чĕреренех тархаслап. 
Мăлатукна выляттар. 
Тăшмансене аркатма 
Туса пар-ха хĕç мана. 
Хĕççи нултăр кăмăлран, 
Çирĕп пултăр пăлатран.
— Ах. Услати, халĕ те 
Эсĕ виç хĕç илтĕн те 
Мĕскер турăн вĕсенчен? 
Мана намăс çынсенчсн! 
Сулса касрăн пĕриипе. 
Хĕрех патман туртнипе, 
Хĕç çивĕчĕш таврăнчĕ, 
Пăрахăçра вăл ĕнтĕ. 
Теприне. чи чаплнне, 
Çнтмĕл патман туртнине. 
Авса хуçрăн çурмаран.



Х а л ь  м а н  т е м с к е р  т у м а л л а .  
Т ă х т а !  Т а т а  т е п б р  х ĕ ç  
Т ă в а п  с а н а  в а л л н  ç е ç .
А н а  в а л л н  ç ĕ н  в ĕ р к ĕ ç  
М а й л а с  п у л а т ь .  Н у м а й  ĕ ç .  
Ç ĕ н ĕ  к ă м р ă к  к и р л ĕ - х а .  
Х у р ă ç н е  т е  у р ă х л а  
Ш ă р а т м а л л а  у н  в а л л и .  
Ĕ ç с е м — п у ç а  в а т м а л л и .

Е ç е  т ы т н а т ь  А с а м а т .  
К а н м а  п ĕ л м е с т .  Т ă р м а ш а т ь .  
Ç и т м ĕ л  ç и ч ĕ  к у н  ĕ н т ĕ  
Х у р ă ç н е  в ă л  ш ă р а т а т ь .  
Ш ă р а т н ă  ч у х  х у р ă ç н е  
В и ç с е  я р а т ь  ç а к с е н е :  
Ç и т м ĕ л  ç и ч ĕ  т ĕ с л н н е  
К у р м а н  т и м ĕ р - т ă м ă р а .  
Ç и т м ĕ л  ç и ч ĕ  в ы р ă н т а н  
Т у н с а  я р а т ь  н м - ç а м а .  
Ç и т м ĕ л  ç и ч  т ĕ с  й ы в ă ç а  
В ă л  ç у н т а р а т ь  ă с л а й л а .  
Ç а в ă н п а  у н  к ă м р ă к ĕ  
Ç у н а т ь  ç н т м ĕ л  ç н ч  т ĕ с л ĕ .  
В ĕ р к ĕ ç  т у м а  ш у р  ч ĕ н т е н  
П у с а т ь  ç н т м ĕ л  ç и ч  в ă к ă р .  
Ч ĕ н н е  т у с а н ,  к а с с а с с ă н .  
В ĕ р к ĕ ç  ç ĕ л е т  -  Ç н л т у  т е н .  
Ç н т м ĕ л  ç и ч  к у н  х у р ă ç а  
Т у п т а т ь  я л а н  ю р л а с а .  
Х у р ă ç р а н  м ă н  х ĕ ç  п у л с а н  
А с т а й  т у т и  й ă л  к у л а т ь .  
Ш ы в н е  и л е т  ç ă л к у ç р а н .  
Ç и т м ĕ л  ç и ч ĕ  в ы р ă н т а н .  
К а к ă р  с ĕ т н е  х ĕ р  н а р с а н  
Х ĕ ç е  п у ç л а т ь  ш ă в а р м а .  
Ç и т м ĕ л  ç и ч  к у н  ш ă в а р с а н

Ç ĕ н  х ĕ ç  п у л а т ь  п и т  а в а н .
У с л а т и  ç а в  ç ĕ н  х ĕ ç е  

А в а - а в а  т ĕ р ĕ с л е т .
В а т ă  ю м а н .  п н н  ç у л х и .
Ç и л т у  с ă р ч ĕ  п е к  ç ÿ л л и .
Х ĕ ç п е  к а с с а н  к ĕ л л е н е т ,  
Ç и л - т ă в ă л п а  в ĕ ç ĕ н е т .
У н т а х  н ĕ р  с ă р т ,  п а л л ă с к е р .  
В у т ч у л ь с е н ч е н  т ă н ă с к е р .
Х ĕ ç н е  к а с с а н  -  к н с р е н е т .
Х ă й ă р  н у л с а  н ш ĕ л е т .
П у ç  т а в р а  ç ĕ н ĕ  х ĕ ç е  
Ç а в ă р с а с с ă н  ç ĕ к л е с е  
Ç и ç ĕ м  ç и ç е т  т а в р а р а  
Х ă в а т л ă х н е  к ă т а р т с а .

У н  п е к  ч у х н е  У с л а т и  
Т у н к а т а  п е к  т ă р а т ь - н ?
А с а м а т а  в и ç  х у т ч е н  
Ч у п т ă в а т ь  в ă л  т у т и н ч е н .

-  Т а в т а п у ç , -  т е т  ш у р п у ç а  
Ç ĕ р е  ç н т н  п у ç  т а й с а , -
К у  х ĕ ç  п у л ч ĕ  м а н  в а л л н  
Ч ă н а х а х  т а  ч и  ч а п л и !

-  К ă к ă р  с ĕ т н е  у н  ч у х н е  
А н н ÿ  п а н ă  х ĕ р  п у ç п е .
Х ĕ р  с ĕ т ĕ н ч е  ç ĕ р  в ă й ĕ .
Х ĕ ç  ç а в ă н п а  х ă в а т л ă .
У л ă и ,  а н  м а н  э с  ç а в н а :
Т е м л е  й ы в ă р  п у л с а н  т а  
Т ĕ н ч е н  с н ч ĕ к ĕ  -  с ы х л а в л ă ,  
У н т а н  н н м  т е  ç у х а л м ĕ .

Ç и л ç у н а т п а  ç а в  в > т х ĕ ç  
К у  т а р а н ч ч е н  у п р а н н а х .  
Ш ы р а с а с с ă н  т у п а н а х .



Çирĕм улттăмĕш юрă

ТУПТУЛ УЛАПА АПППĔПЕ АМАШĔ 
ÇИНЧЕН КАЛАСА КАТАРТНИ

У с л а т и  Ç ĕр  а я ă ш Ы  хĕ р н *
çы н  у я ĕ н ч *  ч у п т у н ă ш ă н  н а я й с  к ĕ н е  т ă х ă н т а р а с е и н ч с н  х ă т А я я »  
ы р  ĕç т ă в л т ь :  т ĕ н ч с  а л ă к н с  т у я т а н  к ĕ л с  я р а т ь . п у я а с  а х ă р  
с а я а н а н а  си р с с  я р а т ь . Т ă т а я а с  х ĕ в с я с  х у п ă р л а т ь .  çĕ р с  ç у т а  ç и т я с с т  

У с л а т и  Т ă т а я а с а  çа п са  а р к а т а т ь . А т ă л  п а т т ă р  я т н с  и л с т .

Тнлли, тиллн тилĕ пур,
Пĕр йĕрлекен кайăк пур.
Тилĕ хыççăн чупмăпăр.
Улăп патнс утăпăр.

Улăп Шетмĕ хĕрринче 
Ялти кайри касĕнче.
Çĕнĕ пÿртре, кĕрекере,
Тушул шурпуç патĕнче.
Туш-ул калать Улăпа:
- Пĕрле ÿснĕ аçупа,

Пĕр çăварти çăкăра 
Пĕрле çинĕ ачаран.
Аçу çинчен калас-тăк -  
Калас пулать çĕр талăк.
Тыр пуçтарса кĕнĕ чух 
Кунта ун чул ларас çук.
Çавăнпа та халь сана 
Каласшăи-ха ак çакна:

Аçу пулнă чăн паттăр.
Чапĕ те ун сÿнĕмсĕр.
Урхамахĕ- ăйăрччĕ,
Хура турă тĕслĕччĕ;
Ик чĕреллĕ. чаплăччĕ,
Кайăк пекех вĕçетчĕ.

Пĕрре аçу каçхнне 
Ансан Шетмĕ хĕррине 
Курать ял хыç çеремне,
Унта -  çамрăк-кĕрĕме.
Каччăсемие пнкесем,
Вунçнччĕрен иртннсем.
Алла-аллăн тытăнса 
Çÿрснĕ-мĕн юрласа.
У»гтах, Шетмĕ хĕрринче,
Ларакансем чул çинче 
Тахçантанпах тун-тунла'
Вылянă тус тупмалла.
Мăшăрсăр хĕр, ĕлккснни.
Тун-тун нулса çÿрени.
Емĕчĕпе савмашкăн 
Аçу çумнс ларасшăн.
-  Тун-тун! Тун-тун! Мĕн ятлă?
-  Сан яту-и? Санталă!
-  Тĕрĕс! Кил. лар ман çума,
Эпĕ Тун-тун халь кунта.
Плккен хĕр пуш вырăна, -  
Кам шутлатăр-ха ăн а ,-  
Ларма тăрсан савăнса
Ют хĕр ларать сарăлса.

Т у н - т у н  -  вăЙă яч*. Анл ак çапла выляççе Çамрăкссм рст*н- 
I ' " ' "  ÇИнчс ллраççд. Пĕрн. вЛйă пуçл4х*. каска çиичс ларакаи
-гмг иькппан парттлнлл ят парса тухать. Тспрм -- Тун тун. Вайа пуçлă 

Гун-тум хушшннчс çапла калаçу пырать: «Тун тун' Мÿн ятлн?> 
«*>4мака»- Вылякансгм хушшннче КДмака пулсан. вăл хăй лырăнснчсн 1КЧ1ТЦ Тун-тум ун пырăнне ларлть.



«Ак тамаша?! Мĕн. ара.
Çак ял хĕрех-ши вара?
Кун пек хитре иикене 
Эпĕ курман ку снче.
Тен. хăна хĕр? Хăш ялтан. 
Калаçмалла ман унпа»,- 
Аçу шутлать ăшĕнче,
Сарă пнке умĕнче.
Аçун юнне вылятма 
Ют хĕр юри калаçать.

-  Услатие, пĕркĕте.
Ют çĕршывран кнлнĕрен 
Хăна тесе шутлăпăр.
Уншăн тăрса юрлатăр, 
Шетмĕ шывне хумхаттăр.

Мах парать-и Услати, 
Вăл юнтарса тăрать-н. 
Пикесене хумхатма 
Юрă пуçлать савăнса:
-  Шăпчăк канăк пуласчĕ. 
Йăмралăхра юрласчĕ. 
Саркайăка-пикене 
Куçран пăхса ларасчĕ. 
Сарă хĕвел пуласчĕ. 
Тĕнчене ăш ярасчĕ. 
Саркайăка-пнкене 
Ыталаса ларасчĕ.
Тулли уйăх пуласчĕ.
Каçа çутă парасчĕ. 
Саркайăка-пикене 
Чĕрçи çнне лартасчĕ.

Пике аçу юррннчен, 
Ашă куçпа пăхнинчен 
Малтаи каять вăтанса. 
Кайран каять савăнса. 
Савăнăçне пытарма,

Каччăн чунне çунтарма 
Сиксе тăрать акăшла,
Юрă юрлать турткăшла:
-  Аçта каян, чĕкеç. çумăр витĕр, 
Аçта каян, чĕкеç. çумăр витĕр.
Ик çунатту тăрăх шыв юхтарса? 
Аçта каян. савни, каçа хнрĕç.
Аçта каян, савни, каçа хирĕç.
Ик куçунтаи куççуль ай юхтарса? 
Хура чĕкеç чĕппи ай пулам-и, 
Хура чĕкеç чĕппи ай пулам-и, 
Карлăк çине ларса ай юрлам-и? 
Савин, эп сан тусу ай пулам-и, 
Савни. эп сан тусу ай пулам-и, 
Хирĕç тăрса санпа ай юрлам-и?

Çав вăхăтрах ернпе 
Шир-Пăлхар аттипеле 
Пăпăрт-йăпăрт шăвăнать, 
Тапăртатса кăтартать.

Ял хĕрĕсем. каччăсем,
Пнке тавра тăнисем.
Тытăнаççĕ ал çупма.
Ал çупнă май юрлама.

Кĕслеç, кала кĕслÿне. 
Ташлаттарма сар хĕре. 
Пăпăрт-йапăрт шутарса 
Атă тĕпне якатма.
— Эс юрларăн чĕкеç пек.
Ташлан турхан хĕрĕ пек,
Çавăнна та кĕçĕртен
Яш чĕрине ÿкрĕн эс.

Пнкен хушпу тенкнне.
Ташланă май çиçннне.
Уйăрма çук çăлтăртан.
Пĕр çут тенки. сарлаки.
Çамкн çинчн. çавракн,



Ялкăшать сар хĕвсллс, 
Кĕçех çырла ниçмелле.
Ик енчи çÿç хĕррнне. 
Кăтраланса кайнине,
Каç тĕттĕмне сирнĕрен 
Туллн уйăх темелле.
Юртан шурă кĕпине. 
Шурçип пирле тĕртнине. 
Çĕленĕ-мĕн пĕр çиисĕр. 
Çавăнпа та çĕвĕсĕр.
Çитмĕл тĕслĕ пурçăнпа 
Е  кĕмĕлпе. ылтăнна 
Пике шурçип кĕпнне 
Тĕрлеиĕ хăй аллиие.
Чаплă кĕпе тĕрринче 
Ерешленнĕ çут тĕнче. 
Чăваш ен те пур унта. 
Юхса выртан Çавал та 

Пике акăш ташшинчен. 
Çурхн чĕксç юрринчен 
Тĕлĕнет иш-кĕрĕмĕр: 
Патша хĕрĕ ку теççĕ.

Унтах пнке ташласа. 
Сар хĕвел иек çуталса 
Сылтăмалла ал сулчĕ. 
Çавра кÿлле тултарчĕ.

Кÿлĕ хĕрри хăмăшра. 
Хуракăшсем йăвара. 
Кăвакалсем чăмаççĕ. 
Мерчен пĕрчи тупаççĕ.

Шурă тутăр кăларсан. 
Сулахая ал сулсан -  
Шетмĕ хĕрри çăкалăх. 
Уçланкисем симиыллăх.

Тутрине ик еннелле 
Вĕлкĕштерсен лĕпĕшле -

Малта улăх ешерет,
Кайра урпа çитĕнет.
Улăхĕпсх курăксем.
Чечек çинче пыл хуртсем 
Симпыл пухса çÿреççĕ, 
Кайран яла вĕçеççĕ.
Урпи кайсан кĕпçене 
Тăрн вĕçет тÿнене. 
«Пĕтпĕлтик,- тет путенн.- 
Эпĕ куита, курма кнл».

Таш хыççăн иш-кĕрĕмссм. 
Пÿрен -  пурте кĕрнексем. 
Тункаталла' выляççĕ, 
Йăрăлăхне кăтартаççĕ.

Аçу пулать тунката. 
Пултарать вăл унта та.
Ашра шутлать ак çапла: 
«Çав пикене тытмалла».
Хĕр ыткăнсан тнлĕ нек.
Аçу чупать вĕшле пек,
Пикс юртсан пăланла.
Аçу вара -  арăслан. 
Çăкалăха çнтиччсн,
Улăх çулне тухиччен 
Аçу хăвалать ĕлккене 
Юратупа чĕтресе.
Юратупа хĕмленсен 
Аçу тытать сар хĕре.
— Эс килĕшрĕн чунăма.
Мĕн тумалла ĕнтĕ ман?

' Т у и к а т а  н.чйй яч*. Ана ак çапла пылиçç*. Я ш к ^ м с е м .  мА- 
ШИрлнссм. умла-ХЫçлА тăраçç*. Пдр мăшăрсăрри тунката -  мăшăрли- 
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Çав вăхăтрах хĕрелсе 
Чуптăвать сарпнкене.

Пнке аçу аллинчен 
Хăтăлсанах çилленсе 
Çупса ярать иитĕнчен,
Яш куçĕнчен хĕм çнçет.
-  Шара ятăн пурнăçа, 
Манне çеç мар. сутăкçа1. 
Чăвашăнне. хăвăнне,
Тăват хутрн тĕнченне.

Умрах вăрман çаралчĕ, 
Пике таçта çухалчĕ,
Аçу тăрать тĕлĕнсе, 
Сарпнкене хĕрхенсе.
«Мĕскер пулчĕ*ха. ара.
Вăл çухалчĕ-ма вара? 
Пике тăнă вырăнта -  
Карăш кĕпçн çавăнта.
Эх. чĕкеçĕм. çĕмĕрт куç,
Сан куçра ма шурăмлуç? 
Тен. эс пурнăç танати?» -  
Терĕ пĕркĕт Услати.

Внçĕ хутчен шăхăрать. 
Çилçуната йыхăрать. 
Урхамахĕ тулхăрать,
Яш умĕнче тăп тăрать.

Ах. Çилçунат. ăш çунать! 
Саркайăкăм ăçта-ши.
Вăл хăш çĕрте пурнать-шн? 
Унсăр пурнăç -  пурнăç мар. 
Ана мĕнле тупас ман?

Çилçунат та хумханать. 
Çын чĕлхнпе калаçать:
-  Пирĕн енчи хĕр мар вăл.

1 С у т й к  ç а -  тăрлапсар





Çĕр амăшĕн хĕрĕ вăл. 
Чăн кĕçĕннн. Амăшпс 
Пурăнать çĕр анĕнче. 
Пыл-çу тейĕн кăмăлран. 
Аслай тейĕн ăстăнран. 
Çак кунсенче Аслатнн 
Вăл пулатчĕ кĕçĕн кнн. 
Мĕншĕн ăна чуптурăн. 
Ма телейне аркатрăн? 
Çухатрĕ сан пнркнех 
Емĕрлĕхе хĕр чысне. 
Çавăнпа намăс кĕпнне 
Тăхăнмаллах ун ĕнтĕ. 
Турăсен те пнрĕн пек 
Хĕрсен чысĕ хнсепре. 
Темле хытă савсан та. 
Юратупа çунсан та 
Çын умĕнче чуптунн -  
Хĕре намăс кăтартни. 
Турă хĕрне çын каччн 
Хыт юратса чуптунн 
Ун питĕнче налăрать. 
Намăссăрне кăтартать.

Унăи пулас хунякки. 
Час ĕрлекен Аслати. 
Пулас кинне вăл курĕ, 
Чуп йĕррине асăрхĕ. 
«Пркĕнлĕ ман пулас кнн. 
Çавăнпа ун чуп йĕрри. 
Ун еркĕнĕ этемрен. 
Пĕтеретĕп вĕсене!» -  
Тесе анĕ тÿперен.
Çуй пуçланĕ çĕр çинче.

Çăлас тесен пикене 
Сан ырă ĕç тумалла. 
Мĕнле ыр ĕç çынсемшĕн

Эс халь тума пултаран? 
Çÿлтн тĕнче алăкне 
Кĕле яма ĕлкĕрсен, 
Пурнăçласаи эс çавна. 
Аслатн çĕре анаймасть.
Çĕр çннче çуй пуçланмасть.

Вăхăт та халь сан майлă. 
Ват Аслати çывăрать. 
Эрнерен тин вăранать. 
Васкар! Утлан ман çине, 
Улăхăпăр тÿпене.
Тĕнчен аслă хапхине 
Кĕле хурсам тул енчен.
Эсĕ кашни тĕрмĕшре 
Çак пушăпа мана çап. 
Малтан çапни тирĕме 
Манне çуртăр шарт та парт! 
Тепре çапни— çак тĕлтен 
Çнчĕ талăк патнелле 
Ыраттартăр чĕрене 
Внççĕмĕш хут çапнинчен 
Пуç мимнне çитиччен 
Ырату пултăр — каснă нек.

Пуçне ухать урхамах, 
Йĕкĕт чарнать хумханма.
-  Эй. Чĕкеçĕм, ан кулян.
Эс пурпĕрех ман пулан! -  
Тет те çапать ăйăра
Чĕн иушăпа аякран.
Айăр тнрĕ шарт çурлать. 
Пĕрех сикет тÿпене.
— Э й ,-  тет аçу ăйăрне,- 
Çитрĕмĕр çул çуррине,
Ансам çĕре кунтанах.

Тепĕр кунне Услати,
Вăл çумăра пăхать-и,-



Ирех сиксе тăрать те 
Урхамахне йыхăрать. 
Çилçуначĕ тулхăрать.
Пĕр пырăнта вăл тăмасть.

Шетмĕ хĕрне ансанах 
Аçу вăр-вар утланать,
Ана çапать пушăпа 
Вăйне хурса хырăмран. 
Пушши вирлĕ тнвнĕрен 
Çурлать хырăм тирĕ те.
Ик чĕри те ыратсан 
Айри сикет тупене.
-  Э х ,-  тет аçу кулянса,- 
Кĕле манран шит анчах. 
Паян та ĕç ăнмарĕ,
Ыранхн кун мĕн калĕ.

Тепĕр кунне сан аçун, 
Паллах. ĕнтĕ хумхану.
Уя тухать. шăхăрать. 
Урхамахне йыхăрать. 
Çнлçуначĕ кĕçенет,
Çутă тĕнче чĕтренет. 
Вут-хĕм тухать сăмсинчен 
Çнч çухрамран курниччен. 
Утлансанах ут çине 
Аçу хĕрет вăй илсе.
Мĕнпур вăйпа паттăрла 
Ута çапать пушăпа.
Айрнн туртса çапнăран 
Пуç мимийĕ ыратать.
Ана çиллес пуснннчен 
Çиçĕм çнçет куçĕнчен.
Ут тÿпене ыткăнать. 
Сăмсннчен хĕм явăнать.

Çут çăлтăрсем юнашар, 
Алăк кĕли -  алăра.

Тĕнче алăкне хупнă чух. 
Ана кĕле янă чух 
Ват Аслатн вăранать.
Çĕр халăхне ылханать.
Аçу вара çав кунах 
Шетмĕ хĕрне ансанах 
Сан аннÿпе пĕрлешет, 
Хусах пурнăç ун пĕтет.
— Хаклă мучи, итлесем, 
Вăхăту çук пулсан та 
Атте çннчен татах та 
Каласа пар. Тархаслап. 
Пĕлес кнлет çавиа та:
Атăл паттăр кам вара?
- Ай-ай, Улăп, эс мана 

Тĕлĕнтертĕн чăнах та.
Терĕ Туптул Улăпа 
Ашшăн пăхса. хумханса.- 
Калап эппин ун çннчен 
Кĕскен кăна. Ан çиллен. 
Вăл ĕç пулнă тахçанах. 
Пĕр внççĕр çул каярах. 
Çнчĕ хутлă тĕнченĕн
Чн аялти хутĕнчен,
Сарă тĕнче тенинчен,
Пăва тума пнкенсе 
Вĕçсе кнлет Тăтамас -  
Виçĕ пуçлă хăруш çам'.

Унăн йăви çавăн пек 
Çичçĕр хăлаç сарлакăш -  
Пулнă теççĕ ват çынсем, 
Ана куçпа курнисем. 
Пĕкĕрешлĕ çăмарта 
Çав йăвара пулнă тет.

' Ç а  м вуннк пуçлă çĕлентон те хаяр тискср кайак



Çылăх чăпти пулнăран 
Чĕппи пулать çăмламас.

Çав чĕп çугта юратман. 
Мĕншĕн тесен çутăра.
Хĕвел пăхнă вăхăтра.
Çын миминчен туни те 
Пырне ларнă апачĕ.

Хăй чĕппине Тăтамас 
Çанла калать лăпланма:
-  Кунта пĕччен юлан-ха.
Эс нимрен те ан хăра.
Эпĕ сана тÿперен 
Пăхсах тăрăп ннçетрен. 
Хупăрлатăп хĕвеле. 
Тыткăнлатăп çутине.
Ун чух вара тÿпере,
Çав вăхăтрах çĕр çинче. 
Тĕттĕм тăрĕ тĕнчипе. 
Чĕппем, савăн çаваншăн -  
Манра ун чул вăй-халшăн! 
Иксĕмĕр пек тĕттĕмре 
Куракансе.м витĕрех 
Урăх çуккă тĕнчере.

Хырăму выçма тытăнсан 
Çавна мана систерме 
Карса ярсам çăварна 
Хăлху патне çнтмелле.
Çав вăхăтрах урупа 
Карланкуна кăтăкла. 
Пурнăçласан çавсене 
Эпĕ сана ун чухне 
Пур çĕртен те самантрах 
Персе парăп çынсене.
Вĕсен выльăх-чĕрлĕхне. 
Чурăшсене -  тутлинс.
Пиçнĕ пахчаçимĕçне.

Ь В1

' III с р м с н шпор. Шермснлст -  шпорлоть

Симпылне те пичкепе.
Манран вăйлă пулатăн. 

Ун чух этем-ташмана 
Хăвăн айна тăватăн.
Тĕнче патшн пулатăн,- 
Тет те нрсĕр Тăтамас 
Чĕппи çинче явăнсан 
Сарса ярать çунатне 
Хĕвел енне ыткăнма.

Çунаттнпе хĕвеле 
Карса нлет вăр-варах,
Çутă çулне çавăнтах 
Татса хурать ннм те мар.

Тĕнчнпеле сĕм-тĕттĕм. 
Куçран пырса чнксен те 
Кураймастăн нимĕн те.
Çуй пуçланчĕ темелле. 
Çавна кура чĕрчунсем 
Хăравçана тухрĕçĕ,
Ннм тума та пĕлмеççĕ. 
Тăтамаса савнăç ку -  
Тĕнчипеле арпашу.
Услатнпе Çнлçунат 
Ним пулман пек курăнаç. 
Пĕри -  ÿхлет, кукалет, 
Урипелс çĕр чавать. 
Аяккалла сирпĕтет, 
Сăмсинчен хĕм вĕçтерет. 
Тепри — ларать ут çинче. 
Тĕлĕнмелле стайлă-çке, 
Пăхмашкăн та курăмлă.
Ик урари аттннче,
Шнр-Пăлхарта илнннче, 
Ылтăн шермен' кашнинче,



Шăпчăк кĕвви вĕсенче.
У с л а т н п е  ă й ă р н е  -  

И к к ĕ ш н е  т е  п ÿ л ĕ х ç ĕ  
П ĕ р  ÿ т - п ĕ в р е н  т у н ă  т е н .  
Ç а в ă н и а  т а  н к к ĕ ш ĕ  
Х ă ю л л ă  т а  т ă н ă ç л ă .  

А н л а н а ç ç ĕ  и ĕ р - п ĕ р н е ,  
П у л ă ш а ç ç ĕ  к и р л ĕ  ч у х .  
Х ă р а м а ç ç ĕ  н и к а м р а н .  
Ç а в ă к п а  т а  У с л а т и н  
Ç а п л а  ю х а т ь  с ă м а х х и :

Ç а к ă  ç у т ă  т ĕ н ч е р е  
Т ă в а й м а н  ĕ ç  э т е м ш ĕ н  
П ĕ р р е  к ă н а  т е м е л л е :
П ĕ м н е  н у ç р а н  т ă х н а й м а с п »  
М ĕ н  т ă в ă и ă р  х а л л ĕ х е ?  

Ç и л ç у и а ч ĕ  х у р а в л а т ь :  
Ç у л а  т ă с а р  т ÿ п е н е !  

Т ă т а м а с  в ă л  я л а н а х  
Ч е е л е н м е  т ă р ă ш а т ь .
А и ч а х  ç а в н а  ч у х л а й м а с т ъ :  
Ч е е л ĕ х  в ă л  ĕ м ĕ р е х  
Х а в ш а к  ÇЫнсен м е ç л ç ч ĕ , .  - -  
П у т с ĕ р  ç ы н с е н  ă с т ă н ĕ .
Э с  м а н  ç н н ч е  л а р с а н  т а ,  
С а н р а  ч е е л ĕ х  п у л с а н  т а  
Т ă ш м а н с е м п е  ç а п ă ç м а  
Т ы т ă н а т ă п  х а м  м а л т а н ,  
М ĕ н ш ĕ н  т е с е н  т ĕ т т ĕ м р е  
Э с  к у р м а с т ă н  н и м ĕ н  т е .

П а т т ă р  п ă х а т ь  т ÿ п е н с ,  
Ç а в  в ă х ă т р а х  ш с р м е н л е т  
Ç н л ç у н а т а  и к  е н ч е н .
А й ă р  ç ы р т с а н  т ÿ п е р е  
Т ă т а м а с а  х ă л х и н ч е н  
У с ă н а т ь  в ă л  ç ĕ р е л л е .

Х ĕ в е л  ç у т и  в ă й  и л е т  
Ç у т н  я н ă х  п у л с а н  т а  

Л ç у  ç а к н а  а с ă р х а т ь :  
Г ă т а м а с ă н  в н ç ĕ  п у ç ,
К а ш н и  п у ç р а  в и ç ĕ  к у ç .  
В и ç ç ĕ ш ĕ н ч е н  н к  к у ç н е  
М ă ч л а т м а н р а и  п ĕ р р е  т е  
Ш ă н с а  х ы т с а  л а р н ă  т е н .
! 1 и ç ĕ  п у ç н е  х а р ă с а х  
Х ĕ ç н е  т е м л е  к а с с а н  т а ,  
Ы г к ă н с а н  т а  а я к к а ,  
М ă й ĕ с е м п е  к а я л л а х  
С ы п ă н а ç ç ĕ  п ĕ р м а я х .

А ç у  у н ш ă и  х у м х а н м а с т ь .  
Х ĕ ç н е  ç а к а т ь  х у л  ç н н е .  
А р ă с л а н р а н  й ă р ă р а х  
П ĕ р  с а м а и т р а х  п у л а т ь  т е  
И ĕ р р е х  с и к е т  й ĕ к  ç и н е .  
Т ă т а м а с а  ы т а л а т ь .
П ă ч ă р т а с а  х у т л а т а т ь .

Т ă ш м а н  в ĕ ç е т  т ÿ п е р е  
У р л ă - н и р л ĕ  ы т к ă н с а ,
Ç а в  в ă х ă т р а х  х ă й  т а в р а  
П ĕ т ĕ р к ĕ ç  п е к  ç а в р ă н а т ь .  
Д н ч а х  т а  у н  ĕ ç  ă и м а с т ь ,  

П а т т ă р т а н  х ă т ă л а й м а с т ь .  
Ç а в ă н п а  т а  ç ĕ р  ç и н е  
П е р с е  а н а т ь  м е с с р л е .
Л н ч а х  т а  в ă л  а ç у н а  
Т ĕ п  т ă в а й м а с т ь  у н н а  т а .  
С н к с е  т ă р а т ь ,  ç ĕ р  ч а в а т ь ,  
Ш у р  х у р ă н  п е к  ч ă н к !  т ă р а т ь .  

А ç у  ç ĕ р е  ы т к ă н м а с т ь .
И р с ĕ р  ч у п а т ь  с и к к и п е  

Т у с а н с е н е  в ĕ ç т е р с е .
Ç а в  в ă х ă т р а х  т а п !  т ă р а т ь



Сан аçуна ынăтма.
Аçу хĕçне кăларать,
Пуçĕ танра вылятать. 
Тăтамаса çавăнтах 
Пуçлать урлă турама.
Анчах ирсĕр Тăтамас 
Турасан та йăванмасть,
Ннм пулман пек сып-сывах.

Аçу хытах тарăхать. 
Тăтамаса тăрăхла 
Касма пуçлать çурмаран 
П>ç тÿпннчен пуçласа.
Ирсĕр ÿкет хăраса,
Тннĕселле ыткăнать.
Вăл аçуна тннĕсре 
Чăмса тарăн вырăна 
Чыхăнтарса ярасшăн,
Çапла чунне нлесшĕн.
Анчах тннĕс ннçетре, 
Çнтеймест вăл туххăмрах. 
Çулне пăрать анăçа,
Чăмать тарăн Атăла.

Сан ват аçу унта та. 
Сывлама çук пулсан та. 
Пуçлать йĕке турама 
Пуç тÿпннчен пуçласа.
Вăтам пуçне тăрăхла 
Туранă чух хĕçĕпе 
Вăрттăн куçĕ туранать.
Çав вăхăтрах юхăнать 
Атăл тĕпне çнтмелле.

Çав пуç пулнă асам пуç, 
Асам пуçра -  асам куç.
Куç шăрçннче чĕрн ун.
Чĕрнне хĕç каснăран 
Тăтамас внлет самантрах.

Тăтамасăн юнĕнчен 
Ытла нумай юхнăран 
Атăл каять хĕрелсе. 
Çавах аçу ăна та 
Хăйар внтĕр юхтарса 
Усал юнран тасатать.

Атăл выртать çуталса 
Акăш куç пек тап-таса. 
Шурпуç халăх ячĕпе 
Çапла калать аçуна: 

Тăтамаса çĕнтертĕн. 
Çут тĕнчене хăтартăн, 
Тăшмана та Атăлтан 
Эс сĕтĕрсе кăлартăн. 
Атăл чаплă тĕнчере,
Ана тĕнче хнсеплет.
Эс та паллă халăхра -  
Атăл паттăр паянтан.



Çирĕм çиччĕмĕш юрă
ТУРАСЕН КАНАШЛАВĔ

Т ур ă се н  кан аш лйас.
Ч йааш а У л ă п п а  п с р л г  х а л а х с е н с  н у я а й  сисн  т уса  çы ла ха  к*н*  т г . «  
а й а п ла ççс  Л х п л а т р а  У лăпа  чĕ р и  п ă р л а н и ч ч с н с х  ш ăнт аççĕ . Ç у р » «  

т ур ă  у н  х у т н с  к ср ст  т с  си вве  А х п л а т р а н  хă ла ла са  яр а т ь .

Хбл-хбл кайăк, хĕл кайăк, | I
Çамрăксемшĕн сим кайăк,
Хĕл хĕллеме тытăнсан 
1Пур çăмартн йăвара'

Çăмартнсем камăн-шн.
Хуçи халĕ ăçта-шн?
Ун хуçнйĕ керменте,
Аслă турă патĕнче. |1
Унта пырать мăн иуху.
Татмалла-çке пĕр ыйту.
Мăн пухури шурпуçсем, | I
Чн хисенре пулнисем,
Каларĕçĕ татăклах:
«Улăп пултăр Ахилатра».
Унта ларать Мăнтурă.
Хăйне тытать мăнаçлăн.
Хуса ярсан ыйăхнс 
Çапла калать сăмахне:

Эснр кнлтĕр çич тĕнчерен çăтмаха.

1 Сутмаллн юмэх. -  Юр. юр çунн

Килнн лайăх. Анчах мĕиле сăлтавпа? 
Çавна калăр мана. ачасем! 
Анланмалла пултăр сирĕн сăмахсем.
-  Çÿлти хутри тĕнчерен 
Килтĕм кунта пĕр-пĕччен,—
Терĕ шăппăн пÿлĕхçĕ,
Аслă турă пултăрĕ.- 
Чăваш халăх ытла та 
Чăрсăрланса кайнă та 
Пуçтахланать пĕрмаях.
Кĕрсессĕн те айăпа 
Пышăнмасть вăл çавна та.
Аста вара, чсе тс 
Пăвантарма айăпне.

Аса илме нрĕк пар.
Пĕр-ик инн çул каярах 
Ача-пăча айăмне 
Тытса çусан типĕтме 
Пĕлĕт çнне саратчĕç,
Уйăх çине çакатчĕç.
Уйăх мĕнле чăтăмлă.
Вăл та ун пек мăшкăла 
Чăтаймасăр тарăхса 
Çут тÿпене ыткăнчĕ.

Ку анчах-и! Пĕлĕте,
Вăл çĕр аçи пулин те,
Çĕртен тĕртсе уйăрчĕç,
Çăлтăр уйне çнтсрчĕç 
Пĕлĕт пнрки чăвашссм 
Калаçаççĕ çакăн пек:
«Яка пырлă пулчĕç те 
Тапса сикрĕç тÿпене».

Тыр акаççĕ чăвашсем.
Анчах та пĕр вырăна.
Тыррн янăх пулсанах 
Ятлаççĕ вĕт Мăнтурра:



«Аслати -  хăй ватă та 
Ал арманнс çавраймаст»». 
Çумăр çумасть çавăнпа. 
Мăнтурă хăй шăлсăр та 
Аслатне ятлаймасть».

Аслă турă хушннпе 
Чăваш йăхне çĕнетме 
Мĕн чул çнçĕм çнçрĕ-шн.
Мĕн чÿл аçа çапрĕ-шн?
Вĕсем внлчĕç. сахал мар, 
Виçĕ ăру таранах.
Анчах вĕсем тем майпа 
Пурте лекрĕç çăтмаха.

Картран тухса кайрĕç те 
Хăрамаççĕ ннмрен тс.
Тĕнчен аслă алăкне 
Кĕле ячĕç тул енчен.

Ах. Мăнтурă. калăр-ха. , 
Малалла мĕн т>-малла? 
Хăрамаççĕ çуйран та, . 
Халь ятлăççĕ сăна тă. 
«Талайран юлнă çут тĕнче. 
Пнрĕнтен те юлĕ çав тĕнче*. 
Тесе юрлать юррине 
Чăваш автан яшкинче.
-  Пур чăваш та çылăхра. 
Шеллес пулмасть чăваша! 
Кăшкăраççĕ турăсем, 
Канашлури шурпуçсем.

Аслă турă вăрçнăран 
Сас илтĕнет сылтăмран:
-  Халь чармасан вĕсенс 
Тем курăнăр çĕн çуйччен. 
Тĕнче çннчен час-часах 
Калаçаççĕ ак çапла:
Çут тĕнчене никам та

Туман теççĕ. Тамаша!
Мĕнле халь тет, яланах, 
Тĕнче пулнă тахçанах.

Сÿпĕлтетеç çанла та: 
Г.лĕк-авал çакăнта 
Пулнă кăна: вут, шыв, çнл. 
Çав сăмахран — вырт та вил! 
Ун чух пĕлĕт çатмалла 
Çĕр çнне тет ÿпĕнсен 
Кайăк-кĕшĕк выляса 
Чăмнă пулать шыв тĕпне.
Ун чух кайăк-кĕшĕкссм,
Çĕре курнă та вĕсем,
Ана туртса кăларнă 
<,'.ĕре пурте юратнă, 
Чĕнтĕрленĕ тем тĕслĕ. 
Çавăнпа çĕр нлемлĕ,
Пурне те вăл кăмалла.

Çĕре шывра путасран 
Ун илемне упрама 
Внçĕ пулă çав çĕре 
Айне выртса йăтнă тет.
Анчах пĕри, вĕçкĕнии.
Лапкă выртма пĕлменни,
Хăй вырăнне хăварнă,
Çĕр самантрах улшăннă.
Çер путăннă вырăнта 
Тннĕс выртать шавласа.
Асат хуçнă талкăшра 
Сăрт хăпарать таçта та.

Чăвашсене хăратма,
Мире асра тыттарма 
Аслă турă хушннпе 
Ват Киремет раттипе 
Тата ачи-пăчипе 
Анчĕ çĕрле çĕр çине.



Ват Киремет чăнах та 
Алра тытрĕ чăваша.
Анчах чăваш ăна та 
Улталарĕ майлаеа.

Мĕнле тетĕр? Ак çапла,
Еç пуçланнă çакăнтан.
Кнремет пĕр чăваша 
Хăйне путсĕр тытнăран 
Кĕлмĕç хутаç çактарнă.
Я л - Я л  т ă р ă х  ç ÿ р е т н ĕ .
Çав вăхăтра Кнремет 
ЕÇре хытах ĕшенет.
Çыврас умĕн раттнне 
Чĕнсе нлет каçхнне.
-  Эп выртатăп çывăрма.
Ват шăмшака кантарма. 
Çавна лайăх астăвăр.
Çуй кнлес чух вăратăр.

Кĕлмĕç пуçне тем кĕнĕ. 
Çула тăрăх юрланă.
-  Эй. çу кнлст. çу кнлет.
Çу çитсессĕн хĕн пĕтет.
Ват Кнремет тĕпчекĕ 
«Çу* сăмаха «çуй* тесе 
Анланнă-мĕн чĕтресе.
-  Эй. папай. тăр! Çуй килет. 
Çуй пире те пĕтерет!

Ват Киремет вăранать. 
Каçса кайсах тарăхать.
-  Çуй килмесĕр вăратрăр, 
Хăвăр валлн шар турăр. 
Вăратман-тăк пурне те 
Пулăшаттăм çуйчченех.

Ват Киремст внлсенех, 
Çавна чăваш пĕлсенех 
Кнреметсен вырăнне

Сухалама пуçлаççĕ.
Ват Киремет йăхĕсем 
Касă айне пуласран 
Аслă Чăваш çĕрĕнчен 
Шăвăнаççĕ хăраса.

Чăваша çуй ним те мар. 
Халь те инчке пуçласан 
Юрра нрать ак çапла: 
«Вуниккĕн така пусмашкăн 
Чавса çÿллĕш çынсем мар. 
Çуй кнлсен те пĕтместпĕр. 
Эпнр сыхлавçă халăх вĕт! 
Пирĕн сыхлавçă — шанчăклă, 
Юрекке патша ун ячĕ.
Çĕр айĕнче пурăнать.
Çĕре путнă хулара,
Ячĕ унăн Шир-Пăлхар. 
Юрекке пнре пăрахас çук.
Ма кулянас. ма йĕрес.
Çуй кнлесреи ма чĕтрес?
Çуй килсессĕн сыхлавçă 
Çĕр айĕнчен йăшт тухĕ.
Тимĕр туя кăларĕ,
Тимĕр карта çавăрĕ.
Çуй кун чăваш пуçтарнать. 
Çав картара сыхланать.
Пнре унта. чăваша,
Çуй та ннм те таваймасть».

Çавăнпа та чăвашсем.
Пур çĕрте те тенĕ пек 
Сăвап тăпрн' уçмаççĕ,
Тунăк айне хумаççĕ.
Уй хĕсĕре тухсассăн.

« .1 в а II т а II р и -  НИ.1И0 çыи яалли шДтАк чапиа иуçлаи* 
Т МГ' И1 »аватк*.1 çер кясси Лвалхи чавашсем *иснн* тăрăх. вилкÿ çыисгм 
Н«чг пстис чухнс çав слвап тапрм внтср ç*р çннс тухаçç*.



Тыр-пул начар пулсассăн 
Халăх пÿртне пухнаççĕ.
Вăрра кайма шутлаççĕ.
Хĕрсе стуя» каяççĕ.
Çĕр вăрласа килеççĕ.

Чаваш пирки Аслати 
Тăрса юлчĕ кинсĕрех. 
Çавсемшĕнех ăратти 
Аталанмасть. Иăх сÿнет.
Çĕр амăшĕн пĕр хĕрне 
Вилĕм ертсе хăварчĕ.
Кайран ăна чĕр çĕре 
Ют тупăка вырттарчĕ.

Пĕтермелле чăваша.
Ун кун-çулне татмалла!
Вăл яланах çылăхра.
Ун вырăнĕ -  тамăкра! -  
Кăшкăраççĕ турăсем.
Канашра нуç пулннсем.

Пĕр шуйттанĕ, хаяррн.
Вăл тамăкра чи аслн,
Çĕр айĕнчсн çиçкĕнссх 
Сăмах ваклать кĕвĕçсе.
-  Пĕр Улăлран тамăкра 
Тухать ахăрсамана1. 
Тархасшăн, пур чăваша 
Ан ярăр-ха ман пата!

Çав вăхăтрах пĕр туррн. 
Иккĕленчĕкпе туслн.
Хăртма чăваш халăхне.
Çапла пуçлать сăмахнс:

Ун пек çеç мар çав халăх, 
Кÿрентерет вĕçĕмсĕр,
Вăл шыва та час-часах

' А х ă р с а м а н а  -  кунта: тамăк аркаинн

Пĕрмай вăрçатъ сăмахпа. 
Ш ы в,-  тет,-  тухрĕ еркĕне. 
Хывнă пуль çав амăшнс, 
Татать арман пĕвине. 
Юхтарать çуртне-йĕрне.
Ейĕве вăл кайсанах 
Выртать вара сарăлса.
Унтан чаксан каялла 
Хура çĕре хăйăрлать,
Халăха тек хур тăвать.

Чăваш тухсан çул çнне. 
Çăлкуçĕнче шыв ĕçсен 
Никама та тав тумасть. 
Сăмахĕпе улталать: 
сĔçекеннн эпĕ мар,
Тутар майри ĕçрĕ халь».
Шыв алпастне йăпатма 
Пăрахать кăна çăмарта.
Шыва кĕрет хăраса,
Уитан тухсан -  патшара. 
Юханшыва пĕ8елет,
Анчах ăна çын памасть.
Чÿкне тăвать -  ятне çеç, 
Айăрпа мар. такапа.
-  Чăваш тухрĕ картĕнчен, 
Çылăхра вăл -  пур енчен!
Çав çылăхлă халăха 
Тĕп тумалла хăвăртрах! -  
Кăшкăраççĕ кутăнсем. 
Канашлурн хăрхăшсем.

Вут-хĕм турри, çăткăискер, 
Шыв турринчен хăраса 
Вутчульне пытаннăскер, 
Кураймасăр чăваша 
Çапла калать тарăхса:

Эп паянах вĕсенне



Хулисене, ялсене,
Вăрманне те. уйне те 
Хупăрласа илетĕп. 
Кĕллентерсе яратăи.

Канашлури сăмахсем, 
Чăваш пирки тăснисем,
Çĕр амăшне чĕререн 
Атпăрипе чикнĕ пек.
Çуткун туррăн, Тавçанăн, 
сЧăваша пĕтерес тснинчен» 
Хыт кулянса кайнинчен 
Чĕри кĕçех çурăлас пек.

Çĕр амăшĕ пухура 
Çапла калать Мăнтурра:
-  Кунта -  пурте турăсем, 
Хамăра тытар турă пек.
Ытти халăх та çавах 
Пĕр çылăхсăр пурăнаймастъ. 
Апла пулсан пурне тс 
Пĕтермелле-н çуйчченех? 
Улăпа та ятлатăр,
Темĕн те пĕр калатăр: 
сУн çы лăхĕ-  мăй таран, 
Вăл чĕресĕр, вăл касмак». 
Çавна кура ĕçне те 
Хыт сивлетĕр çилленсех.
Вăл пин çухрăм таранах 
Пĕрлет тетĕр Тсрпите. 
сХуса çитсеи Терпите 
Мĕн чул вилĕм юртинче»,- 
Тетĕр эсир. Анчах та 
Терпит хун хăй айăплă.
Эснр ăна, усала,
Пĕлстĕр вĕт тахçанах.
Чунĕ ытла хураран 
Мĕн чул халăх хĕн курать.

Ютри халăх чăваша 
Пырса сăтăр тумаеан 
Вăл йăваш та кăмăллă,
Ют çынпа та хăналлă,
Тесс ялан калаççĕ.

У л ă п -  чăваш. Çапла вĕт? 
Екки те ун çавсеннех. 
Ватă-вĕтĕ Ахплатра,
Чăлахссм тс сахал мар.
Вăт çавсене пĕр çĕре. 
Ишĕлекен кив пурте, 
Пуçтарăпăр каçхнне.
Çав вăхăтрах Улăпа 
Хăвалăпăр çав яла.
Унта ăна. наттăра,
Сив тулатăр çавăн пек -  
Пăрланнччен чĕрнне. 
Çынсемшĕн вăл мĕн тăвать, 
Çавна курса хак парар.

Хĕл турри хăй ÿплннче 
Капмар кĕмĕл алипе 
Пуçлать шур тĕк аласа 
Ахплатра юр çутарма.
Улăп çитет Ахплата.
Ик аллнпе шарт! çапсах 
Тĕлĕнет хĕл лариничен. 
сÇырла ииçет таврара,
Кунта шур юр пнлĕкрен. 
Сиввн вара ай-ай-ай,
Кăрлач сиввн темелле. 
Пĕртен-пĕр пÿрт çак ялта 
Тăрса юлнă пушартан. 
Тăшман кунта нулнă та 
Йăлт тустарнă çак яла.
Ял халăхне чурана 
Хуса кайнă хĕн курма.



Хăйă çутн çав пÿртре.
Унта пурах чĕрĕ чун.
Кĕрсе курас çак пÿрте».

Çил турри çав вăхăтра 
Туту калать васкаса.
Çичĕ тĕслĕ тутуран.
Çичĕ тĕслĕ çил унтан. 
Ахплат çинче çил кĕрлет, 
Çил-тăвăла вăй илет. 
Пĕртен-пĕр пÿрт тăррине 
Снрлĕнтерет çĕр çине.
Улăп анлă çурăмпе 
Пÿртс пĕрмай хÿтĕлет. 
Çиллес çиле, вĕçкĕне. 
Пÿртелле çул уçтармасть. 
Сив ашшĕ иĕр пÿртĕнче, 
Пăлт пăрланса ларнинче. 
Астăн парать çилленсе. 
Ачисене пĕçсртсе.
-  Халех кайăр Ахплата. 
Тупатăр пÿрт çавăнта. 
Çнчĕ енчен Улăпа 
Хыт тапăнăр ушкăнпа.

Сив ачисем. çиччĕш те. 
Ахплат ялне çнтрĕç те 
Урчĕç вара çавнашкал — 
Тĕнчерен пăр тăвасла. 
Шăлĕссне шаккаççĕ.
Ял тавралла кĕрлеççĕ. 
Çиччĕшĕ те çавăнтах 
Шăнтас тесе Улăпа 
Чĕпĕтеççĕ. çыртаççĕ. 
Вĕрс-вĕре нлеççĕ.

Снв ачисем вĕрнинчсн 
Амăрткайăк пеккисем 
Вĕçсен те хыт шăнаççĕ.

Çĕре ÿксе внлеççĕ.
Юмансем те. çÿллнсем. 
Тнмĕр йывăç пеккисем. 
Шарт! шартлатсах çурлаççĕ. 
Çĕре персс ÿкеççĕ.
Юханшыв. ял вĕçĕнчи. 
Çуткÿллн те çав енчн 
Шăнчĕç тĕпне çнтиччен, 
Çичçĕр татăк пулнччен.

Улăп шăннă витĕрех, 
Чĕри те уи пăр лекех. 
Чăлахсене çавах та 
Пăрахмарĕ йывăрта.
Шăнса кайнă аллипе 
Хăй çийĕнчн тумтирпе 
Пÿрте чĕркет пур енчен. 
Ашшăн вĕрет çĕрĕпех 
Пÿрт ăшнелле тимлесе.
Ырă чăваш ачинчен.
Улăп паттăр ятлннчеи. 
Мĕнпур турă тĕлĕнет. 
Янкавлн те ним чĕнмест.

Çур туррнне лайăх мар. 
Уи ăшчикĕ пăтранать. 
Ахллата вăл ыткăнать.
Урса кайнă снвĕне 
Сирпĕнтерет инçете 
Хăйĕн пÿртне çитмелле.

Çурхн ăшă Ахплатра, 
Улăп паттăр вăрманта.
Юхан савнăç куççульшĕн 
Вăтанмасть вăл ннмĕн те.



Çирĕм саккăрмĕш юрă
УЛЛП -  ЧАВАШСЕН 
АСЛА ЧУК ПУÇЛАХК

Ч ă а а ш р л  асяЛ ăсяалçă. 
в ă я а х  асяа  н ÿ к  п уç * . ви я н с . П ат ш апа  С аринс ха я Л х  хуш ш ы нч*  
çÿрссс виçĕ ю п т а р у  и я т еççс . Л ст аçăссн  п у х а я с н ч с  çав к т т а р у с с н » 
ă н к а р м л  пиксм сççс. А н ч а х  п уя т а р а й м а ççс . У я ă п  п у х у р а  к т т л р у с с н  
т уп сă м сссн с  уçсл  л л р л т ь . асяЛ ăсяавçа  я л р л т ь . В Л ялх -  а ся Л  

ч ÿ к  пуçяЛ хс.

Эреветлĕ-теветлС*.
Кĕпе арки шăрçаллă1.

Уи юррине итлнччен 
Хайлав пуçлар çакăн пек.
Тÿрĕ кăмăл Нухратăн.
Кĕçĕн хĕрĕ те ăслă.
Ват ашшĕне, Нухрата.
Лслă чăваш патшине,
Кĕçĕн хĕрĕ Сарнне 
Ыйту парать çакăн пек:

Лтте, ма эс салхуллă.
Кала, сана мĕн пулнă?
Тулайри ват çăхансем,
Ик ураллă кашкăрсем,
Пирĕн енче нуласран 
Хăратăн-и эс вара?

1 Сутмалли юмах - Ç ă х а и

Ывăл ача çуккишĕн 
Хуйăх-н сан яланах?
Вуннк ача -  пурте хĕр, 
Кăмăлсăр-н çавăншăн? 
Кĕçĕн хĕрÿ ăнсăртран 
Ват хĕр пулса юласран 
Хăратăн-и, аттемĕр?
-  Вĕсемшĕн мар ман чĕре 
Хыт ыратать кунĕпе.
Тавах ăна, Мăнтурра, 
Манманнишĕн мана та. 
Улăп паттăр пнрĕнпе. 
Çавăнпа та эпĕ те 
Çĕршывăмрн халăхпа 
Хăрамастăп тăшманран. 
Ывăл ача çук тесе 
Лармалла-н ман йĕрсе?
Эс ху арçын ачаран 
Ирттеретĕн ăс-тăнраи.
Ват хĕр ятнс илтмешкĕн 
Каччă çук-и пирĕншĕн? 
Улăп сана юратать, 
Килĕшет вăл мана та. 
Вĕсемшĕн мар ăш çунать, 
Ватă пуçăм усăнать,
Аслă ăславçă вилчĕ ман, 
Чĕре касса ыратать.
Ун неккннс Чăвашра 
Тупаймăп пуль ннхçан та, 
Вăт çав мана минретет, 
Ыйăхăма вĕçтерет.
Хăвах пĕлен. Чăвашра 
Чи ăславçа авалран 
Чÿк пуçлăхне лартатчĕç. 
Турă шутне хуратчĕç.
-  Эй. аттеçĕм. çавăншăн



Ан кулян-ха, тархасшăн. 
Аславçă пурах Чăнашра, 
Анчах та вăл халăхра.
Яла тухса çÿрĕпĕр. 
Хуласенче пулăпăр.
Ват çынсемпе калаçсан 
Тупатпăрах ăславçа.

Нухрат патша хдрĕпе 
Утать уй-хнр çулĕпе. 
Чăлахсем халь нккĕш те, 
Ват çынсем пек нмшеркке. 
Утсан-утсан çул çннче. 
Сĕм-сĕм вăрман хушшннче. 
Тĕл пулаççĕ арçынна. 
Калаçаççĕ çав çынпа.
-  Паянхи кун -  канăç кун 
Пурнншĕн те çавах пуль.
Еç кунĕсем сан валлн
Çав тернех сахал-и?

Арçын хыçать ĕнсннс. 
Сăмах тăсать ернпе:
-  Канăç кунне хамăн та 
Еçлес кнлмест вăрма»гга. 
Кашта çннчн шур чăхссм — 
Вăтăр нккĕ ман вĕсем — 
Пĕртте канăç памаççĕ.
Ирех ĕçе хăвалаççĕ.

Тепĕр кунне. ирхиие,
Ват ашшĕпе Сарнне 
Тумланаççĕ урăхла, 
Кĕлмĕçле мар. улпутла.
Мăн кăмăллă, укçаллă. 
Сăмснсене каçăртнă,
Лавкка тăрăх çÿреççĕ, 
Кăрлайсемпе пуплеççĕ.
Пĕр кăрлайĕ куренсе

Шăлнă чухне куççульне 
Çын нлтмелле çывăхран 
Çапла калать хурланса:

Пур чух сутма хатĕрччĕ.
Халь ç у к- с у тă н  илĕттĕм.
Анчах ăна сутмаççĕ,
Ана кнвçсн памаççĕ.

Ик эрнерен нккĕш те 
Турă çыннн пулчĕç те 
Ял-ял тăрăх çÿрерĕç.
Пĕр ачапа тĕл пулчĕç.
-  Эпнр килнĕ ннçетрен 
Эс çак хура пÿртрен тен?
Аннÿ пур-н? Каласам.
Вăл халь кнлте мĕн тăвать?
-  Çисе янă çăкăра 
Анне таврать каяшша.—
Хурав пулчĕ ачаран.
Ачн лутра пуканран.

Кун хыçĕнчен кун нртет.
Патша калать: вăхăт тет.
Çĕршывĕпе янрама 
Пыхрав ярать васкаса:
-  Нухрат патша, чăваш патшн. нтлĕр. чăвашсем, 
Снре чĕнст хăй патне вăл, нтлĕр. чăвашсем! 
Юптаркана, внççĕ вĕсем, итлĕр. чăвашсем!
Кам ăнкарать, ăнлантарать, нтлĕр. чăвашсем!
Аслă ăславçă çав çын пулать, нтлĕр. чăвашсем! 
Ана кайран патша чĕнет чаплă керменне.
Хăй çумне вăл ăна лартать пиллĕ çын тесе 
Патша ĕçне тунă чухне унтан ăс ыйтать.
Аславçă кнрлĕ патшалăха. Ан манăр çавна.
Ку анчах мар. Пăла тăрăх. пурте пĕлетĕр,
Аслă ăславçă -  чÿк пуçлăхĕ. Çавна ан манăр. 
Укçнне те. выльăхне те. çĕн кăш кĕрĕкне 
Патша парать чÿк пуçлăхне — турă çынни те.



Çав вăхăтрах патша калать чунтан хытарса: 
Юптаркана анланмасăр хуравлакана 
Манмастăп тст, асра тытăп, нтлĕр, чăвашсем! 
Вĕсем валлн парнс пур ман, нтлĕр, чăвашсем! 
Парне çаплн: çĕнĕ такан, нтлĕр, чăвашсем! 
Çĕн ксрменте пыл-çу тесе, нтлĕр, чăвашсем! 
Хатĕрлетĕп мăян çăкри, итлĕр, чăвашсем! 
Кăкшăмпала шăратнă йĕс пултăр шерпет пек. 
Кермен тенн -  Атăл тĕпĕ, шанчăк вырăн тет. 
Патша йыхравĕ янравлă,
Янравлă та чĕневлĕ.
Аслă Пăлхар хулине 
Халăх васкать эрнипе.
«Асран айван иулсан та,
М а пулас мар Пăлхарта>.—
Теççĕ хăйсем çул çинче 
Юлташĕсем хушшннче.

Пăлхар хули чăнахах 
Истанпултан кая мар.
Çитмĕл урам хулара,
Патша пахчи лапамра.
Юханшывпа юнашар 
Ватă юман айĕнче 
Нухрат патша умĕнче 
Çĕр ăславçă сак çинче.
Çĕр ăславçă хушшинче 
Çитмĕл çиччĕн ваттисем.
Çитмĕл çиччĕш хушшинче 
Виç ăславçн Кийурен.

Пĕр ăславçи. хуларн.
Арăмçăлла ун сасси,
Тусĕсемпе патшана 
Паллаштарать пуç тайса.
Нухрат патша сăмахне,
Çич хут виçсе каснине,
Хулниеле нлтмеллех

Тăрса калать çакăн пек:
Пурте нлтнĕ ман йыхрава?

Эсир килнĕ ман патăма таçтан та.
Ман сылтăмра пушă вырăн халь,
Кнрлĕ çыншăн усратăп-ха эп ăна.
Кирлĕ çынни -  ăслай пултăр вăл.
Халăха та. патшана та кăмăллă пултăр.
Ас çитмесен, айванлансан. мана та 
Астăн патăр ун чухне вăл хăрамасăрах. 
Тспĕр чухне эпĕ картран тухсанах 
Ман çиллĕхе сирме пĕлтĕр çав çын яланах. 
Чĕлхерен те çнвĕч пултăр вăл,
Сăмаххисем халăха та кăмăла кайччăр.
Çав ăславçă шанчăклă пултăр.
Чÿк пуçлăхĕ пулмашкăн та тивĕçлĕ пултăр. 
Турăсемпе калаçма та вăл пĕлтĕр.
Вĕсем пире кунĕн-çĕрĕн пулăшса тăччăр. 
Хисеплесе сире чĕнтĕм кермене.
Мĕн курнине, мĕн нлтннне сире пĕлтерме. 
Леш эрнекун юри тухрăм пушă вăхăтра 
Уçă сывлăш сывламашкăн вăрманта.
Унта ĕçлет, ним канмасăр, вăрман касакан. 
Тĕлĕннипе ăна патăм иĕр ыйту кăна: 
«Эрнекун вĕт. Ма ĕçлетĕн ун пек тăрăшсах. 
Ĕçлев кунĕ çитмест-н ха хальхи вăхăтра?» 
Мана çав çын хуравларĕ. чăн та, юптарса. 
«Каштара ман вăтăр ик чăх пулман-тăк. 
Ĕçлес çукчĕ канăç кунне иртенпе эпĕ». 
Юптарăва ăиланмастăп ку таранчченех, 
Аславçăсем. ун хуравне уçса парăр-ха.
Мĕн терĕ вăл юптарупа? Çавна калăр-ха. 
Аславçăсем пухура 
Тытаççĕ пек кулăшла:
Пĕри пăхать маччана,
Тепри пăхать патшана,
Пайтул ятлă шурăпуç,-



Кĕреçе пек сухал ун ,-  
Куç хуппине сисмест те 
Часах каять ĕмĕте:
<Эп чăи ватти Чăвашра.
Эп чăи асли Пăлхарта».

Мăнна хурса патшапа 
Калаçать вăл ак çапла:
-  Нухрат патша. кун-çулна 
Турă тăстăр пнн çула.
Эп чăн ваттн сан умра. 
Итлесем ман хурава.
Турă пĕлет пурне те.
Астăн парать -  хăш-пĕрне! 
«Кашта çннчн шур чăхсем, 
Вăтăр нккĕ ман вĕсем. 
Пĕртте канăç памаççĕ.
Ялан ĕçе яраççĕ»,- 
Тенĕ вăрман касакан. 
Юптарăва ăнланма 
Чăн та йывăр мана та!
Эс курнă çын -  çылăхра. 
Киреметрен хăракан 
Хăравçă çын шнкленет, 
Хуравне те тĕттĕмлет. 
Киремете юрасшăн,
Унтан пиллĕх ыйтасшăн. 
Аçта вăрман çывăхра -  
Кнремет карти йывăçран, 
Çавăнпа вĕсем кашталлă, 
Вăтăр нкĕ юпаллă. 
Çавăриччен картана 
Канăçĕ çук пĕр кун та.
-  Пайтул тĕрĕс ăнланать 
Юптарăва. Вăл ăслай,— 
Теççĕ ыттн ăслайсем.
Шур сухаллă шурпуçсем.

Улăп унтах. Халăха 
Тĕрĕс мара кăтартма 
Хăйĕн пуçне пăркалать.
Патша курать Улăпа.
Чĕнсе илет вăл ăна.
Ыйту парать тарăхса:
-  Шăлна йĕрен мăшкăлла. 
Пуçна пăран ăстайла. 
Юптарăвăн шухăшне 
Мана уçса парас пек.
-  Шăла йĕрмен иихçан та. 
Шăл йĕрме мар Пăлхарта. 
Аславçăсен тенĕшне
Ман та нтлес килчĕ-çке. 
Юптарăва ак çап.аа 
Анланмалла ман шутпа:
Вăтăр ик чăх теекеи 
Вăтăр ик шăл нур теет.
Шăл апатсăр пурнаймасть. 
Канăç кун та çавăнпа 
Ĕçлеттерет хăш-пĕрне.
Ахальтен мар ват çынсем 
Калаçаççĕ çакăн пек: 
бçле-ĕçле, ĕçле çн.
Ĕçлемесĕр ан та çи.

«Икĕ тĕслĕ хурава 
Итлесе лар ухмахла»,- 
Патша шутлать тарăхса,
Тĕртсе калать сăмахпа:
-  Хуравларăр мана султанла, 
Тĕлĕнмелле пуçа ватмалла. 
Тепĕр ыйту пулать çакнашкал. 
Лайăх шутлăр ăна пуç ватсах. 
Пĕррехннче эпĕ тухрăм пасара. 
Лавккасенче пултăм та вара 
Илтрĕм кăрлай сăмахне.



Сасси янрать ман хăлхара халс те. 
«Хăй пур чухне ăна сутма хатĕрччĕ, 
Хăй халь çук та. ăна сутăн илесчĕ. 
Ун пеккине инкам та сутмасть, 
Кнвçен илсс -  никам та иамасть». 
Аславçăсем, калăр-ха мана,
Ун сăмаххи мĕншĕн-ха аила?
Сирĕн хурав чăнлăхра иултăр. 
Çавăнпа та лайăхрах шутлăр.

Пайтул каллсх ĕмĕтре:
«Аслă ăславçа лармашкăн 
Пултаруллă çын кирлĕ.
Кам ун некки? Эпĕ çеç».
Хăй ăстăннс кăтартма 
Пайтул калать ак çапла:
- Лавкка хуçин яваппи -  
Ерĕвĕçсен халаппи.
'АнраШ мăкăнь' кăрлая 
Кирлĕ пулнă ман шутиа.
Анчах та вăл анраша 
Тупайман-мĕн хулара.
Кнлте анраш нумай чух 
Ана сутма хатĕр вăл.
Халь кнлĕнче анраш çук.
Унсăр пуçра пăтранчăк.

Ана Улăп хнрĕçлет.
Хăй шухăшне пĕлтерет.

Укçа пулсан хутаçра 
Аираш тупан хулара.
Ашшĕшĕн вăл хуйхăрнă.
Çавна кура сăмахĕ.
Суту-илÿ ĕçĕнче 
Ашшĕ хăйĕн ывăлне 
Алла тытса вĕрентнĕ.

' А н р а ш  м * к ă и ь  -  наркЛмИшла мăкăнь. опнум

Панăшсассан ятланă.
Анчах ăна ăс панн 
Уншăн пулнă чар тăлли. 
Тарăхннпе çилленсе 
Хăйĕн тăван ашшĕне.
Ун иек йăла нулнă-тăк.
Хатĕр пулнă сутмашкăн.
Ашшĕ вилнĕ нрĕкрс.
Анчах пурнăç хĕсĕкрс.
Ас паракан ашшĕ çук,
Ана сутăн илме çук.

«Икĕ тĕслĕ ăнкару 
Каллех иккен... Ну-ну»,— 
Ш утлать патша ăшĕнче.

Виççĕмĕшĕ ыйтăвĕ 
Патшан пулать çакăн пек.
Пĕчĕк ачан хуравне—
Астăнăма уçмалла —
Анлантарса парăр-ха. 
«Аннÿкилте мĕн тăвать?»— 
Тесе ыйтсан хуравлать:
«Çисе янă çăкăра 
Анне таврать каяшша».

«Ман çавра пуç — пушă мар, 
Арăмçăн пек сăн-сăпат». 
Ш утлать Пайтул ăшĕнче.
Пÿлет ăсне кăтартма:
-  Усет пуль-ха ашшĕсĕр, 
Çавăнпа та намăссăр.
«Çисе янă çăкăра
Анне таврать каккалла»,—
Тенĕ ача патшана.

Улăп унпа килĕшмест.
Ача хутнс вăл кĕрет:
— Çав ачана хурлар мар.
Ача селĕп калаçать,-



Терĕ Нухрат патша та.
Çавна шута илĕпдр,
Ача сăмахнг уçăпăр.
«Кивçсн илнĕ çăкăра 
Анне таврать каялла 
Камран нлнĕ хуçана*.- 
Тенĕ ача патшана.
Какка тесе калама 
Ача ик-виç çулхи мар.
Вăл селĕплĕ калаçнă.
«Каялла» тссе каласса 
Вăл каланă «каяшша».

«Ку та ĕнтĕ нк хакпа».- 
Патша каять тарăхса.
Аславçăсем хăраççĕ.
Тухса тарма тăраççĕ.

Эсир мĕншĕн васкаса манран таратăр. 
Мана тĕрĕс хурав панă тесе шутлатăр? 
Çапла мар-н. ăславçăсем? Ларăр вмрăнтвх! 
Кам хуравĕ тĕрĕс? Калăр хăвăртрах!
-  Хурав тĕрĕс Пайтулăн,
Аслă ăславçă пнрĕн вăл ,-  
Теççĕ пурте патшана
Ват Пайтула ырласа.
Улăпа-н шанмалла?!
Ун хуравĕ янкавла!
Аславçăсем умĕнче 
Пуçне чнксе тăрасчĕ.
Пуçне йытта памалла!
-  Ю рать,-  терĕ ват патш а,-  
Кама килĕ тамаша?
Чĕнсе килĕр внççĕшне.
Ыйту пулать вĕсене.

Кĕрет вăрман касакан,
Патша ыйтать çавăнтан.
-  Манман пуль-ха эс çавна.

Мĕскер тсрĕн эс мана?
«Канăç куннс хамăн та 
Еçлес килмест варма>гта. 
Кашта çинчи шур чăхсем 
Вăтăр иккĕ ман вĕсем», 
Темсрĕн-и эс мана?
Канăç кун та васкатса 
Сана çавсем яланах 
Хăвалаççĕ вăрмана 
Пуртăпала вылятса 
Ĕçлемешкĕн кун каçа.
Кала мана суймасăр. 
Юптарупа мĕн терĕн?
— Вăтăр ик шал ман. иатша, 
Çав хăвалать вăрмана,
Еç  кунĕнче анчах мар,
Канăç кун та час-часах.
Çавăн çинчен каларăм 
Сана ун чух. Каçарăр.

Эс те, кăрлай. патшана 
Уçса пар-ха хуравна 
«Пур чух сутма хатĕрччĕ. 
Çук та — сутăн илĕттĕм».

Патша, мана. йĕкĕте, 
Пывăр кнлчĕ çав куннс, 
Çавăнпа та аттенс 
Аса илтĕм ун чухне.
Сывă чухне аттене -  
Хыт ятлаçнă кун ĕнтс -  
Сутма хатĕр иулнă эп.
Халь вăл вилнĕ. Кирлĕ вăл 
Ана мулпа илĕттĕм.
Аичах ăна сутмаççĕ.
Кивçснле те памаççĕ.
—  Ну, эс, ачам, мĕн калан? 
Эпĕ патша. Сатурлан!



«Çисе янă çăкăра 
Анне таврать каяшша».
-  Сан «каяшша» сăмаха 
Эп ăнланап «каккалла».
-  Сăмахăм ман урăхла! 
«Какка» теме шĕпĕн мар -  
Хăй пуканран кăшт лутра.

Виç хурава ăнкарсан 
Патша вĕçлет сăмаха.
-  Аслă ăславçă паянран 
Улăп пулать ăслайран. 
Халăх ăна ырласан -  
Аслă чÿкпуç ыранран. 
Чалмаллисем, Пайтул та, 
Хула кулли. Çавăнпа 
Хĕрхенмесĕр вĕсене 
Хуса ярăр хуларан.

Çирĕм тăххăрмĕш юрă
УЛАП ТЕРПИТ ХУНА ÇĔНТЕРНИ

ВлтЛ карчăк Уяăпа х+вглпе 
цйăх ур лă  ăрат н* чурарат хăт арма т архаслат ь. Терпит хунăн  чĕри 

хăйпе уераммлеам та УлАп ăна тупса вĕлерет.

Шăнкăр-шăнкăр шыв юхать,
Шыв юхсан та чул юлать.
Эпнр вилсен мĕн юлать?
Улăп пиркн ят юлать.

Улăп тухсан хапхаран 
Куçĕ çивĕч пулнăран 
Курчĕ Енĕш хĕрринче 
Пĕр карчăка ту çннче.
Карчăк ларнă кукленсе,
Ват аллине çĕклесе,
Вĕри куççуль юхтарса 
Чĕнет Улăп паттăра:
— Сарă хĕвел, сарă хĕвел!
Кашнн кунах эсĕ тухатăн.
Сарă хĕвел, сарă хĕвел!
Кашни кунах эсĕ анса ларатăн.
Эсĕ куратăн Улăп паттăра,
Эсĕ ăна кала ак çапла:
Сана тăлăх карчăк кĕтет тесе кала,
Мамлире вăл пĕр-пĕчченех юлнă тесе кала.
Сана вăл караппăл чĕппн амăшне кĕтнĕ

пек кĕтет те.



Сана вăл парăс çури
амăшнс кĕтнĕ пек кĕтст те.

Сана вăл арăмĕ мăшăрне кĕтнĕ пек кĕтст те.
Туллн уйăх. туллн уйăх!
Кашни кунах эсĕ тухатăн.
Туллн уйăх, туллн уйăх!
Кашни каçах тухса анса ларатăн.
Туллн уйăх, туллн уйăх,
Эсĕ кашни каçах Улăпа куратăн.
Тулли уйăх, тулли уйăх.
Эсĕ. тархасшăн, пĕлтер ăна.
Сана тăлăх карчăк кĕтет тесе кала.
Мамлнре вăл нĕр-пĕчченех юлнă тесе кала.
Сана вăл ăмăрткайăк чĕппн

амăшнс кĕтнĕ пек кĕтет т<- 
Сана вăл арăслан çурн амăшне

кĕтнĕ пск кĕтет те. 
Сана вăл*'амăшĕ ывăлне кĕтнĕ пек кĕтет те.
Улăп ватă карчăка 
Ыйту парать ак çапла:
-  Вĕри куççуль юхтарса 
Ма чĕнстĕн Улăпа?

Кунта пулчĕ Терпнт хун.
Ик алли те юнла ун.
Ху куратăн: ялсенчен 
Мĕскер турĕ çав эсрел.
Яла чĕртсс çунтарчĕ.
Кслне çилпе вĕçтерчĕ.
Выльăх-чĕрлĕх юлманран 
Кĕту тухмасть çак ялтан.
Кĕсле сасси янрамасть.
Çепĕç юрă шăранмасть.
Ялта çынссм çуккнпе 
Мăян пусать уй-хире.
Мĕншĕн тесен Терпит хун.
Хăçан тулĕ шалчн ун,-

Чуралăха çынсене 
Хуса кайрĕ хĕнесе.
Арат мулне выçлăхпа 
Шăлса кайрĕ шăпăрпа. 
Выльăхсене пурне те 
Хуса кайрĕ хăй çĕрне. 
Хăвах куран: Мамлире 
Хуйăх кашни кĕтесрс. 
Улăп кăна ясыртан*
Пăха çăлĕ паттăр та.

Улăп ватă карчăка. 
Ана кĕтет пулсан та.
Ыйту парать çакăн пск:
-  Сан ăрату мĕнлескер? 
Тсн. ăрату куян та -  
Тарма тăнă тăшманран? 
Ун пек йăха Улăп та 
Çăлаяс çук ннхçан та.

Карчăк каять çиллснсе 
Куçне-пуçне çиçтерсе.
— Эсĕ... эсĕ... ма вара 
Умрах хăртан ăрата? 
Пирĕн ăрат çавăн пск -  
Юманлăхрн юман пек. 
Тĕлĕнмелле патвар та — 
Илем кÿрет чăваша 
Пирĕн ăрат çавнашкал — 
Хастар парăс кайăкран. 
Мамли йăхĕ пулнăран, 
Таса юхан çăлкуçран. 
Пирĕн ăрат çавăн пек 
Сăртри ăмăрткайăк пек. 
Çавах эпнр вĕçместпĕр. 
Арат ятне çĕртместпĕр.

Я  с м р иагурăлл* хыр4ç.



Мĕн чул манăн ăратран,
Арăслан пек пулнăран,
Ертÿç пулнă чаплнсем,
Тÿкĕçсем те хаклнсем.

Пĕлетĕн-н Нухрата,
Чаплă, чыслă патшана?
Вăл та манăн ăратран!
Калаçан çав айванран.
Çавăнпа пнрĕн ăратпа 
Патшасем те хаваспа 
Юнĕссне çĕнетме 
Тăрăшаççĕ пĕрлешме.

Юрай турхан' -  кăйкăрах,
Çапăçура -  арăслан.
Арăмне вăл çак ялтан 
Илнĕ ăрат чаплăран.
Арăмĕпе çав турхан 
Пĕрле ларса шутласан 
Тĕп хулннчн карманне2 
Яртарнă тĕт çĕнетме.

Терпнт хуна ĕненнн,
Ана лайăх пĕлменнн 
Пĕтерчĕ ман ăрата.
Мĕнле тетĕр? Ак çапла:
Çав хун -  нрсĕр, хура чун,
Кунта пулчĕ калăм кун,
Йăпăлтатрĕ тилĕ нек,
Калаçрĕ вăл элчĕ тен.
«Эпĕ ,-  терĕ,- яланах

1 Ю р а Й  т у р х а и  -  сăмах Юрий Долгорукий книç çинчсн пырмть 
пулмалла. Легендăра вăл чăваш патшя х*рне качча илнĕ тст. Арăм* питв 
Аслăран Ана кураЙмаиссм тухатмăш тссс лйăпласл вутта пЛрахма гăиă. 
Çав вăхЛтра уйта йрЛмçă пулнă тст. Вăл кама айăплине п4лсс тссс: «Кам 
айăплă -  çавсем çслсн калтисем пулччăр, айăпсăрриссм каЙăв 
пулччлр». тснб тст. Княç арăм>* саркайăк пулса Чăваша таврăннă тгт. 
Лсшсем -  çблсн-калтлсем тст

* К а р м а и  -  крепость.

Сирĕнпеле тăванла 
Пурăнасшăн çавăн пек -  
Пĕр пурари сĕлĕ пек».
Эльмен вăйпут' пикинчен 
Çулăк* нлсен аллинчен 
Вăл каларĕ: хам юртта 
Таврăнатăп туй пухма. 
Шуйттан ассн -  Терпнт хун,— 
Ах, вилĕмĕ ăçта ун? —
Юртне каяс вырăнне 
Йĕлмĕçленет* çĕрĕпе. 
Шуйттансемпе тĕл пулсан,
Чи аслнпе туслашсан,
Ыйăх сарать çавăн пек:
Арат çыврать вилнĕ пек. 
Кайран ăна тапăнать, 
Кĕлленмелле çунтарать.
Этем-н вăл Терпит хун, 
Илмейккертен ирсĕр чун, 
Улăппала тĕл пулсан 
Унăн шалчи тулатчĕ.

Ватă карчăк умĕнчс 
Улăп тăрать хĕрелсе.
-  Кÿрентертĕм эп сана,
Каçар мана, айвана.
Эпĕ Улăп. Хуйăху 
Л\ана куçтăр. Терпит хун 
Хăтăлас çук тек манран.
Ун юртĕнче пулапах!

Улăпăн пĕр аллинче 
Йăлтăртатать айпăлти,
Çав вăхăтрах тепринче

В  л й п у т  çар с хула иуçлăх*.
( Ç у л  л к çураçнă хĕр пулас упăшкинс панă тутăр.

Л ^ л м б ç л е н е т  тискер черчун пулать



Хăрчĕ çнçет çав тери.
Улăп пырать вĕçтерсе.
Хун йĕррине йĕрлесе. 
Çăпатине силлет те 
Тĕме выртать çав тĕлте.
Урн пуснă вырăнта 
Айлăм юлать сарăлса.
Сĕм вăрманти усалсем. 
Арçурисем, шуйттансем 
Çулне татма пнкенсен.
Вăл вĕсене ĕнселет.
Ват юмансем хăрннсем. 
Çилпе ÿкме манннсем, 
Чăрмантарсан Улăпа 
Куçаççĕ тил курăка.
Чăрмав сăрта тÿперен, 
Пулсан та вутчулĕнчен. 
Айпăлтнпе касать те 
Ишĕлтерет хирелле.

Улăн утти çавăн пек: 
Çĕрĕн çийĕ чĕтренет.
Çавна Терпит сисет те 
Чĕреренех 'шикленет.
Аса илет çавăнтах 
Аталăкăн1 халавне: 
сÇуралать тет Чăвашра 
Паттăр. Улăп ятли тет.
Çав паттăрпа тĕл нулсан 
Кун-çул татлать ун чух сан. 
Çавăнпа та яланах 
Çав паттăртан эс сыхлаи». 
«Эп -  вилĕмсĕр. Тавтануç. 
Никам кулли пулас çук, 
Аллах мана манмасан

1 А  т а л и к хана е уи ячисснс пДхакянб.

Çÿç тс ÿкмест ман пуçраи,
Мĕншĕн хăрас Улăпран 
Чунăм çумра çук пулсан?
Çапах та ман Улăппа 
Тĕл пулас мар. Юрттăма'
Килте çĕтĕк халат та 
Пулăшать тет йывăрта»,- 
Терпнт часах меликне1 
Чĕнсс илет хÿмнне.
— Р.çссм киле йыхраççĕ.
Кунта юлма хушмаççĕ.
Çавăнпа та эп сана 
Хытаратăп ак çапла:
Истанпулти2 пасара 
Асат кунтн чăваша,
Выльăхссне пурне тс 
Кайса сутсам Кийÿре.
Вайпут хĕрĕ, хнтрескер.
Ту качаки евĕрскер.
Савăнмашкăн кун каçа 
Хамна пулать юрттăмра.

Терпит хун хăй ăйрнне.
Урхамахла юртнине. 
ÿпне юртра илнине3.
Р.храт шывне ĕçнине,
Йĕнерлесе утланать,
Хăй юрттине чуптарать.

Чура ялан утниис 
Тĕрĕк çулĕ яп-яка,
Вĕри куççуль юхниие 
Ним те ÿсмсст таврара.
Мамлисем те çав çулпа 
Утиă чухне хурланса

М с л н к  правнтс.11>. хуçалăха штакан*
' И с т я и п у л  Стамбул Турци импсрии тĕп хули.
* У п н с  ю р т р а  и л и и н е  кунта Мргтан ç.-ршыил кДтартать



Вĕри куççуль тăкаççĕ.
Çав вăхăтрах юрлаççĕ:

«Уйăх ансанах хĕвел тухиччен, 
Сисмен хушăрах. ним кĕтмен енчен, 
Кнлчĕç те пусрĕç хурах тутарсем. 
Хурах тутарсем. усал тăшмансем. 
Пнçнĕ уйсене утпа таптарĕç.
Ялне хулнне чĕртсе çуитарчĕç. 
Çамрăк юмана. вăрман илемне. 
Амăрткайăка, сăртра вĕçиине.
Сатур йĕкĕте, Тăлăм паттăра, 
Куççуль юхтарса çĕре çунтарма 
Илсе кайрĕçĕ хуйха-чурана. 
Хуйхă-чурана, пасарта сутма.
Ешĕл улăхрн сарă чечекле,
Çурхи хĕвел иек нарне çиçтерсе, 
Тутар арăмĕ, çамрăк арăмĕ,
Çамрăк арăмĕ, хунăн арăмĕ 
Кĕчĕ иасара, курчĕ йĕкĕте.

•- Яштай каччăран ыйтрĕ хĕрхенсе: 
Çиллĕ тăвăлран юлнă юманла 

Эс тăран куита сар пуçна усса. 
Çунатне хуçнă ăмăрткайăкла 
Хуйхăрса иăхан эсĕ тăвалла.
Аçтн çĕршывран. кам ывăль пулан. 
Камăн йăхĕнчен. камăн кăкĕнчен? 
Сенкер кăвак куç яштай йĕкĕтĕн 
Тĕлĕнсе пăхать хунăи арăмне.

Пăлхартан эпĕ, Çавал хĕррвнчен, 
Чăваш ывăлĕ, Питул йăхĕнчен. 
Тăлăм ман ятăм, Патерик атте, 
Тăшман пыриччен сумлăччĕ пурте. 
Акăш кÿллинчи акăш чĕппи нек, 
Вăрман хĕррннчи шурă хурăн пек 
Хумханса нлчĕ тутар арăмĕ.
-  Кала-ха тата, мĕн ятлă аннÿ.

Пур-и сан, йĕкĕт. тăван йăмăку?
Ман анне ячĕ, пĕлсем. Кĕлпике, 

Пурччĕ йăмăкăм -  хитре Туйпике. 
Килчĕç те пусрĕç хурах тутарссм. 
Тытса кайрĕçĕ ăна тăшмансем.
Тутар арăмĕ чĕтресе ÿкрĕ.
Хирти кăлкан пек шуралса кайрĕ. 
Кĕçĕн йăмăкне - сарă чечекне.
Çурхи шăпчăкне -  кĕçĕн йăмăкне 
Аса илсенех яштай йĕкĕчĕ 
Хурланса ÿкрĕ, сархайса кайрĕ.

Пурччĕ йăмăкăм. хитрс Туйинке. 
Таврара пĕрре. кăвак куç нике.

Эх. паттăр йĕкĕт. эп сан тăвану! 
Эп сан тăвану, эп сан йăмăку!
Ылтăн читлĕхри уйăп кайăк пек. 
Кĕрхи шур тăмран мăкăнь хăрнă пек 
Тутар аллинче çирĕм çул типеп. 
Çирĕм çул типеп. пĕр самант кĕтсп. 
Пирĕн ялсене пуснă тутара.
Пнрĕн уйсене чĕртнĕ Супая,
Атя вĕлерер. атя тĕп тăвар.
Атя тĕн тăвар. çапла хăтăлар.
Тăван çĕршыва унтан хăтарар,
Унтан хăтарар, Пăлхара каяр.
Çĕрле вĕлерсен Супая пăвса 
Икĕ нĕртăван тарчĕçĕ тухса,
Тарчĕçĕ тухса тăван çĕршывнс, 
Тăван çĕршыннс, Çавал хĕрринс. 
Тăиăрт та тăпăрт икĕ ут чупрĕ, 
Тăпăрт та тăпăрт икĕ ут сикрĕ.
Куран тăшманран курăк хуиларĕ, 
Вăрă-хурахран вăрман сыхларĕ.
Çутă çăлтăрсем çÿлтен çутатрĕç.
Икĕ тăвана çул-йĕр кăтартрĕç.
Сарă хĕвел тс савăнса пăхрĕ.



П&лтăр та йăлтăр çуталса çиçрС»*.
Улăп ясыр юррине,

Чбре патне çитнине.
Илтсессĕнех аякран 
Тăсрĕ хăйĕн утасне 
Вунă çухрăм таранах.
Чурасенс Тсриит хун,
Ырра иĕлмен нрсĕр чун,
Сăнчăрланă уринчен,
Мăйкăçланă мăйĕнчен.
Мăйкăçĕсем ю.манран,
Шÿнĕ мăйри суранран,
Нÿкерĕсем касмак та -  
Нухайккиссм тăхланпа.
Инкессне, хĕрсене,
Сар чечсксем неккине.
Ват ĕнесен хÿринчен 
Кăкарнă-мĕн пурне те.
Хăрхăмсене нÿкерсем,
Истанпулта ÿсннсем.
Утаймасан хĕнеççĕ,
Çÿçрсн тытса сĕтреççĕ.
Улăп çавна курать те,
Айпăлтнне çĕклет те 
Аслатиллĕ сасăпа 
Кăшкăрать хыт тарăхса.
- Энĕ пĕр хут калатăи:
Ашкăнмашкăн чарăнăр!
Итлемесен пурсăр та 
Кунта пуçна хуратăр!

Çав гяура' тытăр та,
Хăлха чикки парăр та 
Мăйкăçласа яриччен

• Çакăн пгкрсх юрл Валсм Ахунăн «МалнаЙ» кĕискиичс тс пур.
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Таканлăр ик уринчеи.
Тесе мелнк кăшкăрать. 
Нÿкерссне хăвалать.

Улăп енне нÿкерсем 
Ыткăнаççĕ. вĕçкĕнсем. 
Кĕçех çисе ярасла 
Танăнаççĕ кашкăрла. 
«Шĕпĕнсемпе çапăçма 
Варалас мар алăма*.- 
Тет тс Улăп ернпен 
Кийса ларать ту çнне.
Илет тарăн сывласа,
Вĕрет тăвăл кăларса. 
Терпнт хунăн нÿкрисем. 
Хаклă шутра тăнисем 
Кĕрхи шуйттан урапнн 
Кусăнаççĕ çав тери. 
Çухăраççĕ куснă май 
Сыснасенчен кая мар.
Ухă йĕппнне вĕçтерсен -  
Ирсĕр сăмах кашннннех.

Ухă йĕппн питĕнчен 
Тнвсессĕнех çĕр хутчен 
Улăи каять тарăхса.
Снксе тăрать васкаса 
Айиăлтипе сулать те -  
Çĕр-çĕр нÿкер çĕр çннче. 
Хăртпа туртса касать те -  
Тăшман внллн куииие. 
Мелнкĕн пур паттăрсем -  
Çнтмĕл çнччĕ халь вĕсем. 
Иртеннех юн ĕçнĕрен 
Тухнă этем шутĕнчен.
Унта пĕрн, тен, асли, 
Кăкрн çннче чыс паллн. 
Мăшкăлласа Улăпран



Кулса ыйтать мăнаçла:
Шыв юхмасть-и сан айран?

-  Пуçна килтдр ун пекки, 
Арăм-сарăм купенки!
Ухмах ыйту париччен 
Аллахна чĕн виличчен,- 
Улăп хнрĕç хуравлать.

Тăшман хытă тарăхать. 
Çнтмбл çиччĕн Улăпа 
Тапăнаççĕ пур енчен.
Улăп пĕччен пулсан та 
Хнрĕç тăрать çапăçма.
Айпăлти -  пĕр аллинче,
Хăрт текенни -  тепринче.
Улăп сулсан вĕсене 
Пуçсăр тăшман çĕр çнне 
Ыткăнать çке кĕлтелле.

Мамлисене лăпланма 
Улăп калать ак çапла:
-  Эсир пурте нрĕкре!
Тăван яла çул тытăр.
Унта выльăх-чĕрлĕхе.
Лаврн мĕнпур пурлăха 
Яла çнтсен валеçĕр.

Сунарçăсем чурăша 
Çакиă пекех Улăп та 
Çатăрласа мелике 
Çакать пештĕр çаккинчен.
Пĕр ĕç кăна мелнкĕн:
Терпит юрттине çитиччен 
Çул кăтартса пымалла.

Терпнт хун тĕп хулине. 
Çурт-йĕрсенчен чаплнне.
Карпа' тытса çавăрнă,
Çын юнĕпе сăрланă.

1 К а р -  крепость.

Кар хÿмисем тул енчен 
Пăчăрккаллă. çитменне. 
Пăчăрккннче. кашнинче.
Çын пуç шăмми ĕретпе. 
Вĕсем шăлне йĕреççĕ.
Пăхма питĕ хăрушă.
Паллах, хунăн тĕп хули 
Хуйхăпала чăп-тулли. 
«Терпит хунпа хулинче. 
Керменĕнче. пахчннче 
Çапăçнă чух вилĕмле 
Мим айăпсăр çынсене.
Тен. сиенлĕп пит нумай.
Ун пек туни- аван мар».- 
Шутлать Улăп ăшĕнче 
Терпит карне кĕриччен. 
Салтса ярать мелнке 
Пештĕрĕнчен çыхнине.
-  Ман сăмаха калама 
Халех вĕçтер кермене. 
Картан çичĕ çухрăмра.
Тĕрĕк çулĕ кукрннче.
Сана Улăп хыт кĕтет, 
Калаçасшăи санпа те.

Мелик чупать кермене. 
Юратмалли пÿлĕме.
Унта Терпит пĕччен мар. 
Сарпикепе калаçать.
Хаклă парне панă чух 
Ун хакĕпе мухтанать.
Мелнк кĕрет хун патие. 
Персе ÿкет урайне.
Çапла пуçлать сăмахне:
-  Хĕвел сăнлă Терпит хун. 
Ялан пултăр телей кун. 
Пнре Улăп çул çннче



Т&п пулчĕ те тапăнчĕ,
Сан кĕтĕвне аркатрĕ.
КаЙран кăна тнн ыйтрĕ:
«Кам кĕтĕвĕ ку пулчĕ?»
В;«л сан ятна илтсессĕн.
ХаЙ йăнăшне снссессĕн.
Кĕрхн йывăç çулçн пек. 
Тытамака ерчĕ вĕт!
Хăй айăпне çемçетме 
Вăл пуçларĕ чĕтресе 
Упаленсе çÿреме 

Эпĕ ăна сан пата 
Илсе кнлтĕм кăкарса.
Вăл сан умра хапăлсăр.
Сан кăмăлна пĕлмесĕр 
Кунта нлсе кнлмерĕм,
Умна пăрахса памарăм.
Уях лартса хăвартăм 
Хуларан вăл инçе мар,
Çич çухрăмра вăл санран. 
Тĕрĕк çулĕ кукринче.
Ват хурама айĕиче.
Хурами паха туратран.
Çакма лайăх Улăиа.
Сана, чаплă çут хуна.
Сывлăх пултăр пин çула!

«Улăп хăрать ятран та. 
Пĕне сăмса ман умра, 
Çавăнпа та халь мана 
Аталанăн сăмаххи -  
Улăп çинчен янкани -  
Ват карчăксен халаппи.
Эп ун айне пулаи-н?!
Вĕри чунăм манра мар.
Пнн çухрăмра вăл манран». - 
Çав шухăшпа Терпит хун.

Ун чĕринче хура юн.- 
Внçĕ хутчен уласан.
Çичĕ хутчен карăнсан 
Айрн çине утланать.
Улăп енне ыткăнать.

Улăппа тĕл пулсанах 
Ыйту парать вăл ăна..

Çапăçма е парăнма 
Эсĕ кнлтĕн ман пата?
-  Парăнма мар. çапăçма 
Эпĕ килтĕм сан пата,- 
Улăп хнрĕç хуравлать 
Хăрамасăр тăшманран.

Мăнаçланать Терпнт хун. 
Урхамах пек лаши ун.
Кулса ыйтать Улăиран 
Леш утсăрах пулнăран:

Эй. çараккай1, каласам, 
Урхамаху ăçта сан?
Кăтарт мана эс ăна!
Тен, вăл кĕне çĕввинче? 
Юнна ĕçсе кÿпнĕ те -  
Ман тулнартан7 вăйлăрах? 
Апла пулсан... Эй, аллах, 
Мана çăлсам Улăпран. 
Айпăлтнпе хăртсăр сан 
Тата мĕн пург Ну? Кала!
Ыр çын шутне кĕмешкĕн 
Хуть хăрт çнне утлансам! 
Утсăр этем -  çараккай,
Ман ума вырт тăсăлса. 
Мĕншĕн тесен тулпара 
Эпĕ нлнĕ вутăшран.

' Ç а р я к к а й  -  к#лм*ç.
Г у л п а р сунатла лаша.



Сăрта тапать -  сăрт тÿнст. 
Кайран ăна сĕтĕрет.
-  Кулакана кутран тет. 
Эсĕ çавна ан ыансам.- 
Татса хучĕ сăмахна 
Улăп паттăр тăшмана.
Санра çылăх -  пуç таран. 
Эсĕ -  тĕнче чнкенĕ!

Ку таранччен сăмахпа 
Терпнт хуна. усала.
Татма хăйман ннкам та.
Ун ăшĕнче çавăнпа 
Çнлĕ кĕрлет тăвăлла.

Тсрпнт хĕçне çнçтерет. 
Урхамахĕ кĕçенет.
Урнпе çав вăхăтрах 
Касасшăн вăл Улăпа.

Улăп утран хăрамасть. 
Урхамаха кăкăртан 
Хăртпа касать тарăхса. 
Анчах каснă вырăнта 
Ннмле йĕр те палăрмасть. 
Лаша тапать Улăпа 
Пĕççннчен ик урние.
Улăп тапнă вырăна 
Сĕрсе илет аллипе.
Тенре тапса иличчен.
Терпит ăна касиччен 
Урхамаха уринчен 
Ярса тытать çнйĕнчех.
Унтан ăна çавăрса 
Йăтса çапать тарăхса. 
Урхамахăн çавăнтах 
Чунĕ тухать самантрах.

Терпит хун та ыткăнать. 
Çĕре ÿксе ахлатать.

Çапах та ним пулман пек 
Сиксе тăрать,пурăш тен.
Кукăр хĕçне вылятать,
Касма тăрать Улăпа. 
Айпăлтиреи ун хĕçĕ 
Тÿрчĕ таран таврăнать 

Улăп тепре нрсĕре 
Туртса касать хăрчĕпе.
Анчах çич ют йăванмасть. 
Суранĕнчсн юн тухмасть. 
Шарлакри пек капланса 
Юн вырăнне тар юхать.
Хун тархаслать Улăпа:

Тепре кас-ха пуçăмран! 
Чунăм тухтăр хăвăртрах.
Хĕн ан кăтарт, тепре кас.

Умлă-хыçлă хăрчĕпе 
Паттăр касмасть ик хутчен, 
Татса калать вăл хуна 
Çулне тытса хулана.

Улăп кĕрет кермене,
Хунăн аскăн пÿлĕмне.
Ай-ай. унта мĕн çук-ши.
Ун пек пуян кам пур-ши? 
Ылтăн-кĕмĕл пур çĕрте,
Ĕнчĕ. мерчен тĕпелте.
Урайĕнче кавнрсем,
Тнр пнчкииче эрехсем.
Кавир çинче. кĕтесре,
Улăп курать пикене.
Çунат хуçнă чĕкеçле 
Сар хĕр ларать хыт йĕрсе. 
Çавра пуçне чикнĕ те 
Юрлать вĕри куççульпе:

«Çеçен хнр варриичн йывăçа 
Çнллĕ тăвăл авса хуçрĕ-çке.



ÿсейсе те пбве çитсессĕн 
Пуçăм та харама кайрĕ çке.
Енĕш шыв хĕррннчн улăхра 
Тăм ÿкннне чечек хăрать çке. 
Усалах та тăшман аллннчс 
Çамрăках та пуçăм пĕтет-çке. 
Юсăм нул, савниЙĕм, кнл чупса. 
Кăйкăр пул. савнийĕм. кнл вĕçсе, 
Мана хупнă ксрмен тăррнне 
Ларса манăн юрра нтле эс 
Сарă хĕртен хăрхăм пуличчен 
Хăрăк ту(>ат ÿксе пулас-мĕн. 
Таçти-таçти арман пĕвннче 
Пĕвеленсе ларса юлас мĕн.
Хăй çыранне Çавал ватнă пек, 
Аслатнрен çуртсем çуннă пек 
Уяр аçа çаптăр Терпите.
Керменĕ те вĕçтĕр кĕлленсе. 
Шăши пулса чупса тухасчĕ, 
Чĕкеç пулса вĕçсе каясчĕ 
Енĕш енне, тăван çĕршыва. 
Карлăк çнне ларса юрласчĕ!»

Пнке курсан Улăпа 
Снксе чĕтрет хăраса.
Хăрасан та хĕр чысне 
Сыхласшăн ик аллние.

Эсĕ манран ан хăра.
Лăплан. Пăрах мвкăрма.
Эпĕ Улăп. Чăвашран.
Ирсĕр çурта хăварар.
-  Улăп тетĕи? Ах. турă!
Кунтан кай эс. Тархасшăн!
Темле паттăр пулсан та 
Çĕнсйместĕн эс хуна.
Терпит хун вăл -  ăм йăххн.
Вĕри çĕлен хăраххн

Ун ăшĕнче чун та çук.
Вилĕм унпа çых.1 анмасть.
Ана кассан çурмаран.
Тепре ыйтса кастарать.
Хăй кун-çулне таттарать.
Хуна тепре кассанах -  
Эрешмен вăл самантрах. 
Касаканĕ сисмест те -  
Часах лекет картине.
Хăвах чухла. ача мар. 
Эрешмсн хыççăн мĕн юлать? 
Тут хырăмиа вăл кайран 
Вăй шыв ĕçет ташласах.

Апла эппин. Ал усма 
Кнрлех те мар ман шутиа. 
Эпнр кунта нккĕн те 
Тупатпăрах ун чунне.

Тнл чĕлхиие калаçса, 
Саркаййкла юрласа 
ВăЙпут хĕрĕ Терпнте 
Кĕтсе илет каçхнне.
ВăЙнут хĕрĕ умĕнче 
Терпит каять нрĕлсе. 
Сарпикене шантарса 
Сăмах тăсать ак çаата:
-  Эс ман йывăр шухăша 
Снрсе ятăн кăмăлпа. 
Снсмерĕм -  хăш вăхăтра 
Вăй-хал патăн чунăма 
Вăт çакăитах. паянах.
Çамрăк арăм пулан ман.
Сарă пике хуравлать.
Хăй чăтма çук хумханать.
-  Çан чунна хĕр чĕччине 
Емтересшĕн халь, çинчĕх.

Хĕртен кулать Терпит хун.



Çапла калать чĕлхи ун:
-  Çÿп шăтăкри шăпăрта 
Чун усранать пытаиса.

Пике часах шăтăкра 
Тупать кивĕ шăпăра,
Ана тытса пиелет,
Чĕчĕ пама пикенет.
- Хăй чунне кам ухмаххи 

Хурать çÿп-çап шăтăкие? 
Кăмака милки ăшĕнче 
Ман чун выртать чăн пахи.

Пнке кăмака мнлкине 
Кăкăр çумне чăмăртать. 
Ахах, мерчен шăрçине 
Милке çине вăл çакать.

Çич ют каçсах ахăрать. 
Калать сынлăш çаврăнсан:
-  Эсĕ -  чăваш ухмаххи! 
Ман чун унта пулать-и? 
Ман чун кунтан пит ннçе. 
Çнчĕ тинĕс варринче.
Унта утрав çаври пур,
Çав утравра пĕр пÿрт пур. 
Çитмĕл йывăç ун тавра 
Усет кăна авăнса.
Мĕншĕн тесен тăррисем 
Пÿрт никĕсĕн юпнсем. 
Тымарĕсем, тачкнсем, 
Пăрăнчăклă ÿснисем,
Пÿрт таканне вырнаçнă, 
Пÿрте кĕме памаççĕ.
Пÿрте кĕрес текенсен, 
Хăрамăша маннисен,
Пÿрт таканне çĕрелле 
Йăтса пеме пĕлмелле.
Пÿрт алăкĕ нăйкăшсан

Хăй тĕллĕнех уçăлать. 
Пÿртре, тĕпсл кукринче. 
Кавир сарнă сак çннче, 
Арча ларать ялкăшса 
Кивĕ пÿрте çутатса.
Çав арчара ларчăк пур, 
Ларчăкĕнче çăмарта пур. 
Çăмартара ман чунăм,
Унта ннкам çнтеймĕ.
Эй, эс, ннке. ан кулян.
Эп пулатăп виç кунтан,- 
Тет те Терпит пÿлĕмрен 
Тухса каять тнпĕллех.

Уйăп. халь мĕн нлтнине. 
Тăшман чунĕ ăçтине 
Кайса кала Улăпа.—
Терĕ пнке кайăка.

Уйăп вĕçет тÿпене, 
Тупать чăваш ачнне.
Сарă пике хушнă пек 
Сăмах хушать хайхине.
-  Хунăн чунĕ пит инçе, 
Çичĕ тинĕс леш енче.
Унта утрав çаври пур,
Çав утравра иĕр пÿрт пур. 
Çитмĕл йывăç ун тавра 
Уссе ларать авăнса. 
Мĕншĕн тесен тăррнсем 
Пÿрт никĕсĕн юписем. 
Тымарĕсем. тачкнсем. 
Пăрăнчăклă ÿснисем,
Пÿрт таканне вырнаçнă, 
Пÿрте кĕме памаççĕ.
Пÿрте кĕрес текенсен,
Ним хăрама пĕлменсен, 
Йăтса пеме пĕлмелле.



Пÿрт алăкС нăйкăшсан 
Хăн тĕллĕнех уçăлать. 
Пÿртре. тĕпел кукрннче. 
Кавнр сарнă сак çннче. 
Арча ларать нлкăшса 
Кнвĕ пÿрте çутатса.
Çав арчара ларчăк пур. 
Ларчăкĕнче çăмарта пур. 
Çăмартара хун чунĕ.
Пнт ннçе тет. ах. турă!

Улăп каллех çул çннче 
Çнчĕ тннĕс варрннче.
Тнйĕс шавлать. хумханать. 
Хумĕ сăрт пек йăтăнать 
Ал айĕнче кнмĕ çук.
Ана тума йывăç çук.
Аса илчĕ вăл тннех:
Шурă сăхман кĕсйннче 
Алшăлли ун пулмалла, 
Çавăнпа çул уçмалла. 
Алшăллнне нлет тс.
Пĕр вĕçĕнчен тытать те 
Тннĕс шавне çĕнтерме 
Калать шурпуç сăмахне:
-  Тннĕс патши. чăвашран 
Парне нл-ха кăмăлран. 
Утрав çнне тухмаллн 
Çула уç-ха ман валлн.

Алшăллине тинĕсе 
Улăп перет çнçтерсе.
Лăпкă тинĕс варрнпе 
Утрав патне çнтнччен 
Тннĕс тĕпне якатса 
Çул тăсăлать сарăлса 
Улăп тăсать хăй çулне. 
Тухать кнве пÿрт умне

Такансене пÿрт çннчен 
Улап перет çĕрелле.
Пÿрт алăкĕ нăйкăшать.
Хăй тĕллĕнех уçăлать.

Терпнт хун. йыт. ун чухне 
Тăнă инке умĕнчс.
«Вăйă выляс» тесенех 
Ирсĕр каять четресе.
-  Чунăм ăçта выртнине 
Каламан-н çынсене?

Каламан,-  тет сариике.
Хăй те тăрать чĕтресе.
Терпнт хĕре тапăнать,
Пике тарма тăрăшать.
Анчах Улăп кнв пÿртре 
Тытса уçать ларчăкне.
Хытса каять Терпнт хун.
Урн утмастъ ннм те ун. 
Куçне-пуçне çавăрать. 
Саринкерен вăл ыйтать:

Чунăм ăçта выртнине 
Каламан-н çынеене?

Калам ан ,-  тет сарпике 
Çухатиччен ăстăнне.

Улăп нлет çăмартана. 
Терпит каять йăванса.

Вăт сана.-  тет.-  тăшмана. 
Улăп ватать çăмартана.
Терпнт выртать тăсăлса 

Улăп Терпит хулинче 
Утать урам хушшнпе.
Кĕрет Терпит кермение.
Ашшăн калать иикене
-  Айта. васкар Чăваша, 
Хамăр тăван çĕршыва.



Вăтăрмĕш юрă
УЛАП КА ЛА И  ХУНА П АРАНТАРНИ

У  лЛ я  ç у л ĕ  К а л а й  х у н  ет нелле .
Ш у р п у ç  К а л а й  х д н а  я ĕ н л е  а я  т у я а л л и н е  У л А я я  в ĕ р е н т е т . КтлтЛ 
х у н л  тЛй т ы т яе т илг т ы в н е  х я т ĕ р л е я е  ч а р а т ь , в ĕ л е р е т . Уяĕт  
н и т л е н н ĕ  ç ы н е е н е  тЛтан çĕ р ш ы вĕ с е н е  ç и т я е ,  т ăй-хал  ш л я е  «4 т 

ю н н е  ĕ ç т е р е т .

Эй. ярар-н ярапа 
Сснкер мерчен шăрçапа. 
Курмарăр-н Улăпа. 
Утмасть-н вăл айлăмпа?

Айлăм ялан савăнать 
Икĕ Çавал юхнăран. 
Вырăн пуян çырларан. 
Çавăнтах пур пĕр васан. 
Сар хĕвелте ÿснĕрен 
Çырлн чĕнет ннçетрен. 
(^ĕр сĕткенне нлнĕрен 
Внтĕр курнать пнçнĕрен.

Улăп çнет çырлнне, 
Шултрнне те хĕрлнне. 
Усăнакан сар çуçне 
Шăлса илет хăш чухне. 
«Кунта вырăн пнт хнтре, 
Савнăç кăна чĕрере.
Ма каяс-ха ют çĕре 
Пулас тесе пур çĕрте?»-

Улăп шутлать ăшĕнче 
Ватă юман айĕнче.
Ана кура шăпчăксен 
Çнчçĕр кĕвĕ çур çĕрччен.

Улăп ларать çул хĕрне. 
Тăсса хурать урнне.
Çав вăхăтрах çĕр çннс 
Персе ÿкет месерле. 
«Мăшкăл вĕт ку! Кам капла 
Мана сĕтрет васанпа?»
Улăп вăрçать тарăхса.
Яка çулпа ярăнса.
Пуçне хăвăрт çĕклесшĕн. 
Унтан снксе тăрасшăн. 
Васан ытла яка та -  
Тытма май çук ниçтан та. 
Аллине пуç вĕçнелле 
Çавах тăсать çиçĕмле. 
Сĕтрекене хулĕнчен 
Ярса илет снснччен.
Çнч ют хулне пăрнă май 
Вăл хăй тавра çаврăнать. 
Çапах тăшман аптрамасть. 
Кĕç-кĕç аллн хуçăлмасть.

Улăп перет пăлахая. 
Ш ăвăнать вăл лăпланса. 
Çнч ют шутлать савăнса: 
«Улăп кăнчĕ хăраса.
Тинех мĕнпур чăваша 
Персе чикеп хам ая».

Туртнă чухне вăраххăн 
Улăп тăрать сасартăк.
Ярса нлет тăшмана.
Хулне пăрать тарăхса.
Хулĕ кăкран тăпăлать. 
Çавах пĕрмай явăнать.



Улăп тăшман хулĕнчен 
Хытса каЙсах тĕлĕнет 
Мĕнле тăшман пулчĕ тст. 
Хăйне канса курас тс*т.

Хĕрĕх пÿрне аллинче, 
Хĕрĕх чĕрне пÿрнничĕ.
Хура çатма тĕпĕ нек 
Сумсăр унăн шатрнсем.
Мĕн чул çынна месерле 
Вăл сĕтĕрнс, юнлешке! 
Çавăнпа вырăн васанлл. 
Пиçтан тыт.ма май çуккă. 
«Каç та çнтрĕ васкаса.
Ман та выртса канмалла. 
Çутă курнать аякра.
Çав еннелле утас-ха».

Улăп утать хаваспа.
Çнч çухрăмлă утаспа.
Персе тухать нÿрт умне. 
Пÿрчĕ путиă çĕрелле.
Хуллен шаккать алăкран. 
Сăмах хушать кăшт тăрсан:

- Темле чăрмав пулсан та. 
Мана хваттер ярăр ха!

Пÿртре утни сисĕнет, 
Усĕрнн те нлтĕнет,
Алăк уçăлать сас тусан - 
Шурпуç тăрать таянса.

Кам-ха вара çĕрле те 
Ашаланать çак енче?
-  Эпĕ, Улăн Каç пулчĕ, 
Алкумранах сас пачĕ.
-  А... Эсĕ-и, ыаăлăм. 
Малалла нрт. çÿревçĕм 
Юрать эсĕ чн малтан 
Кунта кĕтĕн çула май.

Кĕмен пулсан пĕтеттĕн, 
Çамрăк пуçиа çиеттĕн. 
Салансах лар. Калаçар. 
Салма яшки юлнă ман.

Ан чăрман-ха. Эи çннĕ, 
Тутлă вăрман апачĕ.

Мĕн чăрмавĕ. ан шарла. 
Çулçÿревçе апатла -  
Чăваш йалн çавăн пек.
Пулас пулать вĕсем пек 
Сыпкалăпăр яшкнне. 
Çырткалăпăр çăкрнне.

Пĕлместĕн пуль Çак енче 
Юханшыв пур. Çавăнта 
Çĕр айĕнче. шăтăкра,
Тăшман пурнать тискерскер 
Калай хун вăл. Çăткăнран 
Пнн хут усал шуйттаиран. 
Ирсĕр ĕçне шутласан 
Ват çын пулать ачаран.
Çав ват хуна нрсĕрсем. 
Ырлăх мĕнне маннисем,
Тур вырăнне шутлаççĕ. 
Путсĕр ĕçсем тăваççĕ.

Хăй вăл сăнран эрешмен, 
Еккн ен чен -чн  çĕлен 
Унăн хĕрĕх аллннче 
Хĕрĕх пурне кашнннче.
Хĕрĕх пурне вĕçĕнче 
Хĕрĕх чĕрне çеклешке.
Ярса тытсан аллипе 
В»?çсртме çук ннмлс те.
Хĕрĕх патшалаха вăл 
Тăсатн нрсĕр аллине. 
Никамран та шнкленмест 

Шампа хырăм çавăн пек:



Вăнпиттирех çынсенне 
Пбр тумлам та юлмиччсн 
Сăрхăнтарать пермаих 
Паттăрлăхлă вăй-халне.
Çич çул хушшн йÿçтерсе 
Вăй шыв тăвать çавсенчен. 
Пичкн тулсан вăй шывпе 
Йăвантарать нÿхрепне.
Вăй чаракан шывне те 
Хатĕрлет вăл çавăн пек. 
Тăшмаиĕпе тĕл иулсан 
Тытăçнччен вăл унпа 
Сăмах ваклать çакăн пек: 
«Нÿхрепре пур нк пнчке. 
Иккĕшĕ те пĕр пекех.
Унта шерпет хнсепли. 
Турăсене ĕçмеллн.
Кам çавăнти шерпете 
Çавăрмасăр сывлăша 
Еçет тĕпне çутатса,
Çапăçăва çав пуçлать».

Вăл куç хывма ăста та 
Нÿхрепĕнчн вăй шывне 
Ялан ĕçет кÿпĕнсс.
Ялан çимĕк каçхине 
Хăй пек чунсăр çынсене -  
Супетее, Терпнте.
Вĕсемпе пĕрле Паттие 
Вăй шыв кăна ĕçтерет. 
Сĕм-тĕттĕмре. çур çĕрте. 
Вĕсем вăй шыв ĕçсенех - 
Çулталăкпе пуçтахсем.
Ннкам айне нулмаççĕ.
Пурте чапра. Хан-хансем 
Тесе чĕнме хушаççĕ.

Ку анчах мар. Калай хун

Ытла ирсĕр ĕçĕ ун:
Вăйсăр юлнă çынсеине 
Сăрăхтарать сĕткенне.
Вил шыв тăвать çавсенчен. 
Çынсем кнрлĕ ялаиах.
Хĕрĕх патшалăх çавăнпа 
Ун аллинче чурара.

Емĕчĕ ун ак çапла:
Айне тума тнскерле 
Явакласшăн тĕнчене.
Калай хун хăй ĕмĕтне 
Пурнăçласан пĕтĕмпе 
Ирсĕр Йăхĕ вăй илет. 
Тнскерлĕхпе кнленет.
Ун чух вара çуйчченех 
Куççуль юхĕ вĕçĕмсĕр:
Айлăм - тннĕс пуличчен. 
Сăртсем - çунса кайиччен.

Пуçтах. нрсĕр Калай хун, 
Непĕсленнĕ ирсĕр юн. 
Кунталла та аллнне 
Тăснă Чăваш çĕршывне. 
Услатирен тарннне 
Ирсĕр манчĕ халь иккен. 
Ентĕ Чăваш çĕрĕнче 
Хуйхă. куççуль - ĕмĕре...
Эс ăçталла каясшăн.
Хăш çĕршывра пуласшăн?

Калай хунпа тĕл пулма 
Юрн килтĕм калаçма.
-  Улăп. аи кай ун патне. 
Чунна илет вăл санне.

Вăл ман чуна илеймест. 
Çак вырăиа çитиччен 
Тăн кăтартнă эп ăна.
Çакна кура ун манпа



Калаçмалла сыхланса.
-  Каясснне кайăн та -  
Еç ăнĕ-шн сан унта? 
Лайăх шутла пуçупа. 
Чбнмен хăна эс унта 
Каях эппнн! Паттăрлан. 
Сана йывар чарма халь. 
Пулĕх сана пулăштăр,
Ас паннно йышăнсам.
Эсĕ унпа тĕл пулсан,
Вăл мăнаçлăн калаçĕ. 
Ал-урнне хуçлатсан 
Ешĕлтетме тытăнĕ. 
Куçне-пуçне вылятсан 
Пÿрннсемпе кармаклĕ, 
Тĕпсĕр пырне шаккасан 
Чĕрннсемпе чавкалĕ. 
Сана çанла хăратсан 
Кăшкăрĕ çĕр çурасла: 
«Снк, тунката. çăвара'
Эс хырамра пулмалла!» 
Ана хнрĕç хуравла 
Хăранă пек курăнса. 
Пуçна ан сул ман умра 
Ман сăмаха хурласа, 
Тепĕр чухне чее те 
Çĕр пăттăртан вăйлă тет. 
Итле мана ăнкарса: 
«Мана çăтса ярнччен 
Мунча хуттар эс нрччен. 
Мĕнле эпĕ хуп-хура?
Тар иылчăкĕ ман çумра. 
Мĕншĕн тесен, айванран. 
Мунча кĕмен ачаран. 
Мунча кайса кĕрсессĕн, 
Снмпыл ларса ĕçсессĕн

Çăтах мана çакăнта 
Тултармашкăн хырăмна»,— 
Тесе кала эс ăна.

Калай мунча хуттарĕ. 
Мунча кайса кĕр тейĕ. 
Хнрĕç ăна хуравла:
«Сан та кнрлĕ чухлама. 
Аслă Чăваш çĕрĕнче,
Л\ал енче те кай енче, 
Мунча хутса çунтарсан.
Ун сĕрĕмне кăларма 
Хуçн каять чн малтан».

Вăл мунчана пырсанах 
Урайне выртса канмаллах 
Хыт çапăнать тарласан.
Хун ахлатма чарăнсан, 
Урайнелле йăвансан 
Нÿхрелелле шăвăнсам.
Куçу курма пуçласан 
Асăрхăн нк пнчкене. 
Иккĕшĕ те пĕр танах, 
Уйăрма çук ннмле те. 
Пичкесенче шерпетсем, 
Хăйне кура хакĕсем.
Пĕр шерпечĕ -  вăй парать. 
Т еп р н - вăя  чакарать. 
Калай хуна анрашма 
Эс вĕсене арпаштар.

Улăп шурпуç сăмахне 
Тимлĕн чнкрĕ хăлхнне.
Çул куркине ĕçрĕ те 
Çулне тытрĕ шыв хĕрне.

Ун нумай-н. сахал-и — 
Тухăçалла утмалла.
Çнтес çĕре çнтиччен 
Шарламăпăр ун çинчен.



Шыв хоррнпе иртнд чух 
Çĕр шăтăкне курчĕ вăл. 
Хăрасси-мĕн унăн çук. 
Шăтăка.ъта анчĕ вăл.

Картлашкисем сахал мар, 
Çитмĕл çнччĕ таранах.
Пĕр алăкĕ уçăлать.
Çитмĕл алăк хупăнать.
«Куи пек минрев алăкран 
Мĕнле тухас ман кайран».- 
Улăп шутлать ăшĕнче 
Хупă алăк умĕнче.
Ана туртса вăл уçать.
Çнтмĕл алăк шалт! хупнать. 
Алăкĕсем кĕмĕлрен, 
Хăлăпĕсем мерченрен.
Каллех уçать алăка.
Ку алăкĕ ылтăнран.
Сар хĕвелле ялкăшса 
Çитмĕл алăк хупăнать.

Улăп аслă пÿлĕмре. 
Шалтан хÿме темелле: 
Çаврашка та илемлĕ.
Пурçăи çапса çавăрнă.
Кавир çакиă пÿлĕме 
Улăп уçать тимлесе.

Çытар çинче Калай хун. 
Чăн та шапа пуçĕ ун.
Икĕ куçне çĕмел тен.
Кĕçех сиксе тухас пек.
Сăмсн вара -  лапчашка. 
Катăк тути сарлака. 
Пит-куçĕнче шатрасем, 
Ут-пĕвĕнче кĕсенсем.
Пăхсан тухса тармалла. 
Пĕрле ларсан хăсмалла.





Ватăр тăхăр аллине. 
Пăшăлтатса илиине.
Ç&пен купн темелле. 
Пÿрннсене хĕскбч' тен. 
Пуçне çаврать- снв ярать. 
Çĕмел куçне вылятать. 
Ал-урнне хуçлатса 
Кăшкăрмашкăн тытăнать.

Хăвах кнлтĕн ман пата? 
Саншăн эпĕ кам? Кала!
Эп турăра шутланап. 
Пуççапмалла сан мана.

Улăп мăшкăл сăмахшăн 
Калай хуна çнллĕхлĕ. 
Хырăмĕнчен тапĕччĕ. 
Куклентерсе лартĕччĕ.
Анчах ăна тапма çук.
Ун шампннче' халăх пур. 
Улăп тăрать лăпланса. 
Калай хунпа таыашмасть.
-  Тăпăлтарсан пĕр алла 
Тĕп турăм-ха усала,- 
Терĕн пуль-ха мухтанса.
Çут тĕнчене култарса.
Эи пĕтеп-н пĕр алшăи? 
Вăтăр тăххăр ман халь вăл! 
Ыйтасшăн-и каçару? 
Каçармастăп! Тарăху! 
Шăнăçайман тарăхпа 
Çăтса ярап халех ак!
-  Çăтасса эс çăтăн-ха. 
Уиччен çакна калас-.ха.
Мана çăтса ярнччен 
Мунча хуттар эс нрччен.

' Ш а м п а  -  хырăм.

Эп -  хуп-хура. айванран, 
Мунча кĕмен ачаран.
Мунча кайса кĕрсессĕн. 
Снмпыл ларса ĕçсессĕн 
Тултармашкăн хырăмна 
Çăтах вара эс мана! 
Савăнннпе Калай хун 
(Пăртан снвĕ юнĕ ун)
Хыт кăмăлне çемçетет, 
Сÿпĕлтетет çакăн пек:
- Эс мунчара çăвăнсан 
Чăнах пулан тутлăрах.

Чĕнсе илет чурине, 
Калать шапа сасснпе:
-  Халех кай та мунчана 
Хутса çунтар эс ăна.
Мунчн пултăр сĕрĕмлĕ, 
Ашшн парсан - çунтартăр.

Чурн чупать мунчана. 
Хутма пĕлет вăл ăна. 
Çичçĕр внтре таранах 
Хуранне шыв тултарать. 
Хĕрĕх лав чĕр вуттнне 
Чĕртсе ярать хайхнне. 
Вуттн çунать йĕсленсе. 
Мунчн пулать нĕпсĕрле. 
Калай хун -  чăн мăкăркка. 
Тек хăвалать Улăпа:
-  Мунчана кай. Çăвăн та 
Васкаса кнл ман пата.
-  Пирĕн енчн йăлапа 
Сĕрĕм ăшшн кăларма 
Хуçи каять яланах.

Ирĕксĕрех Калая,
Вилме маннă усала.
Сĕрĕм ăшши кăларма



Кайма лекет мунчана 
Дна тарçн мунчара 
Кбтсе илет пуç тайса, 
Лапка çине вырттарсан 
Ашши парать шыв сапса.

Ашши тухать чашлатса 
Калай хуна çапăнса, 
Çнчçĕр тбслб кĕсенне 
Пÿрлентерет пĕçертсе. 
Вăтăр тăхăр аллинче 
Вăтăр тăхăр милке ун. 
Ислентерет çавсемпе 
Çанçурăмне Калай хун. 
Шатри-кĕсен шăтсассăн 
Пÿрĕ тухать тем чухлĕ. 
Кÿпсе кайнă хырăмне 
Шăлса сĕрет çавсемпе.

Чунĕ лайăх каинăран 
Калай ăшра шухăшлать: 
«Кĕтмен-снсмен хушăра 
Улăп кнлчĕ ман пата,
Хăй айăпне снснĕрен 
Мана хирĕç ннм чĕнмсст. 
Алла нлсен Улăпа 
Кам пулăп-ши пурнăçра?э 
Каллех шăлать хырăмне, 
Сĕрет нрсĕр пÿрĕпе.
Тепре ăшшн парсанах 
Хăйне чышать аякран.

Эй, чурасем. тав тăвăр 
Аш хырăмра пулнишĕн 
Мĕн хушнине пурнăçлăр. 
Вăй-халсенчен хăтăлăр. 
Чурасене ннш çапать.

Мичкесене юхăнма 
Вăй сĕткенĕ сăрхăнать.

Унтан вара Калай хун 
Тĕртсе калать: пнчке, кус!

Пнчке çнч хут çаврăнать. 
Урапа нек кусăнать.
Уçать нÿхрен алăкне. 
П нчке-хăйĕн  вырăнче. 
Пушă пнчке тапранать. 
Нÿхрепрен вăл час тухать. 
Мунчаналла ыткăнать.
Лапка айне вырнаçать.

Калай хыçать çурăмне. 
Унтан хĕсет хырăмне. 
Хырăмĕнчи çынсенне 
Сăрăхтарать нншлĕхне. 
Пичке тулать нишлĕхпе.
Вăй чакмалли сĕткенпе. 
Пичке тăмасть вырăнта.
Урлă пирлĕ çаврăнать. 
Нÿхрепелле ыткăнать.

Нÿхренĕнче Улăп халь. 
Тĕттĕмре те вăл курать.
Ик пнчкене хăвăртрах 
Арпаштарать вăр-варах.

Улăп каллех пÿлĕмре 
Кĕтсе ларать нрсĕре.
Калай алăк уçсанах —
Улăп калать усала:
— Сăмахăм ман ак çагыа: 
Тутлă пултăр мунчу сан.
Эп каятăп мунчана.
Унччен мана кĕтсе лар.

Калай хытă савăнать,
Çав вăхăтрах шухăшлать: 
«Йăпăлтатса калаçать.
Çавах ăна каçармап.
Кнлтĕр кăна çăвăнса.



Пичке тĕпне çутатсан 
Çăтап ăна ннм те мар. 
Чнм-ха! Шутлас лайăхрах. 
Мĕнле тусан аванрах? 
Çăтсан аслă хырăма 
Çурмасть-н вăл тарăхсан? 
Улăп хальхн вăхăтра 
Хăранипе ман патра.
Апла пулсан сехрине 
Хăпартасчĕ тĕппнпе.
Сехрн хăпсассăн вара 
Улăп пулать алăра.
Айван пуçне çавăрсан 
Акăр йыттн пулать ман. 
Супетее -  ертÿçе -  
Вĕрентнд пек ăна та 
Чĕр юн ĕçме вĕрентес. 
Этем ашне çитерес. 
Кайран чунне алсашăн 
Сутатех вăл шуйттана.
Ун чух вара маншăн та 
Пуçне хурĕ савăнса.
Уя тухса алснне.
Ана хушса янипе. 
Улăмсенчен çар тăвĕ. 
МĕНпур уя тултарĕ.
Ун пек пулсан эп чапра. 
Мĕнпур çĕршыв -  алăра! 
Еçсем ăнсан эи вара... 
Аслă турра — хам ая!
Ун пек пулсан çнч тĕнче 
Пулать манра кĕсьере! 
Аслă турра эп вара 
Тарçа лартăп тамăкра. 
Хам çăтмаха куçап та 
Шуйттансене -  хам пата!

Калай ирсĕр ĕмĕтне.
Тнн пуçланнă элхĕмне 
Улăп татрĕ йăвашла:

Эпĕ килтĕм мунчаран.
Улăп сассн -  йăпăлтн. 

Хуиăн вара -  аслати.
Эс çăвăнса тасалтăн.

Ман хырăмра пулатăн. 
Мĕнпур вăйна пуçтарса 
Хăвăртрах снк çăвара!

Эсĕ мана çăтăн-ха.
Халь мар пулсан -  кайран та. 
Еккессне çиçтерсе.
Унччен пăхар кĕрешсе.
-  Çук. кĕрешме тытниччен 
Халь нÿхрепе анăнăр.
Унта шерпет ĕçĕпĕр.
Нÿхрепре ман ик пнчке. 
Пккĕшĕ те пĕр пекех.
Унти шерпет чн чапли. 
Турăсене ĕçмелли.
Сăмах татар ак çапла.
Çĕн пнчкерн шерпете 
Çавăрмасăр сывлăша 
Еçскенни çĕнтерет.
Çапăçăва çав пуçлать. 
Кнлĕшетĕн манпала?
Апла анар нÿхрепе.
Тĕлĕнетĕп эп санран.

Нÿхрепелле аннă май 
Калай калать Улăпа:

- Эс ман умра... каласан, 
Хунав йывăç вĕт кăна!
Шеллеп сана çавăнпа. 
Пурнăç-н вăл хырăмра?
Ман сăмахран тухмасан



Çын пулатăн эс манпа. 
Сăмахăм ман — суя мар. 
Сана алса халаллап.
Ахаллн мар. асамли.
Çут тĕнчере чи пахи.
Çĕмел патне пыран та,
Çав алсана тăхнан та 
Кĕлтесенчн улăмран 
Çар çыннисем тăватăн.
Хăв та ертÿç пулатăн. 
Урхамахпа çÿретĕн.
Эсĕ мана пулăшсан.
Ман сăмахран тухмасан 
Супетенпе тан пулăн.
Патти хун та хисеплĕ.
Кăмăл пур-н? Тав сана!
Еçер çаила шаклатса.

Калай хун сар пичкерен 
Ĕçет тумлам кхтмиччен. 
Çавăнтах вăйĕ чакнине 
Часах сисет хайхине.

Чнм-ха, чнм-ха! Тăхта-ха. 
Ман валлн те хăвар-ха!
-  Хама та ку çнтмерĕ.— 
Татса хурать Калая 
Улăп паттăр сăмахпа.
Пуш пичкене çĕклесе 
Улăп çапать çавăрса...
Калай хуна сĕтĕрсе 
Тухать тула тарăхса.

Калай вăйĕ пĕтнĕрен 
Аллисене çĕклеймест. 
Çавăнтах нăйкăш сасăпа 
Тархаслать вăл Улăпа:

Улăп, мана каçарсам. 
Чунăма эс хăварсам.

Емĕр сана итлетĕп,
Сан вăй-хала ÿстерĕп. 
'Гĕнче патши пулатăн.
Хăв пĕлнĕ пек пурнатăн. 
Уншăн санран, паттăртан. 
Тĕнче патши пулнăраи 
Çакна кăна ыйтатăн: 
Кунне виç хут тутаран 
Сĕртер шĕвек ăш çăвне, 
Ун пек тусан эс манран 
Курăн кăна ырлăхне.

Çитет ун пек янкама! 
Хура халăх куççульшĕн. 
Ирсĕр ĕçсем тунăшăн 
Сан та хурав тытмалла. 
Этем тени, хун, ан ман, 
Чура пулма çуралман. 
Кăйкăр пекех ирĕкшĕн 
Çапăçать вăл -  нурпĕрех. 
Темле йывăр пулсаи та 
Сăнчăрне вăл майласа 
Турта-турта тататех, 
Чуралăхран хăтлатех.

Улăп ирсĕр Калая 
Янклаттарать янахран. 
Ярса тытать хырăмран. 
Ана çурать çурмаран. 
Хĕрĕх çĕршыв çынннсем. 
Хырăмĕнче пулнисем. 
Имшерленсе кайнисем, 
Тухрĕç накша çурилле. 
«Мĕнле вĕсем кнлелле 
Çулне тăсĕç имшертен.— 
Улăп шутлать ăшĕнче. 
Пăшăрхану куçĕнче.- 
Калай хунăн пнчкинчен



Вăй шыв ĕçрĕм тĕппипех. 
Ман çав шыва каялла 
Мĕскĕнсеие памалла».

Улăп пештĕр тĕпĕнчен 
Çĕçĕ илсе аллнне 
Суранлатать вăр-варах. 
Ннше кайнă çынсене 
Сçтерет вăл хăй юнне.

Куç умĕнчех çынннсем, 
Улăп юнне ĕçннсем, 
Вăй-халланса каяççĕ, 
Улăпа тав тăваççĕ.
-  Хури. шуррн. саррн те. 
Эснр пурте пĕр пекех. 
Çавна кура эп сире 
Тĕрлĕ халăх пулнн те 
Анма хушап сакайне.
.Унта пурлăх тем чухлĕ. 
Вĕсем снрĕн. Валеçĕр 
Пĕр-пĕрннпе вăрçмасăр. 
Кайран кнле çул тытăр. 
Телей курса пÿрăнăр.

Вăтăр пĕрремĕш юрă
УЛАП УЛЕНКЕНЕ АСАПРАН ÇАЛНИ

А с л л т и  т ур Л  У л с н к с  ĕ м п ! в с  сА н чА р ла н ă .
1М « х ĕ н  к у р а т ъ , С ы н ă ш а т ь . У л А п  У л с н к с н с  у р а  ç и н с  т ă р а т а т ь .  
>*нинг Л м А рт кайА к  п у л с а  У л с н к с н с  Ч ăваш  ç е р ш ы а е п г  п а л л а ш т а р а т ь ,  

А на са вА н т а р а т ь .

Çыр хĕррннчи çырла эп.
Çавна кура çырă эп.
Халь саркайăк пулам-и.
Улăп çннчен юрлам-и?

Улăп каллех çул çннче.
Нухрат шывĕ хĕрринче1.
Мăн сăмсах пур çавăнта,
Унтах шавлать вăрман та.
Улăп калать шурпуçа:
-  Амак ерчĕ пуль кунта,
Чĕре кассах ыратать.
Çамрăк чуна пăтратать.
Тепĕр чухне, каçхнне.
Выртатăп та çĕр çине.
Йăнăшнă сас нлтĕнет.
Тухăç енчен килет пек.
Çав йăнăш сас камăн-ши.
Уленке ĕмпÿн сасси-ши?
Уннах пулсан-пĕр сăмах:

' Н у х р а т  ш ы в 4 -  хальхн Вятка юханшывĕ



Емпĕве ман çăлмалла!
-  Лна çăлнн -  аванччĕ. 
Мĕнле ăна çăлăн эс? -  
Ыйтрĕ Шурпуç Улăпран 
Пăхса ăшă кăмăлпа.—
Ана çăлма кайннсем.
Унтан сывах кнлннсем 
Халăхпа тĕл пулсанах. 
Халап-сăмах тапратсан 
Айăпланса каяççĕ.
Унтан çапла калаççĕ:
-  Ĕмпÿ патне тухатăн, 
Çавра кÿлле куратăн.
Вăл талккăшпех пăрланнă,- 
(Хулăмăшне кам пĕлĕ?) 
Çыранпа пăр хушшннче 
Хăлаç çурă таранччен 
Шывĕ шăнман ннмĕн те. 
Ялан кĕрлет, вĕрет нек. 
Темшĕн унта пăс вĕçмест. 
Сиксе каçан шыв урлă 
Пăрĕ путать сасартăк. 
Уленкене чикĕнме 
Сăрчĕ сикет çÿлепле, 
Уленкене чикĕнет.
Емпÿ хурлăн йынăшать,
Чун тухасла кăшкăрать:
-  Кÿлĕ çнне снкнĕрен 
Сăрт хырăмран чикĕнчĕ -  
Чăтма çуккă нимле те.
Чунăм тухни -  ырлăхчĕ. 
Анчах турă маннăран 
Маншăн вилĕм хапсăнмасть. 
Кÿлĕ çинчен тухсамăр,
Мана кунтах хăварăр!

Уленкене çавăнпа

Çăлаймаççĕ ку таран. 
Халăхшăнах çав мĕскĕн 
Хĕн-хур курать ĕмĕрех.
Сăмах çÿрет: Чăвашра,
Кÿль хĕррннче. пĕр ялта. 
Паттăр ача çуралать.
Емпĕве çав çăлать тет.
Халăх хутне кĕрет тет.

Ват çын Улăп паттăра 
Сĕм авалхи йăлапа 
Ыталаса пил парать.
Тухăç çулне кăтартать.

Ейÿ сăрчĕ' Улăпран 
Тăрса юлсан сылтăмра.
Ятсăр мăн сăрт хыçĕнчен 
Кĕрленĕ сас нлтĕнет.
Улăн пăхать тинкерсе:
Çула тăрăх хĕм сапса.
Çичĕ пуçне каçăртса 
Çĕлен килет ярăнса.
Тепĕр чухне чарăнать. 
Йывăçсене вăл кăклать, 
Çеçенхнрти курăка 
Чĕртсе ярать кусăнса. 
Хÿрнпеле çат! çапать 
Сăрта тĕние аркатать. 
Чĕрннсемпе çĕр чавса 
Çырма туса хаварать.

Улăп умне ансанах 
Çиет ăна çич куçпа, 
Шăлĕсемпе шаккаса 
Сăмах пуçлать.-Эй. тăмкай, 
Эпĕ тăлăха юлсассăн 
Мана ун чух мĕи терĕн?



Аса ил-ха çав куна, 
Ваткаласа тăмпуçна. 
«Илмейккерĕн йăх-яхĕ.
Вăл анчах мар, шăршн те 
Çут тĕнчере ан пултăр>,— 
Терĕн эсĕ ун чухне 
Шăнăçайман тарăхпа 
Вăркăнтарса тухăçа. 
Илмейккер чĕппи айван та 
Кунти сĕм-сĕм вăрманта 
Выçса кăнать терĕн-н?
Аçтах çĕлен иĕтет-и? 
Куратăн-н, эн сывах,
Сан мăшкăла эн манман! 
Çиллес вĕрет кăкăрта,
Чунна илеп çакăнта.

Аçтах çĕлен çулăмпа 
Çунтарапнăн Улăпа.
Вут-хĕм пагтăр сăхманне 
Ним тăваймасть-пиллĕ те. 
Улăпа вăл урнипе 
Туртса çапать хÿрипе. 
Паттăрĕ те çилленсе 
Хăртпа касать çĕлене.
Çич пуçĕ те çĕленĕн 
Татăлаççĕ харăссăн.
Çĕлен пуçĕ мăйĕпе 
Сыпăниччен вĕçĕнсе 
Улăи сулать самантрах 
Айпăлтнне çиçтерсе.
Аçтахан пур мăйĕ те 
Ыткăнаççĕ çĕрелле. 
Вăй-халсăртан мăйĕсем 
Аçта ÿкнĕ çавăнтах!

Шурлăх урлă каçсанах 
Улăп кĕрет вăрмана.

Унта ытла чăтлăх та -  
Урлă каçман упа та.
Йывăр кнлчĕ Улăпа.
Утма май çук чăтлăхра. 
Йывăçсене хăрчĕпе 
Паккуслать вăл çава пек. 
Çăка çулçн çуттнпе 
Çулне тăсать эрнипе.

Ун умĕнче çеçенхнр.
Вăл пин тĕслĕ çĕн кавнр. 
Çеçенхирĕн лаппинчс.
Сарă хĕвел ăшшинче, 
Канма вырăн шыраса 
Улăп çÿрет шутласа.
Çав вăхăтрах ннçетрен,
Çич тăрăллă сăрт енчен 
Тăлтамаст чĕппн, ÿснĕскер, 
Амăшĕнчен тискерскер, 
Сарса ярать çунатне.
Вĕçет Улăп еннелле.
Улап умне тухсанах.
Сăрт сăмсахне ларсанах 
Ыйтать Улăп паттăртан:

Эс мĕн ятлă? Чăваш-н? 
Ансăртран.тен, Услати?
Вăл мар тетĕн? Хăракан 
Хăй ятне те манакан. 
Суйрăн пулсан - пĕтетĕн. 
Ннм шам-шаксар юлатăн. 
Сана тăрра кăларма.
Ват ĕмпÿпе калаçма 
Çул тăсатăп каялла.
Ман хыçран мĕн юлнине 
Çав чул çинче пăхса лар. 
Ан ман эсĕ çавна та:
Утас яран малалла.



Пуçу кусать каялла.
Кайăк вĕçет тÿпене, 

Хупăрлать вăл хĕвеле.
Унтан чăмать çĕрелле 
Вут-хĕмсене çнçтерсе.
Вăрман тăрăх вĕçнĕ май 
Чĕрнисемпе çаклатса 
Пывăçсене тустарать, 
Шурлăхалла юхтарать.
Тепĕр чухне ярăнать, 
Пĕрĕхтерет вут-хĕмнс,
Вăрман çунать кĕрлесе.

Уленке умне ансанах 
Пуçлать ăна кăшкăрма:

Эсĕ пăх-ха аяла!
Атăл паттăр мар-и çав?

Атăл паттăр -  çамрăк мар. 
Чухламалла хăвăн та. 
Хуравлать ĕмпÿ кайăка.
-  Эсĕ кала иаттăра:
Кунтан кай те хăвăртрах!

Çăмкайăкăн сăмахне 
Смпÿ чикмест хăлхине.
Улăп патне анмашкăн 
Сăнчăрне вăл татасшăн. 
Кайăка çав килĕшмест, 
Çиллĕхĕпе ĕрĕхет.
Уленкене тапăнать,
Пуçлать çурма кăкăрнс.
Уленке ĕмпÿн кăкринчен 
Сăрт аркнне çитиччен 
Юн сирпĕнет çĕрелле.
Улăп çавна курать те 
Васкать ĕмпÿ еннелле.

Тăлтамаст çнллн капланать 
Çил-тăвăлран кая мар.

Улăп ăна ухăпа 
Пеме шутлать лăпланса.
Аса нлет çавăнтах 
Туптул пиччĕш сăмахие: 
«Тăлтамастăн вăй-халĕ 
Вăтам пуçри куçĕнче».

Улăп ухă кантрине 
Туртса ярать тĕллесе.
Йĕппн тĕле лекнĕрен 
Кайăк куçĕ сирпĕнет,
Унпа пĕрле вăй-хал те. 
Кайăк ÿкет пăр çнне.
Вăл ытла та йывăр та 
Сăрта çÿллĕ сиктерет. 
Уленкс ĕмпÿ йынăшать 
Улăп чунне çурмалла.
-  Ах, эс, ачам. мĕн турăн? 
Асаплăха вăйлатрăн.
Сăрт тăрри те шĕвĕр вĕт. 
Кăвапаран чикĕнчĕ.

Уленкерен юн юхать. 
Пăрлă кÿлĕ хĕрелет.
— Тĕнче кутăн тăрсан та 
Ват ĕмпĕве çăлапах,- 
Тет те Улăп пăр айне 
Чăмать çăрттан пулă пек 
Куçĕ курать шывра та. 
Хăлхи илтет унта та. 
Тăлтамаст вил вырăнне 
Пăр айĕнче пулсан та 
Улăп тупать тĕттĕмре. 
Çавăнтах внле тавралла 
Пăра ватать пуçĕпе.
Виле путать шывалла.
Сăрт та чакать каялла 
Емпÿ патне улăхма



Çул курăнмасть ниçта та. 
Ç а б а л  Улăп аптрамасть. 
Сăрт тăррнне хăпарать.

Уленкене курсанах 
Улăп каять хăраса: 
бмпÿ выртнă тăсăлса. 
Внлнĕ çын пек куç хупса. 
Ут-пĕвĕ ун суранлă. " 
Суранĕсем хуртланнă 
Вĕсем ытла йышлă та — 
Пĕр-пĕринчен çакăннă 
Е чупаççĕ тавралла 
Сурансене кăшласа.

Ватă ĕмпÿн шур çÿçĕ 
Чĕркуççине çитнĕ-мĕн,
Ун сарлака сухалĕ 
Кăванннчен кăшт нртнĕ. 
Вĕçене тура тнвмен те -  
Çапман сурăх çăмĕ пек. 
Ытла та шел ĕмпĕве: 
Шăммнсене каснччен 
Сăнчăр çннĕ ун ÿтне.
Сăрт тăррн кăшт çĕкленсен 
Сăнчăр туртнă хăй енне. 
Уленке ĕмпÿ кăкрнне 
Лапчăтнă нкерчĕ пек. 
Тăлтамаст. мур. чĕрнипе 
Уленкене чавнинчен 
Е вăл унăн кăкрине 
Туртса çурма тăнинчен 
Этем çеç мар. арăслан та 
Хăраннпе йăванĕ.

Ĕ.мпÿ çинчи сăнчăра 
Улăп татрĕ алăпах. 
Усал-тĕсел йăхĕнчен 
Сыхламашкăн ĕмпĕве





ÿпле турб пилешрен,
Çĕр çул таран ÿснинчен 

Тимĕр карта çавăрсан 
Емпÿ вырăнĕ сыхлавра. 
Умра выртан шур чулсем, 
Тункатассм. туратсем 
Пнлеш йывăç вăйĕнчен, 
Тимĕр карта хăватĕнчен 
Пулса тăчĕç шуйттансем. 
Тухатмăшсем. усалсем 
Тата çĕлен-калтасем.

Ах, вăт камсем ĕмпĕве 
Куç хуптарман пĕрре те,
Ку таранччен хăратнă,
Ана хĕн-хур кăтартиă.

Улăп ши-ши! шăхăрсан 
Мĕнпур усал таврашсем 
Ыткăнаççĕ сăртранах 
Пăтăнакан чулсем пек.

Улăп ватă хырсенчен 
Мунча лартрĕ çнйĕнчех. 
Çнтмĕл çичĕ çăлкуçран 
Хатĕрлерĕ шывне вăл. 
Çнтмĕл çичĕ курăкран 
Снплĕ имçам турĕ вăл.
Çĕн мунчара кунĕпе 
Уленкене çурĕ вăл.
Хăй амăшĕ вĕрентнĕ пек 
Эмеллерĕ ватта вăл. 
Пĕрчĕн-пĕрчĕн тасатрĕ 
Ват Уленкен çÿçне вăл. 
Çÿçĕпеле сухалне 
Кĕл шывĕпе çурĕ вăл. 
Емпÿн çÿçе шур мамăк - 
Кăтраланчĕ хăех вăл. 
Анчах пуçпа аптрать-ха.

Тупсан йĕспе пăхăра 
Вăл унтан та хăтлĕ-ха. 
Вĕсем кунта пулмаллах. 
Ана куç та курчĕ ман. 
Илме тăчĕ курннне -  
Чул муклашки аллинче.

Еçĕ ăнса пымаиран 
Улăп çитрĕ аптраса,
Хăй çине хăй тарăхса 
Алне сулчĕ сăрталла.
Çав вăхăтра сăмсахран 
Кулнă сасă илтĕнчĕ, 
Кайран хăй те курăичĕ 

Уççăи пăхать сарнике 
Йĕкĕт çине чĕкеçле.
Анчах та вăл сăн-питрен 
Саринене çитеймест. 
Сарпикене уйăх тен -  
Çурхи хĕвел Сарине. 
Сассисем те пĕр пек мар. 
Шăпчăк юрри Саринен. 
Чĕкеç чĕппин -  сарпикен.
-  Итле, йĕкĕт, эс мана. 
Йĕспе пăхăр шыраса 
Шăмшаккуна ан ватсам. 
Калаçăпăр татăклах. 
Йĕспе хĕрлĕ пăхăра 
Тыттарсассăн халь сана 
Эс ĕмнĕве сыватаи.
Ура çнне вăл тăрсан -  
Пурăнма куç ман пата.

Чипер пнке эс сăнран. 
Анчах чĕлхÿ -  усалран. 
Хăв еккÿне кантарма 
Тăрăшатăн. Аван мар. 
Эпĕ чăваш -  ăнлансам.



Ун пек чăваш хăтланмасть. 
Тĕнче мулне ман ума 
Пĕтĕмĕшпе хурсан та 
Эпĕ тăван халăхран 
Уйрăлмастăп ннхçан та!
-  Йĕкĕт. ун пск ан кала. 
Хĕр чĕрнне çурмалла.
Эс çĕр чаврăн çакăнта — 
Йĕспе пăхăр çук çĕрте.
Çак алрнсем - нккĕш те 
Урăх çĕрте тупннсем. 
Пăхăрпала йĕсĕ те.
-  Вĕсем тнмĕр курăксĕр 
Эмеллĕхре юрăхсăр.
Мĕн чул ăна шырарăм. 
Анчах ниçта тупмарăм.
Ун пек курăк, пикеçĕм,
Снрĕн енче усмест-им?
-  Усет. Анчах кунта мар.- 
Пнке утрĕ сукмакпа
Сăрт аркипе тăвалла.
Пурçăн тутăр кăларчĕ,
Ана вĕл*вĕл вĕçтерчĕ. 
Шăппăн темскер каларĕ, 
Тимĕр курăк курăнчĕ. 
Пĕршерĕн мар. талккăшпех, 
Сенкер кăвак чечекпех. 
Вĕсенчен турĕç пĕр кĕлте, 
Халь вăл Улăп йĕкĕтре.

Улăп çĕнĕ мунчара,
Ват ĕмпÿ те униа халь.
Улăп ăстаç пулнăран 
Йĕспе пăхăр çап-çавра, 
Тенкĕсенчен хитререх. 
Вĕсемпе амăш вĕрентнĕ пек 
Сурансене нмлетет.

Тимĕр курăк сĕткенпе 
Емпу пуçне вăл çăвать.
Пуçĕ ытла сурнăран 
Тенкисене майласа 
Пуçне çыхать тутăрпа.
Тĕрлĕ эмел курăкне 
Вĕретрĕ те ĕçтерчĕ.
Юлашкипе çавăнтах 
Чĕркерĕ ват ĕмпĕве.

Уленке çыврать вилнĕ пек. 
Тарĕ юхать пĕрмаях.
Улăп шăлать çав тара 
Шур тутăрпа яланах.

Улăп алли çăмăл пуль,
Ура çннче ват ĕмпÿ.
Хăех ларчĕ чул çине,
Çÿçне турарĕ ерипе.

Улăп калать ĕмпĕве:
- Вăт халь эсĕ сып-сывах. 
Вăрăм çула чăтатнах,
Чăваша çул тытăпăр,
Тĕп хулана çитĕпĕр.
Аслă Пăлхар ун ячĕ.
Вăл Кийÿрен кая мар, 
Истанбултан япăх мар.
Саиа унта кĕтеççĕ,
Ялан сана аснаççĕ.
Сана пăхĕç ача пек,
Хисеплĕ ват патша та.
-  Çук, çук, ачам, апла мар. 
Унталла çул тăсар мар.- 
Пÿлсе хучĕ Улăпа
Ватă ĕмпÿ татăклах.- 
Ав çавăнта Аслати!
Вăл вĕт манăн чунилли.
Эпĕ кайеан Чăваша,



Унта курсан вăл мана 
Хаяр хĕмлĕ сăнннне 
Тÿрех перĕ. вĕлерĕ.

Çав вăхăтрах ÿнлене 
Кĕрсе тăчĕ чнперкке.
Улăп ăна палларĕ:

Элпнне-çке?! Кĕтмснччĕ. 
Мĕнле кнлме пĕлтĕн эс?
-  Кĕтменннне пĕлетĕп. 
Çавăнпа эпĕ çак енче.

Улăп хай Элпннене 
Паллаштарчĕ ĕмпÿпе.
Пнке тутн йăл кулчĕ,
Ватă çынна вăл курчĕ.
Паттăр ăна каларĕ:

Чăваш патши вăл. пнке. 
Тыткăнран çăлни эрне çеç.

Патша хĕрĕ темерĕн,
Пнке çавăнтах улшăнчĕ.
Пуçне тайрĕ. Пĕшкĕнчĕ.
Çапла сă.мах каларĕ:
-  Аслă патша. чăваш патшн, 
Хĕвел иек ăшă параканнн, 
Сывлăх сана пнн çуллăха! 
Аслă патша, чăваш патшн. 
Уйăх пекех çнçекеннн.
Телей сана пин çуллăха.
Аслă патша. чăваш патшн, 
Çăлтăрссм пек çунаканнн. 
Вăй-хал сана пнн çуллăха!

Уленке ĕмпÿ пикене 
Ачашларĕ ашшĕ пек,
Хăйпе лартрĕ юнашар.
Сăмах кайрĕ вăрăма.
Ватă ĕмпÿ пнкене 
Уçрĕ Улăп ĕмĕтне:

Мана, ватта, кунтанах 
Çитерссшĕн Пăлхара. 
Çнтейĕп-шн эп унта?
-  Çитен, -  терĕ сарпике 
Тухнă чухне ÿплерен.

Улăп Уленке ĕмпĕве 
Тăхăнтартрĕ ача пск.
Аш тумтнрие ĕнтĕ вăл.

- Эпĕ хатĕр. тухсамăр. 
Чăваш çĕрне кайăпăр,- 
Сас нлтĕнчĕ тул енчен.

Улăппала Уленке 
Амăрткайăк çинче халь. 
Сăртсем урлă нĕçеççĕ.
Атăла та кураççĕ.
Унта чаплă кнмĕсем.
Акăш пекех пуçĕсем.

Уленке пăхать тннкерсе 
Аслă Пăлхар еннелле, 
Савăннипе ачалла 
Сăмах хушать ак çапла: 

Хуласемпе хулашсем. 
Алла çнтнĕ-ха вĕсем.
Мĕн чул унта ксрменсем. 
Çнне ылтăн витнĕ пек.
Аслă Пăлхар хулинчен 
Пнн-пин нлем çиçет пек.
Ун пек чаплă хулана 
Начар халăх çавраймасть. 
Улăп, хăвах пĕлтертĕн: 
Чăваш патши Нухрат тен, 
Ыр кăмăллă патша тен, 
Внççĕр çулта вал халь тен. 
Халăх куççуль тăкмасть тен. 
Савăнатăп çавăншăн.
Вĕçĕ çуккă уй-хнрĕн.



Чаплă сĕм-сĕм вăрманĕ. 
Тннĕс хумле шав шавлать 
Çынтан çÿллĕ тыр-пулĕ, 
Партас пекех пучахĕ. 
Ененетĕп эн сана.
Пăлхар пуян. чăнах та. 
Сала пекех ялĕсем,
Патвар вара çынннсем, 
Сăмах юхнă майĕпе 
Эс каларăн çакан пск: 
«Эпĕ чÿкпуç Чăвашра». 
Пăлхар хули ман айра. 
Чÿк керменĕ инçе мар. 
Каламалли сăмаха 
Çакăнтанах калам-ха. 
Улăп, итле ват çынна.— 
Эп чăн ватти Чăвашра 
Пил сăмахĕ вăл саншăн. 
"Пирĕн халăх авалран 
Сумра тăнă ялаиах. 
Мĕншĕн тетĕн? Çакăишăн: 
Унăн пулнă çĕршывĕ. 
Халăх ăна юратнă. 
Тăшмансенчен сыхланă, 
Уншăн пуçне хунă вăл. 
Унăн пулнă тăванлăх.
Ана хытă сыхланă.
Темле йывăр вăхăтра 
Ана аркатма вăл паман. 
Унăн чĕлхн -  авалран. 
Пихçан çĕртмсн тымарне 
Ана пăхнă ача пек, 
Капăрлатнă ĕмĕрех. 
Малашне те çавăн пек 
Сумра усрăр вĕсене.

Вăт ăр иккĕмĕш юрă
УЛАП ÇУТКУН ÇĔРШ ЫВĔНЧЕ

Ç у т к у н  ç г р ш ы в ĕ н ч е  п у н н л А х  « сй  и я н * .  
н а ч а р я Л х  г * т н ĕ . х а л ă х  т Л в л н л а  п у р ă н а т ъ . У л ă п  Ç у т к у н  ç * р ш ы вĕн ч е . 
Н н н е л  п а т ш а  У лЛ па  п л т ш а л Л х р и  й ĕ р к е н е  са р м а  в с р с н т с т . У лЛ п  
ят рл* сЛ м аха  я а н а с  м а р  т ссе  к и л е  ç и т и ч ч с н  п ĕ р р с  т е  çы вЛ рм аст ъ . 
Н упйр  к у ш а к  п у л с с  У лЛ па  çы вЛ р а т са  я р а т ъ . к и р л ĕ  с Л я а х л  

я а н т а р а т ъ .

Сарпикесен мĕн хуйхн?
Çăлран сив шыв йăтасси,
Каçпа вăййа тухасси,
Саркайăкла юрласси.
Аннепе ман мĕн хуйхă?
Ял-ял тăрăх çÿрессн,
Улăп çинчен юрласси,
Ун ыр ятне сарасси.

Улăп упан мăн пуçне 
Çиме ларсан чул çнне 
Шурпуç тухрĕ ун умне 
Аран йăтса туйнне.
-  Мучн, ларсам, хăна пул.
Каçхи апат пултăр ку.

Улăп алри какайне 
Парать халсăр мучăшне.
Мучăш ăна тав тăвать.
Ват куçĕпе хыт савать,
Унтан парать ыйтăвне



Пĕлме Улăп шухăшне:
-  Улăп, сана мĕн пулнă. 
Ларан ытла салхуллă?

Пывăр шухăш пусать-н 
Е чнр сана туллать-н?
-  Сывах-ха эп. Вăл енчен 
Упкевĕм çук, ĕненсем.
Пывăр шухăш чăнах ман, 
Хăтлаймастăп çавăнтан.
Эсĕ нумай пурăннă. 
Хура-шурра та курнă.
Тăван çĕршыв илемне
Хак парсамччĕ ват çын пек. 
Пăхсам йĕрн-тавралла. 
Мĕскер çук-шн Чăвашра?

Сăртра кăйкăр явăнать. 
Хнрте тăрн ярăнать.
Сĕм вăрманĕ илемре. 
Çĕмĕртлĕхĕ чечекре.

Чечек çинче пыл хуртсем. 
Пĕсехинче симпылсем. 
Хуртсем яла вĕçеççĕ, 
Савăннипе нăрлаççĕ, 
Вĕллисене кĕреççĕ,
Караса пыл сапаççĕ.

Юманлăхра пакшасем, 
Çăмне тăкса килннсем, 
Мăйăр тĕшшн çиеççĕ. 
Пĕлтĕрхисем ку теççĕ.

Пнрĕн енчн шăпчăксем 
Шуçăмпа тан тăраççĕ, 
Пин-пнн тĕслĕ кĕввнсем 
Çур çĕрчченех янраççĕ.

Саркайăксем Чăвашра. 
Кăнтăрта хĕл каçнисем. 
Кĕввнсене тăсаççĕ.

Чăваш çĕрне мухтаççĕ.
Çăкалăха пыратăн -  

Вĕçне-хĕрне тухмастăн. 
Çулçнсем те çавăн пек.
Мĕн каласа çырнă тен.

Уçланкăна тухатăн,
Çакна кăна куратăн: 
Курăкĕсем çын çÿллĕш, 
Чечекĕсем пнн тĕслĕ.

Хнрпе утса пыратăн. 
Тĕлĕнинпе чарнатăн.
Ырашĕсем шăркара,
Çурхн тырă -  хăмăшра.

Юханшывсем сахал мар. 
Кашнин шывĕ çыранран. 
Пăхан-тĕпне куратăн,
Шыва кĕрсе савнатăн. 
Ярăнаççĕ пуллисем,
Çнтмĕл çнчĕ тĕслисем. 
Вăлчисене сапаççĕ.
Атăлалла ишеççĕ.

Аслă Чăваш çĕрĕнче,
Мал енче те кай енче, 
Чурăшсем те сахал мар 
Самăр апат нумайран.

Чăваш ĕçлет вăй-халпа, 
Еçсĕр лармасть нихçан та. 
Унăн тем те пулмалла.
Ырă кăна курмалла.
Анчах пурнăç Чăвашра 
Темшĕи вара ун пек мар. 
Пĕрин пурнăç -  пыл та çу. 
Теприн -  хĕн-хур, ай тур-тур. 
Мĕн сăлтавпа? Кала-ха!
-  Тепĕр чухне хам та эп 
Çавăн çинчен шутлатăл,-



Терĕ Шурпуç Улăпа.- 
Пурнăç тытма çăмăл мар. 
Атăл урлă каçни мар. 
Пăх-ха хăвăн аллуна, 
Мĕскер куран эс унта?
Пур пÿрне те пĕр пек мар. 
Çавăн пекех пурнăç та 
Аçтан пултăр пĕр танах?

Ват асатте ман пурччĕ. 
Темĕн те пĕр пĕлетчĕ. 
Юмах яма ăстаччĕ,
Хăш чух çапла калатчĕ: 
«Çут тĕнчере. пĕр çĕрте. 
Шавла тннĕс леш енче. 
Пур тет чаплă патшалăх, 
Унта пурнать çĕр халăх 
Çавăнта тет, чăнах тет, 
Телей пурнăç унта тет.

" Пуинлăх вăй нлнĕ тет. 
Начарлăх тет кăннă тет 
Пуриншĕн те унта тет 
Еç ĕçлессн савнăç тет, 
Еçлеççĕ тет пĕччен мар, 
Ушкăнна тет пухăнса, 
Апат-çимĕç кашннн тет, 
Çнч çуллăха хатĕр тет. 
Пурăнаççĕ туслă тет,
Пĕр пурарн сĕлĕ пек.
Çав патшалăх ячĕ тет 
Тĕлĕнтерет иурне те: 
Çуткун теççĕ çĕршывне, 
Нннел теççĕ патшине».

Асаттене ялсенче 
Кут хыçĕнче чухне те 
Чăн-чăн паттăр тенĕ тет. 
Ялан сумра тăнă тет.

Çапах та вăл Çуткуна 
Çитсе курман каЙсан та. 
Çуткунăн тет алăкĕ 
Чанлă Сĕрен кĕперĕ.
Умне пырсан пытанать.
Урăх çĕртен курăнать.
Çав алăкран ннкам та 
Ку тарннччен тухайман.
Çуткун енчи пурнăçа 
Ннкам кайса курайман.

Санра вăй-хал -  паттăрсен, 
Астăну та ăсчахсен.
Темле йывăр пулсаН та 
Кайса кур-ха Çуткуна.
Унти пурнăç йĕркисем 
Килĕшсессĕн сана та 
Вĕрентĕттĕн пире эс 
Çуткунрн пек пурăнма.

Шурпуç халап-юмахнс 
Вилĕм вăрттăн илтнĕ те 
Ĕмĕчĕпе хыпăнса 
Кускалама пнкеннĕ:
«Çуткун ятлă çĕршыв та 
Пур-нç çутă тĕнчере.
Ман çавăнта пулмаллах. 
Кăтартмалла еккене.
Эпĕ унта вырнаçсан 
Çуткунта çуЙ. АЙ. аван... 
Сĕрен витĕр ямасан 
Ун урлă та каçмалла.
Çунат çуккн -  ним те мар. 
Кунта Улăп пур вĕт ман.
Вăл çилленсен -  тем тăвать, 
Тÿпене те ывăтать.
Улăп мана ывăтсан 
Сĕрен кĕперĕ ман айра.



Эн ун урлД хаçанах, 
Çуткунра та нулпнах.
Еçс иуçлас çакăнтан 
Улйпран та инçс мар. 
Шурпуç вмртать ман умра» 

Шурпуç çумнс ларсаиах 
Вилĕм ĕçе тытăнать 
Ват çын чунне кăларма 
Ун шăмшакне муталать, 
Улăн çавна асăрхать. 
Тарăхнипе вăл ыйтать:

Эс кунта мĕн хăтланан. 
Ма ват çынран мăшкăллан? 
Тасал кунтан хăвăртрах! 
Итлеместĕн? Ак сана!
Ярса илсен Внлĕме 
Аллипеле çÿçĕнчсн 
Ыткăнтарать çÿлелле.
Внлĕм вĕçет тÿпене 
Çичĕ талăк темелле.
Çĕре персе ÿкиччен 
Сехри хăпать çавăн пек 
Ннм курăнми пулнччен.

Икĕ эрне ват çынна 
Улăн пăхать ачалла,
Ватă çынни вăй илссн 
Килс кайма вăхăт тет. 
Улăпа вăл ыталать. 
Чĕреренех тав тăвать.
Çав вăхăтрах вăл унтан 
Çапла ыйтать кăмăлпа:

- Çуткун пирки халапа 
Манман-н ха? Аван-ха. 
Ывăлăм. сана пнл пултăр. 
Çуткун çулне вăл уçтăр. 

Улăн васкать Çуткуна.

Сĕм нЛрмаииа иил иур та 
Çеçенхире вăл тухать. 
Çуткун çĕрĕн алăкĕ 
Юнашарах Улăипа.
Тухма тăрать ун витĕр -  
Алăк куçнă айлăма.
Улăи каллсх ун енне 
Çулне тăсать васкаса.
Алăк таçта пытанать.
Тепĕр енче ялкăшать.

«Алăк чăн та илемлĕ. 
Анчах еккн ултавлă.
Хăйне кура çакăнта 
Шахвăртмалла ман ăна» 
Çав шухăшпа вăл лэрать. 
Ик урине час салтать. 
Çăпатинчен тăпрнне 
Тасатать вăл çĕççнпе.
Унта тăпра нумайран 
Тĕме иулчĕ çавăнтан. 
Каллех сырать урине 
Васкамасăр пĕрине.
Сырнă чухне теприне -  
Сĕрен кĕперĕ юнашар. 
Мĕилур вăйне пуçтарса
Алăк ВИтĕР шăвăнмаАрăсланла ыткăнать. 
Çăпата кантрн. хăямат. 
Çĕр тĕмннчен çакланать 
Улăп ÿкет тăсăлса.
Сĕрен тарать хăраса.

Улăп çавах хăЙ ĕçне 
Пăрахмашкăн килĕшмест. 
Кунĕн-çĕрĕн пнкенсе 
Йĕрлет Сĕрен кĕпернс. 
Çавиа çÿлти тÿперен.



Чаплă сенкер керменрен 
Кăвак хуппн хĕрдсем 
Сăнанă-мĕн нртенпех. 
Çулăк тутрн ламанран 
Вĕсем пуртс пнке-ха. 
Тĕлĕнмелле пĕр сăнлă. 
Тумтнрĕсем пĕр тĕслĕ. 
Çыпăçуллă çннçешке,
Пурте — яштак хурăнран. 
Çÿçсем кăтра пулнн те, 
Çнвĕчĕсем ураран 
Куç харшнсем çавăн пек -  
Тнн çуралнă уйăх тен. 
Сенкер кăвак куçĕссм - 
Илĕртÿллĕ пур енчен. 
Калпакĕнче ĕнчĕсем 
Ик-внççĕ мар. çĕрех тен. 
Чăн лысăккн -  нлĕртмĕш. 
Çнçсе нлет самант çеç. 
Çынсем çавна кĕтеççĕ. 
Кăвак хуппн ку теççĕ. 
Йăлтăрт çнçсе сÿннччен 
Пнре пулăш çав енчен 
Тесе час-час ыйтаççĕ.
Вĕсем уи чух ыйтннне 
Пурнăçлаççĕ кашнннне.

Кăвак хуппи хĕрĕсен 
Улăп çннче куçĕсем. 
Пĕр-пĕринпе хумханса 
Калаçаççĕ ак çапла:
-  Çÿлтен нумай курăнать. 
Куи пеккнне тнн сăнан. 
Йĕкĕт мĕнле тăрăшать. 
Сăн-сăлачĕ нит аван.
Унпа аслă Чăвашра 
Кам пурнĕ-ши савăнса?

Йĕкĕт пуçне çавăрар.
Хамăр снне уттарар.

Çичĕ пнке кăкринчен 
Çич астармăш нлĕртет,
Сар хĕвсл пек ăшăтса 
Улăп чунне хумхатать.
Çулне тăснă вăхăтра 
Улăп шутлать: «Ма вара 
Çамрăк чĕре хумханать. 
Вĕриленет чунăм та?»
-  Çамрăк чунăм, лăплансам, 
Хумханмашкăн пăрахсам. 
Астăнăма çнвĕчлет,
Çуткун çĕрне çитерсем.

Хăйне тытма пĕлнĕрен 
Улăп чĕри лăпланать.
Йĕрлет Сĕрен алăкне,
Ывăннн те палăрмасть.

Кăвак хуппи хĕрĕнчен 
Куçне пăрман турă та.
Ак ку йĕкĕт, çын кăна,
Пнрĕн енне пăхмасть те.
Эпир ăна аякран 
Çавраяс çук ннхçан та,
Хирĕç тухар ун умне,
Çапла татар ун çулне,— 
Теççĕ çич хĕр тÿперен.
Кăвак хуппи хĕрĕсем.

Улăп çулне татмашкăн 
Çулне тытрĕç çĕрелле,
Çнтмĕл çич тĕс чечекрен 
Пуç кăшăлне майларĕç. 
Алла-аллăн тытăнса 
Хурăн тавра çаврăнчĕç, 
Çуркуннехи шăпчăкла 
Çепĕç юрă юрларĕç.



«Пĕлĕт те мар, уяр мар. 
Кĕçех çăвас çу.мăр мар.
Нн хура мар. сарă мар, 
Эпир каяс каччă мар. 
Акăш вĕçет кнклстсе.
Шурă хура астарса.
Кунта килет сар ача 
Пнкесене хумхатса.
Ан вĕç. шурă акăшăм. 
Шурă хура астарса.
Ан кил. йĕкĕт. пĕркĕтĕм. 
Пнке нуçне çавăрма*.

Улăп хĕрсен çумĕпе 
Иртнĕ чухне çулĕпе 
Лскет хсрсен картнне. 
Итлет пĕсен юррине.

«Чăпар-чăпар çăмарта, 
Йĕп чнкмешкĕн выран çук. 
Эпнр вăййа тухсассăн 
Качча тăма вырăн çук. 
Тăма вырăн çук тесе 
Эрленĕн-и эсĕ те.
Çĕр сум укçа пур тесе 
Вылясшăн мар пнрĕнпе?»

Улăп хăй те юр ăстн. 
Юрламасăр тăрать-и?
Илет тарăн сывласа.
Юрă пуçлать ак çапла: 
«Кăçатăн çĕввн çук тесе 
Шывсем çинче ан çÿрĕр, 
Пĕрре ура йĕпенет.
Тепре кăçат исленет.
Эпĕ кунтан кайсассăн 
Сăмах айне ан тăвăр. 
Пĕрре чунăм хурланать. 
Тспре халăх кулянать.

Çăлкуç тăрă шыв тесе 
Кĕпе кайса ан чÿхĕр. 
Пĕрре шывĕ пăтранать, 
Тепре çăлкуç йăтăнать.
Эпĕ кунтан кайсассăн 
Кĕтмен йĕкĕт ан тейĕр. 
Пĕрре чунăм хурланать, 
Тснре халăх кулянать. 
Улмн ÿснĕ-ха тесе 
Хĕрслмссĕр ан çнйĕр.
Пĕрре çиссн шăл шанать, 
Тспре выртсан хăй çĕрет. 
Эпĕ кунтан кайсассăн. 
Çула татма ан тăрăр. 
Пĕрре чунăм хурланать, 
Тепре халăх кулянать.
-  Улăл, апла ан юрла 
Хĕр чĕрине çурмалла,- 
Теççĕ хĕрсем-пнкесем,
Çут тÿпери шăпчăксем.
-  Вăрăм çулна татнччен 
Хăрăк турат пулас-мен, 
Таçтн арман пĕвинче 
Пĕвелснсе выртас-мĕн.

Анчах. йĕкĕт. çавах та. 
Вăрттăнлăх пур лулсан та. 
Хăвна мĕнле шаннă пек 
Пире ш ансам-пурне те. 
Сан çул ăçта вĕçленет. 
Хăш çсршывра пулан эс?
-  Ман çул вĕçĕ çавăнта, 
Çуткун çĕрĕн уйĕнче.
Ялан чăрмав ман умра, 
Мĕнле хăтлас ман унтан? 
Сав мур Çуткун алăкне, 
Иĕп-йĕкĕлти Сĕрене



Л\ĕнле çаврас хам емнс? 
Мĕнле тухас ун витĕр?

Эс ун пнркн ан кулнн. 
Калама та апан мар,
Эпнр çиччĕн пĕртăван,
Эс чĕрсре паянтан. 
Самахăмăр чăн пултăр, 
Сана çапла калатпăр: 
Хуйху пултăр пнрĕнте! 
Эпир Сĕрен кĕперне 
Хамăр майлă çавратпăр. 
Унччен кунта юлатăн,
Юри внлнĕ пек çывăр. 
Асту, Сĕрсн кĕперĕ 
Умран иртĕ вăрахăн. 
Сĕрен витĕр тухсанах 
Эсĕ ун чух шар курăн. 
Каччă сăнне çухатса 
Сарă пике эс пулăн.

Хĕрсем кайсан кермене 
Улăп выртать çывăрма. 
Харлаттарма тытăнсан 
Çыврать тетĕн вилнĕ пск.

Кăвак хуппи хĕрĕсем 
Астармашкăн пĕлеççĕ, 
Сĕрен кĕпер еннелле 
Чĕре ăшши яраççĕ.
Сĕрен чĕри нрĕлет. 
Ĕмĕчĕпе çĕкленет.
Шуса хĕрсен керменне 
Юратупа хĕмлснет:
«Кун пеккине вĕсснчен 
Тем чул ĕмĕр кĕтнĕ эп.
Эпĕ вĕсен чĕрнне 
ÿкнĕ пуль ха, чун сисст». 
Сĕрен кĕнсрĕн леш енче

Улăп иулчĕ сарпике.
Чăваш тумĕ ун çинчс -  
Чаплă патша тумĕнчен. 
Çнри тумĕ çĕвĕсĕр,
Пнн-пнн çнппе тĕрленĕ. 
Чăваш çĕрĕн илемĕ 
Тĕррисене вырнаçнă 
Пуçĕ çинчн тухйнне 
Илемлетнĕ ĕнчĕпе.
Тенкисем — шур кĕмĕлтен. 
Çнçекенсем -  мерченсем. 
Пике çÿçĕ кăтринчс 
Туллн уйăх пăхать-çке, 
Пикен кĕпе айĕнчс 
Пиçнĕ улма -  пур енчен. 
Ик урннчи аттине 
Шнр-Пăлхарта тунă пек: 
Пăлтăртатса çиçеççĕ, 
Каччăн пуçне çавраççĕ. 
Утти -  акăш ишшн-çке, 
Сасси -  шăпчăк юрри-çкс, 
Куç харшнйĕ пĕкĕ пек. 
Çинçе тути çырла иек.
Ик куçĕ те мерчен пек, 
Хитре çурхн пĕлĕтрен, 
Çнçсе кăна тăраççĕ,
Хĕре нар çеç параççĕ.

Кăвак хуппн хĕрĕсем -  
Хаярланнă пек вĕсем, 
Сĕрен кĕперне ятлаççĕ, 
Тĕртсех çапла калаççĕ:
-  Эсĕ кĕрÿ каччи мар, 
Хăнчăр ватă куянран. 
Çавăнпа та сан айран 
Тухать тимĕр шапа та. 
Куратăн-н сар хĕре?



Халь сан витĕр тухрĕ вăл.
Эсĕ çавна, пнкене.
Каялла кăлар чăрмавсăр.
Ун чух вара кăмăлсем 
Çаврăнĕçĕ сан енне.

Улăп-пнке -  сар чечек, 
Çуткун çĕрнс хыт васкать,
Ку таранччен çав енне 
Çитсе курман ннкам та.
Улăп сăртсем хушшнпе 
Тухсассăнах нрхине,
Пĕр сăрт тăррн çĕкленет,
Тнскер Перкĕç' сиккелет, 
Ал-урнйĕ-çĕр хăлаç,
Вăл та пулнн сусăрлă,
Сăмсн пысăк пуçĕнчен.
Аçтан пултăр вăл чечен. 
Куçне-пуçне пăркалать. 
Улăп-хĕре хупăрлать,
Хĕрĕн пуçне çавăрма 
Пуçлать çапла калаçма:
-  Сăртра ман мул -  кăрманпа. 
Çавна сана халаллап,
Перкĕç ратне тăсмашкăн 
Çамрăк арăм пулсамăр.
-  Мулпа ман пек пикене 
Çавăрасшăн-н вара? -  
Ыйту парать Перкĕçе 
Улăп хытă йĕрĕнсе.

Перкĕç пуçлать сĕрлеме.
ХăЙ аллине хăй ĕмме. 
Чараймасăр вĕчĕхне 
Часах каять кÿпĕнсе.
-  Çнвĕт айне йăштасан.

1 И е р к {  ç -  хояр, усал.

Кутăнăшран тасалсан 
Хăвах туян эп мĕиле 
Çавăратăп хĕрсене.

Ярса нлет пикене 
Çивĕтĕнчен çилленсе.
Улăп-пике усала 
Янклаттарать хăлхаран.
Хăтăлма ун аллннчсн 
Тепре парать кăкринчен,
Унтан ăна мăйĕнчен 
Час яваклать çнвĕтпе.

Перкĕç каять антăхса.
Алтăр куçне çавăрса.
Каллех ăна хăлхинчен 
«Пике* парать виç хутчен.

Усал каять ыткăнса. 
Шăмшаккннс аркатса.
-  Çула татма тăнăшăн 
Шăмшаккуна салатрăн,- 
Тет те «пике» малалла 
Утать çулпа васкаса.
Çулĕнчен вăл пăрăнмасть.
Канăç çннчен шутламасть.

Ана Нăрна' асăрхать, 
Çавăнтах чăмлать (мĕн тетĕр?), 
Хăяр чăмлать таттисĕр. 
Чăтлăхра вăл тем ĕçет. 
Питне-куçне çиçтерет. 
Сÿпĕлтетет «пнкепе»:
-  Эсĕ килтĕн ман пата,
Кунтах юлан пурăнма.
Хăяр акса ÿстерен.
Ана мана çитерен.
Мана саван. ыталан,
Хыт юратса чуптăван.

1 Н Д р н л — хаяр. усал.



Емĕр манпа пурнатăн.
Ман ăрата тăсатăн.
-  Хăв патăнтан ямастăн, 
Çула тăсма памастăн? 
Юрать эппнн. Çав пултăр: 
Ман ытама чăтсассăн 
Эпĕ кунтах юлатăп.

Улăп-пнке мăйĕнчен 
Ыталарĕ Нăрнана,
Ирсĕр чеччс пнтĕнчен 
Куç ыткăнчĕ шывалла,
Чунĕ тухрĕ вăркăнса. 
сПнке» нрсĕр Нăрнана 
Ыткăнтарать çырмана.

Çулĕ вăрăм, тнкĕс мар, 
Çавах спнке» ывăнмасть, 
Каллех тăсать хăй çулне. 
Çнтсе тухать шыв умне.

Шывĕ шавлă-тннĕс тен, 
Хура юн пек тĕсĕ те.
Улăп умне çăмламас 
Сиксе тухать шавласа.
Хăлхи -  чăн та вăлашка, 
Çăварĕ те кăмака. 
Пĕртен-пĕр куç -  чармашка, 
Дрман чул пск çаврашка. 
Хырăм тăрăх чеченсем 
Çĕртен нртнĕ карчăксен.
Ик урннчс чĕрнесем,
УАăрма çук сенĕкрен.
-  Эпĕ Пнре1. Паллашар! 
Пĕрле тăрсам юнашар. 
Хĕрачассм ăнсăртран 
Пывăрлансан вăйăра —

1 П н р е ханр, тискер усал

Мана суса лăпланаç, 
Намăслăхран хăтăлаç.
Эсĕ килтĕн ман пата,
Арăм пулан паянах.
Манпа пурнăç -  пыл та çу, 
Эс те мана тытса су.
Ан ман çавна, пиксçĕм, 
Тарăхтарсан-  эп çнçĕм! 
Çунатăн та кĕлленен,
Çавра çилпе вĕçĕнен. 
Халь-манпа лар юнашар, 
Вылясшăн-ха эн санпа. 
Ахальтен мар эп Пнрс, 
Çĕрме пуян та хитре!
-  Эсĕ манран, лĕпсĕрчĕк, 
Пывăр çынах тăвасшăн, 
Каскаланса каймашкăн 
Ман кăкăра ĕмесшĕн? 
Пултарăн-ши эс ĕммс 
Ак çакăн пек чĕччĕме?

Улăп Пире çăварне 
Персе чикет чышкине. 
Ирсĕр Пнре сывлăшне 
Çавăраймасть нимле те. 
Инре вилет антăхса 
Усал шăршă кăларса.
Улăп Пнре внллнне 
Ыткăнтарать пит ннçе.

Шавла тинĕс ашкăнать. 
Сăрт çÿллĕш хум кăларать 
Хум çырана çапăнсан 
Çĕр кнсреннĕн туйăнать. 
Пике шупăр кĕсйинчен 
Шур алшăлли кăларать, 
Çырана хум çĕмриччен 
Тннĕс хĕрнех çывхарать.



Алшăллине вдçтерет. 
Хумсем çине ÿксрет.
Тинĕс урлă çул выртать, 
Çав çулпа вăл çул тăсать.

Ша&па тннĕс леш снче 
Пăрăнсанах хнрелле 
Курать çуртрн пуссине, 
Унта тырă вырнине.
Пăран çуккă пусăра.
Тыр выраççĕ савăнса. 
Улпут тавраш курăн.масть. 
Саламат та вылямасть. 
Ушкăннала акнăран 
Тыррн ÿснĕ ут таран. 
Улăмĕсем хăмăш пек, 
Пучахбсем партас пек, 
Тĕшшнсем те йĕкел пек, 
Ялкăшаççĕ ылтăн пек. 
Шурпуç курать Улăпа. 
Унпа пуплет кăмăлпа:

Эс çнпуçран кунти мар. 
Лар-ха манпа юнашар. 
Кала: ăçти çĕршывран 
Эсĕ килтĕн ку таран?
Мĕн шухăшпа? Хуравла! 
Манпа уçă пулмалла.
-  Эпĕ -  Атăл хĕррннчен. 
Аслă Чăваш çĕрĕнчен. 
Хуласенче. ялсенче 
Сăмах çÿрет вăл енче:
Пур тет çутă тĕнчере. 
Çав-çав çĕрте, пĕр çĕрте, 
Çуткун ятлă çĕршыв тет. 
Халăх унта -  ырлăхра. 
Унти пурнăç урăхла, 
Тĕлĕнмелле ĕç унта.

Пуянлăх тет вăй нлнĕ, 
Начарлăха тĕп тунă.
Эп çавсене илтрĕм те,
Айван пуçа чнкрĕм те 
Çуткун çĕрне шыраса 
Килсе çитрĕм сан пата. 
Чаваш çĕрĕ япăх мар, 
Халăхĕ те сахал мар. 
Хăшпĕрисем çапах та 
Хĕн кураççĕ начартан. 
Çуткун пурнăç йĕркнне 
Пĕлес килет тĕппнпе.
Кунтн йĕрке килĕшсен 
Ана сарăп хам енче.

Емĕтÿ сан пит аван.
Пăх тымарĕ сан ăçтан? 
Аçу-аннÿ мĕн ятлă?
Хĕр мар вĕт эс? Э с -  каччă.
-  Хĕр пулмасăр çак енне 
Çнтме май çук ннмле те. 
Ятăм -  Улăп. асатте, 
Услатн-ха ман атте,
Анне -  Чĕкеç. Иккĕш те 
Çĕре кĕчĕç вăхăтсăр.
Ентĕ çак çут тĕнчере
Эп пурнатăп вĕсемсĕр. 
Йăхăм пырать авалран. 
Уленкепе Ваçнсран.
Кунтн пурнăç йĕркнпе 
Паллашасчĕ тĕппнпе.

Шурпуç Улăп-пнкене 
Чĕнсе кĕртет пăлтăра.
Ана кермен тессн те 
Намăс пулмасть ннхçан та
-  Сан тĕп тымар тасаран 
Эс халăхшăн тăрăшан.



Кунта çитме çăмăл мар. 
Пур чăрмав та тăшманран 
Вĕсеч кунтн пурнăçа 
Сарасшăн мар халăхра, 
Эсĕ çитрĕн ман пата, 
Кăтартам-ха япала,
Çуткун халăх пурнăçне 
Маллаштарма çĕрĕпе.

Ват çын лартать Улăпа 
Тĕкĕр умне кăмăлпа.
Тĕкĕр илет ялкăшса,
Улăп чунне ăшăтса.
Тĕкĕр витĕр чнперех 
Паттăр курать çаксене: 
Кунти халăх тĕслĕрен, 
Тумĕсем те хăйсен пек. 
Çуккă кунта харкашу, 
Пурте тăван, пурте тус.

• Тус-тăванлăх тымарие 
Ннкам килсе кăклаймĕ. 
Хуласенче, ялсенче, 
Вăрмансенче, хнрсенче 
Халăх ĕçлет ушкăнпа,
Еçне кура савăнать.
Унта авăн çапаççĕ,
Кунта кермен лартаççĕ, 
Пĕрле ĕçкĕ ĕçеççĕ.
Тăванла çĕре параççĕ. 
Укçа-тенкĕ кунта çук, 
Пврăм парас хуйхн çук. 
Аçта çиме чун туртать -  
Унта кай та апатлан.
Çут керменте ушкăнпа 
Апатланан халăхпа.
Килте пĕрле кил-йышпа 
Çиес тесен апата -

Сĕтел авнать апатран 
Тем тĕсли те пулнăран.
Чаплă çурта кĕреççĕ,
Çĕнĕ çипуç илеççĕ, 
Пахчаналла утаççĕ,
Пĕрле ларса канаççĕ.

Çуткунпа йăлт паллашсан 
Улăп-пике хумханса 
Ыйтать Нннел патшаран:
-  Мĕншĕн кунти Çĕршыва 
Çуткун теççĕ халăхра?
-  Ыйту панн вырăнлах,- 
Терĕ Нинел Улăпа.-
Эс пĕлÿшĕн çунатăн, 
Тăрăшатăн халăхшăн. 
Пурăнмашкăн тăванла 
Мĕн чарать-ха халăха?
Вĕсем тăваттă, ман шутпа. 
Тен,эс шутлан урăхла? 
Амсанулăх -  пĕрремĕш, 
Çăткăнлăх -  нккĕмĕш, 
Кахаллăх - внççĕмĕш, 
Тăваттăмĕш -  чĕлхе вăл,
Чн çывăхрн тăшман вăл 
Çнйĕнчех ăна чармасан. 
Шăмми çук та. тем калать. 
Кашни çыннăн чĕлхи тет 
Внçĕ тĕслĕ касать тет.
Пĕри ырлăх сармашкăн. 
Тепри-хурлăх хушмашкăн, 
Виççĕмĕшĕ -  ак çаплн: 
Унталлн те кунталли.
Çыннăн та пур пахалăх. 
Анчах калăр -  ăçта вăл? 
Унăн чĕлхи вĕçĕнче,
Ана чарма пĕлнннче.



Çак çĕршыврк халăха 
Тăванлăхра пурăнма 
Çуткун турă пулăшрĕ. 
Çуткун турă чăнаш вăл1. 
Мĕнле турра ларнă вăл? 
Хам илтнине пĕлтерем. 
Чăваш туррн Аслатн. 
Пуринчен те хаярри,
Çич ăратран пĕр ăрат 
Хăварсассăн чăвашра 
Арат пуçлăхĕ ват Тавçа 
Турă амăшпе тĕл пулать. 
Аслатие хурласа 
Элек парать пуççапсах. 
Турă амăшĕ Тавçана 
Татса калать сăмахна: 
«Турра ларса хăв пăх-ха, 
Хăвна мĕнле тытăн-ха». 
Турра ларчĕ ват Тавçа, 
Çавах манмарĕ чăваша 
Сапаланчăк халăха 
Вăл пуçтарчĕ çакăнта. 
Тавçа турă пирĕннс 
Çăткăнлăха пĕтерчĕ, 
Кĕвĕçлĕхе çĕнтерчĕ, 
Кахаллăха тĕп турĕ, 
Тăванлăха вăнлатрĕ.
Кунта тăванлăх -  таçта та. 
Тăванла пĕрле ÿсеççĕ,

( Тăванла пĕрле ĕçлеççĕ, 
Тăван йĕркипе пурнаççĕ. 
Тăванла куçа хупаççĕ^

' ЧД ваш сгм  пйллА у ю .а й *  И  Д . Куаксц о» |»р«м ь ц Ц м  Л  
калаçурл цлнп çаки а  асархагтариЛччб  Амсрик«ри иилггин  м • » 7 »  
сДмаха «Ç уткуи  гурă» тссс *исисççĕ Лвтор.

Тăванла çĕре параççĕ. 
Патшалăх та çавăнпа 
Çуткун ятпа упранать. 
Тавçа турă халь ĕнтĕ 
Çуткун турă пнрĕншĕн.
Эсĕ çнтнĕ ман пата 
Хĕн-хур курса мăй таран, 
Çавăнпа та пуш алпа 
Ямалла мар ман сана.
Эсĕ Аслă Пăлхара 
Пĕрле нл-ха ак çакна 
Усă курма Чăвашра.
Ан ман вăрттăн сăмаха. 
Ана мансан ăнсăртран 
Айăпĕ пулĕ хăвăнта.

Пăшăлтатса хăлхаран 
Каларĕ вăл виç сăмах. 
Хытарчĕ хăй çавăнтах:

Ан ман çав виç сăмаха. 
Вĕсем тăшман хăлхине 
Ан çнтчĕрех нимле те.
Эп вĕрентнĕ сăмаха 
Каласассăн йĕркеллех 
Чăваш кунтн йăлапа 
Пурăнмашкăн тытăнать. 
Анчах асту çавна та: 
Чăтайăн-шн эс ăна?
Аçу пÿртне çнтмесĕр 
Тем тусан та ан çывăр. 
Каламалли сăмаха 
Çыварсанах манатăн.
Халь çеç илтнĕ сăмахсăр 
Пулăшу çук манран та. 
Улăп, ан ман çакна та: 
Тăшманусем -  таçта та. 
Сана кашни хăй майлă



Çывратмашкăн тăрăшĕ. 
Эс. тен, курăн хÿтĕре 
Тнн çеç сарнă тушеке. 
Тен, тĕл пулăн çул çинче 
Улмуççне улмнпе.
Самай шăрăх вăхăтра 
Курăн юхан çăлкуçа, 
Темле ăшу хыпсан та 
Ан ĕç сив шыв эс унран. 
Мĕн курннне ан тĕкĕн. 
Вĕсем -  пурте амăшсем 
Эс тĕп тунă усалсен. 
Шикленмелли вырăна 
Асăрхасан -  ан хăра.
Эс ăна çак кантăкпа 
Çунтар çапла çут ярса.

Улăп-пнке ĕмпĕве 
Ас панăшăн тав турĕ. 
Япали ун çумĕнчех -  
Чăваша вăл çул тытрĕ. 
Тинĕс урлă вăл каçрĕ, 
Ана тÿшек илĕртрĕ,
Улăп унта выртмарĕ, 
Кантăкĕпе çунтарчĕ.
Улăп курать çул çинче 
Улмуççие улмипе.
Кантăк çуттн ăна та 
Кĕллентерчĕ самантрах, 
Сăртран, сукмак тĕлĕнче, 
Çăлкуç юхать шерпетле 
Шыв ĕçтерме шăрăхра. 
«Пикен» ăшĕ хыпсан та 
Унтан тумлам ĕçмерĕ. 
Ана кантăк çунтарчĕ, 
Кĕлне çилпе вĕçтерчĕ. 

Сĕрен кĕпер «пикене»

Кăларсан хăй айĕпе.
Улăп каллех йĕкĕт-çке, 
Утассн çнч çухрăм çеç.
Çичĕ уйăх хушшинче 
Çывăрмарĕ пĕрре те.
Халь вăл ашшĕ çуртĕнче 
Çенĕкĕнче, тĕттĕмре.
Пÿрт алăкне кантăкпа 
Çутатать вăл савăнса.
Алăк çинчн усалсем — 
Хуп-хура кĕл халь вĕсем. 
«Тинех çитрĕм эп киле, 
Çывăрмарăм пĕрре те».— 
Улăп шутлать ăшĕнче 
Тытса алăк хăлăпне. 
Çенĕкре, пĕр кĕтесре. 
Кушак сасси нлтĕнет,
Улăп каять савăнса 
Илтсессĕнех çав сасса.
-  Ах, мăнтарăн кушакки. 
Мĕн чул унпа выляни. 
Манман мана, савăнать, 
Кис-кис, сиксем ман пата!

Тытсассăнах кушака 
Улăп каять çывăрса.
Вупăр пусать паттăра, 
Шахвăртрăм-ха эп ăна 
Тесе кулать савăнса.

Улăп куçне уçсанах 
Сиксе тăрать хăрасах. 
Кнрлĕ сăмах асра çук, 
Халь ĕнтĕ ним тума çук. 
Хăйне хăй вăл хыт ятлать, 
Çав вăхăтрах вăл калать:
-  Телей çук çав чăвашăн, 
Емĕтленнн ăнăçсăр.
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Урам урлă каçрăмăр, 
Куçлă çĕрĕ тупрăмăр.
Улăп çĕрри пулнăран 
Хаклăрах вăл ылтăнран.

Улăл халь тст çав енче -  
Хир лашнсем патĕнче.
Унта шырать урхамах.
Еçĕ ăнмасть нĕрмаях. 
Урхамахсем нумай-ха...
Вĕсем Улăп валли мар. 
Утлансанах авнаççĕ, 
Пилĕксĕре тухаççĕ.

Улăп ларать кулянса.
Сăр ту çннче хурланса.
Çавна ват çын асăрхать, 
Унтан ыйтать хĕрхенсе.
-  Эс-мĕскĕн-н? Ма ун пек 
Пуçна чнксе ларан эс?
Мĕн çинчен-ха шутлатăн. 
Каласа пар тархасшăн.

-  Тем çинчен те шутлатăп. 
Еçĕм ăнмасть темскершĕн. 
Пăхма лайăх ăйăрсем. 
Урхамахсем кусем тен.
Анчах тытса утлансан, 
Пĕр-нк утас пустарсан, 
Кукленеççĕ чĕтресе
Е хуçаççĕ пнлĕкне.
Ентĕ темскер тумалла,
Ман валлн çук урхамах.
-  Ана хам та куртăм-ха. 
Чĕре кайрĕ ыратса 
Сана пăхса аякран.
Эх. эп пнтĕ ватă çав.
Г1уç мими те шĕвĕ ман.
Эсĕ хывнă аçуна,
Çавăнпа утсем чăтăмсăр. 
Чăтăмлăху пур пулсан 
Урхамаха тупан эс.
Ун иек ута тупиччен.
Ана тытса тухиччен 
Çичĕ ннкек курмалла.
Таса чунпа юлмалла.
Эс çавсене чăтăн-ши.
Таса пулса юлăн-шн? 
Чăтăмлăху çук пулсан 
Шырама та кирлĕ мар.

Ал-урасем сывах ман. 
Хăравçă тавраш манра мар. 
Темле ннкек-сннкеке 
Чăтатăпах -  лурне те! 
Вĕсенчен мар йывăрлăх. 
Çулне-йĕрне пĕлместĕл,
Хăш еннелле каймалла? -  
Çавăншăн чун ыратать.
-  Çулне-йĕрне чухлап-ха,-



Терĕ ват çын Улăпа.- 
Эп хуижă пек çул тытсан 
Сапун аЙне эс тухан,
Унта куран çнч юман.
Ун пек юман эс курман. 
Çнччĕшĕ те пĕр кутран, 
Иĕкелĕсем ылтăнран.
Çулĕ вăрăм. пнт кăткăс. 
Пуçпĕттн çул ан пултăр. 
Унта çитсе куриччен 
Шутласа пăх çнч хутчен.

Улăп паттăр мучĕшне 
Пуçне тайсах тав турĕ. 
Утма çулпа утрĕ те 
Шурлăх умне вăл тухрĕ. 
«Кĕпер çуккă шурлăхра. 
Каçаймăп çав вăхăтра»,- 
Тет те сăхман çаннине 
Улăп таврать аллнпе. 
Туртса кăклать хырсене 
Ывăçн-ывăçнпе.
Çăка сĕвет вĕренлĕх,
Сулă ярать пит лайăх.
Сулă тăслать çухрăма,
Ним те путмасть шурлăхра.

Шурлăх урлă каçсанах 
Темскер пулчĕ тĕнчене. 
Улшăнать куç умĕнче.
Тĕнче пĕтет темелле 
Сар хĕвел те çухалать. 
Чнксессĕн те куç курмасть. 
Хăлха çурăлса каясла 
Çав вăхăтра тем шавлать. 
Пур енче те тĕттĕмре 
Хĕмлĕ куçсем çнçеççĕ, 
Шăлĕсене шаккаççĕ

Вăр-вар туртса çурасла. 
Кĕçех çăтса ярасла.

Кĕмсĕртетни илтĕнчĕ, 
Вутлă шĕвек снрнĕнчĕ.
Улăп еннех вăл юхать,
Умне çитсен чарăнать. 
Таврашĕпех хĕм çунать, 
Хуллен сÿнсе лăпланать. 
Унтах вутчуль - кустармăш 
Хыçран хыçах кусаççĕ. 
Улăпа пырса çапнаççĕ. 
Кайран вĕсем -  купара.

Вут-шĕвекрен хăтăлсан. 
Купа çнне хăпарсан.
Улйп паттăр çав-çавах.
Çутă парать хĕвел те.
Ним улшăнман кунĕ те.
Çнч тăрăллă юмана 
Ун чух курать аякра.

Юмаи айне ларсанах 
Пăхать йĕри-тавралла. 
Кайăк юрри янăрать. 
Кайран хăй те курăнать. 
Кайăкĕ пит илемлĕ. 
Çăтмахранах кнлнĕ пек. 
Унăн тĕкĕ çнçĕмлĕ.
Пнн-пин çăлтăр унта тен. 
Чĕвĕлтетет. явăнать.
Сăрт еннелле ярăнать. 
Улăп каять хыçĕнчен. 
Чупать хуса çнтиччен.

Сапун енне тухсанах 
Умрн кайăк çухалать, 
Кайăк аннă шăтăка 
Тасатсанах çÿп-çапран 
Улăп кĕрет шăвăнса.



Шăтăкра çул асланать.
Улăп, сана мĕн пулчĕ? 

Кулнă сасă нлтĕнчĕ.- 
Чĕрÿ чĕрне вĕçĕнчс.
Çапла мар-н. йĕкĕтĕм?

«Çиллнпс мар çын паха. 
Пулас-ха хам туртарах»,- 
Шутлать Улăп шăтăкра, 
Хăй çнллине шăнарса.

Снсмен-кĕтмен хушăрах 
Сар хĕвел пек курăнса 
Ума тухать хнтре хĕр.
Йÿле пнлĕк, çÿллĕскср.
Çÿçĕ пнлĕк таранах.
Куçĕ — чаплă ахахран, 
Куллн -  хĕвел шев.минчен. 
Сасси -  Кĕсле кĕввннчен.

Хăраканăн çак енче 
Хăйпе пĕрлех инкекĕ,- 
Терĕ пнке Улăпа 
Дшă. ырă кăмăлпа.

Пнке тутăр çĕклерĕ,
Вĕл тутарса вĕçтерчĕ.
Умрн сăрчĕ уçăлчĕ.
Çав сăрт внтĕр тухрĕçĕ.
Куç умĕнче хĕр çĕтсен,
Тăрн юррн нлтĕнссн 
Сăрт самантрах çухалчĕ 
Халăх кĕрлет аякра.
Улйп тухать пасара.

Мĕскер кирлĕ чĕрене 
Пасар сутать -  пурнс ге. 
Унти халăх шавлăсан. 
Юрла-юрла ташласан 
Улăп тавра сыранчĕ. 
Хăналама тытăнчĕ.

Улăп паттăра вĕсем 
Ылтăн алтăр тыттарчĕç. 
Мăн пнчксри эрехне 
Çав алтăра тултарчĕç.
-  Улăп паттăр, тав сана! 
Сывламасăр ĕç çакна. 
Алтăр тĕпĕ курăнтăр,
Вĕрн юну вылятăр.
-  Тавах снре- пурне те! 
Сывлăх сунал кашннне. 
Хĕр-упраçсем сире те! 
Куç ан хывăр ман çнне. 
Тсрĕ Улăп шÿтлесе.

Улăп ылтăн алтăртан 
Эрех ĕçет тумлам çеç. 
Алтăрне вăл ялти пек 
Çÿретеешĕн йĕрксрсн.
-  Еçес пулать тĕипипе 
Пулас тесен пнрĕнпе,
Терĕç пасар каччисем,
Улăи тавра тăннсем.
-  Ан ĕçтерĕр вăй хурсах, 
Пулас килмест ман ухмах. 
Чăваш калать çакăн пек: 
Кашнн алтăр тĕиĕнче 
Хуйхă-суйхă. ннкек те 
Масартннчен нумай тет. 
Эрех ăнран кăларать. 
Çат-çарамас хăварать. 
Çнрĕп йăва арканать, 
Пĕтĕм пурнăç саланать.

Çав вăхăтрах ксрменте, 
Çÿлтн хутрн пÿлĕмре, 
Кĕсле сасси янăрать,
Çепĕç юрă шăранать.
Усĕр çынсем Улăпа



Пнт илемлĕ чул çулпа 
Илсе кĕчĕç çао çурта,- 
Хĕр-упраçсем çавăнта!

Инкесенчен нар ю.хать'. 
Куçĕсенче шух вылять. 
Йĕкĕтсемпс ташлаççĕ,
Ясар куçпа пăхаççĕ. 
Хĕр-упраçссн кăкрисем -  
Пнçсе çитнĕ улмасем,
Çÿхе чнпер тутнсем -  
Пахчарн çĕр 'çырлнсем. 
Ыталаса чуптусан 
Сиксе чĕтрен ураран, 
Тÿшек çнне вырнаçсан. 
Чунна ÿте кантаран.

Хăйă çутти сÿнсĕнех 
Сас нлтĕнет пÿлĕмрен:
-  Улăп, мĕскер тăратăн. 
Ак. вăт. типпех юлатăн. 
Пĕччен унта тăрнччен 
Килсе.м çынсем курнччен. 
Эпнр. хĕрсем, начар-им. 
Пирĕн çÿпçе пушă-нм? 
Эпнр саншăн хыткан-им. 
Чăвашсенчен начар-нм? 
Çнчĕ çÿпçе кашннннех, 
Арчасем те туллнсх.
Пнрĕн тупра вĕр-çĕнех, 
Таса акăш куçĕнчен. 
Юррăмăрсем шăпчăкран, 
Тÿшексем те мамăкраи. 
Эпнр вĕрн хĕвелтен,
Çырла пнçет пнрĕнтен.
— Эй-эй. йĕкĕт. эй, йĕкĕт.

1 Н а р  ю х а т ь  -  чАгма çук хнтрс.

Сăнраи шуртăн, мĕскер эс? 
Эсĕ мĕншĕн çилленсе 
Тăран пнре кĕвĕçсе?
«Чăх вăл вĕçен кайăк мар. 
Хĕрарăм та этем мар»,- 
Ыттисем пек шутлан пуль. 
Çавăнпа тен кăмăл çук?

Эпĕ ун пек шутлама 
Çухатман-ха тăнăма,
Терĕ Улăп кăмăлсăр,
Сар хĕр енне пăхмасăр. 
Хĕрарăмран кулакан 
Хăйне куçран суракан. 
Анчах апла пулсан та. 
Манмалла мар çакна та. 
Пурнăçра пур ирсĕрлĕх 
Чыссăрлатать ĕмĕрлĕх. 
Чăтма йывăр пулин те 
Усрамаллах хĕр чысне.
Ак çакăнти инкесем. 
Хăш-пĕр шухă пнкесем 
Хăйсен чыснс нĕтерчĕç, 
Питнс кĕççе çĕлерĕç.
Эрех ĕçсе ташласан. 
Ыталанса юрласан.
Курман пĕлмен арçынпа 
Выртрĕç намăс шухăшпа.

Ют мăшăрпа пыл çиен. 
Хăвăииинчен шыв ĕçен 
Тесе чуна канТарнн -  
Çăмăлттайла хăтланни.

Сасартăках тсм пулчĕ. 
Çĕр кисреннĕн туйăнчĕ. 
Улăп паттăр тĕлĕнче 
Хаяр сасă илтĕнчĕ.

Анла пнре хурлатăн.



Пнте кбççе çĕлесшĕи.
Ак сан валли шăтăк пур. 
Курмаллнне кай та кур!

Çĕр шăтăкне. тĕрмснс.
Улăп кутăн сирпĕнет.
Шăтăк тĕпне çапăнсан 
Ирĕксĕрех шухăшлать:
«(3ĕм тĕттĕмех шăтăкра 
Куçран чнксен кураймăн.
Мана кунтан ннкам та 
Çăлаканни пулаймĕ.
Кунтан çавах тухмалла!»

Ик аллинс тĕттĕмре 
Улăп паттăр аптраса 
Тăсать ăшра шнкленсс.
Ун аллнне шăм лекет.
Вăл çавăнтан тĕлĕнет.
«Çĕре кĕмен шăмшаксем 
Аçтан? Мĕиле халăхсен?

Çĕре паман шăмсенчен 
Арçурнсем пулаççĕ.
Пур шăмма та çынсенне 
Çĕрс нама тнвĕçлĕ».

Улăп пуçлать çĕр чавма, 
Кĕреçесĕр. алăпа.
Шăтăкри шăмшакссие 
Çĕре парать-пурне те. 
Суранĕсем сурнние 
Хÿме çумне таянать,
Хăйне тытма иĕлннпе 
Тăнăçсмĕн лăпланать.

Куç тĕттĕме хăнăхсан 
Хÿме çинчи çырăва 
Вулать. ăна ăнланать.
Ашра çагиа вăл калать:
-  Кунтн шăмссм -  паттăрсен.

Çак шăтăкра вилннсен. 
Вĕренÿ-мĕн пулманран 
Внлĕм тупнă айванран.
Хут пĕлнĕ-тĕк вулатчĕç. 
Кунтан тухма пĕлетчĕç. 
Тĕрĕс çырнă пулсассăн 
Каламалла пулнă çеç: 
«Хура Марта -  хуртăмăш. 
Хуп-хупламăш. çул иарăр».

Вара такам вăйĕпе 
Çĕр шăтăкĕ çуталчĕ.
Пывăр тĕрме алăкĕ 
Ик еннелле уçăлчĕ,
Улăп тухсан тулалла 
Тĕрме хăвăрт хупăнчĕ.
Улăп каллех тĕлĕнчĕ.
Ашра çапла каларĕ:

Тĕрĕс сăмах ваттнсен, 
Сĕм авалах хуннсем: 
Вĕренни вăл -  çутă тст, 
Вĕренмсннн -  тĕттĕм тет.

Каллех тулта сар тĕнче, 
Улăп паттăр пÿлĕмре, 
Тĕреклĕ çын умĕнче. 
Кĕмĕлленнĕ ун çÿçĕ.
Сухалĕ те çав тĕслĕ.
Ун çипуçĕ пархăтран,
Атти сарă сăранран, 
Чĕнтĕрлснĕ ĕнчĕпе.

Çак тĕнчене мĕн майпа 
Эсĕ кнлтĕн ман пата?
Кунта çнтме çăмăл мар. 
Хăрамарăн ннкамран.
Эп туятăн: çнпуçран 
Эсĕ килнĕ чăвашран.
Эп пĕлетĕп çавна та:



Нумай çулсем Пăлхарта 
Лăпкă т«1масть самана. 
Çавăнна эс нланах 
Çанăçатăн тăшманна.
Мснлс кунта. ман патра, 
Лăпкă тăрать самана.
Кунта канăç яланах.
Ман пата куç пурăнма.
Эп -  сăрт патшн, начар мар. 
Мул пĕтесрен хăрар мар.

Шурпÿç сулчĕ аллнпс. 
Çнчс алăк уçăлчĕ.
Часах тĕпел кукрннче 
Çнчĕ пнкс курăнчĕ.

Ман мĕн пурĕ çнчĕ хĕр. 
Çиччĕшĕ те ĕçрс тск,
Кĕçĕн хĕрĕм ман кунта 
Ялаи тăрать хуралта.
Ун аллннче сăрт мулĕ.
Мулпа сăртссм илемлĕ.
Эсĕ, Мерчен, Улăиа 
Паллаштар-ха ман мулпа. 
Кайраи каçпа тĕпелтс 
Калаçатăп йĕкĕтпс,
Тсрĕ Шурпуç пнкснс. 
Кĕçĕнниие. Мерчене.

Кĕçĕн хĕрĕ хĕрслчĕ.
Çÿхс тутн йăл кулчĕ.
Улăп паттăр еннсллс 
Пăхсан — хĕвел темеллс. 
Улăп ăна палларĕ,
Ашра çапла каларĕ:
«Тимĕр курăк кĕлтине,
Йĕспе нăхăр таткнне 
Çак хĕр мана тыттарчĕ». 

Пике тухрĕ пÿлĕмрен.

Улăп та ун хыçĕнчсн.
Пикс тутăр кăларчĕ. 
Кăнтăралла вĕçтерчĕ.
Улăи паттăр умĕнче 
Ылтăн çиçст пур енче.
Шур çăм тутăр кăларчĕ,- 
Çнчĕ мăн сăрт курăнчĕ.
Пур сăрчĕ тс кĕмĕлрен. 
Ялкăшаççĕ тĕрлĕрен.
Хура пустав вĕçтсрчĕ.
Анăç енне çитерчĕ.
Сăртри тнмĕр-тăмăра 
Хĕр кăтартрĕ иаттăра.
Шур çнп тутрн кăларчĕ,
Ала çăлтар курăнчĕ,
Ахах çутн вăй вылять.
Мерчсн çути таш ташлать.

Ну, куртăн-и ман мула? 
Мулссм çнтчĕр пнн çула. 

Ан чактăрччĕ кайран та ,-  
'Гсрĕ Улăп патшана.
Хисеилесе пуç тайса.

Ман мул чакмасть нихăçан 
Мĕн ыйтннис эс иарсаи.
Мана кнрлĕ çак кăна:
Ылтăн читлĕх ăшĕнчи 
Çыру-кĕнеке тексннн. 
Кнрсмстрен эс ăна 
Туртса нл те мана пар.
Ĕмĕр кунта пурăнма 
Мансам тăван халăхна.
Пĕр каварлă пулăпăр,
Мула хушса пурнăпăр,
Ылтăн çинче çыврапăр.

Улăн паттăр патшана 
Хуравларĕ ак çапла:



Янтă пурнăç иурнăç иар, 
Сутăнчăк çын - усалран. 
Сутăнчăка тухнччсн 
Çсртн çÿн-çап пулас-мĕн.
Ан ман çавна: ннхçан та. 
Тсмлс йынăр пулсан та.
Чăваш тслсй çырăвс 
Чăвашрах пулать суймастаи 
Суйсан мана çĕр çăттăр.
- Эсд кайрăн камăла, 
Сăмахуссм пнт аван.
Кунта çитмс çăмăл мар, 
Хăрамарăн никамран.
Çак тĕнченс ансассăн 
Пĕр ннкекрсн хăтăлтăн. 
Пасарта та эс пултăн, 
Якăлтннс тухмарăн,
Эрсх ĕçсе кÿпмсрси,
Ана эсĕ хыт хăртрăн 
Ют мăшăртан пыл çисн, 
Хăвăннинчен шыв еçен 
Теннне эс хурларăн,
Çапла чысна сыхларан.
Инкске выçă хăвартăи.
Вĕрсннĕ çын пултăн та. 
Лсксессĕн те шăтăка.
Çĕр айĕнчн тĕрмерен 
Эсĕ тухрăн сып-сывах. 
Çĕитсрсс улт инкеке 
Эсĕ çитрĕн ман пата.
Сана яитă иуянлăх 
Сĕтĕрмерĕ снчĕкне,
Çавăнпа та сутăнчăк 
Эс пулмастăн ĕмĕрте 
Çĕнтертĕн çнч ннкеке,
Таса тăрна куçĕ пек.





Эп те юлмăп парăмра. 
Сана кирлĕ Çнлçунат.
Эс çавăнпа ман патра.
Ман внтене çул уçсам.
Мĕн килĕшет сан пулать.

Улйи кĕрсен витене 
Айăр илчĕ ксçенсе.
Хÿме çинче хĕç курать — 
Улăп паттăр санăнать. 
Кунти хĕç те япăх мар 
Çиçсе тăрать вутхĕçле. 
Айрн тăрать. кукалет.
Ана Улăп йĕнерлет,
Ярса тытать вутхĕçе,
Çакса ярать хăй çннс
-  Тава.х сана. Пÿлĕхçĕ! 
Аттен хаклă еткерĕ 
Каллех куçрĕ тĕикĕчнс.— 
Терĕ Улăп внтере.

Улăп тухса кайнччсн 
Мерчсн тухать кнлĕнчен. 
Тунсăх унăн куçĕнче.
Хуйхă вĕрн чĕринчс.
— Апла кунта юлмастăн. 
Чăваш çĕрнех каятăн? 
Улăн, пăхсам ман еннс. 
Тен, хĕрхенĕн Мерчене?
Ан кай. Улăп. тархасшăн. 
Эпĕ санна пуласшăн. 
Нумай-нумай пурнасшăн. 
Санпа тслей курасшăн. 
Çнчĕ ннкек тÿсрĕн эс. 
Манпа телей курăн çсç. 
Пĕрре çеç мар. çич тслей. 
Анлан. Улăп. çич телей! 
Çирĕп сывлăх эс малтан

Кунта илен. чăнах та.
Чнр-чĕр мĕнне эс манаи.
Ун шăршн те çук кунта.
Ялан пулĕ ĕç умра.
Ĕç -  телей вăл пурнăçра.
Пçпе чапа тухатăн.
Ырă нтна пурнатăн.
Атте-анне ăслă ман.
ПŸлĕхçĕ тс хурламан.
Кунта пĕрлс пурăнсан 
Эс пит чаплă çын нулан. 
Аслăтăнлă пулнишĕн,
Чĕрÿ хастар тапнншĕн 
Çунса кайсах ыталăи. 
Вĕрнлснсе юратăп.
Юратуран хакли çук. 
Юратушăн ватлăх çук.. 
Упăшкишĕн арăмĕ 
Сĕм авалран ак çакă:
Çытар -  нĕрле шутлама. 
Вырăн -  ялан савăнса 
Вăрлăх акса хăварма.
Сивĕ çапсан вучаха 
Вучах сыхлавçн вăл пулать: 
Хумслснет çийĕнчех -  
Сăрт тăрринс çнтиччсн 
Анчах мăшăрĕ арăмне 
Хисенлсмс пĕлмсссн. 
Ултавăçла пурăнсан 
Е  çын çумнс тск хушсан 
Хÿме тăрнс юр çавĕ. 
Куналанса усăнĕ.
Ун пек чухне пÿлĕх те 
Пулăшас çук мăшăрне 
Мана тĕрсс ăнлансам 
Мăшăру нулăи -  хаклн сан.



Вăрлăх аксан нырăна 
Эн çуратăн çнч ача.
Сана хывдç ывăлсем.
Мана хывĕç хĕрĕмсем. 
Юлашкннчен эп санран 
Тăн çухатсах савнăран 
Çбрмс пуян тăвăттăм, 
Мулна хушса парăттăм. 
Саккун пулĕ сан алра. 
Санран чĕтрĕç таврара 

Мерчсн, чнпер пнкеçĕм. 
Эсĕ мана ан çнллсн.
Эп ачаллă-нăчаллă, 
Арăмпала телсйлд.
Арăм çннчен мĕн терĕн 
Ман арăм çав чнкĕрс.
Эп всссмпе - ĕмĕрех! 
Маншăн çутă тĕнчерс 
Вĕсемсĕр пуçне мĕн хаклн? 
Тăван çĕршыв чн хаклн! 
Сыв пул. пнке! Ан çнллен, 
Чнпер каччă тĕлне пул!

Вăтăр тăваттăмĕш юрă
УЛАП МАТЕР 

Х А ЛА ХН Е НУШ АРАН ХАТАРНИ

С и к п ă р ç а  Л р п а т  п а т ш а  к ĕ р ÿ ш г .
М а т гр  ха я ă х<  т ă ш м а н р а н  х ĕ н  х у р  т ÿ с с т . У я ă п , Ç ĕ р п ÿ  п а т т ă р  
т ат а  к ĕ ç ĕ н  çы н сс м . С и к п ă р ç а п а  К а т р и н с . а ш ш ĕ  й р а т н с  а са п р а н  
çЛ лаççс. М а т с р  п а т ш и  Л р п а т  к ĕ р ÿ ш н с  ă р а т ă н  т а п п а р н с  п а р а т ь .

Хĕвсл çути -  кун çути -  
Çут тĕнчене ешерме.
Уйăх çутн -  каç çути 
Юратăва ÿстерме.
Чăи юрату çитĕнсен,
Çунатланса вăй нлсен 
Ана уйăх та пиллет.
Ун пек вăхăт çитсенех 
Хĕрпе каччă пĕрлешст,
Çĕнĕ çемьс çуралать.
Иăх тăсалать малалла.

Катрннепе Снкпăрçа 
Вĕçернеймен йăларан.
Пăх тăсмашкăн малалла 
Пĕрлешмелле уйăхраи.
Çураçнă хĕр килĕнче 
Çипуç тавраш хатĕрлет.
Эрешне те çĕнетет,
Тĕрлесе нлемлстет.

' М а т с р  х а л « х С  - хумта: мадьяр хал«х« пулас.



1 1 х КаТРНИеН пур ннкĕшо. 
Чаваша качча тухнăскер. 
Чăваш кăткйс таппарне. 
Унтн нумаЛ йăлана 
Туснĕ вăл хăй сахал мар. 
лерсемĕршĕн кулянать. 
Çавăнпа вăл мăрлатать: 
«Катрннен пулас упăшкн 
Çара çерçн хăраххн 
Пуянлăхĕ- вăй кăна. 
Вăрçă хатрн -  çумĕнчн. 
К»1л çурчĕ те кермсн мар, 
Вăл та кайран тÿнет ак. 
Хĕрсемĕре савнăç-н 
Ашшĕ-амăшсĕр пурăннн? 
Вăл арăмне пăхать-н? 
Уншăн ăйрн чн хаклн. 
Хĕрсемĕре курмалла. 
Калаçмалла унпа ман». 
Çавăнпа та ун патне 
Инкĕш çнтет вĕçтсрсе 
Катрннене Чуптусан 
Пĕрле лартать юнашар.

Юрн кнлтĕм сан пата 
Чĕреренех калаçма,- 
Тет вăл сăмах пуçласа.— 
Çулăк тутрн каччăра
• лшăнмалла пурнăç сан 
Хяш еннелле? Паллă мар. 
Çнелтен пăхатăн пурнăçа, 
Тĕлĕнетĕп çавăнтан.
Чăваш халăх йăлнне 
Ч>хлаймастăн ннмĕн те. 
Юрату. мур. сан пуçна 
Карса нлнĕ. туршăн та 
Çумра пулсан Снкпăрçа

Сана ннм те кнрлĕ мар 
Улăппала Снкпăрçа 

Кураймаççĕ пусмăра. 
Çавăнпа та кнлĕнче 
Çуккă чура шăршн тс. 
Патша хĕрĕ нулсан та 
Хăвах куçан чурана.
Ан ман çавна: Чăвашра 
Тÿр пилĕклĕ çынсене. 
Патша хĕрĕ пулсан та.
Еç сçлесе пиçменрен 
Ним вырăнне хумаççĕ. 
Шамшаккуна çăваççĕ.

Кĕçĕн çын ячĕ хĕрссне 
Савăнтарать чĕререн.
Ун нурнăçĕ пыл-çу мар. 
Яваплăхĕ мăй таран. 
Çулталăкпе хĕн кăна. 
Мĕнле чăтăн-шн ăна?

Кĕçĕн çыннăн тумĕнче 
Нумай кĕмĕл тенкĕсем: 
Хушпу - çавра пуçĕнче. 
Умра -  йывăр шÿлкеме. 
Мĕн чул ама-аçасем! 
Вăчăрасем хаклнсем. 
Вун-вун тĕслĕ шăрçасем. 
Енчĕ. мерчен — темтепĕр. 
Шутлас пулсан пурне те 
Алра çнтмĕ пÿрне те 
Çавсене сан пĕтĕмпе 
Дшăра та. снвĕре. 
Шăрăхра та. нĕпере. 
Уявра та. ĕçкĕре.
Утă çулнă кунсенче. 
Пахчаçнмĕç тунă чух.
Уй ĕç пухса кĕнĕ чух -



Темле пăчăх пулсан та 
Ханан чысна упрама 
Тăхăнмалла яланах,
Кĕçĕн çыннăн эрĕшне 
Çыврас чух тнн хынмалла.

Çÿрее пулать акăшла 
Тĕлĕнтерсе ял-йыша, 
Упăшкуна савтарса. 
Хăш-пĕрнсем çавăнтан. 
Тÿсме йывăр пулнăран. 
Катăкланса юлаççĕ, 
бмĕр асап кураççĕ.
Асту эсĕ çавна та:
Унта кулă. мăшкăл та.

Пуçна сурпан сырсанах. 
Мăшăр внтре парсанах 
Канн çăла шыв ăсма. 
Шывне ăсма йывăр мар, 
Пывăр кнле çнтерме.
Эсĕ тулл н внтререн 
Тумлам кăна шыв тăксан 
Шамшаккуна çунă май 
Яту сарлать таврана.

Çураçнă хĕр эсĕ халь. 
Чÿкпуç умне тăриччен, 
Мăшăрлатса ириччен 
Сĕм авалхн йăлапа 
Чун туртмаиран çăлăнма 
Пĕр шанчăк пур сан валли: 
«Тухать-и те тухмасть-н?» 
Туйра юрă ннрнччен,
Туй халăхĕ снсиччен 
Килтен тухса тармалла. 
Уншăн сана никам та 
Ятлас та çук йăлапа.
Хйй инкĕшне Катрине

Хурааларĕ хирĕçсех:
-  Ана акăш сăнĕпе 
Вĕçнĕ чухне тÿперен 
Эиĕ курнă хам куçпа. 
Тÿсмелле мар йăлана 
Илтнĕ хамăн хăлхаиа. 
Киреметрен, усалтан 
Асап куртăм— сахал мар 
Карапиăлран хăтăлма 
Эп чăмăттăм кÿл тĕпне. 
Унта шур чул выртатчĕ. 
Çавăнтах хăмăш чăтлăхчĕ. 
Çавсем мана тăшманраи. 
Кулса «сĕте» сăвасран.
Снв чнрĕ те лăскасран 
Ялан çăлса хăваратчĕç. 
Чунăма та ăшăтатчĕç 
Асапран та мăшкăлран 
Мана Улăп хăтарсан 
Эпĕ пĕлтĕм ак çакна:
Шур чул пулнă Снкпăрçа. 
Иксĕмĕрсн çавăнпа 
Пĕр ăраскал пулмалла.

-  Апла пулсан эп сана 
Кнл вучахне сыхлама 
Ас парам-ха тăванла.
Ана илтнĕ Чăвашран, 
Виççĕр çулхи карчăкран. 
Упăшкнпе арăмĕ 
Пĕнпе çнп нек пулмалла. 
Çавăипа та халь ĕнтĕ 
Пурăнсамăр йĕрксллĕ... 
Малтан, качча каЙиччен. 
Пуçа сурнан сырнччен. 
Юратсамăр пĕр-пĕрне 
Çухатнччен тăнсене.



Кдçĕн çынсем пулсанах 
Кунĕн-çĕрбн. пĕрмаях 
Хулнуççннчен çакăнса 
Ан юратăр туртăнса. 
Нумай çисен çĕн пыл та 
Пăлăхтарать мăй таран 
Ашшĕ санать ывăлне 
Хăй çулĕпе утнинс.
Амăш ырлать хăй кинне 
Ун йĕррине пусннне. 
Аçу-анну килĕнчен 
Уйралмашкăн ан васкăр. 
Пывăр кайран тĕл пулсан, 
Уйрăлнă чух-татах  та. 
Татăлсассăн чун-чĕре 
Куççуль юхать ÿпкеврсн. 
Аçăрпала аннĕре -  
Хăвăнне, мăшăрăнне -  

'• Хисеп тусам пĕр пекех. 
Пăлчав кукли' çнтернн 
Сикпăрçашăн хĕпĕртн. 
Çавăнпа çĕн пÿртĕнче.
Туй пулас чух лартнннче. 
Арçын туйĕ нртенпех...

Туй юррисем янраççĕ. 
Çнч çухрăма çнтеççĕ.
Туй арăмсен. инкесен. 
Хушпу-каш ннн пуçĕнчех. 
Кашнии кĕмĕл тенкнсем 
Ялтăраççĕ çăлтăр пек.
Сар сăранлă атăсем 
Пăпăрт-йăпăрт шăвнаççĕ. 
Ташша илем иараççĕ.

П Л л ч а п к у к л н х^ре çураçсан туй пуличч«н кучченвв 
улАштлрин.

Кĕслерен те. шăпăртан. 
Чĕмпĕр енчн сăрнайран.
Çнч иараипан-тамиăртан 
Çичçĕр кĕвĕ шăранать. 
Туйрн халăх савăнать.
Туй ачисем - иаттăрсем. 
Снкпăрçанăн тусĕсем.
Ялтн чаплă каччăсем.
Çĕ*р чĕтренет ташсснчен.
Ют çĕршывран кнлнннчен. 
Хĕре лартса каймаллн 
Айăр. анчах йăвашшн. 
Параипансăр туй нулмасть. 
Юрламасăр чун канмастъ.

«Туй-туй. туй тесен. 
Туй-туй. туй тесен.
Пурăнас йытта вĕлерсе 
Çĕн иараппан турăмăр. 
Çавăипа кунта килтĕмĕр».

Туй каччнсем лăпланчĕç. 
Туй никнсем хумханчĕç.
Çак юрăсăр хĕр тухмасть. 
Çĕнĕ çемье х>тшăнмасть.

«Тухать-и,тухмасть-н, 
Тухать-н те тухмасть-н. 
Тухать пулсан час тухтăр. 
Энир киле каятпăр.
Час тапраиса тухмасан.
Час тапранса тухмасан 
Çын хатĕрпе тухать тет. 
Çын хатĕрпе тухать тет.
Час тапранса тухсассăн.
Час тапранса тухсассăн 
Хăй хатĕрнех тухать тет 
Хăй хатĕрпех тухать тет. 
Эпир панă укçнне.



Эпнр панă укçине 
Сĕтел ури тайличчен.
Сĕтел ури тайлнччен.
Тавай пире янала,
Тавай пире япала 
Урапа каштн хуçлнччен,
Урапа кашти хуçличчен».

Туй таврăнать кĕрлесе 
Снкпăрçасен кил енне.
Л\ăнтурăна аеăнса 
Пихампара çырлахма 
Чÿк иарнние памалла.
Чÿк вучахб умĕнче 
('икпăрçапа Катрине.
Чÿк пуçлăхĕн аллннче 
Пнлĕ.х хатрн, чи иахи.
Чÿк иуçлăхĕ ватăскер.
Виççĕр çултан иртнĕскер.
Çĕн мăшăра чысласа 
Пиллет çапла каласа:

Мăшăрланас йĕрке пнртен тухнă йăла мар. 
Кайăк-кĕшĕк те мăшăрланса чĕиĕ каларать, 
Хурт-хăмăр та мăшăрланса иыл тăвать.
Эсир те мăшăрланса пирĕн умра паян.
Пнре шуратрĕç. сире тс çавăн пекех шуратчăр. 
Пнре савса иуç таяççĕ, сире те çапла хисеплеччЛр 
Саркайăкла савăнса иурăнăр,
Хуракăш иек мамакланса пурăнăр.
Кайăк пек мăшăрланса иккĕн выртса внççĕн тăрЙр 
Уй пек аслă пулăр, шĕшкĕ пек хунавлă иулăр, 
Кăнтăрлахи е каçхн ĕçе хусамăр нĕлсе тăрăр,
Сав вăл пурнăç тыткăçн.
Арăму йывăр çын пултăр, вуник хырăм çĕклетĕр. 
Тăхăр ывăл пултăр, виçĕ хĕр пултăр.
Ывăлсем ял-ныша. пускнле юрăхлă пулччăр. 
Хĕрсем ютта юрăхлă пулччăр.

• ЫПăкран сыпăка хуиав хушмалла пулччăр.
Дннпĕ урн вырăнне ывăлĕ пусмалла пулччăр,
Кииĕ хунямăшне хисеплесе пурăнтăр.
Ури нырăине иустăр.
• тулли ача-пăча. карта туллн выльăх-чĕрлĕх пултăр,
1>- ргке туллн çăкăр-тăвар нултăр,
Иура туллн тырпул пултăр.
Мурарии те. кĕрекерин те перекечĕ пултăр.
1Ьр сумраи çĕр сум пултăр.
Турăран хăрăр. этем ывăлĕичен вăтанăр.
Кнлтн сăмаха яла илсе ан тухăр,
Млти сăмаха киле илсе ан кнлĕр.
4|л йыша юраалă пулăр.
Дçу аииÿ çăмахĕнчен ан тухăр.
Ише кĕççе çĕлесе çÿремелле ан пултăр.
»и каланиие ан манăр.

Арçын хĕрарăм хыçне кĕрсе ан вырттăр.
Херлрăмăн сăр илмелле ан пултăр.
Шыи иатне кайсан хыçалтн çынна кĕтсе ан тăтăр.
Умри çынна хуса çнтсе нртсе кайтăр.
Шакалтатса савăнса йÿтиччен пурăнмалла пултăр.
Урпрн çăпатнне кутăн сырнччен пурăнмалла пултăр.
Урарн гăллнне пуçа сырнччен пурăнмалла пултăр.
МААрн сурпана тăлла вырăнне сыриччен нурăнмалла пултăр. 
М». паттнсем. асаттесем. ват-ват асаттесем!
Д. лннесем! Ват-ват асаниесем!
*( нр те кнлсе ырă сунса. ĕçсе-çнсе кайăр.

Мнрĕн ĕçке пăсăк тума ан парăр.
»н гурă, пирĕн виç сăмаха хапăл тăвсамăр.

Мумай каларăм иуль.
Мина. ухмаха. каçар.
»пир иурне те пĕлместпĕр.

Юрлăр та ташлăр.
Г çĕр те çнйĕр.
Çипла пултăр.
( ире те. пурне те халаллăх!



Кун иртет те. каç килет. 
Снкпăрçапа Катринс 
Мăшăрланнн савăшса 
Ик-внç уйăх та иртет.

Ватă Çĕрпÿ паттăрпа. 
Тнн çеç кнлнĕ Улăппа. 
Сикиăрçа хăн мăшрипе 
Ларать ул.ма пахчннче. 
Сăмах ваклать кăмăллăн. 
Шсрпет ĕçет вăрахăн.
Çав вăхăтрах пÿрт тăрне 
Икĕ кайăк ларчĕç те - 
Аçи калать мăшăрне,
Улăп нлтет вĕсене.

Эснр -  пурте амасем. 
Тупсассăнах мăшăрсем 
Аçу аннÿне манатăр, 
Хăвăршăн çеç пурнатăр 
К)нта пурнать савăнса 
Арпат хĕрĕ Катрине.
Вăл хĕр чухне мĕнлеччĕ? 
Ашшĕ-амăшшĕн çунатчĕ 
Халь вăл мĕнле? Вĕсене 
Асăнмасть те килĕнче. 
Пурăиать вăл кнлеисе.
Çĕр çмрли пек нар нлсе 
Катринен халь йĕмелле. 
Хуйхăпала типмелле. 
Ахальтен мар каланă:
Хĕрĕн чĕрн ютшăнать 
Качча тухса кайсанах.

Мĕншĕи? Кала суймасăр? 
Хăвăнтан ним те хушмасăр. 
Ыйтать ами аçинчен.
Тин пĕрлешнĕ варлинчен.

Аçи калать амине:

-  Ват Кнрĕшмет еккннчен 
Матер халăхĕ инкекре.
Хĕн курать вĕт -  чăтма çук. 
Арпат йăхĕ пĕтет пуль.

Пулăшмалла Арпата,
Хĕн куракан халăха. -  
Терĕ Улăп хĕç çакса. 
Çнлçуната сас нарса.

Внçĕ паттăр -  чăвашсем. 
Çемçе кăмăл кашниннех. 
Каллех тухрĕç çул çнне.
Çил касаççĕ лашисем.
Улăп паттăр чăн малта,
Çĕрпÿ паттăр хыçалта.
Çав паттăрсем хушшннче 
Çамрăк мăшăр ут çннче.

Елĕк унта пулнăран 
Çилçунат хăй çул пĕлет. 
Çнлтен малта чупнăран 
Вăрăм çулĕ кĕскелет.

Çитес çĕре çитсенех 
Вĕсем курчĕç ак çакиа: 
Чултан туман çут кара 
Купаланă темскерле 
Карĕ -  йĕрн-тавралла. 
Пахсан-куçа шартмалла. 
Шăрантарса карнăран 
Яка. чăн та. кантăкран.
Ниçта алăк курăнмасть.
Уçса кĕме май пулмасть. 
Çавах кар сас тытаймасть. 
Сас сарăлать çав картан.

Шалта. мăн кар варрннче. 
Унти халăх хушшннче 
Ача-пăча йынăшать,
Ватă-хĕтĕ кулянать.



Хевел тухса çнтнччен 
Çан-çавра кар тăррннчен 
Кулнă сасă нлтĕнет,
Лутра Шурпуç чалт снкет. 
Пĕр чавса ун çÿллĕшĕ,
Çнчĕ чавса сухăлĕ.
Катăк шăллă, уксахлать, 
Шур туйнне вылятать.
-  Арпат, нтле эс мана 
Ик хăлхуна тăратса.
Эс çак картан ннхçан та 
Тухаймастăн ăратпа.
Хĕрÿ патне хăв кайса 
Кала: «Пăрах мăшăрна. 
Кнрĕшмете качча кай>.
Эсб çапла каласан,
Эс çакăнтан тухатăн,
Ылтăн айне пулатăн.

.. Телей пулать сан алра. 
Итлемесен пĕтетĕн.
Йăхпах çĕрен çакăнта.
Çавра кара уçакан,
Ана çапса вăтакан 
Çуралман-ха Чăвашра. 
Кнлĕш манпа хăвăртрах! 
Кнлĕшместĕн? Ну. юрать, 
Внлнччен снре хурт çнтĕр! 
Шăммăрсене йыт çăттăр!

Паттăрсене внтлесе 
Кнрĕшмет вĕçет йăвнне.
Улăп паттăр. Сикпăрçа. 
Çĕрпÿ паттăр та унтах, 
Хĕçĕсене кăларчĕç,
Çĕн кар тавра çавăрчĕç.
-  Кара Кирĕшмет хывнăран 
Вăл пулмалла асамра

Çавăнпа та çак кара 
Чи малтан хам тапăнам 

Улăп касать çут кара 
Вăй-хал хурсах вутхĕçпе, 
Кара каснă çĕртенех 
Турпас вĕçет шăранса.
Кар турпасĕ Улăпа 
Çунтарасшăн ялкăшса. 
Аичах Улăп сăхманне 
Чĕртеймест вăл -  пнллĕ те. 
Турпас каллех шăранчăк. 
Кар çинелле вĕçет вăл. 
Каснă çĕвве çухатма 
Хăй вырăннех вырнаçать. 
«Ак тамаша? Вутхĕç те 
Илеймест-и çак кара?» 
Улăп тăрать шутласа.- 
Эпнр тăваггăн çакăнта. 
Тен, йăтăпăр çак кара? 
Кашнн тăчĕ кĕтесе,
Кара тытрĕç çĕклеме.
Çут кар çĕртен хăпăнсан 
Асамлăхне çухатрĕ.
Çавна пула карĕ те 
Сывлăш лулса вĕçĕнчĕ.

Хĕрĕ ап»шĕ умĕнче. 
Чăвашсем вĕсем çумĕнче. 
Тÿре калать вĕсене:
-  Внлĕм тарчĕ пирĕнтен. 
Хăтăлтăмăр тнскертен. 
Тăшман ирсĕр пулчĕ те 
Апат-çимĕçе, пнрĕнне. 
Кĕллентерсе вĕçтерчĕ.
Пире выççа хăварчĕ.
Юхса выртан шывне те 
Юхтарчĕ çĕр тĕпнелле.



Тавтапуç хпм нăхăма, 
Тухмарс ман калăпран.
Ун херсчнон пдтмелле 
Тесе мана хăртмарĕ.

Чăваш халăх ĕлĕкрен. 
Хура-шара пĕлнĕрен.
Хĕн куракан халăха 
Пулăшмашкăн тăрăшать. 
Пĕрн парать тумтнрне.
Тепри -  лашн-ĕннне.
Вăрлăхне те хĕрхенмест. 
Вырăнĕ çнтеен акма тет.

Нухрат патша халь хăй те 
Пăлхар халăх ячĕпе 
Çапла калать сăмахне:

Вуннкĕ ăстаçă ман кунта 
Чăн чаплнсем Г1ăлхартан 
Вĕсем сана ку чухне 
Пул^шаççех чĕререн 

Улăп эмел курăкпе.
Çав вырăнтах ÿсннпе.
Чнр тапăннă çынсене 
Кунĕн-çĕрĕн эмеллет.
Ура çнне тăратать.
Арпат патша хумханать. 
Чăвашсене тав тăвать.
Каяс умĕн кĕрÿшпе 
Тăрать çапла пуплесе:
-  Качча нлтĕн ман хĕре, 
Çап-çарамас юлнине.
Внтĕр пăхсан халь эп те 
Унпа пĕрле. Çавах та 
Манра пур-ха çут шăрçа.
Çан çут шăрçа, хаклăскер. 
Иăхăма та кнрлĕскер.
Ку таранччен ăратăм

Темле йывăр пулсан та 
Шăл айĕнчен кăларман. 
Унпа усă та курман.
Чăваш хăЙ те телейсĕр. 
Çавах пнре пулăшрĕ. 
Çавăнпа та эп сана 
Парап çав çут шăрçана 
Шăрçн ахаль шăрçа мар. 
Асамлама пултарать.
Мĕн ыйтннне пурнăçлать -  
Пĕтĕмпе те çиччĕ çеç.



Вăтăр пиллĕкмĕш юрă
УЛАП КИРĔШМЕТЕ ТЙП ТУНИ

У я ă п  чă«аш  т еяейн* çăяма  
К ирĕш м ет  пат не каят ь. Ш а п а т а н п а  В упăр  чачаш п а т т ă р т  Ç Ш * М  

т ат асш ăн. У яăп , Ç*рпÿ пат т ăр, Сикпăрçа пĕряе  пуяеа  Кир+ш • » « . .  
хупăряаççĕ , чунн е  кăяараççĕ. Чăааш т еяейĕ ка я я ех  чăкашра

Пăхрăмăр та çÿлелле -  
Çут çăлтăрсем пнн-пннпе.
Пăхрăмăр та мал енне -  
Внç юланут йĕрĕсем.

Вăтам йĕрĕ Улăпăн 
Çнлçунат çул уçнăран.
Сулахайри— Снкпăрçан.
Ун çумĕнчн. сылтăмрн.
Ват Çĕрпĕвĕн ут йĕррн.
Иккĕшĕн те ăйрисем -  
Чăваш енчи -  чаплнсем.
Çилçунатран юлмаççĕ.
Вĕçсе кăна пыраççĕ.
Хăлхнсенчен çнл шăхрать.
Сăмснсенчен хĕм сапнать.
Сĕм вăрмаисем. уй хнрсем.
Шывсем. Атăл пеккнсем,
Сарăлайса выртаççĕ,
Хыçа тăрса юлаççĕ.

Çнтмĕл çнчĕ сăрт енчен,
Шуçăм шывĕ айĕнчен

И ш с е  т у х р ĕ  ç ă м л а м а с .  ( 
П ĕ в р е н  н л с е н  -  х ы ç ă н к а с  
Ç ă м л а м а с а  к а й ă к  т е с  -  
К у р м а  ç у к к ă  ç у н а т н е .  
Ç ă м л а м а с а  ç ĕ л е н  т е с  -  
Ç ă в а р ĕ н ч е  с ă н н и  ç у к .  
Ç ă м л а м а с а  у п а  т е с  -  
У р и с е м  у н  у х в а т  п е к .  
Ç ă м л а м а с а  к а ш к ă р  т е с  -  
М ĕ н п у р  к у ç ĕ  —  н ĕ р р е  ç е ç .  
К а р с а  я р с а н  ç ă в а р н е  
Х ы р  в ы р н а ç а т ь  к ă к ĕ п е х .  
С у р а т ь .  в ĕ р с т .  ç у х ă р а т ь .  
Ç н т м ĕ л  ç и ч  с а с  к ă л а р а т ь ,  
К а ю р а л л а  ç ĕ р  ч а в с а н  
А л т ă р к у ç л а  ш ă р ш  я р а т ь .

П а т т ă р с е н е  Ç ă м л а м а с  
Ш у ç ă м  у р л ă  к а ç а р м а с т ь .  
В ă л  ш ы в  ĕ ç с е  к ÿ п ĕ н с т .  
Ç ы р а н  т ă р ă х  с ĕ т ĕ р н е т .  

П ă в а л а н а т ь  у л ă х р а  -  
М ĕ н п у р  к у р ă к  ю ш к ă н р а .

В н ç ĕ  п а т т ă р  с ы х л а н с а .  
Ç а в  ю ш к ă н р а н  п ă р ă н с а  
С ă м с а л ă х а  у л ă х р ĕ ç .
У т с е м  ç и н ч е н  в ă ш т  а н ч ĕ ç .  
В и ç ç ĕ ш  п ĕ р л е  к а р  т ă ч ĕ ç .
-  А х .  т а р т ă р - и  ю ш к ă н р а н ?  
' Г е с е  и р с ĕ р  к ă ш к ă р а т ь .  
Х ă в ă р  в и ç ç ĕ н  п у л с а н  т а  
Э п ĕ  с и р е  м а л а ш н е  
К ă т а р т а п а х  ç ы р л и н е .  
С ă м с а л ă х  т а  ç а к ă н т а  
Х у т а  к ĕ м ĕ  Н^ихçан  т а .

1 Х ы ç ă и к д с  юмахрн ту пек и*рс*р каАЛк.



К ÿ и н ĕ  ш ы в н е  п ĕ р ĕ х е т .
Ç а в  х у ш ă р а х  н х ĕ р е т .
Ш ы в  ç а в а и т а х  п ă с  п у л а т ь .  
П ă с  ç у м ă р а  ч а с  к у ç а т ь .
Ç а в  ç у м ă р т а н  х ă т ă л м а  
У л ă п  х ы в а т ь  с ă х м а н н е .

П н л л ĕ  с ă х м а н  п у ç  ç и н ч е ,  
В ă л  п а р ă н м а с т ь  ç у м ă р а .  
К а р н ă  с ă х м а н  ç у н м а  м а р .  
Ш ă т ă к л а н м а  ш у т л а м а с т ь .

У с а л  ç а в а х  а ш к ă н а т ь .
Ç ĕ р  ç у р а с л а  к ă ш к ă р а т ь :
-  Э й .  в у т  ч у л с е м .  ç а в р и с е м .  
К н р ĕ ш м е т р е н  ю л н и с е м .  
С ă м с а л ă х а  ы т к а н ă р .
В н ç  т ă м с а я  т а п ă н ă р !
А р м а н  ч у л  и е к  п у р с ă р  т а  
К ă р с т н н - к ă р с т и н  к у с ă р  т а  
Вйгç т ă ш м а н а  а р к а т ă р .
Ç ă н а х  т у с а  к ă л а р ă р .

В у т  ч у л ĕ с е м  ю ш к ă н л ă .  
П ă х м а ш к ă н  т а  х ă р у ш ă .  
С . ă м с а л ă х а  ы т к ă н ч ĕ ç ,  
А р м а н л а н м а  т ы т ă н ч ĕ ç .
В и ç  п а т т ă р а  т а н ă н ч ĕ ç .
Х ă й с е н  ă и ш е  т у р т а с ш ă н .  
Ч а с р а х  ç ă н ă х  т ă в а с ш ă н .  
А н ч а х  в ă й с е . м  ç н т м е н р с н  
В ĕ с е н ч е н  ç ă н ă х  п у л м а р ĕ .  
К ă р с т и н !  к ă р с т и н !  а в ă р ч ĕ ç ,  
В у т  х ĕ м  с а п м а  т ы т ă н ч ĕ ç .  
П а т т ă р с е н е  к а н ă ç  ç у к .
Н и ç т а  к а й м а  п а м а с т ь  м у р  

С н к л ă р ç а  ш ă л  х у ш ш и н ч е н  
Ç у т ă  ш ă р ç а  к а л а р ч ĕ .
В а р а  ш ă р ç а  х ă й  с н ч е н

А и а  ç а к н а  п ĕ л т е р ч ĕ :
-  Т у х а т м ă ш  в ă л .  Ш а п а т а н .  
В ă т  ç а в  Ч ă в а ш  ç ĕ р ĕ н ч е н  
Н у х р а т  п а т ш а  у м ĕ н ч е  
К и р е в с ĕ р  ĕ ç  т у н ă ш ă н  
В у т т а  т ы т с а  п е р с с р с н  
Ç ă к  е н н е л л е  ш ă в ă н н ă .
К у н т а  к ă ш т а . х  п у р ă н с а н .  
Ч ĕ т р е м е ш к ĕ н  п ă р а х с а н  
П е р с е  ç н т е т  к ĕ р к у н н е  
К и р ĕ ш м е т ĕ н  ч у л  ç у р т н е .
А н а  х у ç и  ĕ ш к ĕ р т е т .
Ç а в  в ă х ă т р а х  х ĕ с ĕ р л е т  
Х у р а л ç ă р а  л а р м а ш к ă н .
Ч ă в а ш  ч у н н е  и л м с ш к ĕ н .  
Ç а в ă н п а  в ă л  ç а к ă н т а  
Х ă й н е  т ы т а т ь  у с а л л а .  
Ш ă п а т а н а ,  н р с ĕ р е .
Ч ă р к ă ш  а с а р - п и с е р е .  
Ç ĕ н т е р м е л л е  п и л е ш п е .  
Ç е к ĕ л л е н с е  ÿ с н и п е .
Х а л е х  в ĕ ç т с р  в ă р м а н а .
У н  п е к  п н л е ш  ч ă т л ă х р а  

Ш у р ă  ш ă р ç а  в ă й ĕ п е  
С н к п ă р ç а р а н  м а н ĕ п е  
П у л с а  т ă ч ĕ  с а р  с ă п с а .
С ă п с а  в ĕ ç р ĕ  н ă р л а с а  
С ĕ м - с ĕ м  ч ă т л ă х  в ă р м а н а .
У р а  п у с м а н  н ы р ă н а .
С ă п с а  т у п а т ь  п ĕ р  ç ĕ р т е  
Ç е к ĕ л л е н н ĕ  п н л е ш е .

' Х ÿ ç с а н  ç е к ĕ л  т у р а т н е  
А м ă р т к а й ă к  п у л а т ь  т е  
В ĕ ç е т  Ш у ç ă м  х ĕ р р и н е .

У л ă п  н а т т ă р  у м ĕ н ч е  
К а л л е х  в ă л  ç ы н  -  С и к п ă р ç а .



Çăмламаса, асамçа.
Çамки урлă çнллснсе 
Çапать çекĕл пнлсшпе.

Çăмламас халь - Шăпатан. 
Чанрасланнă вăл аван.
Сехрн хăпса кайннпе 
Лекет Улăп аллнне.
- Мĕншĕн эсĕ алхасрăн. 
Пнрĕн çула ма татрăн?
Ыйтать Улăп усалран,
Внлме маннă Шăпатанран.

Шăпатан тăрать чĕтресе, 
Тытамакла ехлетсе,
Куçĕ-пуçĕ ун чармак 
Кбçех снксе тухасла.
-  Çакăнтн çул кукрннче 
Эс хуралçă, пслмслле.
Ват Кирĕшмет йăвннс 
Пнрĕн мĕнлс çнтмелле?
Çул кăтартса яратăн -  
Сывах тăрса юлатăн.
Çул-йĕр тупса памастăн 
Кунтах внлĕ.м тупатăн.

Шăпатан тăрать аптраса, 
Хăрăк шăлне кăтартса.
Халь тс Улăп умĕнче 
Ирсĕр шухăш пуçĕнче. 
Шăпаган нрсĕр шухăшне 
Пытармашкăн тăрăшать. 
Çавăнпа Улăп умĕнче 
Иăпăлтатма тытăнать:
-  Пархатарлă ĕçÿ сан.
Мĕн хушатăн— тăватăп.
Еçĕ пулать çавăн пск:
Пĕк Кнрĕшмет тĕ^ыенет.
Чăваш телейĕ вăй нлет.

Хура халăх хĕпĕртет. 
Çавăншăн, Улăп. эс мана 
Пăлхар халăх умĕнче 
Хÿтĕлесе калаччĕ,
Халăх телейне хăтарма, 
Кнрĕшмете аркатма 
Пнре Шăпатан пулăшрĕ 
Тесем халăх пÿртĕнче.
Аслă Пăлхар хулннче,- 
Терĕ Шăпатаи хăраса 
Çеклĕ пилеше курсанах.
-  Каçаратпăр çавăншăн, 
Хамăр хушша нлстпĕр.

Ват Кнрĕшмет çĕрĕнче 
Паттăрсем халь-  внççĕш тс. 
Çул тăсăлать уй-хирпе, 
Катмар чулсем хушшипе.

Ват Кнрĕшмст çĕрĕнчс 
Тĕлĕнтерст çулĕ те.
Яка — кантăк сарнă пек. 
Такансăр ÿт ÿкмслле.
Çул айккнсем -  çут хÿме. 
Вĕсенчсн юлмасть маччи те. 
Куити сывлăш пăрланнă. 
Аяккалла çул çуккă. 
Тавралăха пăхатăн.
Пăлтах витĕр куратăн: 
Выльăхсене. чурăшне, 
Кайăксене. çынсене.
Анчах вĕсем чулланнă. 
сВилнĕ вырăн» ку тетĕн.

Снсмен-кĕтмен хушăрах 
Çул улшăнчĕ самантрах. 
Кайма май çук малалла. 
Чакма та çук каялла.
Улăп пуплет хăй тĕллĕн:



Чăвашăн пур пĕр кăлтăк. 
Ененет вал çăмăллăн. 
Шăпатана ĕненсе 
Лекрбмĕр серелене.
Юратнă тус, Снкпăрçа, 
Мĕскер калать çут шăрçа?

Снкпăрçа çут шăрçана 
Шăл айĕнчен кăларчĕ.
Шăрçа çамрăк паттăра 
Йăлт-йăлт çнçсе каларĕ:
-  Виç çул сирĕн умăрта. 
Пĕрремĕшĕ - хыçăрта. 
Иккĕмĕшĕ -  шăтăкра. 
Виççĕмĕшĕ- умăрта. 
Хыçалтн çул сехетрен 
Çинçе пулать шур çипрен. 
Каялла çул тăсатăр -  
Шăпатан кулли пулатăр. 
Каяс тесен утпала
Çĕр шăтăкне сикмелле.
Унта виç çул куратăр.
Виçĕ çултан пĕр çул çеç 
Кирĕшмет патне çнтерет.

Снкпăрçа çут шăрçине 
Шăлĕ айне хурнччен 
Хушрĕ кăштах шутласан:
-  Кĕпе пăрçн ту манран! 

Çэв вăхăтрах Сикпăрçа
Пулса тăчĕ ват пăрçа.
Çĕр пăрçннчен лутрарах.
Çын пăрçинчен çутăрах.
Çул пнтĕрĕнсе ларнччен. 
Иăлт пăрланса кайнччен 
Пăрçа пырать снккнпе.

Çĕрпÿ паттăр ăйăрне 
Снктĕрчĕ çĕр шăтăкне.

Шăтăк çутн -  ячĕ çеç,
Ана туять Снкпăрçа.
Пăхать йĕрн-тавралла.
Ашра калать ак çапла:

Кунтн çулсем юнланнă. 
Внççĕшĕ те внç тĕслĕ.
Çулсем çннче йĕрсем пур. 
Анчах темшĕн пĕр пек. мур. 
Тĕрĕслем-ха. Васкас мар.
Çав çулсемпе кам чупать?

Çĕрпÿ паттăр ăйрине 
Выртма хушрĕ çул çнне.
Хăй те выртрĕ тăсăлса.
Внлнĕ çын нек курăнса 
Çÿлте, умри çул çинче. 
Сывлăш пĕтсе çнтнччен 
Хăрхашла сас илтĕнчĕ: 
«Мнлке çннче ват карчăк, 
Çын вупăрс? Чăн та вăл!» 
Улăп паттăр сăмсннчен 
Юнĕ тапать нк енчен

Вупăр карчăк савăнать, 
Çавăнпа вăл. ват кушак. 
Антăхакан Улăпа 
Пусса выртать ахăрса.
Çын шутĕнчен кăларма 
Пăвать. туллать. муталать.

Кушак каллех ват Вупăр. 
Пăхма ытла тăрлавсăр. 
Милке çнне утланать.
Çĕрпÿ паттăр çумĕпе 
Хăй çулĕпех ыткăнать.

Ват Кирĕшмет Вупăра 
Кĕтсе илет йăвара. 
Кĕрсессĕнех ыталать. 
Çурăмĕнчен ачашлать



Пăрçа хытă çыртнăран 
Нунăр карчăк шарт! снкет. 
Кирĕшмете янахран 
Пуçбпсле лектерет.
Капан шăлне çавантах 
Хуçеа хурать хăрйкран. 
Кнрĕшмечб тарăхать. 
Чармак куçĕ хСм сапать:

Эс манран-н мăшкăллан. 
Куç умснчех ашкăнан?! 
Тухса тасал нăваран.
Савнн мар эс паянтан!

Вупйр хытах есĕклст. 
Кнрĕшмсте хнрĕçлст: 

Хăвалатăн? Вăт çапла 
Тав тăвасшăн >с мана?
Эп мĕн чуун* вăн хутăм.
Сан тăшманна тĕп турăм.

Кай еннелле тннкерсен 
(Паргах снкет Кнрĕшмет 
Вупăр уçнă çул-йĕрпе 
Сывлăш пырать кĕрлесс. 
Улăп паттăр карăнса 
Илст тарăн (-ыв.1 аса 
Улăп тăрать, утланать.
Вут хĕçне те кăларать.

Ирсĕр туйрĕ самантрах 
Улăп çнтет йăвана.
Çĕр айĕнчн çул çннче -  
Çĕрпÿ паттăр ут çннче.
Ват Кнрĕшмст кăн-кăвак: 
Тарăхннпе кускалать.
Çнллн хытă хыпнăран 
Тем те калать Вупăра:

Эс мана тбп тăвасшăн. 
Ман пурлăхпа савнасшăн,

Çавăнпа та вĕсене 
Çул кăтартнă ман снне.

Ват Вупăра Кирĕшмет 
Тытса лăскать çÿçĕнчсн. 
Вупăр карчăк та вара 
Ана чавать пнтĕнчен.
Улăпĕ те пнкенсе 
Пĕрех сулать хĕççнпе.
Хÿме пуçлать ишĕлме. 
Ернпелен нрĕлме.

Çав вăхăтрах Вупăра 
Пăрçа пуçлать кăшлама. 
Усал пуçлать хыçăнма. 
Хыçăннă чух ват пăрçа 
Кирĕшмет çине ыткăнать, 
Çĕвĕ айнс пытанать. 
Шăлĕссне тасатать.

Кирĕшмет асам туйнпе 
Тивретесшĕн Улăна.
Çав вăхăтрах пăрçи те 
Çыртса илет чарсăрла.
Туя лскмест Улăпа.

Туллн уйăх хăпарать. 
Улăн çулне çутатать.
Ват Кирĕшмет ахлатать.
Мим тума вăл аптăрать. 
Куçран калать Вупăра: 

Пулăш мана йывăрта! 
Кирбшмете хĕрхенсе, 

Вупăр çÿçне вĕçтерсе 
Уйăх патнс внрхĕнет.
Çулне тăсать çил касса. 
Уйăха вăл тапăнать. 
Кышламашкăн тытăнать.

Уйăх çутн çухалать,
Сĕм тĕттĕм. ннм курăнмасть.



Кнрĕшмечĕ савăмать.
Ашра çапла шухăшлать:
«Çак Улăпран тĕттемрс 
Вутчуль пулать -  снсмест тс».

Çав вăхйтрах читлĕхрен 
Телей çыру ялкăшать.
Хăн çутнпе ннçетрен 
Улăпа çул кăтартать 
Чнтлĕхрен çут тухнăран 
Ват Кнрĕшмет тарăхать.
Шур туйнпс çавăншăн 
Читлĕхе вăл çапасшан.
Анчах пăрçа çыртнăран 
Чнтлĕхе ннм тăваймастъ,

Улăп паттăр çывхарать, 
Ват Кирĕшмет кускалать, 
Урлă-пнрлĕ пăхкалать.
Туртса нлет туйнне.
Пеме тăрать тĕллесе.
Анчах пăрçа çыртнннчен 
Туйн укст çĕрслле.
-  Эс те Улăп майлă-и,
Эсĕ çакна манна-н? -  
Тет те асам туяна 
Тытса хуçать çурмаран.
Хăй шăтăка пытанать.
Курать: Çĕрпÿ çывхарать. 
Кнрĕшмет час хăй çулне 
Улăштарать. Ун умне 
Сиксе анать Сикпăрçа.
Çулне татать халь çын та. 
Кнрĕшмет те кай енне 
Тарма тăрать аптраса.
Улăп паттăр ун умне 
Тухать хĕçнс хăмсарса:
— Тннех лекрĕн, Кирĕшмет.

Вилме маннă шеремст'
Улăп лăскать усала. 

Кнрĕшмете. аскăна.
Мĕнле чулсем ман умра^ 

Лешсем мĕншĕн купара?
Умри чулсем шур чулсе.м. 

Купарисем -  вутчульсем! 
Снкпăрçари çут шăрçа:

-  Суять,- терĕ тарăхса.- 
Шурă чулсем -  чĕрчунсем. 
Пывăç-курăк -  вутчульсем

Тăшман умрах суйнăран -  
Хăлха чикки çавăнтах.
Улăп лăскать усала 
Кĕçех чунĕ тухмалла.
-  Ан вĕлерĕр тархасшăн. 
Асамлăха сиретĕп

Ват Кирĕшмет туйине. 
Паçăр хуçса пенине.
Туртса нлет хăй еннс 
Çыхăитарса ик вĕçне.

Пăлтан-пултан хушнипс. 
Алри туя тулкншпе 
Мĕнпур асам снрĕлтĕр. 
Чулссм. пурте чĕрĕлĕр!

Ак тамаша! Вăр-варах, 
Пăхса тăнă вăхăтра. 
Чулĕсенчен çын пулчĕç.
Улăп тавра пухăнчĕç 

Умри тĕнче ешерет. 
Кнчсмлĕхе пĕтерет 
Читлĕх Улăп аллинче.
Тслей чăваш хушшннче.



Вăтăр улт т ăмĕш  юрă
ПАТТИ ХУН ЧЛВАШ ÇĔРШЫВНЕ ТАПАННИ

Ч ă ва ш р а  х а л ă х  т г л е й л ĕ .
А н ч а х  çаа п у р н е  т е  к и л ĕ ш м е е т . вĕс ем  У л ă п р а н  х ă т ă л а с ш ă н . У л ă п а  
п е т е р м е  К и й ÿ  ас.тă к ĕ н с ç н е , П а т т и  х у н а  т а р х а с л а ç ç ĕ . П а т т и  
х у н  П а ш т а н  п а т т ă р п а  Ч ă ва ш  ç ĕ р ĕ н ч с . У л ă п  П а ш т а н  п а т т ă р п а  

ç а п ă ç а т ь , а н а  ç е н т с р е т .

А н  к у л и н ă р ,  в а т т и с е м ,

Пурнăçпала шурнисем.
Внлĕм кунта пулмасть тек,

, Инрахăçа тухнă тет.
Çыру-телен халăхра,

Ыра пуриăç Чăвашра 
Çавăнпа чăваш савăнать.
Çнне пустав тăхăнать.
Вĕр çĕн аттн-пушмакки,
Урана шывсем нманнн.
Выльăх-чĕрлĕх картншпе.
Пыл-çу тăрать каткипе.
Тĕлĕнмелле ăйрнсем.
Тнп аш çисе ÿсннсем.
Çăва тухсан вĕсене 
Çĕн çуиана кÿлмелло.
Хĕл ларсассăн кашнине 
Урапана тĕртмелле.
Çула тухсан уй-хнре 
Вĕçен кăйкăр темолле.

Тыр-пул ÿксе пулнипе.
Пур ĕç ăнса пынипе 
Пура туллн тыр-пулсом.
Çÿпçо туллн çипуçсем.
Уяв çнтсен ĕçкĕре.
Мал енче те кай енче.
Кĕрекере пуш вырăи.
Вăл чапли те пнт капăр.
«Улăп валлн» ку теççĕ.
Курка тытса юрлаççĕ.
Улăп паттăр. Улăи паттăр, çак ĕçкĕро çук.
Вăл Пăлхарта. вăл Пăлхарта. Нухрат патĕнчо. 
Халăха вăл. халăха вăл унта манас çук,
Халăх кăна, халăх кăна унăн чĕрннче. 
Хнсеплетпĕр. хисеплетпĕр Улăпа эпир.
Тав тăватпăр. тав тăватпăр, халь ăна эпнр. 
Халь çак ĕçке кнлес пулсан-пуш ă вырăн иур. 
Çĕр внтреллĕ çĕн пичкере симпыл сăрн иур. 
Çуркуннепе сарпнкесем урам хушшинче 
Каска çинче юрă хывса çапнă шур пнре.
Çĕр çырлн пек пиçсе çитнĕ хĕрĕн çÿпçннче 
Икçĕр сÿре шур пнр пулнă тоççĕ кашнинче. 
Каçалапа ял варринчи йăмра айĕнче 
Тĕр тĕрленĕ чăваш хĕрĕ тантăшĕсемпе.
Тĕр тĕрленĕ нурçăн çннпе, савăннипе çко.
Улăп паттăр сăн-сăпачĕ тĕрре ÿкнĕ те.
Каç пулас чух хсрупраçсем вăййа пухăннă. 
Каччисем те килте ларман, вăййа хутшăннă. 
Ват уйăхăн ват чĕри те хумханса тăнă,
Топĕр чухнс хумханнипе аима та маннă.
Пывăç пахчи çнмĕçĕсемпе йăтăнса тăнă, 
Кĕркуннопо пахча хуçи ăна пуçтарнă. 
Лэв-лавĕпе умлă-хыçлă Пăлхар хулине 
Вăл çимĕçне сутма кайнă хăй ÿсторннне.
Çав хулара тем чул хуçа, вĕсен тем те пур, 
Укçа пултăр, кăмăл пултăр -  паха тавар пур.



Çнтм&л çнчĕ патшалăхран хуçасем ларнă, 
Таварсене Атăл тăрăх вĕсем турттарнă. 
Кнтай хуçин пурçăн пнрĕ çнтмĕл тĕслн-çке. 
Ана нлме чăвашăн та укçи пур нккен.
Ирак хуçнн лавккннче пур хура хутаçсем. 
Иçĕм çырлн.,айва. улма. ннжнр. маййрсем. 
Хаэар хуçи кашни çулах кĕтĕвĕпе тухнă, 
Уйра ÿенĕ ăйăрсеие Чăвашра сутнă. 
Вырйссем те çав хулана килнĕ сут тума, 
Таварĕсем чаплă вĕсен -  пĕлеççĕ сутма. 
Чăвашсем те таварсене чапла кăларнй, 
Ютран килнĕ хуçа чунне ялан хумхатна. 
Хаш-пĕрнсем Чйваш çĕрне юриех килнĕ,
Ун пеккнсем чăвашсенчен питĕ тĕлĕннĕ. 
Чăваш тăнлă пуçлă пулнă, тем те пĕр пĕлнĕ. 
Хутеем çнне. ылтйн çине сăнсем ÿкернĕ 
Хаш-пĕрнсем ятарласа чулсем якатна.
Унта вара чулсем çнне çырусем çырна.
Хура çăхан улпутсем.
Тата хăШ-пĕр вайпутсем.
Халйх ырă курнншĕн.
Куçран пЙхма маннишĕн.
Кÿтсе çитнĕ тарăхпа 
Ылханаççĕ Улапа.
Улăп çулне татмашкйн.
Ана сăтăр тумашкйн 
Çĕрме пуян танрашсем.
Ик ураллй кашкйрсем 
^пĕнтернĕ внтресем.
Катка, чашăк-тирĕксем.

Çавах Улăп çул çÿрет.
Ташмансене вйл тÿнккет.
Хура халăх ыр курать.
Ана ялан ыр сунать 

Аптраннпе улпутсем,
Сĕнтĕр мйрса тусĕсем.

Çнч ту çинчи Кийÿне 
Тĕттĕм каç чух. кĕркунне. 
Вйрттйн янй элскçĕ.
Çав элскçĕ кĕвĕçсе 
Кнйÿн аслă ĕмпĕвпе. 
Улатимĕр ятлнпе.
Çвяттуй ятне илнипе, 
Сÿпĕлтетнĕ елчелле.
Суя нрсĕр куççульне 
Тăкма пĕлнĕ КиЙÿрс.

Аслă ĕмпÿ, хĕрхенсем. 
Хута кĕрсем çвяттуйла. 
Улйп пнре çаратать. 
Çарамаса хăварать.
Сахал мар сан маттурсем. 
Улăпран та сатурсем.
Эс вĕсемпе Пйлхара 
Çнт те тĕп ту Улăпа. 
Уншăн ахаль тумастпар. 
Куланайссм саплатпар, 
Саи самахран тухмастпăр. 
Чăваш патши пулатăн.

Аслă ĕмпÿ çвяттуйла 
Хуравланă ак çапла:

Чăваш халăх пуставпа, 
Кашнин атă урара.
Мана куçран пăхас çук, 
Куланайне тÿлес çук. 
Вырăс халăх ăстай та 
Çĕрме пуян ылтăнпа.
Татах пуйма Пăлхара 
Мĕншĕн вара каймалла? 
Чăвашпа вырăс хушшинче 
Туслăх пĕтĕ çавйн чух -  
Çак сăмаха эс асту 
Мунчарн шур чул çннче



Хăмла шăтса ÿссессĕн. 
Хăмлн сăра тунă чух 
Шурă чул пек путсассăн. 
Хăмла ун пск путас çук. 
Чул çннчс тс ÿсес çук. 
Чăвашиа вырăс хушшннчс 
Туслăх пĕтмĕ нихçан та 

Аслă ĕмпÿ хуравс 
Улпутсемшĕн -  çнвĕч хĕç. 
Вĕссн кĕвĕç чĕринс 
Касса çурать кашнннне. 
Çавна кура улпутссм.
Пуяс тесен -  пурсуйссм, 
Самай тĕттĕм каçхнне 
Ватă ăвăс хÿттинче 
Каварлăхпа хыиаççĕ, 
Пĕр-пĕрнне калаççĕ:

Тĕпрсн пуян çынсене, 
Чаплă улпут йăхсене.
Çĕр кăваин пулсан та. 
Упрансаи та ыр ятпа 
Аслă ĕмпÿ Кийÿрен 
Пулăшмарĕ ннмĕн те.
~  Халăх ннре нтлемсст, 
Улăп гшре пĕтерет.
Аçта кайса кĕмелле.
Аçта пуçа чикмелле?
Пнре хальхи асапран.
Тен. хăтарĕç тухăçран? 
Унтах Паттн хун та халь. 
Супетей те çавăнтах.
Паттн пуçне çавракан 
Евчĕ кнрлĕ пнре халь. 
Сĕнтĕр марсан чĕлхние 
Шуйтган тупса çакнă тен. 
Çампа тем те кастарать.

Такам иуçне çавăрать.
Паттн хуипа калаçма 
Ана ярар тухăçа,
Сĕнтĕр мăрса çул-йĕрне 
Пĕлтерер мар ннкама,
Суя сăмах илĕртмс 
Юри сарар халăхра.
Сăмах пултăр ак çапла:
Кăмăллă хĕр тупманран 
Сĕнтер мăрса авланман.
Халь хĕр шырать тулайра.
Ашшĕ ятне каласан 
Ана такам хĕр парĕ,
Асне-тăннс кăтартсаи 
Хун хĕрне тс çураçĕ.

Сĕнтĕр мăрса çнч ютра,
Кĕрт йыттн те -  вăтанмасть.
Патти хунпа якалса 
Кскĕртмелле калаçать.

Ах, хĕвел хун, каçар мана. хăв чуруиа. 
Чăрсăр сăмах вакланншĕн эп сан умра.
Ах. уйăх хун, Нухрат натша вăл тунката, 
Вăл сан пата парне ячĕ çак хутаçпа.
Ватă сыснан хуртлă пуçне ай сарăмис.
Мĕнле мăшкăл! Чăтма йывăр ун кулăшне.
Эс аллах пск. Пирĕн иатша. Нухрат патша, 
Йÿтеленчĕ Улăп хыççăн пĕрмай каЙса.
Улăп ăна мĕскер хушать, çавна тăвать.
Сана хурлать. Тем те калать. ăна савать.
Çын умĕнче Улăп санран хыт мăшкăллать.
Уй качаки. пыйтлă çăхан тесс калать.
Эс Чăваша çитсенех 
Пăлхар аслă хапхине.
Йăлт хурăçран туннне,
Çапатпăр та вататпăр,
Яри уçса яратпăр.



Улăпа тбп тусассăн 
Хунсен хунĕ пулатăн.
Эпнр пурте Пăлхарта 
Хнсеплесс нланах 
Сана Йăтса çурĕпСр. 
Санран эпĕ. Паттн хун. 
Çут тĕнчерн ырă чун, 
Аллахран пск ыйтатăп: 
Чурусене пулăшсам.
Пире пĕтме ан парсам. 
Ханссн ханĕ, Паттн хун. 
Эсĕ маншăн аллах пул: 
Нухрат патшан пĕр хĕрне, 
Унăн ячĕ Сарино,
Улăп тăшмаи арăмие. 
Мана. Сĕнтĕр мăрсана. 
Кăмăл туса халалла 

Паттн каять тарăхса. 
Вăрçсă калать Мăрсана:
— Сана вăл мар, саламат 
Кирлĕ паян ман патра! 
Нухрат хĕрĕ Сарнне.
Улăп паттăр арăмĕ. 
Çăтмах пахчн чечекĕ, 
Аллахăн ыр шерпечĕ 
Терĕн мана шантарса. 
Савăнтартăн эс мана.
Улăп паттăр арăмĕ,
Уйăх сăнлă Сарине,
Манпа йывăр пулатех,
Ачн - йытта юратех.
Эпĕ Паттн, хуисен хун, 
Ман пекки çук ырă чун. 
Пăтă куçне çнекен 
Теççĕ мана тĕнчере.
Утап-тĕнче чĕтренет.

Сурап -  халăх тĕпленет.
Эпир иккĕн Паштанпа 
Тĕп тăватпăр чăваша,
Кайран Улăп паттăра...
Параппан нултăр ун тнрĕ! 
ÿтне-пуçне йыт çитĕр.
Итле. внэир. эп сана 
Сç хушатăп паянах:
Чăваш мулне тустарма.
Сар хĕрсемпе выляма 
Çарпа тухан ман хыçран.
Хăçан тетĕн? Ыранах!
Аллах мана вăй патăр.
Тасамарсем тĕп пултăр!

Çапах Паттн çуçенет.
Чатăрĕичен тухиччсн,
Патша патне кайиччен 
Чĕркуçленет Паттн хун,
Кĕл тумалли вăхăт ун.
-  Эсĕ вилнĕ пулсассăн та. Калай хун. 
Ан ман мана. вĕрн çулăм. Калай хун. 
Аçу кăвак чул сан, Калай хун.
Аннÿ -  хĕрнĕ хурăç, Калай хун. 
Кĕлтăватăп сана. Калай хун.
Эп тăшмана аркатсассăн, Калай хун. 
Эп чăвашран таврăнсассăн, Калаи хун. 
Аш кăмăлпа сана парап, Калай хун, 
Тихан ăшрн çуне, Калай хун.
Эсĕ мана телей парсам, Калай хун, 
Урхамаха çунат парсам, Калай хун, 
Алăма та сулăм парсам, Калай хун, 
Ватă пуçа ăстăн парсам, Калай хун. 
Аллах!
Аллах!
Аллах!

Паттн хуна йăтса тухрĕç.



Лаши çине утлантарчеç.
Кукăр хĕçне çумне çакрĕç.
Паштан енне çул кăтартрĕç.

Тĕпсĕр тарăн мăн çырмара 
Вăл Паштана çапла йыхрать:

Э-э! Э-э! Паштан паттăр!
Эп -  Паттн хун! Кĕтеп сана. паттăр!
Эс ман умма тухма васка.
Чăваш çĕрне пĕрле каяр!

Тĕпсĕр çырма варрннчен.
Катмар чулсем хушшннчен 
Сиксе тухрĕ арăслан,
Вăл пĕтĕмпех ылтăнран.

Паштан иаттăр уласан,
Чĕрннссмпе çĕр чавсан 
Чăвашалла кастарчĕç.
Пĕр лапамра чарăнчĕç.
Уита,.çаран пуçĕнче,
Кÿме юпи лартрĕç те 
Тултаи карчĕç тирсемпе,
Шалта сарчĕç кавнрнс.
Унтан Пăлхар хулине.
Нухрат патшан тĕп кнлне 
Хуса ячĕç йыхравçа,
Капан шăллă Ураçа.

Ураç Çитет Пăлхара 
Мăн сăмсине каçăртса,
Калать чăваш патшнне 
Кастарса йыт сассипе:
-  Хăнуна эс, хунссн хунне. Патти хуна. 
Хĕвсл хунне, уйăх хунне, Паттн хуна.
Уипа пĕрлс чи паттăра, Паштана та. 
Паттăрсенчен чи паттăра. Паштана та, 
Хирĕç тухса кĕтсе нлтер. Нухрат патша, 
Нухрат тăмпай, эс паянтан патша та мар, 
Эс паянтан хунсен хунĕн чурн анчах.

Çапла калать хунсен хунĕ таса Патти.
Çапла калать Паштан паттăр. Хăлхуна чнк. 
Хĕрĕх те пĕр ват юманран çуна тутар.
Хĕрĕх те пĕр ăйăра эс халех пустар.
Вĕссмсĕр пуçсăр Çилçуната шариклеттер,
Аш çăвĕие нкерчсене лайăх сĕртер.
Шерпетне те, симпылне те хатĕрлеттер 
Эс çавссне çĕр çунана тиеттерсем.
Эс вĕсене хăвах леçен. Çавна асту:
Кавир сарма. апатланма. ура çума.
Таш ташласа е юрласа хунăн чунне уçма 
Улăп арăмне, Саринене. манпа яран.
Ун çнпуçĕ чаплă пултăр хун хĕрĕнчсн.
Нухрат патша вăл хушнă пек тумасассăн. 
Паттипе эс тилĕ вăййи вылясассăн.
Сан Пăлхартан Чĕмпĕрти пек чул та юлмĕ. 
Тĕп хуларан кĕл купнсем кăна кхтĕ.
Çур халăху пуçне хурĕ. ан ман çавна,
Пуç хуманнн- чура пулĕ, ан ман çавна.
-  Эпĕ, хун пек, çăхан пулнă пулсан.
-Патти хун пек. кашкăр пулнă пулсан.
Пыт чĕлхÿне тататтăмччĕ санне паян.
Ик куçна та шăтараттăм санне паян.
Чăваш йăваш. айванран мар, ыр кăмăлран. 
Чăваш халăх хăравçă мар. сатур вăйран. 
Паттн хуншăн йыхравçăна айăпламасть. 
Йыхравçăна хăй çĕрĕнче хĕн кăтартмастъ.
Хăв асапна хăвах курăн Эсĕ кунтан.
Ман хыçран ут. кайса пăхар халь кантăкран. 
Улăп паттăр Патти хунпа йĕк Паштана 
Тăн кĕртнине кăтартам-ха халь эп сана.
Авă унта - Макаç лаппи. Куратăн н?
Çав лапамра Улăп наттăр. Куратăн-и?
Терĕ патша йыхравçăна мăн пÿлĕмрсн.

Ураç сиксе чĕтрет мĕн курнинчен.
Аслати пек Улăи сасси янранинчен.



-  Пмхрав ятăр патшана, 
Çавăнпа эп çак.пнта!
Ма тухмастăр ман пата? -  
Улăп мнтрс тăшмантан. 
Лешсем снксе тарсанах. 
Хĕççнсене çаксанах 
Кăшкăраççĕ ăмăртса, 
Куçне-пуçне вылнтса.

Çапăçма е парăнма 
Эсĕ антăн лапама?
-  Эпĕ кнлтĕм лапама 
Паранма мар, çапăçма!
Терĕ Улăп тарăхса 
Аслатнллĕ уç саспа.
Паштан паттăр лăш вĕрет -  
Чукун нтем курăнать.
Улăп паттăр ал çĕклет -  
Тнмĕр нтем хывăнать.

Паштан тнмĕр нтемре 
Урлă-пнрлĕ кускалать.
Паттн хун ун хÿттннче 
Каçăр сăмса, чăнах та.

Паттн хунăн кукăр хĕç. 
Улăпăн та пур вутхĕç.
Кукăр хĕçрен вутхĕçĕ 
Чăнкăрт туса çеç нлчĕ. 
Вутхĕсĕнчен кукăр хĕç 
Внçĕ татăк пулчĕ-мĕн

Паштан паттăр кăшкăрсан 
Çутă тĕнче чĕтрерĕ,
Улăп çнне ыткăнсан 
Çырта-çырта нлейрĕ.
Анчах Улăп тумтирне, 
Кукамăшĕ паннне,
Паштан шăлĕ внтеймест,
Улăп çавна ннм снсмест.

Улăп сулать вутхĕçне 
Хĕçĕ çнçет хĕмленсе.
Паштан пулать çурмаран. 
Çавах укмест ураран 
Те ылтăнран тăнăран.
Те ăмланса кайнăран 
Паштан наттар ирĕлет. 
Хытсан каллех вăй кĕртет. 
Пĕр-пĕринпе пĕрлешет. 
Çапăçмашкăн чаранмасть. 
Сике-снке кăшкăрать.
Асав шăлне кăларать.
Улăп çнне ыткăнать.
Мăйран çыртса усăнать 

Пăва-пăва пĕр-пĕрне 
Тач ÿкеççĕ çĕр çине.
Каллех снксе тăраççĕ. 
Пĕр-пĕрине тарăхса 
Çавра-çавра çапаççĕ.
Çнч çухрăма çитиччеи 
Тнмĕр нтем тĕпренет. 
Вутăн-хĕмĕн сирпĕнет.

Улăп паттăр Паштана. 
Çичĕ ютрн тăшмана.
Хăйне çыртма тăрнччен 
Ярса нлет хÿрннчен.
Пĕр хутчен мар. çнч хутчен 
Çавра-çавра çапать те 
Упĕнтерсе вырттарать, 
Унтан чунне кăларать.
Ярса илет Паиггана. 
Явакласа хÿререн.
Пуçĕ тавра çавăрса 
Ыткăнтарать ннçете, 
Каракума çитмелле.
Унта çĕрсе иĕтмелле.



Вăтăр çиччĕмĕш юрă
УЛАП КАТРА АРАТНЕ ÇАЛНИ

Чйаашегн асяă нÇкг. Ч ÿк  п у ç л ă х ĕ  У лăп.
П ă лха р т а  вĕ р я гч е  уя лĕн чи  çаярăксен  ă я ă р т ă л ĕ . У лăн  ы вăлĕ У р т ея  
я а л а  т уха т ь . парне илет . У лАп КАтра ха лА хн е хуп ă р ла ка н  çич 

ю т сене çапса аркат ат ъ. К ăт ра а алли  кар  çалăратъ.

Темсл тени чСнтСрлб,
А р к и  в ĕ ç ĕ  к ĕ м ĕ л л ĕ 1.
Э р ч е н - м е р ч е н  Ч ĕ м п ĕ р т е ,
Э н н р  х а м ă р  х ă ш  е н ч е ?
Э н и р  х а м ă р  ç а в  ç ĕ р т е ,
Ч ÿ к  к е р м е н ĕ  у м ĕ н ч е .

П а я н х н  к у н  -  ч а п л ă  к у н ,
К у н т а  п а я н  а с л ă  ч ÿ к .
Ç а в н а  п у р т е  п ĕ л н ĕ р е н  
А с л ă  ч ÿ к е  н р т т е р м е .
П ÿ л ĕ х с е м п е  к а л а ç м а  
Ч ă в а ш  к и л н ĕ  п у р  е н ч е н .
П ÿ л с х с е м  т е  с а х а л  м а р ,
Ç ĕ р е  п ĕ р р е  ç н т е й м е с т .
Ч ÿ к  к е р м е н ĕ  т е  к а п м а р ,
Х у р а л т у р а н  ç ÿ л л ĕ р е х .
Ч ÿ к  к е р м е н ĕ  ç у м ĕ п е  
М ă н  ш ы в  ю х а т ь  е р н п е ,
Ш ы в ĕ  ы т л а  т а с а р а н

1 Сутмаляи юмах -  Ç.1хан.

Т ĕ п ĕ  к у р н а т ь  а в а н а х .
Ч ÿ к  к е р м е н ĕ  х ÿ т т и н ч е ,
М ă н  ю х а н ш ы в  х ĕ р р и н ч е ,  
С а м ă р л а т с а  я н ă р а н  
К ĕ т ÿ  в ы р т а т ь  т у т ă р а н .

А с л ă  ă с л а в ç ă  п у л н а р а н  

А с л ă  ч ÿ к п у ç  У л ă п  х а л ь .
С ç е  т ĕ п л ĕ  т у н ă р а н  
М у х т а в р а  в ă л  я л а н а х .
У л ă п р и  ч ÿ к  т у м ĕ  т е т .  
Ш и р - П ă л х а р т а н  ю л н н  т е т ,

А с л ă  ч ÿ к п у ç  в ы р ă н ч е  
У л ă п  т ă р а т ь  х н с е и р е .
Ю р л а с а  к ĕ л т ă в а т ь  т е .
И к  а л л и н е  ç ĕ к л е т  т е  
Ç а п л а  к а л а т ь  ç ы н с е н е :

П у л ĕ х с е н е  ю р а м а .

К ă м ă л ĕ с е н е  ç е м ç е т м е ,
П н р е  й ă л а  х у ш н ă  п е к  
К а й с а  ă с ă р  Т а н  ш ы в н е .
Т а н  ш ы в н е ,  к ă ш т  с н в в и н е ,

Т ă р н а  к у ç  п е к  т а с и н е  
В ы л ь ă х с е н е  с а п р ĕ ç  т е  

У н т а н  ç а п л а  к а л а р ĕ ç ^
В ы л ь ă х  т ă р - т ă р  ч ĕ т р е р е ,  

М ă н т у р р а  т а  к и л ĕ ш р ĕ .
У л ă п  т ă р а т ь  п у ç ç а п с а  

Т у х ă ç а л л а  ç а в р ă н с а .
Т ă с а т ь  м ă н ч ÿ к  к ĕ л л и н е ,  
А в а л т а н а х  х у н и н е :
« Э й ,  М ă н т у р ă !
Э й .  А с л ă  К е п е  т у р а !
Э й .  П и х а м п а р  т у р ă !
Э й ,  Ç у т к у н  т у р ă !
Ы т т и  т у р ă с е м  т е  п и р е  а н  м а н ă р .  

П н р ĕ н  х у т а  к ĕ р ĕ р .



Снрĕнтен пуççапса ыЙтатпăр.
Снрĕнтен тархасласа ыйтатпăр:
Ырлăх-сывлăх парăр пнре,
Хĕн-хурсснчен çăлса хăварăр пнре.
Тăшмансене пнрĕн енне çулсем ан кăтартăр. 
Çумăрĕ те çутăр кирлĕ вăхăтра.
Юрĕ те хĕл каçа хулăм пултăр уйра 
Пăр ан çаптăр, ăш ан тивтĕр тыр-пула.
Хĕвелĕ те ăшăтса пăхтăр.
Тыр-пулсене çынтан çÿÿлĕ устерĕр.
Пучахĕсем партас пек пулччăр.
Тĕшшнсем йĕкел пек пулччăр.
Çитмĕл çнчĕ ăйăр сире паратпăр.
Çнтмĕл çичĕ вăкăр сире паратпăр,
Çитмĕл çичĕ така сире паратпăр
Снре валлн çитмĕл çнч хуран шÿрпе пĕçеретпĕр,
Снре валли çитмĕл çичĕ хуран пăтă пĕçеретпĕр.
Снре валлн çнтмĕл çичĕ катка чăкăт хатĕрлетиĕр.
Çитмĕл çичĕ пичце шерпет хатĕрлетпĕр.
Çырлахăр!
Çырлахăр!
Çырлахăр!»

Çавăнтах йăла хушннпе 
Каркаланса тăчсç тс 
Мăнтурă тавра çаврăнчĕç.
Çăк юрра та юрларĕç:
«Çаврăиса пыракан Тан шывĕ —
Сыпса пăхсан снмпыл тути калать-çке.
Валсм вырăннс тĕмс ларинччĕ.
Çаврăнса пыракан Тан шывĕ -  
Сыпса пăхсан эрсх тутн калать-çке.
Валем вырăнне -  тулли пÿлмеччĕ».

Халăх çиет шÿрпине.
Еçет мăнчÿк сăрнне,
Юрлать уйăх аниччен.
Чÿк керменне хупиччен.

Турăсене çитерме 
Такса хăварчĕç апатсем.

Улăп васкать Пăлхара.
Ун халь кнлте пулмалла. 
Ыран уяв. Вĕрмиче'
Çав уявра, ирхнне,
Ун пулмалла ачипе.
Унта ялан савăнăç, 
Вăйă-кулă. ăсталăх. 
Амăртусем тĕслĕрен, 
Суту-илÿ пур çĕрте.
Вунçнч çулхн ачасен -  
Мăйăхĕсем мамăк çеç -  
Кашнн çулах мухтанма 
Çав кун юлать асĕнче. 
Нухрат патша вĕсене. 
Пĕпс-сапа кунне те 
Çĕн хунава пуçтарать.
Çар уттипе уттарать.
Ун вăййинс вылятать. 
Нухрат патша уявра 
Çулĕ нумай нулсан та 
Пăхать ăмăрткайăкла.
Улăп паттăр сылтăмра,
Ват патшапа юнашар. 
Сулахайра Сарине,
Хăй хĕрĕпе, Снлиипе.

Патша сулать аллине, 
Параппан иуçлать ташшнне. 
Тнмĕр алăк уçăлать.
Çамрăк хунав курăнать, 
Пурте арçын ачасем 
Пурте яш так-хурăн пек.

1 В « р н и ч с  лслк чÿк куиб уив Аиие клляиА тăрах, Аня клшнм
I I  çул хыç\'ăн к*ркуни«* нрттсрн* (Лвт.)



П а р а п п а н  с а с с и  я н ă р а т ь .  
В ă р ç ă  в ă й й и  п у ç л а н а т ь .  
К а ш н и  й ĕ к ĕ т  а л л н н ч е  
В ĕ р е н м е л л и  х ĕ ç с е м  ç е ç .  
П ĕ р - п ĕ р и н е  к а с а ç ç ĕ ,  
Ç а в ă н т а х  ч и к с е  и л е ç ç ĕ .

П а т ш а  ç ÿ л т и  в ы р ă н т а н  
Л а й ă х  к у р а т ь - к а м  м а л т а .  
У р т е м ш ĕ н  в ă л  х ĕ п ĕ р т е т :  
« Ç а п ă ç а т ь  в ă л  й ĕ р к е л л е х .  
Х а м  в ĕ р е н т и ĕ  м е с л е т п е х .  
Н у м а й ă ш н е  ç ĕ н е т с е » .

Ç а в ă н т а х  ç ĕ н  х у н а в с е м ,  
Ç и е л е  т у х н ă  й ĕ к ĕ т с е м .
К а р а х  т ă ч ĕ ç  ĕ р е т п е .
Ч и  н н ç е т р н  п а р н е н е  
К а ш н н  п е р е т  у х ă п а .
Т ĕ л  -  и л е м л ĕ  т е  п а х а .  
Т ÿ м е р е н  к ă ш т  п ы с ă к р а х .  
А н ч а х  в ă л  т а  а я к р а  -  
Т и в р е т м е ш к ĕ н  ç ă м ă л  м а р .  
У р т е м  к ă н а  п а р н е н е  
С и р п ĕ н т е р ч ĕ  ç ĕ р е л л е .
Х а л ă х  м у х т а т ь  У р т е м е ,  
П а т ш а  с а в н а т ь  ç а в ă н ш ă н .

Н у х р а т  п а т ш а  х а с т а р л ă ,  
Х у ш а т ь  ç а м р ă к  х у н а в а  
К ĕ м е  ç а в р а  к е р м е н е .
У н т а  т ĕ р л ĕ  п а р н е с е м .
Ç и т м ĕ л  ç н ч ĕ  т ĕ с л и с е м ,  
С у й л а с а  н л  в ĕ с е н ч е н  
Х ă ш ĕ  ч у н а  т у р т н н н е .

Ç а м р ă к  ă р у  к е р м е н р е н  
Т у х с а с с ă н а х  п а р н е п е  
И р т р ĕ ç  п а т ш а  у м ĕ н ч е н  
П а р н и с е н е  ç ĕ к л е с е .

П а р н е  т ă р ă х  ç а в ă н т а х  
П а т ш а  п ĕ л ч ĕ  ç а к с е н е :
В ĕ с е н  с у м л ă  ĕ м ĕ т н е .
В ĕ с е н  ă ш р и  т у р т ă м н е ,
В ĕ с е н  ă с т ă н  к а р т ă ш н е .

У л ă п  а ч н  У р т е м  т е  
Ç а в  п ÿ л ĕ м р е  к ă м ă л п а  
П а р н е  и л н ĕ  с у й л а с а .
А н ч а х  Н у х р а т  п а т ш а н а  
У н  п е к  п а р н е  к и л ĕ ш м е с т .  
Т ĕ р т с е  к а л а т ь  У л ă п а :
_  С а н  а ч у н а ,  У р т е м е .  
К ĕ л м ĕ ç  п у р н ă ç  и л ĕ р т е т .  
Ш у т л а с а  п ă х  п у ç у п а :  
П а т ш а  ю н ĕ  в ĕ т  у н т а .
А ç т а  х у р а с  н а м ă с а ?
Ĕ н т ĕ  к а л ĕ ç  т а в р а р а  
Т у л а й р а  т а  ç а к ă н  п е к :  
« П ă л х а р  п а т ш и  р а т ĕ н ч е  
К ĕ л м ĕ ç  ю н ĕ  в ă й  и л е т .
У н  п е к  ю н п а  м а л а ш н е  
К а м  п ĕ р л е ш м е  к и л ĕ ш е т .  
П ă х - х а .  ы т т и  й ĕ к ĕ т с е м .  
М а н  к е р м е н р е  п у л н и с е м ,  
П а р н е  и л ч ĕ ç  -  м ĕ н л н н е ?  
П у л а с  е р т ÿ ç  ç ĕ л ĕ к н е .  
П у л а с  у с л а м ç ă  п а л л ă х н е .  
П у л а с  ă с ч а х  т у м т и р н е .  
С а н  У р т е м у . . .  П ĕ р  с ă м а х :  
А н  т ĕ л  п у л т ă р  в ă л  м а н п а .  
_  Э п  в ĕ с е н е  а н ч а х  м а р  
А с ă р х а р ă м .  Ç а к н а  т а :  
У н т а .  п ĕ р и н  а л л н н ч е ,  
П у л а с  п а т ш а н  т у й и н е .  
Т ĕ р ĕ с л ĕ х  ç у к  ç и л л ĕ х р е .  
К а л а ç с а  п ă х  э с  х ă й п е .



Ун хуравне анкарсам,- 
Терĕ Улăн патшана.

Уртем патша умĕнче 
Хурав тытать çакйн пек: 

Мана, патша, хуравшан 
Ан çнлленĕр тархасшăн. 
Пăнăшрăм-тăк. каçарсам 
Пурнăç саккн сарлака.
Ун çнйĕ те — яка мар. 
Çавăнпа çак хутаçа 
Эпĕ нлтĕм кăмăлпа.
Çав хутаçра ак çаксем: 
Çăкăр сăмсн. Кĕнеке. 
Çăкăрсăр эп анчах мар, 
Тĕнчерн пур патша та.
Тен. турă та пурнаймасть 
Эпĕ -  ача. Астăн та 
Çампа манăн айван-ха. 
Калас кнлет татăклăн. 
Уншăн мана каçарăр. 
Пурннчен асли тĕнчере 
Çăкăр кăна темелле.
Манрн парне. нккĕш те. 
Тухнă ăсчах аллннчен.
Хăй те кĕлмĕç пулсан та 
Кĕнекннче ăстăнсем.
Çав ăсчаха ăнлантăм: 
Хырăма тыт тутăра. 
Вĕренннне -  пуçăнта. 
Мĕнпур халăх уявра 
Каларĕçĕ ак çапла:
-  Уртем хуравĕ тĕрĕссх. 
Вăл та хывнă ашшĕне!

Патша Уртем çамрăка 
Пуçран шăлчĕ юратса. 
Анчах ашшĕ ывăлне

Ыталарĕ кăшт кăна.
Уртем тăван ашшĕпе 

Пĕрмай пĕрлс кнлĕнче.
Пушă пулнă вйхăтра 
Унран ыйтать калама 
Мĕн курннне, илтннне.
Аллипе мĕн тунннс.
Ашшĕ уншăн савăнать.
Ашра кăна яланах 
Çапла калать час-часах:
«Ывăлăм ман тнмлĕхре. 
Анкарагшăн пурне те».

Уяв нртсен Уртеме 
Хăйпе лартать юнашар.
Кайрап нуçлать сăмахно 
Çар вăййнне асăнса.

Санăн,-тет вăл сăмах май,- 
Сывлăху та начар мар.
Çнтелĕклĕ вăй-хал та.
Пуçу та сан пушă мар.
Пăрăлăху пуç таран 
Анчах вăрçă уйĕнчс 
Вĕссм саиран пăрăнĕç 
Çавна уяв кăтартрĕ.
Эсĕ ун чух Йĕкс пек 
Çавăрăнтăн темле те.
Сан йăрăлăх ун пеккн 
Ик ссхете çитĕ-ши?
Ан ман çавна нихçан та:
Вăрçăн - хăйĕн мсслсчĕ, 
Вăрçăн-хăйĕн хăюлăх.
Вăрçăн — хăйĕн пуçсăрлăх. 
Вăрçăн — хăйĕн вăрттăнлăх. 
Вăрçăн-Хăйĕн хăрушлăх. 
Варçăн -  хăйĕн куççулĕ.
Кашни халăх çар çынннн



Хăйно майлă çĕнесси,
Хăйĕн айне тăвассн.
Тăр ха. ывлам. ман ума,
Ана туян манран та.
Эс -  çар çыннн -  чăвашран, 
Эпĕ пулам -  тутартан.
Ну. пуçлăпăр «тытăçма».

Ачнпе ашшĕ хушшннче 
«Çапăçу» пырать ывннччен. 
«Тутарэ пĕлет сыхланма. 
Чăваш снкет кашкăрла, 
Анчах та вăл яланах 
Çĕре ÿкет кĕлте пек.

Вĕсем каннă вăхăтра 
Ана çинче çăхансем. 

ăхан патшн çавăнта 
ăмах тăсать савăнса.

Улăп илчĕ ăнкарса 
Ун самахне -  пурне те. 
Нÿмай ларчĕ чĕнмесĕр. 
Уртемрен куç илмесĕр.
Уртем унтан тĕлĕнчĕ.
— Эсĕ ĕнтĕ ача мар, 
Хура-шурра уйăран. 
Пурнăçăн пур хăй йăлн, 
И/ăла çыртса чăтмаллн. 
Çавăнпа та эп сана 
Астăн парап шантарса. 
Темле йывăр пулсан та 
Çухатмасăр ăстăнна 
Хăвна тытсам алăра.
Сисетĕп эп çавна та: 
Ывăлăм, сан еккÿне 
Куçнă аттен хавалĕ,
Унтах аннÿн ăсчахĕ.
Ан çухат эс вĕсене.

Паллаштартăм сана эп 
Эмел курăксемпе те.
Çнме юрăхлнпе те.
Анчах тĕнче чĕлхине 
Елкĕреймерĕм вĕрентме.
Эсĕ уншăн ан кулян.
Ана вĕренĕн кайран та. 
Кунти çăхан ушкăнче 
Пулчĕ çăхан патшн те. 
Пĕлетĕн-и, мĕн терĕ 
Çăхан патши ун чухне? 
«Хура тинĕс хĕррнне 
Ыран вĕçер нрхнне.
Унта Кăтра раттнне.
Вирьял ончен куçннне, 
Тăшман пырса çулăхнă, 
Хаяр вăрçă пуçланна».

Ман çавăнта пулмалла. 
Тăшмана тĕп тумалла 
Çĕр амăш -  ман кукамай. 
Сăмах панă эи ăна:
Халăх хутне кĕмешкĕн.
Ялан унпа пулмашкăн 
Эс те пулсам çавăн пек. 
Халăх хутне ялан кĕр. 
Тйван халăх чн пахи.
Тăван çĕршыв чи хакли -  
Тăван çĕршыва сыхлама 
Ан шеллесем пуçна та.

Кнлтен Улăп паттăра 
Ял-йышĕпе пухăнса 
Асатаççĕ хурланса.
Ашшĕ калать татăклăн:
-  Аслаçу ватă. хăв куран, 
Çулĕ пусать çĕрелле.
Эс пулмасан çакăнта



Хăв юратнă аннĕре,
Таса чунлă йăмăкна 
Сыхлаканнн кам нулать?
Эсĕ кăна. Шаннăран 
Вĕсене санна хăварап. 
Уйрăлатпăр. Сыв иулăр!

Улăп ĕнтĕ ут çннче, 
Канлĕ пурнăç çук ĕнтĕ. 
Çулне тытать анăçа 
Кăтра патне васкаса.

Кăтра çĕрне курсанах 
Улăп утне тăратать.
Унтан хыттăн кăшкăрать:

Эй, тăвансем. тантăшсем, 
Атăлçи енчн чăвашсем.
Эпĕ - Улăп! Сирĕнпе! 
Парăнмăпăр ютсене!

Улăп тăшман хушшннче, 
Вутхĕç унăн аллинче.
Хĕçне сулать -  çунтарать, 
Тăшмансене тустарать.

Улăп пинпÿ пÿртĕнче, 
Кăтра Улăп умĕнче.
Калаçать вăл Улăппа,
Тулса килнĕ кăмăлпа.

Сана, паттăр, пурсăмăр 
Тав тăватпăр чĕререн.
Улăп, кунта юлсамăр,
Пнрĕн ĕмпÿ пулсамар
-  Кăтра пннпÿ! Тăвансем! 
Атăлçн енчн чăвашсем! 
бмпÿ пулма ан сĕнĕр,
Ман сăмахпа кнлĕшĕр.
Эпĕ кунта юлмастăп.
Кунтан часах каятăп.
Арăвна та. сана та

Пĕрле ертсе каймалла. 
Анчах кунти çĕршыв та 
Кунта юна тăкнăран 
Снрĕншĕн вăл пнт паха. 
Çерем уçăр малалла. 
Влĕкхи пек. Чăвашра. 
Асатте те çакăнта 
Пуçне хунă халăхпа, 
Сирĕнпе тан ĕçленĕ. 
Паттăрланса çапăçнă.
Туса лĕтмен çĕн кара 
Пĕрле тытса çаврăпăр. 
Çакă çĕн кар ячĕпе 
Плиска чапĕ упрантăр.

Улăп сулать вутхĕçне 
Сăрт тăррнне татмалла, 
Касăлнă сăрт тăррнне 
Пăтса анать нк алпа.
Сăрт тăррнне вамаса 
Чул хатĕрлет мăн карлăх. 
Чулĕсем те яп яка 
Ятарласа тунăран.
Çурмаш сăртăи тăрринче 
Кар çавăрать чаплине. 
Таçтан курнать çĕнĕ кар. 
Савăнтарса ялтăрать.

Улăп паттăр ăйăрпа 
Тавăрнас чух Чăваша 
Çапла калать хурланса: 

Эснр ĕнтĕ нимсĕр мар. 
Çĕн кар сыхлĕ тăшманран. 
Кунта тăшман çнтсессĕн, 
Ана хирĕç кар тăрăр. 
Çапа-çапа аркатăр.



Вăтăр саккăрмĕш юрă

УЛЛП ЭСРЕМЕТПЕ ÇАПЛÇНИ

Ç и лç у н а т  а н йçран  т алА рăннă  ч у хи *  
ç у я  ç и н ч г  т а х ă н а т ь , У яăпа  Ч ăваш л т ă ш я а н  т а п ă н н и  ç и н ч гм пĕ * 
т ер гт . У.хăп Э срсм ст пг çапăçат ь. Эсрежст У лă п  ай н * т у л а п  и » «  

еисее Ч ăааш ран т у х е а  т арат ь .

Тумил-тумил тумтнрпе,
Хура сăран атăпа,
Ларсан ларать касмакла1,
Кăшкăрать вăл шуйттанла.

Çавăнпа пуль Çилçунат 
Тулхăрать те такăнать.
-  Эх. Çилçунат, Çилçунат,
Аяккунта нк çунат 
Çавах эсĕ такăнтăн.
Внçĕ хутчсн тулхăртăн.
Сана япăх пăхрăм-н?
Сĕлĕ сахал патăм-н?
Эпĕ саншăн йывăр-н?
Тен, эс Кăтра ăрăвне 
Пулăшннпе ывăнтăн?
Аслă Чăваш çĕршывне 
Çнтессине шанмастăн? -  
Улăп ыйтать хуйхăрса.

1 Сутмаллн ю м ах .-  ÇДхаи.

Çилçуната тăратсах.
Урхамахĕ именет. 

Паттăрпала вăл пуплет.
- Уншăн мар эп такăнтăм. 

Внçĕ хутчен тулхăртăм.
Ик чĕре ман карт турĕ,
Хытă туртса ыратрĕ.
Ахальтен мар çĕр чĕтрст 
Аслă Чăваш çĕрĕнче -  
Ирсĕр тăшман иртĕхет.

Çав хыпартан Улăпăн 
Паттăр чĕри юнланчĕ, 
Çнлçунатăн та тÿрех 
Юртти çич хут хутшăнчĕ.

Вăрман урлă каçрĕçĕ 
Çăка çулçн çутипе,
Ял-ял внтĕр т>хрĕçĕ 
Чăрăш хăййн çуннипе.
Чăваш çĕрне тухрĕç те,
Улăп çакна курчĕ çке: 
Вăйпиттирн йĕкĕтсем 
Пурте вăрçă тумĕпе. 
Тăшмансемпе çапăçма 
Вĕссм çула тухнă-мĕн.

Улăп паттăр малтанах, 
Пăлхар умне тухсанах, 
Читлĕх енне васкарĕ.
Çамрăк чĕри ыратрĕ.
Ылтăн чнтлĕх тĕпĕнче 
Телей-çыру юн çинче.
Çапах та вăл Улăпа 
Сăмах хушрĕ ак çапла:
- Чăваш çĕрне тутар çитнĕ. 
Супетей тет ун ертÿçĕ.
Вăл шуйттана чунне сутнă 
Сĕм каçхине, çавăншăн вăл



Тĕшмĕшломс алса нлнĕ.
Çав алсана кĕлтесенчсн 
Нÿкер тăвать çĕрте пĕр тст.
Пĕр капанран çĕр каçнччен . 
Мăн çар тăвать уй тулнччсн. 
Супетейĕн çарĕ сумсăр.
Ун сум вĕçнс кам тытайĕ?
Çав ват кашкăр кнлснннпе 
Хĕрхенес çук чăвашсене.
Тăшман сумсăр çарĕнчо 
Паттăр -  пурĕ çичçĕр пĕррс.
Пĕр паттăрĕ -  чи вăйли тст.
Унăн ячĕ Эсремет тет.
Çав Эсремет чуллă сăрта 
Ытамлать те çантах вара 
Тĕпреттсрсе чулсем тăвать,
Сăр пек шыва ăшăхлатать.
Ку анчах мар, вăт çав усал 
Тĕпсĕр Пырне кăтăкласа 
Çĕр айĕнчс пытанмалла 
Мăн хулана çĕрле туртать.

Улăп калать: -  Васкас пулать.— 
Унăн чĕри хытах сурать.
Çнлçуната вăл ачашлать,
Тăшман енне çулне тăсать.
Çул вĕçленсен çакна курать:
Тÿрем çинче нк çар тăрать. 
Ертÿçĕсем хĕç кăларнă,
Хатĕр вĕсом çапăçмашкăн 
Ют ертÿçĕ -  йĕк Супетей.
Харсăр вара урнă йыт пек.
Çарĕ умне тухса тăреан 
Сăмаххнне çапла тăсать:
-  Сан çарăнта мĕн чул паттăр. 
Нухрат патша, каласамăр,
Ман халь вĕссм -  çичçĕр улттă,

Пурте вĕсем урхамахлă. 
Куратăн н. опле ман çар? 
Айта, нумай калаçар мар. 
Нухрат патша. парăн маиа. 
Çавна пĕлтер пур чăваша. 
Кунта эс мар. эпĕ хуçа! 
Кутăнлансаи -  çнон пуçна. 
Сан пуçунта ăстăн пулсан 
Шутласа пăх: кама шанан? 
Ахплат паттăр санпа. Юрать. 
Мэн çак пÿрне унран вăйлă! 
Ват пуçупа, йÿтеннпе,
Çĕрпÿ паттăра кĕтетĕн эс? 
Çăхан чавнă ун ик куçне, 
Çавра пуçнс шаккал çинĕ. 
Кĕтсн пуль-ха Снкпăрçана? 
Вăл чура та халь Багдатра. 
Улăпу сан аслашшĕпе 
Кÿль тĕпĕнче пул апачĕ. 
Эсреметпе, ман паттăрпа, 
Çапăçмашкăн кам хăять-ха?
-  Эпĕ! Эпĕ! -  сас нлтĕнчĕ. 
Тăшман умне Улăп тухрĕ.

Эсремечĕ йăраланса 
Тухса тăчĕ Улăп умне. 
Хулпуççннчн пысăк сăртпа 
Кăларасшăн Улăп чунне. 
Улăп паттăр хăрамарĕ, 
Вутхĕçĕпе сăрта касрĕ.
Пысăк сăртран иккĕ пулчĕ. 
Супетейĕн сехрн хăпрĕ.
Сăрт тăррнйĕ йăвансанах 
Унăн çарне ая турĕ.
Пнн-пнн нÿкер пуçне хучĕ.

Алра юлнă мăн сăрт пайĕ 
Сслĕм тукшан Эсреметшĕн.



Çавăншăн вăл хыт савăнчĕ, 
«Тукшанăм ман аван»,-терĕ, 
Улăпа вăл çампа çапрĕ.
Улăп паттăр куçпуçĕнчен 
Вут-хĕм тухрĕ ялтăртатса.
Çав вăхăтрах ун сăмсннчен 
Юнĕ юхрĕ шăпăртатсах.

Улăп çавна туймарĕ те — 
Сулса ячĕ вăл вутхĕçне.
Хĕççн татрĕ тукшан сăрта,
Вут чулĕнчен пулсассăн та.

Сăрт татăкĕ çĕре ÿкрĕ. 
Эсремечĕ ай-ай! терĕ.
Ун урнне сăрт татаккн 
Лапчăтнă-мĕн йывăр пнрКИ 

Улăп паттăр Эсремете 
Вутхĕçĕпе касма тăчĕ.
Йĕк т.ăшманăн ссхрн хăпрĕ,
Урн вĕçпе сурса нлчĕ,
Ун умĕнче çĕр çурăлчĕ.
Çав шăтăка усал снкрĕ,
Çĕр çурăкĕ пнтĕрĕнчĕ,
Çĕр айĕнчен сас нлтĕнчĕ:

Маншăн мĕн вăл Улăн паттăр? 
Эп кунта чух халь вăл сурчăк.

Улăп паттăр çав вăхăтрах 
Çĕре путрĕ пĕр самантрах.
-  Тннех эсĕ алла лекрĕн,
Тăван çĕрÿ тупăк пулчĕ.
Эсĕ кунтан тухаймастăн,
Çут тĕнчене кураймастăн.

Улăп паттăр енчĕкĕнчсн 
Кукамăшĕн çÿçнс нлчĕ,
Сывлăш çукран антăхнччен 
Çÿç пĕрчнне аран чĕртрĕ.
-  Кукамайăм, пулăшсамччĕ.

Çак йывăрта ан мансамччĕ. 
Тăван халăх, ан ман мана. 
Парсамччĕ эс вăйна-хална 

Çав вăхăтрах çĕр чĕтрерĕ, 
Улăпăн та вăй хутшăнчĕ 
Мăн сăртссне аркатмалăх, 
Тăшмансене тĕп тумалăх 
Улăп часах çĕре снрчĕ.
Эсрсметс ярса нлчĕ.
-  Улăп,- терĕ Эсремечĕ 
Чăх чĕппн пек чĕркуçленсе. - 
Эсĕ хĕçпе, эп пуш алпа,
Ку вăл вара çапăçнн-н?
Ик сăрт ларать ав лсш енчс. 
Вутчулĕнчен нккĕшĕ те.
Кам та кам çав чул сăртран 
Пĕрре çапса хăйăр тăвать,
Çав çын нулать чăн-чăн наттăр,

/ Вăл мĕн хушать -  çавă пултăр. 
Юрать, тсрĕ Улăп паттăр,- 

Эс каланă пекех пултăр.
Вутчуль сăрта эсĕ малтан 
Çапаканнн Эпĕ — кайран.

Вутчуль сăрта Эсремечĕ 
Ик чышкнпе шатлаттарчĕ. 
Вутчуль сăрта кăшт лапчăтрĕ. 
Анчах хăйăр вăл пулмарĕ.

Улăп паттăр сăрта çапрĕ -  
Сăрчĕ хăйăр пулса юхрĕ.
Сехрс хăпнă Эсрсмечĕ 
Çĕр çурăкне каллех снкрĕ.
-  Эпĕ урăх Чăваш çĕрне 
Ентĕ кнлмĕп ĕмĕрте те!

Çĕр айĕпе çулне тăсрĕ.
Ейÿ сăрчĕ вăрăмланчĕ.



Вăтăр тăххăрмĕш юрă
УЛАП ВИЛĔМĔ

Т ăш м ам егм  Асам çăсем  п у л ă ш н и п е  
У лă п а  вĕлереçç* . Ч ăлаш сен  т елей  кĕм екин е ĕн ен е н ă м лл т т а р с л  
ярт а р а ççĕ . С упет ей  а са м лă  а лса п а  к ĕл т е еен ч ен  çар т ă ва т ь . П ă лха р  
х у л и н е  х у п ă р л а т ь . Х у л а р а  х ĕ р л ĕ  а вт а н . С и кпăрçаяа  Ç ĕр п у  п а т т ă р  

çа я ă çур а  лилеççĕ . Х у л а  т ă ш м а н л  па р ă н лт ь.

«Атте-анне -  чн пахн, 
Тăван çĕршын чн хаклн». 
Ун иск пиллĕ самаха 
Чăвап! пĕлет ачаран. 
Çавăнпа вăл вăрçăра. 
Хире-хнрĕç тăшманпа.

Эсремечĕ тарсанах.
Улăп утне тытсанах - 
Ту тăррннче Супетей.
Вăл тулхăрать нртенпех, 
Алтăр куçне çавăрса 
Çарне çапла кăшкăрать: 

Мĕскер пулчĕ, йĕкĕтсем, 
ЛАанпа тĕнче курннсем!
Мăн сăрт хăйăр пулнăран 
Хăрарăр-н çавăнтан? 
Куçусене чармаклăр,
Куçпа чăваша шăтарăр! 
Пăхăр! Пăхăр! Лайăхрах!

Туймастăр-н çавна та?
Çĕр хут сумлă чăвашран 
Эпир кунта яланах.
Эпир -  тннĕс -  хаяртан,
Тнпен кÿлĕ — чăваш халь!

Шн! шăхăрса Супетей 
Çарне пĕрмай ĕскĕртет.
Вăрçă пырать тискеррĕи,
Чĕркуççирен çын юиĕ.

Çав вăхăтрах Сикпăрçа 
Тăшмансемпе çапăçса 
Тухать Сĕве хĕррнне.
Выртса ĕçет тăр шывне.

Супстей, йĕк. Улăпран 
Тарать чăтлăх вăрмана.
Сехрн снксе тухнăран 
Ухмах пекех туйăнать.
-  Аçта чнкес пуçăма.
Аçта хурас намăса? -  
Тет те çĕрте йăванать.
Калай хуна кĕлтăвать:
— Эсĕ вилнĕ пулсассăн та. Калай хун. 
Пулăшсамччĕ малтанхн пек, Калай хун. 
Ан ман мана, вĕри çулăм, Калай хун. 
Аçу кăвак чул сан, Калай хун.
Аннÿ хĕртнĕ хурçă. Калай хун.
Сана кĕлтăватăп. Калай хун.
ЧЙвашсене тĕп тумашкăн. Калай хун. 
Пулăшсамччĕ малтанхи иек. Калай хун. 
Мана ăстăн иарсассăнах, Калай хун. 
Сан тутуна ăш çу сĕретĕп. Калай хун.

Усал тенн -  усалах,
Иикек тума юратать.
Ирсĕр ĕçсем тăвакан 
Каçарусăр усалтан.
Ватă Вуикăн, тухатмăш.



Внлесене çăтатмăш.
Улăпа тĕп тăвасшан,
Канран çăтса ярасшăн 
Анчах аллн кĕске тс,
Ана пĕччен тăваймасть 
Çавăнпа та вăрманта 
Супетее курсанах 
Савăнăç ун чĕрннче. 
Ирсĕрлĕх шур пуçĕнче. 
Супетее пуç таять,
Çав вăхăтра ыр сунать.
Туйн çнне тайăнса 
Сăмах тăсать малалла:

Куçăнта сан мăн хуйăх. 
Пĕкĕт. сана мĕн пулнă? * 
Шанан пулсан эс мана 
Каласа пар хуйăхна.

Чăн та хуЙăх пысăк ман, 
ЛУÇ çаврăнать çавăнтан. 
Улăп мана çул памасть. 
Кун-çулăма кĕç татать.
Çав Улăпран хăтăлма 
Мĕн тумарăм пурнăçра. 
Çапла пĕрре. каçхнне.
Çур Çĕр нртсе кайиччен. 
Ксрмеиĕмре -  ÿплсре - 
Ват юмăçсем пулчĕç те 
Ыйту патăм вĕсене:
«Миçе халăх ман айра?
Мнçе халăх таврара 
Сиксе чĕтрет ятранах?
Мнçе пин çын ман çартă?» 
Хуравларĕç ак çапла:
«Аслă Атăл хăйăрне 
Кам шутланă перчине?» 
«Миçе çул эп чăвашпа

Çапăçатăп тарăхса?
Вĕсемпе хыт çапăçса 
Мĕн чухлĕ çар пĕтрĕ ман. 
Анчах вĕсем çав-çавах 
Парăнмаççĕ паян та 
Снртсн хăшĕ Улăпа 
Çĕнтермеллн май тупать -  
Çав пурăнать ман патра 
Çăтмахрн пек пурнйçпа».

Ват юмăçссм -  пурĕш те, 
Хаярри те. ыррн тс 
Ман ыйтăвран шăп пулчĕç. 
Шăлĕсене шарт! çыртрĕç. 
Пуçĕсене кустарма 
Тытăнсанах тнн вара 
Вĕсенчен пĕри. чи ватти. 
Йÿтемешкĕн пуçланн.
Мана çанла каларĕ:
«Аслă ертÿç, Супетей. 
Хунсен хунĕ вĕт эсĕ?
Ннм айăпсăр çынсеинс 
(Эпир — вĕсеи шутĕнче) 
Пуçĕсене тск ан тат.
Çав Улăпа, паттăра, 
Пĕтермелли ăрăма 
Темле çылăх пулсан та 
Хамах парап каласа».

Эп йÿтенĕ карчăка 
Хăтăрласа ятларăм:
«Эй. ватсупнă кăрчамас. 
Мĕншĕн мана малтанах 
Каламарăн? Хуранла! 
Мĕншĕн манран пĕлĕвне 
Эс хăтлантăн пытарма?»

Карчăк пулчĕ юман пек. 
Чĕлхи касрĕ-çĕçĕ тен:



«Эй. Супегей ертÿç!
Ма чăваша лĕтересшĕн эсĕ?
Ннкама та шар туман вăл ку таранччен. 
Улăп вăйне пĕтермеллн меслете 
Çут тĕнчере пĕлекеннн нккĕн çеç 
Каламастăн çавна -  пурпĕрех!>

Эпĕ çав ват асамçа 
Асапларам темле те.
Шутламасан ылханне 
Тухмарĕ ун нăйкăш та.
Ывăл куçне пĕркĕтпе 
Чавтарнă чух ÿхлетсе 
Карчăк тутн уçăлчĕ.
Унтан çапла каларĕ:
«Улăп çÿрен çул çннче 
Шăтăк чавтар каçхине:
Çнтмĕл хăлаç сарлакăш.
Çнчçĕр хăлаç тарăнăш.
Иывăç сартар ун çнне 
Сĕм вăрманта касннне.
Лывăçсене çавăнтах 
Шăналăкпа внттерттер.
Унтан ăна çнелтен 
Тнп тăпрапа хуплаттар.
Чăваш çарĕн таймăшне 
Пываç чăтать-ан  хăра.
Улăп ытла йывăр та.
Пулать шăтăк тĕпĕнче».

Чăнах та çав шăтăка 
Улăп лскрĕ уйăхран.
Ну. тсп. шутлап ăшăмра.
Улăп внлет выçăпа.
Чăвашсенс аркатсан.
Чура тăвап чăвашран...

Улăп каллох ман патра,
Турать. таптать ман çара.

Чăваш каллех ирĕкре.
Хам эи намăс-снмĕсро.

Кайран пĕлтĕм ак çакна: 
Пулнă чух вăл шăтăкра 
Танаçланнă хăтăлма.
Шăтăк тарăн. çнме çук.
Выçă кăшлать— чăн та мур. 
Çăхан вĕçсс кнлнине 
Улăп курать ннçетрен.
Ура çнне тарать тс 
Çĕклет нкĕ аллннс.
Тархасласа кăшкăрать:
«Эй эй. çăхан. эй. çăхан.
Эс нрĕклс кайăк та. 
Таçта-тэçта çнтетĕн.
Пулман çĕртс пулатăн,
Тăвата кĕтеслĕ тĕнчере 
Эсĕ вĕçсе çÿретĕн.
Чăваш çĕрне кайсамччĕ.
Тăван халăха пĕлтсрччĕ: 
Тăшман мана ултавиа 
Ячĕ тарăн шăтăка 
Халь эп шывсăр. апатсăр. 
Тнисо хăрсах куç хупăп.
Мана килсе çăлсамăр».

Çăхан манна иĕр калăп. 
Аçтан мана вăл суттăр, 
Çавăнпа ун хуравĕ 
Маншăн пулчĕ кăмăс пск. 
Çăхан хуравĕ çакăн пок: 
«Внлех. вилех! Внлсессĕн 
Куçна чавса кăларăп».

Тăрсан-тăрсан. çав куннсх 
Чакак вĕçсс çитнĕ-мĕн.
Улăп ăна тархаслать:
«Эй-эй. чакак. эй. чакак.



Эс нрсклĕ кайăк та 
Таçта-таçта çнтетĕн, 
Пулман çĕртс нулатăн. 
Тăватă кĕтсслĕ тĕнчерс 
Эсĕ вĕçсс çÿретĕн.
Чăваш çĕрнс кайсамччĕ. 
Тăван халăха нĕлтерччĕ: 
Тăшмаи мана ултавпа 
Ячĕ тарăн шăтăка.
Халь эп шынснр-апатсăр. 
Тнпсс хытсах куç хупăп. 
Мана килсе çăлсамăр». 
Чакакăн та сăмаххн 
Маншăн пулчĕ чун уççн! 
«Внлсх. внлсх! Вилсенох 
Çинчох çитĕп вĕçтерсс 
Вĕçсе анма шăтăкна, 
Куçиа чавса кăларма», 
Тонĕ чакак савăнса, 
Чакăлтатса ташласа.

Курах каять: ун урлă 
Вĕçсе нртет хуркаЙăк.

, Пур вăй-халне иуçтарса 
Çапла калать шăтăкраи: 
«Эй. хуркайăк. хуркайăк, 
Тархаслатăп чĕререн! 
Вĕçетĕн вот тупере 
'Гаçта-таçта çитиччон. 
Пулман çĕрте пулатăн, 
Сăртсем урЛă каçатăн.
Эс çÿретĕн нрĕкре 
Тăват кĕтеслĕ тĕнчере. 
Чăваш çĕрне вĕçсе кай. 
Халăхăма каласам. 
Тăшман мана ултавпа 
Ячĕ тарăн шăтăка,

Мана апат памаççĕ. 
Еçтермеççĕ шывно те. 
Вĕлересшĕн тииĕтсе. 
Каласамччс чăваша.
Эп юратнă халăха. 
Васка-васка ман ната 
Хĕрĕх те пĕр лавнала 
Тиесс килтĕр сÿс вĕрен. 
Вĕроиĕ пултăр çнрĕпрех.
Хĕрĕх хăлаç хулăмăш.
Çнчçĕр хăлаç ун тăршшĕ.
Эн хушннне тумасан 
Улăп пĕтет тăшманран».

Кик-как. кик-как хуркайăк 
Çунаттипе çнл касса 
Çулие тытать чăваша. 
Вĕçсен-вĕçсен айлăмра 
Чăваш çĕрне асăрхать:
Вăл тăшманпа çапăçать.
Вĕрн юнне юхтарать. 
Хуркайăкĕ чăваша 
Марать йăлтах каласа.
Улăп мĕнле инкеке 
Лекни çинчен пĕлтерет.

Улăп паттăр хушнн пек 
Хĕрĕх те пĕр лав çнне 
Чăваш тнет вĕренне.
Çĕр каçиччен явнине.
Хĕрĕх те пĕр лав çинче 
Апат-çимĕç чи пахи. 
Ĕçмеплисем -  чи хаклн.

Çулĕ вăрăм. тнкĕс мар. 
Çар та манăн çывăрман. 
Аичах ннре шахвăртса 
Улăп патнс шăтăка 
Çавах çитнĕ чăвашссм.



Апатланă Улана,
Ура çнне тăратнă.

Улăп каллех нрĕкре 
Ман сумсăр çар уменче
-  Апла энннн, Сунетей. 
Еçÿ япăх пур енчен,
Терс Вупкăн ертÿçĕ.- 
Çару сумсăр пулсан та 
Çĕнтереймĕн чăваша, 
Мĕншĕн тссен Улăпа 
Пывăр кнлсен самантрах 
Кукамăшĕ пулăшать.
Вăй та нлет халăхран.
Эсĕ мансăр Улăпа 
Çĕнтерес çук -  ннхçан та! 
Ылтăн паран мăй таран -  
Астăн парап çакăнтах. 
Пнке качча юратсан. 
Çавйа каччн туймасан,
Сар хĕр çÿрет хурланса, 
Асне-тăнне çухатса.
Ун пск хĕртен ан хăра, 
Кантра яван çавăнтан. 
Кантра пăвать шуйттана. 
Улăпа-н? Ннм те мар.

Ун пек хĕре маи ăçтан 
Тупмалла-ха. ват çăхан? 
Сарнне-н? Ан лăрка!
Вăл сутать-и Улăпа?! — 
Хирĕç калать Супетей 
Ват Вупкăна -  йĕксĕке.
-  Вăл анчах-н? Урăххн. 
Сарииерен шанчăкли.
Аçта тетĕн? Çав çĕрте,
Çнч тăрăллă сăрт енче. 
Унта Мерчен ярăнать.

Ярăнать те явăнать.
Мерчен кайăк сăнĕнче 
Мерчен пике иытанать. 
Улăпа хăй ăшĕнче 
Тăн çухатсах юратать. 
Кунĕн-çĕрĕн асăнать. 
Çывăрсан та лăнланмасть. 
Эс Улăпа ултала 
Тилĕ çынпа майласа.
Сан тнлĕ нур. ан хăра. 
Улталать вăл турра та.
Кам тстĕн-и? Ват Супар! 
Мулшăн хăйне те сутать. 
Ырми пысăк çарпала 
Хыттăн çапăç чăвашпа 
Чака-чака сăрталла.
Сăрт хыçĕнче лăплан та 
Супара чĕн хăв патна.
Ана ылтăн тыттарсан 
Эс хушнннс хăй майлать.

Супетей итлет Вупкăна. 
Ĕçне тăвать хушнă иек. 
Çапăçнă май чăвашпа 
Чакса пырать сăрталла. 
Ылтăнĕпе астарса 
Чĕнсе нлет Супара.
-  Хăтарсанах Улăпран 
Ылтăн парап арчапа.

Укçа тссен Супарăн 
Çăткăн куçĕ — тнл куçĕ. 
Чĕлхипе чул шăратĕ.
Сăхă аллн тем тăвĕ.
Улăп паттăр чатăрне 
Персе çитет —  тнлĕ тен. 
Т ал п ас-  кĕрхн чакакран. 
Ыр çынах тен сăмахран.



-  Çич вĕçлĕ сăрт хушшинче. 
Сăикай-Сенкер ятлннче, 
Чакснссăнах çарĕне 
Супстей çÿрет таркăнра. 
Келте-çĕмел сăрт тавра 
Курăнмаççĕ-ниçта та.
Пĕтнĕ çарне Супетей 
Тултараймасть — пурпĕрех. 
Самай лайăх вăхăт халь 
Супетсс аркатма.
Супетее тĕп тусан,
Сумсăр çарнс аркатсан.
Аслă Чăваш çĕрĕнче 
Тăшман пулмĕ ĕмĕрте.

Улăп йыгга ĕненчĕ,
Сăнкай сăрта çул тытрĕ. 
Сунар йытă кнлĕнчс 
Укçа шутлать шăл йĕрсс. 
Çулне тăснă вăхăтра 
Темскср пулчĕ Улăпа.
Ыйăх пусать. анаслать.
Шур сăхманне вăл сарать 
Çавăнтах выртса çывăрма. 
Катмар шур чул çухалать, 
Таврарн çср улшăнать 
Пин-пнн тĕслĕ чечексем.
Вĕсем çинчс пыл хуртсем. 
Мерчен кайăк курăнать.
Улăп çннче явăнать.
Кăтра тĕтре хăпарать.
Мерчен кайăк çухалать.
Кăтра тăман саланать,
Чнпер пике курăнать.
Савнăç Мерчен куçĕнче.
Чун савни ун умĕнче.

Улăп, кунта килтĕн-н?





Мдн чул сана эп кĕтнн?! 
Çывăр, чунăм. çывăрах, 
Çак вырăнта лайăх кан.
Эп снсесшбн çавна та: 
Юратмастăн эс мана. 
Сарнненс эс саван.
Уйăрлас çук эс унтан.
Сан юрату тап-таса. 
Пăтратмастйп эи ăна. 
Çывăр. чунăм, улнутла. 
Вăратмастăп чуптуса.
Ман халь кнле каймалла, 
Ыран кнлен сан пата. 
Манаймастăн эп сана!

Хурлăх юррн шăранать, 
Мсрчен куçран çухалать. 
Мерчен кĕчĕ сăрт ăшне 
Пĕлтермешкĕн ашщĕне: 
«Улăп çыврать, ннçе мар. 
Лна хăна тумалла».

Супдр Сĕнтĕр мăрсапа 
(Иккĕш те пĕр калăп та) 
Утланчĕçĕ ут çнне. 
Ыткăнчĕçĕ снккнпс 
Сăнкай-Сенкср хÿттннс. 
Вĕсем -  выçă кашкăрсем -  
Вупкăнпа тĕл пулннсем. 
Улăпăн чн ннкекне,
Асамçă çулçн йĕррнне 
Хăш вырăнта пулнмне 
Ирпех пĕлнĕ Вупкăнран, 
Çавăнна та Улăпа 
Яп 1-яш чнкрĕç çĕçĕпе.

Улăп выртать çĕр çннче, 
Чунĕ юман тăррннче.
Юнĕ юхать кĕрлесе.

Шуçăм шывне хĕретсе. 
Тĕттĕм карать хĕвеле, 
Пĕлĕт каять шĕвелсе.
Улăп паттăр внлнĕрсн. 
ХуЙăх пусса нлнĕрен 
Халăх чĕрн юнланать. 
ÿсен-тăран тур тăмасть. 
Кайăк кĕшĕк юрламасть. 
Хуласенче. ялсенче.
Кашнн кнлтех кунĕпе 
Улăпа хыт асăнса 
Чÿк тăваççĕ хурланса. 
Калаçаççĕ ак çапла:
-  Нумай юхрĕ унран юн. 
Çав кун аслă Чăвашра 
«Юн кун» ятпа упрантăр. 
Каçне вара «Внл каç* тсс.

Супетей кăна савăнать, 
Асам алса тăхăнать.
Айрн çине утланать. 
Пăлхаралла çул тытать. 
Пăлхар умне тухнччен, 
Чăваш халăх снснччен 
Улмурнне курсанах 
Ана тытса аркатать. 
Асамлама тытăнать.
Нерĕп алси çурăлмасть, 
Çĕтĕлни те курăнмасть. 
Улăмсенчен çар тăвать. 
Пăлхар тавра тăратать.

Упре çнлсĕр куисенче 
Мĕнле тапăнать юн ĕçме, 
Çавăн пекех Пăлхара 
Тăшман илет çавăрса 
Ним юлмиччен аркатма. 
Упасене купара



Кăткă мĕнле сырăнать, 
Ирсĕр тăшман Пăлхара 
Çанăн пекех тапăнать. 
Ватнă вĕлле кайăкĕ 
Мĕнле сăхать йăвашăн. 
Сĕмсĕр тăшман Пăлхара 
Çавăн некех çулăхать.

Чăвашĕ те парăнмасть, 
Тăшмана тек аркатать. 
Тăшман пуçĕ ыткăнать. 
Сумсăр çарĕ юхăнать.

Чăваша тĕп тумасан. 
Çак Пăлхара нлмесен 
Иаттн мана каçармасть. 
Курман асап кăтартать. 
Канрак вутта пертерет, 
Пăхăма га иĕтерет.
Выртса йĕрет Сунетей 
Хăй юртĕнче пĕр эрне. 
Çурхн'кăлăк чăххн нек 
Кускалать вăл уйăхнех. 
Хăранипе вар чир те 
Ернĕ нккеи ирсĕре.

Çавах çăхан-Супетей 
Алла нлет хăйне хăй. 
Пннпуçа вăл чĕнтерет. 
Сÿиĕлтетет çакăн пек:
-  Инçех те мар Шăпатан 
Пурăнать тет вăрманта. 
Çав асамçа васкатсах 
Чĕнсе кил-ха ман пата.

Сĕм вăрманта каçхнне 
Вун юланут сиккипе 
Чăтлăх витĕр пыраççĕ.
Пĕр уçланка тухаççĕ. 
Уçланкăрн... мĕскер ку?

Чăх ураллă кнвĕ пÿрт!
Юман çиичс ÿхс пур;
Хура кушак унти мур.
.9хĕ нлет ÿлесе.
Хĕмлĕ куçне çнçтсрсс.
Унпа иĕрлех кушакĕ 
Тăсса макрать çнч тĕслс.

Пнипуç анать ут çинчен. 
Сăмах калать çакăн пек:
- Пÿрт хыç пултăр ман умра, 
Умĕ куçтăр хыçала.

Пÿрт вырăнтан тапранать, 
Çав вăхăтрах çаврăнать 
Малти хыçра пулнччен,
Хыçри мала куçнччен.
Пÿрт алăкĕ уçăлать.
Тухатмăш та курăнать, 
Пннпуçпа вăл калаçсан 
Супетей патне çул тăсать. 
Кăмака мнлки урхамах 
Шăпатанăн яланах.

Супетей унпа калаçать:
-  Çичĕ çул та çнч эрне 
Хупăрларам Пăлхара.
Çнчĕ çул та çнч эрне 
Çапăçатăп чăвашпа. 
Илейместĕп хулана.
Çав хулана нлмешкĕн 
Вĕрент мана. тархасшăн. 
Уншăн ахаль тумастăп.
Ылтăн айне тăватăп.

Ылтăн паха асамçа,
Снксе чĕтрет укçашăн.
Супетее ăс парать:
-  Мана чĕннн-тĕрĕс вăл. 
Чăваш вăйĕ -  тăванлăхра.



Чăваш вăйб-  çырура.
Чăваш вăйĕ -  юрăра.
Чăваш вăйĕ — туслăхра.
Вĕсем пуртс туслăран 
Ĕç çавйнна ăнмасть сан.
Çав туслăха нĕтерсен 
Эс Пăлхара тин нлен.
Çав туслăха аркатма. 
Пĕр-пĕринпе вăрçтарма. 
Ятарласа Пăлхара 
Вĕçтер хĕрлĕ автана.

Шăпатан пуçлать ашкăнма. 
Хĕрсе каять çавăнтан. 
Урлă-пнрлĕ чупкалать. 
Мнлкнпе те хăмсарать.
Тем тĕслĕ сас кăларать, 
Тен,такампа калаçать?
Кайран пăштах лăпланать, 
Çакса .нрать хуранне.
Вĕре вĕре нлет те 
Пăшăлтатать васкаса.
Кĕл улма пек пулсанах 
Пăс-йăс тухрĕ имçамран,
Авă пулчĕ кăвартан.
Кÿкĕрт -  вутă-шанкăран.
~  Çаксем,- терĕ Шăпатан. 
Шуйттансенчен кан мар.
Сана вĕсем лайăхах 
Пулăшаççĕ. ан хăра. 
Кукĕртпеле ăвăна 
Парсам Сĕнтĕр мăрсана. 
Панулмнне вăрттăнра 
Тыттар тнлле -  Супара.
Хĕр кÿллн пек лаптăкра 
Итем тутар хыртарса.
Тулă саптар çавăнта.

Ним шелсĕрех васкаса. 
Хĕвелпе тан вăрансан 
Кăвакарчăнсем выçăпа 
Апатланма тырăпа 
Вĕçсе кнлĕç Пăлхартан. 
Сан вĕсене тытмалла. 
Çавăнпа та васкатсах 
Итем çине сартарма 
Серепе çыхтар пнн таран. 
Эс вĕсене тытсанах.
Мĕн тытнине ваекатсах 
Эп хушнипе майлаштар. 
Вĕсен кашнин урине 
Çыхтар ăвă-кÿкĕрте.
Хĕвел каçа сулăнсан 
Эсĕ ăвва чĕртсе яр. 
Серепери кайăксем 
Вĕçсе кайĕç Пăлхара.
Ун чух эсĕ-мĕн  куран? 
Пурте вĕсем -  йăвара. 
Хĕрлĕ автан хулара. 
Нухрат патша пахчинче. 
Ылтăн чнтлĕх умĕнче 
Панулмине, хĕрлнне. 
Супар çитĕр каçхнне.

Супетей чĕри савăнать. 
Шăпатана тав тăвать. 
Унпа пĕрле ял паратъ. 
Вăтăр ик ял таранах1.

Супетей ертÿç хушнипе 
Икĕ эрне хушшинче 
Итем хырчĕç тап-такăр. 
Тулă сапрĕç икçĕр пăт.

1 Çлп яяссы ЧДвяш Республнкннчн Муркаш район*нче пулнă 
КаЙран çа» ялсене ТутараЙ ген* чАвашсем.



Çнч эрне те талăкран 
Ертÿç пĕрмай варçнăран 
Серспнсем -  нннĕш те — 
Итем çннс сарăнчсç.
Хĕвел тухса сарлайман 
Кйвакарчăнсем -  Пăлхартан! 
Итем çннче выçăран 
Тулă çнсе çÿреççĕ.
Серепнне лекеççĕ. 
Кăвакарчăнсен урнне 
Авă, кÿкĕрт çыхаççĕ.

Хĕвсл шусан каçала 
Авва чĕртсе яраççĕ. 
Серепесене уçсанах 
Кăвакарчăнсем вĕçеççĕ 
Аслă Пăлхар хулнне.
Хăйсен тăван йавнне.

Хĕрлĕ автан хулара, 
Çурт-йĕр çунать шартлатса. 
Тсттĕм каçа çутатса.
Ют сырăнать Пăлхара 
Унресем пек сумсăртан. 
Араслансем чăвашссм 
Аркатаççĕ тăшмана.
Внлс выртать наккусла 
Юнĕсене юхтарса.
Вĕсен ухă кантрнсем,
Сарă чĕнрен явннссм,
Вăрçă хĕрсс пынăран 
Кăмрăкланчĕç. мĕн тăван.
Ухă юлсан кантрасăр -  
Çапăçура ннм хаксăр.
Хĕрлĕ автан аснăран 
Кантра çыхма ним юлман. 
Тăшман нĕлет ун çинчен 
Сĕнтĕртен çав каçхинсх.

Тĕкĕрçсене вйслатса 
СунетеЙ калать ак çапла:
- Хĕрлĕ автан Пăлхарта 
Эрне вĕçет алхасса.
Унта юлман чĕнпе сÿс, 
Уххнсен те кантрн çук. 
Ыран Пăлхар пурпĕрех 
Пулать ура айĕнче.
Унччен пурте пнкенсе 
Лайăх хăйрăр хĕçсене.
Чура пулать кашннннех 
Пурăнмашкăн кати' пек.

Чăвашĕ те çывăрман,
Ик аллине лашт усман. 
Хĕрарăмсем Пăлхарта 
Алла хачă тытнă та, 
Çÿçĕссне каснă та 
(Çÿç касман çын хаварман) 
Хастарланса çĕр каçа 
Çÿçрен явнă кантрасем 
Чăтăмлнне-хурăç пек.
Пур кантри те ухăра. 
Пăлхар хули — вăй-халра. 
Хĕрарăмсем арçынла 
Хăрт. хĕç тытса паттăрла 
Çапăçаççĕ тăшманпа. 
Сумсăр çара аркатса.

Пăлхар ачи-пăчисем. 
Çичĕ çултан нртннсем,
Чул муклашки илеççĕ,
Пушă вĕçне çыхаççĕ.
Сивĕ куçпа пăхаççĕ, 
Пушăпала чулсене 
Ывăтаççĕ çнлленсе.

' К  а т и чиновннк. мусульмлнсгн т*м çынни



Чул шăхăрса вĕçнĕрен 
Ют пуçĕнче шăтăксем.
Шăтăк нуçлă тăшмансем — 
Çăхан валлн апатсем.

Шăпатан асамçă хушнă пек, 
Йĕклĕ Супар каçхннех 
Панулмине, хнтрине.
Хыпса çăтать тилĕ пек.
Супар сăнĕ улшăнать.
Хура ĕне вăл пулать,
Хытă чăмлас кнлнĕрен 
Чнтлĕх енне вĕçтерет,
Чăваш кĕнеке-çырăвне.
Чăваш халăх телейне.
Унпа пĕрле чнтлĕхе, 
Шнр-Пăлхарта çыхнине, 
Чăмла-чăмла чыхăнса 
Çăтса ярать карăнса.

Чăваш юлать çырусăр, 
Çавăнпа та телейсĕр.
Тăшман вăйĕ хутшăнать, 
Чăрсăрланса тапăнать 
Аслă чăваш халăхне,
Чаплă Пăлхар хулнне.

Сĕве енчн Снкпăрçан 
Чĕрн сурать çураслах,
Шăл айĕичн шăрçинчен 
Хуллен ыйтать нрхнне:
-  Шăрçа, кала: Пăлхарта 
Мĕскер пулнă Улăпа?
Çилçуначĕ кĕçенмест,
Вутхĕçĕ те çиçĕнмест.

Тĕксĕмленчĕ çут шăрçа.
Кĕç тухас пек прахăçа.
Шăппăн калать хуçнне.
Çурса паттăр чĕрине:

-  Улăп внлли лапамра. 
Пăлхар хулн тамăкра.
Чăваш кĕнеке-çырăвне.
Хаклă чăваш телейне.
Çăтса янă пĕр ĕне.

Темле йывăр пулсан та 
Ал усмарĕ Снкпăрçа. 
Шăрçана вăл хуйхăрса 
Шăппăн хушрĕ ак çапла:
-  Сĕве енчи чăваша 
Кайăк туса ярсамăр. 
Пăлхарсемпе пĕрлеи^тер.

Шăрçа куç мăч тăвиччен 
Кайăк турĕ çынсенчен. 
Амăрткайăк - Сикпăрçа,
Ун çул уçса иымалла. 
Ыттнсем. çар çыннисем.
Вăрçă çыннн маррнсем — 
Хуракăшсем. тăрнасем. 
Кăвакалсемпе чарлансем.

Амăрткайăк хыçĕнчен 
Вĕсем Сĕве хĕрринчен 
Вĕçрĕç Пăлхар хулине.
Анчĕç патша пахчине.
Чнтлĕх çуккă, чăнах та.

Амăрткайăк Снкпăрçа 
Кайăксенчен çын тума 
Çут шăрçнне кăларать,
Унпа нуçлать калаçма.
Хура ĕне шăрçана 
Пырса çапать хÿрипе,
Хăй те тăсать урнне.
Шăрçа таçта ыткăнать,
Аçтан тупан халь ăна?

Пысăк хуйăх Снкпăрçан: 
Çын нулмасть халь нихçан та



Ннкамран та, унран та. 
Тулса çнтнĕ тарăхна 
Ыткăнать вăл тунене. 
Унтан чăмать çĕрелле. 
Çухрăм тăршшĕ çунатпа 
Туртса çапать тăшмана 
Тăшман шĕвĕр пăта нек 
Путать вăштах çĕр тĕпне.

Çав вăхăтра Пăлхарта 
Ирсĕр Сĕнтĕр -  йытă та 
Улпутсене нлĕртет,
Хăруш кавар хатĕрлет: 
Мĕнпур тăшман çынннне, 
Тытканрнсем тсннне, 
Касаматрлн кăларать,
Кар алăкне уçтарать.

Тăш.ман кĕрет хулана. 
Часа_х тухать аскăна.
Ватă Çĕрпÿ паттăра 
Сырăнаççĕ хулара.
Çĕрпÿ паттăр хĕççнпе 
Ютта эрне турасан 
Кайса ÿкет чун тухсан.

Снкпăрçа та тăшмана. 
Вĕçсе ăмăрткайăкла. 
Çунаттнпе, чĕрннпе 
Тата кукăр сăмснпе 
Тек çĕр çнне пăталать. 
Чунĕсене кăларать.
Икĕ уйăх хушшннчс 
Дна пĕрмай амантсан.
Юнĕ чакса нынăран 
Çĕре ÿкет тÿперен.
Айне тăвать ютсене.
Вăй нлеççĕ тăшмансем, 
Савăнăçра касмаксем.

Хĕрĕхм ĕш  юрă
САРИНЕ УИАХ ÇИНЕ УЛАХНИ

С а р и н г, а ш ш ĕ  ху ш м ă  п е к . 
х й р х ă м р а н  х ă т ă л я а  к  ă о а к а р ч ă н  п у я я а  к и я е ш м е с т , У я ă п а  çĕрĕ  
п а м а  к а я т ь . У н й н  я т я й  ç ĕ р р и  сĕм  а в а я р а  у р х а м а х с е н ч е н  п у я н й  
с ă в й р с гн ч е н  к а я л е х  у р х а м а х с е м  т ă в а т ь  т е  х ĕ р а р а м с е н  çа р ĕн  г р т ÿ ç и  
п у я с а  П ă я х а р т и  т ă ш м а н а  çа п са  а р к а т а т ь , х ă р х ă м р и  хĕ р с е н е  
и р ĕ к е  к а л а р а т ь . С а р и н еп е  М ер ч е н  т ĕ я  п у я а ç ç ĕ . п ĕ р л е  ч ĕ р  ш ы вп а  
в и я  ш ы в  и я м е  к а я ççĕ . У я ă п а  в и я ĕ м р е н  ч ĕ р т е ç ç ĕ . У я ă п  С а р и н е  
а са м а т  к ĕ п е р ĕ н е  у й ă х  ç и н е  х ă п а р н и н е  к у р е а н  х у р я л н с а  к у к а м ă ш  

п а т н е  к а й м а  çĕ р е  п у т а т ь .

Инкек кнлет нммепе. 
Тухса каять чĕпкĕмпе.

Çавна кура Нухрат та, 
Чаплă патша пулсан та. 
Вуник хĕрпе мăнукне 
Чĕнчĕ аслă ксрменне.

Итлĕр аçу сăмахне. 
Мĕнле пурнăр малашне? 
Йĕк Супетей Пăлхара 
Илсессĕн çак уйăхра 
Лекетĕр-çке тыткăна.
Ун чух мăшкăл чăт кăна. 
Çавна курса эп сиртсн 
Хăрхăм иулса çÿрнччен 
Ыйтап кайăк пулмашкăн. 
Кунтан вĕçсе каЙмашкăн.



Нухрат патша тĕлĕнче 
Кĕмĕл чÿлмек курăнчĕ.
Вуннк пике умĕнче 
Вуннк алтăр ярăнчĕ.
Ылтăн куркн. çаврашкн,
Виçĕ хутчен ярăнса 
Ун аллинех вырнаçать.

Вунпĕр хĕрĕ алтăрпа 
Имçам ĕçрĕç хуйхăрса.
Кĕçĕн хĕрĕ. Сарине.
Ним тытмарĕ аллине.
Уртем ылтăн куркаран 
Ĕçмесĕрех тумлам та 
Çĕре сапрĕ нмçамие.
Персе ячĕ куркине.

Аслашшĕн куçĕ çемçелчĕ, 
Мăнукне те ырларĕ.
Çар хатĕрне тыттарчĕ,
КаГфан çаила каларĕ:
— Тăшман умĕнче ан куклен, 
Пулма тăрăш аçу пек.

Патша темскер каласан 
Кăвакарчăнсем — пикесем. 
Юртан шурă тĕкĕсем.
Вуниĕр кайăк пÿлĕмре 
Юлашкн хут керменре 
Ашшĕ умне ларчĕçĕ.
Нĕрле куççуль тăкрĕçĕ. 
Куççульсене шăлсассăн 
Вуннĕр чÿрече уçăлчĕ,
Патша алне сулсасçăн 
Шăпиăн çапла каларĕ:
- Хăварăр мана. аçуна.

Вĕçсе тухăр халь тула,
Ан нурăнăр Пăлхарта,
Вĕçĕр пурте ялалла.

Вунпĕр кайăк. мĕскĕнссм, 
Вĕçсе тухсаи кер.менрен 
Пăлхар тавра çаврăнчĕç, 
Ялссм тăрăх саланчĕç.
-  Эх. Саринс, Сарине, 
Каллех тухрăн сăмахран. 
Асту. хĕрĕм. мăрсаран 
Ыр курас çук урнăран.

Аттс, апла ан кала. 
Ман та çын пек пулмалла 
Кайăк сăнне нлмерĕм. 
Аккасемпс вĕçмерĕм. 
Тăрлавсăр мар эп, атте, 
Ан пăшăрхан нимĕн те. 
Ирĕк парсам калама, 
Ыйтап мана каçарма. 
Çăкăр-тăвар пурнăçра 
Хире-хнрĕç япала,
Çавна, атте, патшан та 
Ялан асра тытмалла.
Атте, саншăн, халăхшăн 
Тата тăван çĕршывшăн 
Улăн нумаЙ вăй хучĕ. 
Тăшмансене тÿшкерĕ. 
Улăп внлнĕ çапăçса, 
Вилли выртать Сăнкайра. 
Ана çĕре памасан —
Вăл арçури -  виç кунтан. 
Унччен ăна тупмалла, 
Тупсан çĕре пăмалла.
Ан çнлленсем тархăсшăн 
Улăп патие кайнăшăн.

Патша хĕрĕ, Сарнне, 
Чупса тухсан ксрментен 
Çулне тăсрĕ каçхинех 
Сăнкай енне-тухăçа.



Тулли уйăх çуттипе 
Вырнă ыраш муссипе 
Çулне гăсать Сарнне 
Кив çĕмелсем хушшнпе. 
Çĕмелĕсем тайăннă, 
Нумайăшне аркатнă.
«Пурте килĕр ман пата»,-  
Сас нлтĕнчĕ аякра. 
Саринене- пнкене -  
Туйăнчĕ çын сасси пек.
Çын ниçта та курăнмасть. 
Ватă сăвăр çеç умра.
Туйрĕ камсем ун тавра 
Пухăнчĕçĕ.— Араттн. 
Авалтанпа упраннн.
-  Ах. вăт. мĕншĕн Суиетей 
Нÿкерсенчен хĕсĕкре:
Алса вăйне çĕнтерме 
Эснр.уйрн çĕмеле 
Çĕр каçиччен. пĕрлешсе. 
Аркататăр пнкенсе.
Супетее хур турăр. 
Чăвашсене пулăшрăр.
Тавах снре. сăвăрсем. 
Ырлăх сунап пурне те!

Ват сăвăра Сарине 
Тытнă чухне аллнне 
Çĕррĕн куçĕ ялкăшрĕ.
Сăвăр çĕре ыткăнчĕ.
Тÿрех сăнран улшăнчĕ.
Вăл халь ĕнтĕ сăвăр мар. 
Тнмĕр кăвак урхамах, 
Çынла лайăх калаçать:
-  Аслă патша. Юрекке. 
Хăй хĕрарăм пулин те 
Тĕлĕнмелле ăсчахчĕ.

Астаç ончен чаплăччĕ.
Çапла пĕрре. çуркунне, 
(Шăрăх кунччĕ ун чухне) 
Илсе килчĕ çак енне.
Ннхçан курман çĕн çĕре. 
«Ватă ĕнтĕ эп,- терĕ,- 
Урхамахпа çÿреймĕп. 
Тăшмансенс аркатма 
Ал вăйĕ те чакрĕ ман.
Пурнăç саккн сарлака.
Тем тс пулать иурнăçра 
Эп çуралнă вырăна 
Килĕ йывăр самана.
Чи йывăрлăх халăхшăн 
Тĕтĕм сÿннн ĕмĕрлĕх.
Хамăр тăван йăхăма 
Пывăр чухне пулăшма.
Çав вăхăта чухлама 
Хăваратăп çĕррĕме.
Çĕррĕм пулать пнкере,
Хăм суйласа нлнинче 
Хăйĕн куçлă çĕррнпе 
Юрекке патша пирĕнтен 
Сăвăр турĕ çур çĕрччен».

Урхамах хыт кĕçенчĕ,- 
Сăвăрсем ун умĕнче.
Патша хĕрĕ Сарине 
Алла тытрĕ кашннне. 
Сĕре-сĕре çĕррнне 
Туса ячĕ вĕсенчен 
Урхамахсем. чаплисем.

Çут кăмăллă Сарине 
Юрекке пекех ут çинче.
Унăн ăйри çÿренскср. 
Юрсккере пулнăскер.
— Эй. сар хĕрсем -  пнкесем!



Катартар-н тăшмана 
Чăваш херд мĕнлине!

Хĕрсем ĕнтĕ ут çннче, 
Вăрçă хатри аллинче. 
Тăшман енне ыткăнчĕç, 
Супетее тапăнчĕç.

Çапăçура Сарнне 
Чаплă ертуç темелле. 
Пике-н халь? Арăслан! 
Пăхать ăмăрткайăкла, 
Хĕçне сулать иаттăрла. 
Тăшман выртать паккусла 
Супетейĕн нÿкриссм 
Ытла сехри хăпннпе 
Кăшкăраççĕ чĕтресе 
Çĕçĕ айĕнчи сысна нек: 

Пнрĕн умра Амасан!
Ал çулăмĕ- Юрсккен!
Р.нтĕ эНир пĕтрĕмĕр!
Аллах! Пире хĕрхенĕр!

Хĕр çарĕн тс хĕççисем 
Сарă хĕвс;| шевлинче 
Ялкăшаççĕ çиçĕмле... 
Тăшмăн пуçĕ - çĕр çинче 
Кусать кĕрхн кавăн пск. 
Çарти хĕрсен кĕрнекĕ 
Арçынсенчен нртст тсн. 
Вссен пуçри хушпăвĕ 
Тенкĕсенчен тăрсан та 
Çнрĕп пăлат хурăçран -  
Ухă йĕппн çапанать,
Хăйă евĕр хуçăлать. 
Тăшманăн кукăр хĕçĕсем — 
Хĕртсе хăварман кусар çеç, 
Мăкалаççĕ çийĕнчех,
Пĕррс касса нлсенех.

Сариненĕн куçĕнче 
Пывăр хуйăх чăтма хĕн. 
Сăнкай енне. тухăçа, 
Каллех тăсать сукмака. 
Сăнкай сăрчĕ айĕнчс,
Улăп внлли тĕлĕнче.
Вăл чарăнчĕ хурланса. 
Вĕри куççуль юхтарса.

Курать: юман аЙĕнче. 
Улăп пуçĕ вĕçĕнче.
Кайăк ларать хутланса.
Ик çунатне ласт усса. 
Асăрхасан пикенс 
Кайăк таçта çухалчĕ.
Кăтра тĕтре тухсаиах 
Ачаш çнл те вăранчĕ. 
Çилпе тĕтре салансан 
Умра Мсрчен курăнчĕ:
-  Эх. Сарнне. тархасшăн. 
Каçарсамччĕ. тантăшăм. 
Чăн айăплн-эп кăна,
Ман пнркн эс хуйхăра. 
Кнлмен пулсан çак енне 
Вилместчĕ вăл çакăн пек. 
Анлан мана, Сарнне. 
Туйсам ман ăш çунннне. 
Юратнние эп ăна 
Сăрт хÿттннче çывратрăм. 
Кам ĕнентĕр халь мана. 
Ухмахăмпа шар турă.м. 
Сĕнтĕр мăрса. кĕрт йыттн. 
Ылхан Супар -  чун сутти. 
Халăха хыт тарăхса. 
Тăшмансене сутăнса 
Татрĕç Улăп пурнăçие. 
Унпа Чăваш вăйлăхне.



Каçар мана, мĕскĕнс,
Сăрт хуçннс, Мерчене.

Çынна хуйхă çывхартать. 
Туслăх çулнс кăтартать, 
Маншăн хаклă тус нулсам, 
Шăтăк чавма нулăшсам.

Шăтăк чавса тăмăпăр, 
Атăл хĕрне вĕçĕпĕр,- 
Терĕ Мерчен макăрса,
Вĕрн куççуль юхтарса,- 
Унта, Атăл хĕрринче,
Юман ÿсет сарăлса 
Асанненс упраса,
Асанненĕн килĕнче,
Ватă юман кутĕнче,
Пур тет икĕ тĕслĕ шыв:
Чĕр шывпала внлс шыв.

Мерчсн ннке умĕнчен 
Тĕтрс иртрĕ сăрт енчен, 
Мерчĕн таçта çухалчĕ, 
Амăрткайăк курăнчĕ,
Вăл пикене йыхăрчĕ:

Лар мэн çнне эс, тантăш, 
Хăрамасăр. шанчăклăн.
Атăл хĕрне вĕçĕпĕр.

Амăрткайăк пикспе 
Çĕрпе иĕлĕт хушшнпе 
Атăл хĕрне çитнччен 
Вĕçрĕ анăç еннсллс.
Пысăк шурлăх варрннче 
Ват юмана курчĕçĕ,
Çавăн умнех анчĕçĕ.
Ватă юман хыçĕнчен,
Ннм палăрман çĕрпÿртрен, 
Карчăк тухрĕ тунна 
Пăхса ăшă кăмăлпа

-  Лар-ха, хĕрĕм. Кам пулан? 
Мĕнле çитрĕн-ха кунта? 
Шурлăхĕ те çăткăн вĕт? -  
Ыйтрĕ карчăк ннкерен.

Сарние эп. мĕскĕннн. 
Патша хĕрĕ, кĕçĕнни.
Эпĕ килтĕм Пăлхартан 
Пывăр хуЙхă пуснăран,
Улăп внлчĕ вăрçăра,
Хĕн-хур нусрĕ чăваша,
Эпĕ кунта çавăнпа.
Тăван халăха хĕрхенĕр, 
Пывăрлăхра пулăшăр.
Вил шывĕпе чĕр шыва 
Парса ярăр, тархасшăн.

Чăвашссне тем пекех 
Пулăшăттăм чĕререн.
Анчах вĕсем сыхлавра, 
Сыхлавçиссм -çич çăра. 
Кашнин -  уйрăм çăраççи, 
Юреккс патша тутарнн.
Ун уççнпе уçмасан 
Çĕрĕ мăйкăч кăларать,
Çнч тĕслĕ хĕн кăтартать.
Ку таранччен этемлĕх 
Курман теççĕ ун пек хĕн. 
Çăраççисем шăпах тет 
Çĕррĕн çавра куçĕнче.
Çĕррнне тет Юрекке 
Чĕчĕ ачнне панă тет.
Санăн та пур куçлă çĕр.
Илем парать сана вăл.
Тен, çавăнта уçăсем 
Юрекке аллинчен тухнисем? 
Хăрамасан асапран.
Чăн юрату пулсан сан,



Санран хăюлăх тармасан. 
Тен, çăлатăн халăхна.
Вĕсем санра нулмасан 
Эсĕ халех кунтан кан,- 
Тесе хучĕ татăклăн 
Сарннене ват карчăк.

Хăюллăнах Сарнне 
Юман натне çывхарчĕ.
Çав вăхăтрах çĕррине 
Юман енне çĕклерС.
Çĕррен куçĕ аткăшре,
Юман çнне çут ÿкрĕ.
Юман çинчи кăмпасем 
Çĕре вĕçрĕç çулçă пек.
Юман хуппн сĕвĕнчĕ.
Икĕ алăк курăнчĕ.
Икĕ тĕлтен юманран 
Ик валашка ярăнчĕ.
Икĕ внтре çавăнтах 
Шывпа тулса ларчĕçĕ.
Внл шын тени -  пĕрннче. 
Чĕр шыв тенн -  тепрннче. 
Кĕвснте те курăнчĕ, 
Витресене çĕклерĕ.

Ват карчăка Сарине 
Пуçа тайсах тав турĕ. 
Карчăк темшĕн çавăнтах 
Утрĕ хытах талкăшса, 
Кайран ларчĕ кукленсе, 
Унтан выртрĕ тăсăлса. 
Сывлăшĕ ç у к -  ннмĕн те! 
Кннемĕшне внл шывпа 
Сапма тăчĕ. Вăхăтра 
Карчăк тăчĕ вăр-варах. 
Сăмах хушрĕ ак çапла:
-  Шывсем лекрĕç ыр çынна

Ырă ĕçсем тума çеç. 
Чунăм çавна пĕлтерме 
Юрекке патне çнтмелле.

Карчăк вутна хыпăнчĕ. 
Çунса кайса кĕл пулчĕ. 
Ват юман та кăкланчĕ. 
Шурлăхалла ыткăнчĕ,
Унта юман çул уçрĕ.

Карчăк кĕлне Сарине 
Çĕре пачĕ куççульпе. 
Тнмĕр карта ун тавра 
Çавăрсассăн каларĕ:

Шупа карта çаврăнтăр 
ймĕр-емĕр Чăвашра 
Çав ятпа вăл упрантăр 
Тнмĕр карта тавралла.

Внтресемпе Сарнне 
Амăрткайăк çннче халь. 
Сăнкай патне çнтмеллех. 
Çул тăсăлать мал енне. 
Улăп тĕлне çнтсенех 
Амăрткайăк çунатнс 
Хуçрĕç ухă йĕппнпе.
Кайăк ларчĕ çĕр çине, 
Кĕрсе кайрĕ çĕр айне. 
Патша хĕрĕ Сарнне 
Çĕклемĕпе, хаклнпе.
Улăп патне çитесшĕн,
Ана шывпа сапасшăн. 
Анчах ннм те тума çук, 
Çулĕ çинче Сĕнтĕр пур. 
Вăл ун çулнс татасшăн. 
Ана алла илесшĕн.

Пывăр хуйăх Сарннен, 
Пывăр шухăш нуçĕнче: 
«Улăп патне çитиччен



Мĕнле хăтлас нрссртен. 
Сĕнтĕр айне выртнччен 
Хăрăк турат пулас-мĕн,
Пĕр пĕр арман нĕвннче 
Пĕвелснсе выртас-мĕн».

Ннçта кайма çул çукран. 
Сĕнтĕр куллн нуласран 
Тÿпенелле хĕр пăхать, 
Куççуль тăкса тархаслать:
-  Сарă хĕвел, нулăшсам. 
Çак нрсĕртен хăтарсам.

Хĕвел ним те чĕнмерĕ. 
Ана хута кĕмерĕ.

Çут çăлтăрсем, хăтарăр, 
Сĕнтĕр кулли ан тăвăр!

Уссн çуккă вĕсенчсн. 
Хăтармарĕç Сĕнтĕртсн.

Туллн уйăх,хĕрхенсем. 
Хăвăц патна çнтерссм! 
Пĕре-йĕре тархаслать. 
Куççулĕие çăвăнать.

Туллн уйăх чунлă-мĕн. 
Сарннене хĕрхенчĕ.
Хĕвел пăхнă вăхăтрах 
Лсамат тунă кĕнсре 
Вăшт антарчĕ çĕр çнне. 
Кĕнер çине Сарннс 
Чупса кĕчĕ çĕклемпех.
Улăп патне çитсенсх 
Чĕри çунсах ыратрĕ.
Вил шывĕпе чĕр шывне.
Атăл енчс ăснннс.
Улăп тĕлне çитсснех 
Чашт! тутарчĕ çĕрелле.

Улăп, мана каçарсам. 
Каçарсам та ан мансам,-

Терĕ иике макăрса,
Уйăх еннс çул тăсса.
- Эх. Сарннс. Саринс.
Ма унталла çул тăсрăн? -  
Капмар шур чул хÿттинчен 
Сăвăр сасси илтĕнчĕ.- 
Эсĕ. пнке. çар ертÿçчĕ. 
Урхамаху чаплнччĕ. 
Тăшман умне тухаттăн. 
Юрсккс патша куçĕпе 
Снввĕн кăна пăхаттăн. 
Ирсĕр тăшман хушшннчс 
Сехре хăппи хуçаччĕ. 
«Амасан каллсх ку снче 
Пнре тĕппе пĕтерет».— 
Тесе кунтаи таратчĕç.
Эх. Сарине. Сарнне.
Ман сăмаха ма мантăн. 
Мана мĕншĕн шанмарăн? 
Кĕпер çинс хăпартăн, 
Чăвашсенчен уйрăлтăн. 
Çавăнпа халь самантрах 
Çĕррĕн вăйĕ хавшакрах. 
Емĕрех хĕн курмашкăн 
Пнрс кнлчĕ йывлрлăх. 
Чаплă ертÿç куçĕпе 
Çаврăнса пăх çĕрелле.
Хĕр çарĕнчен мĕн турăн? 
Урхамахсем иулннсем 
Пурте ĕнтĕ сăвăрссм. 
Пнкесем, çар çынннсем. 
Утсем çинче мар вĕсем. 
Ват Супстсй умĕнче 
Вĕссм ĕнтĕ хăрхăмсем.
Пĕк Супетей еккнпе. 
Хăрхăмсснчен çуррнне



Хыр пс*рснк вырăинс 
Сарчĕç тусан çул çине.
Юлашкине нк еннс 
Çула тăрăх тăратрĕç.

Ват Супетей сананать.
Халь вăл ылтăн кÿмере.
Тĕрĕк кавнр çапнинче.
Ларать пуçне каçăртса.
Ун кÿмнне тарçнсем.
Икĕ енчен йăтнисем,
Пнкссене таптаççĕ,
Ирсĕр çулне тăсаççĕ.
Сарпнкессм, хăрхăмсем.
Çул хĕррнпе тăнксем.
Вĕрн куççуль тăкаççĕ.
Çапла каласа юрлаççĕ.

Чаплăччĕ Пăлхар. сумлăччĕ Пăлхар, 
Таçтн элче тс кунта кнлетчĕ.
Чаплăччĕ Пăлхар. сумлăччĕ Пăлхар, 
Кнйÿ хули 'пек çиçсе ларатчĕ.
Вутлă тăвăл пек килчĕ Супетей.
Пăлхар хулине йăлтах çунтарчĕ.
Кнлчĕ тс нусрĕ ханр Супетей,
Пăлхар хулнне çилпе вĕçтерче. 
Ватти-хĕттнне. ачн-пăчине 
Хуса путарчс Акăш кÿллннс.
Паттăр арсенс. йĕкĕт яшсене 
Тнскер нÿкерсем тухрĕç вĕлерсе.
Нар пек хĕрсене, пикс хĕрсене.
Илсс кайрĕçĕ хуса хăрхăма.
Çапла тĕп турĕ пусах Пăлхара,
Хура тăвăл пек ишрĕ Пăлхара. 
Чаплăччĕ Пăлхар, сумлăччĕ Пăлхар. 
Кнйÿ хули пек çиçсе ларатчĕ'.

' К у  юрй Налсм Ахуиян <Полнвй> ятлА кбнскниче тс пур.

Внл шыв Улăп суранне 
Пĕр самантрах тÿрлетрĕ. 
Шăтăк суран вырăнне 
Нимле йĕр те çук ĕнтĕ.
Чĕр шыв Улăп паттăра 
Сывлăх пачĕ вăр варах. 
Малтанхинчен кая мар 
Çĕн вăй халĕ Улăпра.
Ашĕ хыпса кнлнĕрсн 
Улăп выртса шыв ĕçрĕ. 
Шыв юлманран çăлĕнче 
«Хура çăл» ку ят нлчĕ. 
Ашĕ канса çитнĕрен 
Ик урнне силлерĕ.
Ик çăпати тăпринчсн 
Тăрса юлчĕ нк тĕме.
Тăчĕ. Пăхрĕ тÿпсне,
Курчĕ Асамат кĕперне. 
Унта утать Саринс 
Пуçне усса çĕрслле.
Улăп ăна кăшкăрчĕ,
Анчах пнке илтмерĕ. 
Паттăр чунĕ хурланчĕ. 
Çапла кăна каларĕ:
-  Эх. Сарнне. Сарине, 
Каçар Внрьял ачине.
Ыйăх чăптн пулнăран 
Санпа ларса калаçма 
Çнтеймерĕм Пăлхара.

Çилçунатне кăшкăрать. 
Урхамахĕ çил касать.
Улăп паттăр тĕлĕнче 
Тап! чарăнать кĕçенсе. 
Улăп ăна ачашлать. 
Тутинчен те чуптăвать. 
КаЙран ларать утланса.



Çулне тăсать ланампа.
Аякрлнах Супетей 

Асăрхасан Улăпл 
Тапса снкет тнлĕ пек 
Сĕм вăрманта çăлăнма, 
Улăп хытах тарăхать. 
Тăшман çарне тапăнать. 
Ана часах аркатать. 
Кайран халăх хушшннчен 
Сассн сарлать ннçсте:
-  Тытса çакăр нрссре, 
Сутăнчăка -  Сĕнтĕре! 
Вутта перĕр асамçа, 
Пнлсĕр чуна. Шăпатана! 
Вĕсснчен çĕршыв тасалтăр. 
Вĕссне тарма ан парăр!

Халăх Сĕнтĕр мăрсана 
Тытса çакрĕ ăвăсран. 
Кайран вара йывăçа 
Хăртрĕ çапла каласа:
-  Сан айăнта çак мăрса. 
Тăшмана хăй сутăнчĕ, 
Тĕнче касса çÿрерĕ.
Пнтне кĕççе çĕлерĕ.
Эсĕ пĕлнĕ ун çннчен. 
Пĕлтермерĕн ма пнре? 
Çавăнпа та ылханса 
Халь хăртатпăр ак çапла:
-  Емĕр ларсам хурланса, 
Хăв тĕллĕн хăв калаçса. 
Çĕрĕк ертĕ' ĕмĕрлĕх. 
Пĕренере -  юрăхсăр.

Тутарай ял хыçĕнчс 
Кăвайт çунать кĕрлесе.

1 Е р т #  -  йммаЧ- варрн.

Шăпатана. пнлсĕре. 
Ывăтрĕçĕ кăвайта.

Улăп ячĕ ăйăрне. 
Кайса ларчĕ чул çнне. 
Пăчăх ярса тытнăран 
Улăп кллать хурланса:
-  Эх. ăраскал. ăраскал. 
Мĕншĕн-ха эс хыт кукар? 
Мĕншĕн внç каçă кăна 
Эс пнллстĕн пурнăçра? 
Пĕр каççнпе каçна чух 
Тыр выратчĕç шăрăх кун. 
Çухра-çухра. хыт йĕрсе 
Кăкăр сĕтне çитерме 
Кĕлте тĕми хÿттинчен 
Эп пĕлтертĕм хам çинчен. 
Анне аллн яланах 
Мамăк евĕр кăпăшчĕ.
Сар хĕвслтен ăшăччĕ. 
Аннс кăкри маншăнччĕ 
Сарă хĕвел ăшшиччĕ. 
Хаклă анне чĕрçинче 
Маншăи тĕнче аслăччĕ. 
Пурнăçăм та пыл-çуччĕ. 
Ун пек пурнăçăм сана 
Каймарĕ-нм кăмăла? 
Ачалăха эс татрăн. 
Аттесĕрех хăвартăн.
Сан пиркиех -  тепри те. 
Çут çамрăклăх каççи те. 
Вăшт! каçарчĕ хăй урлă. 
Çав каçăпа каçсанах 
Ман пурнăçра вăй илчĕç 
Юратупа ĕмĕтлĕх. 
Путсĕрлĕхпе пуçсăрлăх. 
Тепĕр чухне выçлăх та



Каснă çамрăк чунăма.
Тепĕр каçă юлчĕ ман 
Курманннне курмаллн. 
Араскал сассн нлтĕнчĕ: 
«Этсмлĕхе сан тăрăх 
Кнрлĕ внлĕмсĕрлĕх, тен? 
Турă анчах вилĕмсĕр!
Çавна асра тытсамăр.
Çапах та сан хурланса 
Мана хăртма кирлĕ мар. 
Ĕмĕр асра юлмашкăн 
Этемлĕхе мĕн кнрлĕ? 
Ылтăн-кĕмĕл тенн мар. 
Хаклă йышшн чулсем мар, 
Тутлă апат çимĕç мар,
Чаплă çнпуç тсни мар, 
Юратнă.мăшăр? Вăл та мар 
Ана кнрлĕ пуннлăх,
Çав пуянлăх урăхла.
Эсĕ çавна ăнкарсам.
Вĕсен шучĕ нумай мар. 
Анкар -  вĕсем ак çаксем. 
Пуянлăх вăл çырулăх. 
Кĕнскене куçнă ăс.
Хăвах пĕлен. халăхра 
Самай сĕм-сĕм авалран 
Асчахсене хаклаççĕ, 
Астаçсене ырлаççĕ.
Санра халăх ăсчахĕ.
Аслă чÿкпуç пултăн эс.
Сан пек лайăх çырăва 
Пĕлекеннн Пăлхарта 
Пулман тесе каласан 
Çылăх пулмасть -  нн.хçан та 
Çутçанталăк чĕлхнне 
Пĕлекенĕ сан чухлех

Тĕичипе те пулман. тен? 
Ару валли ăсчахна 
Р.мĕрлĕхс упранма 
Кĕнеке ларса çырмарăн. 
Çавăнпа чăваш пнт чухăн. 
Пуянлăх вăл çав ĕнтĕ: 
Çирĕп сывлăх кашниннех. 
Алăра пултăр ялан ĕç -  
Çав та хаклă пуянлăх. 
Тăванлăх пулсан халăхра 
Çав халăхăн çĕршывне 
Мăян пусмасть ĕмĕрие.
Вăл та ĕнтĕ пуянлăх. 
Араскал эп -  саншăн та! 
Сана калап хам ятпа: 
Юлашки кĕперÿ паянтан 
Вăрăмланать. ан кулян. 
Çитсе курăн внличчен 
Тепре Атăл хĕрринс.
Пĕлĕн чăваш пурнăçне. 
Пĕлĕн унăн ăсчахне.
Пĕлĕн унăн ĕмĕтие, 
Кунран-кунри савнăçне 
Е  куççуллĕ хуйăхне.
Ан ман ун чух çавна та .-  
Кайран, çĕнĕ ăру та 
(Хальхи чăваш халăх пек) 
Сана ялан асăнмĕç.
Эпнр Улăп йăхĕнчсн.
Улăп паттăр çĕрĕнчен 
Тесе хăш чух асăнсан -  
Вăл та аван. ан кулян».

Улăп тăваи халăха 
Тăрса калать ак çапла: 

Пуçа чиксе лармасан. 
Эсир мана манмасан.



Эп кнлнине куратăр.
Мана хнрĕç тухсамăр.
Эп килетди сирĕн пата 
Тĕнче алăкне чăваш уçсан. 
Атăл шывĕ каялла 
Юхăнмашкăн тытăнсан.
Эп килнд кун таврана 
Лайăх пăхсаи сăнаса, 
Куратăр нк пĕлĕте.
Пĕрн -  хура темелле,
Тепри вара хĕп-хĕрлех.
Çав вăхăтрах пĕлĕтсем 
Юланутла курнаççĕ.
Иккĕшĕ те хĕççине 
Аллнсемпе сулаççĕ.
Вĕсем çынсен мĕлкисем, 
Пĕлĕт çине ÿкннсем,
Хĕрлĕ мĕлке эп пулап,
Хура мĕлке-ман тăшман. 
Икĕ мĕлкĕ хушшинче 
Çапăçу пырĕ çнч кунччен.
Эп тăшмана çĕнтерĕп.
Чăваш çĕрне çнтетĕп.
Йывăр пурнăç кнлсессĕн. 
М^на курас гссессĕн 
Чук гĕтĕмне вăйлатăр 
Манран пулăш! -  Ан манăр. 
Тăван халăх. сывă пул,
Сывă пул та çирĕп пул. 
Тăванлăха хыт тытăр.
Тĕрлĕ халăхсемпе те 
Туслă пулăр яланах.
Улăп сулчĕ вутхĕçне -  
Çĕр çийĕ яр! уçăлчĕ. 
Çилçунат та ернпсн 
Кĕчĕ Улăп хыçĕнчсн.

Юрă вĕçĕ
Эй. тантăшсем. ял-Йышсем. 

Акатуя кнлнисем.
Юррăмăра вĕçлнччен.
Эинр сирĕнтен уйрăлнччен 
Сарннене маиар мар. 
Юррăмăра кăшт тăсар.

Патша хĕрĕн Саринен 
Ним тума та пĕлменрен 
Ашĕ вăркать -  чăтма çук 
Ура вăйе нĕтнĕ ун.
Хăйие алра тытасшăн. 
Куççуль çавах юхать мĕи. 
Тăчĕ. Пăхрĕ çаврăнса 
Çĕрелле вăл пĕшкĕнсе.
Унта курчĕ çаксене:
Пĕчĕк хĕрне Силпие 
Тăшмаи алла илесшĕн.
Унтан хăрхăм тавасшăн 
Нухрат иатша Уртемпе -  
Иккĕшĕ те арăслан -  
Çапăçаççĕ тăшманпа 
Çăлас тесе Снлпие.

Асамат кĕнерне сисмелле 
Сарнне нлчĕ чĕтресе.
Чĕри сикет-  çурлас пск, 
Хуйăхпа чун тухас пек. 
Ачисемшĕн амăшĕн



ХуАхăрнине. кĕтнние, 
Ыйăхсăр çĕр каçнине, 
Вĕсемшĕн мунне наннне 
Çакă çутă тĕнчере 
Виçмеллн шай нур-ши çав? 
Çук пулмалла. Çавăнпа 
Тулли уйăх кĕперне 
Туртса хăпартас вырăнне 
Ана çĕрс антарчĕ.
Сарине çĕрри вăй нлчĕ. 
Сăвăрсем халь урхамах*. 
Пнкесем тс ут çннчс.
Пăлат хĕççн вĕсенче — 
Пурте тăшман хушшинче. 
Хĕççисене сулаççĕ - 
Тăшман нуçĕ çĕр çинче 

Супетей пуçĕ ăçта тен? 
Хăрăк йывăç тăррннче. 
Халăх Йухрат патшапа 
Пăлхара çул тăсрĕçĕ- 
Пăлхар хулн — кĕл кăна 
Кĕл айĕнчи кăмрăка,
Ку таранччен сÿнменнс, 
Хăйссмпе пĕрле нлчĕçĕ. 
Урăх çĕре куçрĕçĕ.

Пирĕн енче халап пур, 
Ун çннчен тс калас пуль. 
Нухрат патша ватă та- 
Уйрăлнă чух Пăлхарпа 
Çĕре кĕнĕ çав кунах. 
Амăшĕпе Уртемĕ,
Вĕсемпе юлнă халăхĕ 
Пĕр çĕрелле пухăнсан

АслА Çйвал хОрринчс Михайловка станцм г*л(ичс сăвăртем питй 
йыш.ы пурăиаçç*. Халь çав вырăита сăвăрсен э.жл.шнкс

Куçса кайнă çĕи çĕре.
Аслă Çавал хĕррине.
Унта Уртем амăшне 
Çĕре парсан хуйхăрса 
Тĕме юлать çĕкленсе 
Асăнмашкăн ĕмĕрлĕх.
Сарине çĕре кĕнĕрен 
Çĕррĕн хăвачĕ сÿнчĕ тст. 
Урхамахсем -  пурте тет 
Сăвăр пулса ларчĕç тет*. 
Уртем. Улăп ачн. тет.
Ял вырăнне шыраса 
Сĕм вăрмана кайрĕ тет.
Унта çăлкуç умĕнче 
Пĕр пнкенс курчĕ тет.
Ял вырнаçсан çавăнта.
Йăла тăрăх.çав пике 
Çулăк тутăр Уртеме 
Панă тст тс туй туса 
Ана илсс кайнă чух.
Хапха айĕнчсн тухнă чух. 
Хăварнă тет шаккаса 
Вăт çакăн пек каласа:
-  Паттăр ялĕ пайтах пултăр. 
Сĕнтĕрвăррн пĕррех юлтăр.

1936 -1994 çç



Çуйчн Хĕвет*р* (Симоц Фсворович Федоров) ЧЛнаш Рппубли- 
кинчи Çĕрпÿ райОннс кГрсксн Актай нлЫче 1913 (улхи çĕртме у / Ы п 'п  
27-мешĕнчс хресчсн çемйинче çуралмд Лшшенчеп. Хелетер Гриеорьеаич 
ран. ачаллах çурни Ылйжа тирси ю.*нй Лна амйш*. Аеапи.ч Цмитрисвни. 
пдчченсх пчхса çитднтерн*. ПăХ 1947 (улти иилнĕ

Çуййн Хевстере аслă пелÿ илыччен учительте «çленд, аслй п*лÇ 
илн/ хыççйн респуОликăри тĕрл* учрежйенисенче плсшпа фининс пайĕн 
пуçлбхĕнче вăй хунй ТЛван çĕршывйн аслй айрçи пуçлансин иăл çар 
училищинчен лСренсе тухСа офицер чтне илст. Тйшминпа Карели фрон• 

тĕнче çапаçать.. 19411 çул яĕçĕнче йывир амонать, иккĕмĕш еруппăри 
вйрçй инооличĕ пулса тйрать Лна çапйçусенчи паттйрлăхшйн Хĕрлĕ 
Çйлтйр орОенĕ. Отечественнйй нйрçăн 1-Степсньлĕ орден тата тĕрлĕрен 
медальсем пинй.

Чйаиш шосне йĕркелесе çырас ТĕЛĕшпс Çуййн Хĕветĕрĕ 6 0  çул 
ытла ĕçлет ĕнтĕ Нил сăвлласа Çырнй чУлйпйн»  хйш пĕр сыпйкĕссм 
Тĕрлĕ вйхйтра республикйри хаçат журналсснче кун çути курнй. • Улăпйн• 
кĕСкетнĕ вириинчĕ уйрйм кĕнекен 1980 çулти пичетленсе тухнй

ХЫ Ç С Л М А Х

Эп4 утчАд çич çул хушшииче «Улйм. Чаилш шосс» ядçырАпис тлхАр 
парилш таран çиртДм. Çиччÿмсш париаигнс çухвфсç тс. Имтс жыта 
иуляниипс иăй-хллран кайрлм Тси, уи çиичсн пблтсрмс тс кирл* марччс 
иуль> Аичм та млиа юлашки çулссичс «Ул4п» алçырăвĕссм т«л«крс 
<пнрс мсн11П>н монтăн?» тссс хĕсĕрлемс тытанчсç.

Личиш1'н-ха эпĕ ачаллох Улаппа нитсрсслснн*?
Псррс. 1924 — 1925 çулссиче. хсрсс утй çулнй вйхАтра аинс сасартйк 

чирлссс ÿкрĕ тс. >И* аннс хушнипс хамăр ЯЛ ычаçс пвтпс кайрам Ялта 
çав юмЛçа Феоктисг Васи-тьсвич тстчбç Эп* Диа Хветÿк пиччс тсп*м 
Хайнс вара *Ал ÿссрелсси АктаЙ турри вырлинс хуратчс Влл юмăç 
пахна маЙ: <Ерхипвар пуçĕнчи уса.1  Окаия тытий пулсан. тсиксл. виççĕ 
шакка»,- тсрс Тсиксл инç* хутчеи шакклсаи вАл маиа çапла клларе: 
«Аниÿис Ерхнпвдр пуçĕнчи усал тытнй. Çав усала халсх Çырлахтар- 
масан аниÿ, тсн, кĕçĕрсх вилгт».

Килтс т 1 анчах Пнчче ачасемпе лаша çитсрмс ç«!р каçмлллах пар- 
мана каЙнй Акка, тлхçонах качча тухийскср. хăй çсмЙипс урЛх я.тта 
пуранать. Усалсеичсн пнтс хАратйп пулсан та хĕаел аиас умби Ерхип- 
вар руçĕнЧИ усала çырлохтартам Аннс ик-виç куитанах сыволчй. кайраи 
час-часах хйй çу«ис чăмăртасо. пуçран ачашласо. <Улйп псксх пултЙн. 
ачам». тетчĕ Тспĕр чухнс эп* ăна шухаша ярсан вил мано: <Ул1п 
нсксх пул»,- тетч*

1928 çулта Ç*рпÿри икк(м«ш сыпйкла шкулто в*ренж> чухнс чăвашссн 
палла этнограф^пе. <Тахарь«л» авторепс Г Т Тимофесвпа пСр хваттсрте 
пурйитăм. ГригориЙ Тимофесвич пирс чавлш чЛчхи ( всреитстчĕ Эпĕ. 
шкул очи. уи натис члс-члсах каçна кайса лараттăм. ^1ĕрре Григорин 
Тнмофсевич Члваш кĕнскс тдательствинчен кулянса килссн мана 
килÿнчс иумаЙ тытса лирчс ЭпС. сăмах юхнă май. Йна аннсреи нлтнĕ 
Улăп Çинчси çÿрскен халап-юмахсснс каласа патăм Вйл мана çаваи пек 
халап юмахсснс аннсрен инчах мар. ытти çынсеичçн те çырсл нлмс 
хушрĕ. «Улăп- халах паплрлăх*...-тсрĕ вăл ллпслрккл хура çÿÇнс 
пÿрниссмпс тураса.- Ним тума та çук, халь «тоссемпе интереслеи- 
мсççĕ Пывар! Ун пирки тсмшĕн ХЯлăХра тлбу пур. Табу тсни чару 
тсии пулать Çав табу тăрăх, Улйп чйваша тавăрăнмаллл. Унччсн. вал



тавăрАииччси. Улăп çинчси сÿпĕлтетсе çÿрСмс юрамасть Атту çич ют 
Ул1п кмлсс вЛхЛг.1 п*лссн шситсрмскссис' ÿп<-нтсрсс ларгма пултарать 
тс пуççаврăнăм^ш çулнс татать. Кам та кам халДх чарЛвсичсн тухать. 
çав çын хăй внлбм^пс мар. хялйх ылхан(пе вилст Çктмсиннис. хальхи 
вйхăтро Улăппа паЧЛХ интсрсслснмсçç*. АйванССм çавна та чухлай- 
маçç* в*т. Çиман! Ваттиссм внлсс п^теçç*. в^ссмпе пбрлс Ул4п çинчси 
çÿрсксм халап-юмахссм тс. Хальхи вЛхдтра хăш-пĕриссм. лслнссм. пысăк 
вырăнта лораканссм, чăваш >поснс «Улăпа» халЛх хушшинчс ятарласа 
пухса, ç#нстсс. вЛйлатса ăна халăх хушшннчс тспĕр хут сорассм вСсеичен 
килст пулсан та «УлЛп* эпос* пирс халь мдн тума кирл* тссс хураçç* 
Çавссм пиркисх Снт* «Улйп» улмурннчн ылтлн уçА пулса юлать тс 
ШМра вара Анл' Ак çакЛншлн та Чăваш к*нскс юдатсльствмпс сут- 
ллшмаллл пулать йгН1*.- тер* тс вă.1  тлрЛхсл алçырăв*лс сĕтелс çапрÿ.

Çавăнтаи вара »п( халăх хушшннчс УлЛп çинчсн çÿрексн халап-юмах- 
сенс пуçтарма тытантăм.

Эп* Улăп çннчсн çÿрсксн халап-юмахсснс хачăр я.1  çынннсснчсн 
кăна мар. хэмăр таврарн чылаЙ «л çыннисснчсн тс çырсэ илтФм.

Улăп çннчен çÿрскси халагмомахсенс шыраса Чăваш Рсспубликиие 
урлă-пнрл* тс. тăрăх тл >тса тухрăм. ç*р-çСр ялтл пултăм. Тутар Рсс- 
публикинчс тс. Ореибург. Самара. Сарятов тата Пснэа облаç^сенчс тс. 
Çÿпÿрте тс çÿрсмсл.ос пулчĕ. Тăван çĕршывăн аслă вăрçннче тс УлАп 
çиичем манмарăм. Умта папнтработник пулнă маЙ Улăп паттăрпа ыттн 
халАх пагтЙрĕсем тăван çĕршыва тАшмаисснчсн мСиле сыхланн çиичсм 
каласа парагтЙмччС. лсгсндăссм тс çырсл илмс вăхăт тупаттăмччС.

ИртнС вăрçăра 5П̂  хыт4 аманнипе хăлхасăр пулса юлтăм. Хăлха 
аппарачспс комаидировочнăй удостовсрсннсдрех ялссм тйрăх Улăп çинчен 
калакдн хал3п-юмахссмс пухса çÿрснСш*и пСррсхииче Вăрнар раЙоиСмче 
«шпион» тссс милици лллине те пама тăчĕç.

Тлвтлпуç турра! Ят-ял тăрАх УлАп çинчси калакан халоп-юмахссис 
пухса çÿрснĕ вăхАтра кдрьсрмстсемие мар, ырă кăмАллă та АстАнлă 
çынссмпе ытлорах тСл пултăм Карьернстссмпс тбл пулнă пулслн »п(, 
тси, Магадяна та çитсе кураттДмчч* пуль.

Улăп çннчсн çÿрсксн халап-юмахсенс пухнА вйхăтра тсмле йыпăр* 
лйхсем пулчĕç пулсан тл. Г Т. Тимофесв сăмяхСнчсн тухмарăм, халăх 
хушшннче Улăп çннчсн çÿрскси ха.1 ап-юмахссис. умАн тбрлÿрен вариам- 
ч*семс шутламасăр. ç*ре яхАн çырсл млме СлкСртСм Вÿсенчеи 67 халап* 
юмах Улăп çннчен. 15-  Улăп ошшС-амăшĕ çннчсн. 1 5 - Çĕрпÿ татл 
Сикпăрçа паттАрссм çинчсм.

Улăп çинчеи çÿрсксн халап-юмлхссм Чйвлш Рсспубликинчи Çсрпÿпс 
Красиоармейскн район^сенче чылайрах упранса ю.1 нă.

Эп( УлАппа çыхăннă халап-юмахсснс чАн малтан хамăр ялтл. ÇСрпÿ 
районне кСрсксн АктаЙ ялĕнчс. аннсреи Агапня Дмнтрнсвна ДмнтрневА* 
ран. П Т. Тимофесвраи (Аня ялтл Нрçс Пстрн тстч\), Ф  Васнльсврам.
Н. И. Хомскмнчен (Качака Мнкулинчен), Чиркÿлл* Пвтĕрял*нчн

' Ш с м т е р м с кс с м -  слвАт-сапя (вмтре. хурам. чÿлмск. клтка 
т. ыт те).

Р. И Комнссаровран, КаЙрн АнятрислСнчн Т П Плвловрлн çырсл 
ИЛИ*. Çак çÿлтс лсăннЛ çыисемпе пСрлех Тйяай рдйоннс кбрскси ТАрмăш 
ял çынинсснс. çул маçтАрнс Фсдорова. Орсмбург обллçСичи Клшнримск 
мсгеорологи стлнцн пуçлăхнс И Т Тнмофесво. Саратов обллç*ичи 
«Еруслан» совхоа кдтÿçис А. Шумллкнив та ырăпя ясăнас кмлст

Улăп çинчен çÿрсксм халап-юмахссм лСссм чăваш »П0СĕмчсИ упрамса 
юлнА халăх пуянлăхд. Çав пуянлăха пирСи асяттсссмпс лсаннесем с*м 
авалранах ăрлтрли Аратл. сыпАкрлн сыпăка каласа хАяармă пнркн ку 
торянччен упраннă. Çÿлтс асăннă çынссм халАх пуяилАхнс лямран лама 
молялла та упрлнса юлтАр тесс мано шлнса клллнăшйн вĕссмшби вил 
гăпри çăмăл пултăр!

Пстр Тнмофеевнч сСм-суккăрччС, хура пÿртрс пурлнатчС. Вăл кăмяка 
çумснчн сак çиис ларатчĕ те кукАр чĕлСмне мăкăрлаитарса çур çĕр 
иртиччснсх юмлх ярагч*. Çяв юмахсем хушшинче Улăп çинчен те илтмс 
пулатчĕ.

Пстр Тнмофссвич юмах имо Астаçă пулий пулслн то. анисн УлД|Й 
ум Улăпдичен пуянрох сЙилочч*. иитерес.1 *рсхч*.

Анне каланă тАрăх. Улăп çннчсн вйл Дарьс книемирси илтиĕ. Дарьс 
книеми. хутаç çакса ыЙткаласл çÿрекснскср, линс аллинче вилнС тст. 
Вăл вилсс ум*н аннснс хытарсах çапла каланА имСш. ман хыçраи >пС 
внлссн Улăп çничсн ман пск клласа он çÿре. Халь УлАп çннчен калома 
вйхАт çнтмси. Хам чблхенс чарманшăиах СнтС ман çакăнта, çул çиичсх, 
хдлЛх ылхднСпс чуи тухать пуль.

Аинс вилес ум*и мана члс-часах çапла кллатчС: «ПстСр пнчу ачи- 
ссм пАхмаинипе выçă вилчС. Хвстÿк пнчу урние хуçсли асап чирСпе вмлчС. 
МмкуллЙ пичу та мяшии айне пулсв вилч*. Саиа Улăп çннчси кала- 
нЛшăм хам та ыр внлСмпс внлмсстСп пуль».

Аинс. Агвпия Дмитрсвна Дмнтрсвв, 1872 çулта ЧАваш Рсспублн- 
кинчи Крлснолрмсйски райоянс кСрскен Крснгсклссм (Мăкйш) ятлА 
ялта çуралнЙ. ВАл лшшснчгн пдчбклсх тăлАхл тăрсл ю.1 иА, амăшÿпс 
тата к*çĕя шăллСпс. Иванпя. клччо квйнччснсх пСрле пурăниă.

Аиие 1947 çултв август уЙАх*нче Шупашкврта внлч*. ăиа Богдан 
Хмсльмиикнй урвм^ичи çăвл çничс пытлрнă.

Аиисн тс кун-çул* тутлах пулмарĕ. «Улăп пиркн чМхснс члрман- 
нишбн çак пурнАçл куратАп пуль. ачам*,- тени хяль тс мам хăлхара 
янăрать.

Улăп çннчси çÿрексн халап-юмахссне пăхса тухсан X IX  ĕмСрСи 
80-мСш çулСссичс чăвашсси паллă этногрлф* В. Г. МагницкиЙ сăмахлăх 
тĕслйхбсенс пухн! май чăвлш халăхĕн эпос пуррм çиичеи «илтмси» тссс 
çырнн, Н И. Ашмярнн чăваш эпосС аталанмаи тесе çырни, М. Сирот- 
кин «ни »ти нлсышснные былсаыми »лемеитлми волшсбно-героическис 
скаэки, ии бытовавшнс отдсльио от мих родроэнеииые скаэания ие 
послужилн основой л.1Я яоэникиовсния самостоятсльных прондвсдсннй 
в видс раэвсрмутых »пнческнх пессн и былин*1, В. Клнюков «Скаэлния 
об Улыпе уже давно рлсцснивалнсь прсдаиьсм старины глубокоЙ...

1 М. Я Сироткин. Чувашский фольклор. 1965 Ç .,88  с



Чсловек соэннплл. что Улып иэжил ссбя* тесс çыриисем вираилЛ 
мар тсме пулпть

ЧДмшсеи гсроикăлл:» »пос пулий Диа чАмшра çурплса аталаи- 
чаллн услорнсгм пайтах

Эпоса çурллмлллн чн плхл услояи -  плтшаллх Чăвлшсен плтшлллх 
пулнă сСм авилтянлх. тÿрлс вирЛнга

ШухЛшама çирĕплсгме X емерс кДно нлер X ĕмĕрСн 50-мСш çулĕ- 
сенчс Кнев Руç* Хаэар каганатнс çапса аркатсам АтЛл тăрăхĕнче пДл- 
харссмпе сăмрсем (чДплш çапсен йăхĕ) хйАсен патшалАхне тун* Çап 
Палхлр патшалДхĕн çурçер чнккн Чулмлн Атлл юханшывĕпс тăсалнй, 
хсвслт>хăç чмккп -  Шуçам. вырăсло Шешмс юхоншывĕпе пынД Клнтар 
чнкки — СЛр юханшыоĕпс чикĕлсниĕ,

Патти (Бшый) хлн ургннчи çарпуç* СупетеЙ (Субсдей) ертсе пырл 
кан тутар-моиголсен хДватля çарĕ 1236 çулхи кĕркунне Аталçи Палхар 
тĕп хулннс ПЛлхара туркл илсеи йллтах çаратса. çунтарса янД хыççан 
чăвашсемш*!! йыплр самана пуçланнă: иккĕ ииççĕмĕш ндйĕ сĕм Вйрмлна 
салиииă, ыттисем. с<*м ннрминл свллнма ĕлкĕрсЙменинссм. тутар моигол 
чурисеи пулн.1

Члвлш тутар-моигол иусмйрĕнчен хЛтЛллссл шлпнД. Ун пирки тĕрлĕ 
влхăтра, тĕрлĕ вырăита хплап-юмахсем хыпнл Çав халлп-юмилсем 
тЛрЛх. чйвжпа Ул*п паттАр чурарли хАтарать. Уиăн Çилçунат нур. 
лллинче вутхĕç çиçст Вал çич юга хйй лйне тлвлть.

Улăп паггар çинчен хывнй халап-юмахсенг плхлтри çырса илмен 
Хлльхн нлхăгра çам хлллп-юмахссм ытла та кескен Улап пурнлçен 
глтлк-кĕсĕксене канл çутатсд парлççĕ...

Эпĕ нсгорнк мэр. Тĕпчевçĕ *тс мар Эпĕ улмурннче хллахан ылтанран 
тл хаклД пупнлХхне пĕрчĕн-пĕрчĕн пуçтараканĕ клна. Эпĕ утмăл çул 
ыт.та. лапсДркка çыра çÿçлĕ лчарлн пуçласа шап-шура пуçлл стлрик 
пулнчченсх, халихăн ЫЛТăнршн та хяклă пуянлйхне ятарласа шырлрам 
Сармантейĕн сарД чйххн пек хялахлн ылтăнран тл хлкла слллнчлкля 
пуянлДхне пĕрчĕн-пĕрчĕн сДкя-сйха пуçтартам га пурçаи çип çине 
тирес халАх пуянлахĕнчен шарçа.таса ярлм турам Манăн пĕртен-пĕр 
ĕмĕт: Улăп çинчен калаклн халап-юмахсене, вĕсем пнге слхал упрлнса 
ЮЛНЙ пулслн та. нуннллтсо. çичĕ тăрă.тлă сăрт пек клпмарлатса. »пос 
шаЙие çнттрсс халăх хушшине тепĕр хут сарасси Хям ĕмĕте кĕскс 
ĕмĕрĕмре гивĕçлĕ пуриăçллма иултлрлймарлм пулсан тДоан хялăх, 
клçар маиа'

Мяи шутпа. 700 - 800 çул клирэх пирĕн аслă ват асаттесемпе асаине- 
сен ĕмĕтис. слвăиăçие. ăслăлихне, лсталахие полăртакан паллэ мифсенс. 
паттарля тата сутмаллн юмахсеие. вĕссм тĕрлĕ ĕмĕртс, тĕрлĕ сăлтавпа 
çуралн* пулсан та. тĕрлĕ пăхатра пулса яртиĕ ĕçсеяе пĕр вăхăтра пулнă 
пек кăтартса. Улăп тавра »иинклопслиллс пĕрлештерсе халăх хлй 
апоснс хывнă.

Члинш хллăх хушшничи Улап çинчеи çÿр<*кен хдллп-юмлхсене тĕп- 
чесе пăхсан çакна асăрхатăи: Улăи чăвашра нкĕ слнарлă. Пĕрн -  çсçем- 
хир Улăпе. тепри — нлрман Улипĕ Вĕсем чăваш халап-юмпхĕнчс пĕр 
перине хирĕçлсмеççĕ. Хлллп-юмахра Улăп хăйне мнрьнлссм тст Ун ПСК

клланн вал Г И. Комиссяров яирьялсем нурйниă нырăни чнкĕлесе 
кăтлртиă рлЙонпл çыхлимдсть «Вир» сЛмох -  хнр. уй-Хнр, уй теии 
пулдть. Улăп хăЙне «вирьялсем» теии. ман шутпа, уйра пурăнннт- кă 
тяртисшăн пек.

«Уллп. Члвлш »посĕ* чăплшăн илпарлл хллапĕ, ăна сăиăллсл 
çырни кăнэ Энос халăх  нстприйĕпе çыхинать ПуЛсаи га, вăл истори 
кĕнеки мар. Çпиăнпл тл Улăпăн пдпДрла ĕçĕсем истори хронологипе 
çыхăнмдççĕ.

Маи шутпа. Улăи урлă чаваш халăхĕ хайĕн ăс-хакăлнс, шухăш- 
кăмăлне. ăстдлăхне. пурнăçне. слвăидçпс хурлахие. чăтăмлăхне е хлстдр- 
ЛАхие. Йĕрке тирпеЙнс лмăшĕн кДкăр сстĕнчеи нлиине кăтартать

Улăпра хĕрĕх юра Вĕеенчс «пĕ Улăп папЛр.тăхне. уиăн ĕçĕссне. 
шухăшĕсемпе ĕмĕчĕсене тĕрлĕ еичеи çутатса илмл гăрăшрăм. Уитн 
ĕçсем нсторнрн хронологинс çыхăнмаççĕ пулсан тд проиэоедеинри тĕи 
герой сăнарне пĕрре те гĕксĕмлетмсççĕ.

Халăх хушшинче çÿрекеи халап-юмахсене шута илсе люс мотриархат 
яăхăтне те. Тдмерлонпа Супетен пурăниă вăхктсеие те. Влплимнр 
святоя та. Асла Пăлхлртан иĕр ушкăн иăлхар халăхĕ хĕвеланăçие, 
ДундЙ юханшыв хĕрне куçса кайннне те. мадьяр (вснгр) халăхĕ хĕнел- 
лилçне куçсп кайнă чух мĕнле аеап курнннс. вĕсеие чăвашссм мĕилс 
пуллшнине те кăтартать.

Улăп халăх сăмахĕнче кĕтÿç те. сухаçă тя. чÿкпуçĕ те. савăç та. юрăç 
та. кĕслевçĕ те. çурт-Аĕр лдртакаи та. çар çынни те. Эпĕ çав сăнар- 
сене уйрам юрăсенче клгартрăм.

«Уллпа* çырна чухис мана чăваш хялăх П0 »чĕ С В Эльгер, чăваш 
халăх нисатслĕ Илпек Мнкулайĕ сахял мар пулашрĕç Анчах тл вĕсем 
чДваш шосе уйрăм кĕнекепс тухдсснне кĕтсе нлеЛмерĕç, çĕре кĕчĕç 
Çемçе нултăр вĕсси внлтăпрн!

М Р Федотово профсссоря, фи.юлоги иаукиссн докторне. Члпяш 
патшялăх университечĕн чăваш чĕлхии кофедрл айведуюшийĕ пулса 
ĕçлсиĕ доценга В. П Пикигин (Станьк.т) поэта, çамрăк учснăйссие 
В Г. Родионовпа Г. Т Юмарта. чиваш халăх писатсльие А С. Артемьева, 
чаваш нскусствисен тлвл тивĕçлĕ ĕçченнс М К- Аитоиово йывăр вл 
хăтрв мон хута кĕнĕшĕн тятл чăваш эпосне йĕркелесе çнтерме плЙ-халăма 
çĕклеитериĕшĕи чуитан-влртпн тлп тăватăп.
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