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Тӱпьасэ шэмэр, иктыш ушнйза! 
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Калык ойлыма гыч колышгын, шкэ гыч 
шонэн, кусарэн возымат савыктымэ.

ш рнчыл лукмаш— кзирак игышывэ-влаклан.
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О Н Ч Ы Л - М У Т .

Ты кнагаштэ тӱрло ойлымаш 80  нарэ. Нуно изи 
пгышывылан лудаш савыкталтыныт. Шомак шот гыч кан- 
даш турлылан тушкалымэ улыт. Савыктымыжэ тыгай шот 
дэнэ лийын. Марий йылмым виктарымэ, куштымо, шар],1- 
мыла альэ мартэ кпага пэш шагал луктылтйн.

Каласыма гыч ты кнаганат кулэшыжэ койэш вэл '. 
Тудым «Мут палэ» кнага иочэш лудман. Классыштэ лу- 
даш чыла ойлымашыншк ситышын йӧршо огыл гынаг, 
тунуктышо школлан кэлшышымат муэш шонэна.

Чыла ойлымашат вийаш, кучык, йочалан кэлшып’;» 
йылмэ дэиэ войзымо. Садлан ты кнага ыҥлэ шотан, отга!:. 
йылмэ внйнаш, уш погашат йӧршо лийшаш.

Облит. Л» 32. Тираж 3000 экз.



I. Ырвэзэ илыш гыч.
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1. Кузэ мэ чодра гыч лэкна?
Ик кана мэ куго чодраш кайышна. Пэш шуко кошт- 

на, корным йомдарышна.
«Ындэ йомына!» манын пэш лудна. Бара чаҥ йукым 

колна. Чаҥ йук дэнэ чодра гыч лэкна.
Тэ тыгэ йомын коштын огыда ул?

2. Малышым ит лӱдыкто.

Порт воктэн Измарий малэн. Шуматай мийэп тудым 
тукэн.

Измарий кэнэта пожалтын, пэш лудып, ӧрткымо сэмын 
лийын. Измарий вашкэ чэрланэн.

Малшэ йэҥым лудыкташ ок йӧрӧ.



3. Кузэ Пачук модын?

Пачук изи. Пачук тошто йыдалым муын. Йыдал&ш 
шанчашьш оптэн да, тыгэ кычкыра; «кол-кол-кол! код 
налаш лэкса-а!» мапэш.

Тэ пви годым кузэ модында?

4. Токпай кузэ эмганэн?
Токпай окнам почын. Модын окнаш кэржалтын. Ава-  ̂

жэ Токпайым чарэн: «Ит кэрлсалт, пурэн кайэт» манын.
Токпай колыштьш огыл. Модын-модьш окна гыч лэк- 

ТЫН БОЗЬШ, Токпагын йолжо муклэштын. Корштымыж 
дэнэ тудо чот могырэн.

5. Пийым укэлан ит кырэ.
Мичок лупш дэнэ модъш. Лупшыж дэнэ пийьш кы-

рэе.
Аважэ каласэн: «Молан пикым кырэт? Кайа гын.

суртнам кӧ оро.лла. »̂ манын.
Мичок авал;ым колыштын, пийым кырымыжым чар-

нэн.



6. Апыш пӧртыштӧ мом ыштэн?
Апыш школыш мийэн. Кас вэлэш мӧҥгэш пӧртыдын. 

Пӧртышто сумкаж гыл кпагам луктйн. Кнага дэнэ устэл 
коклаш шинчын. Аиыш аваяслан йомакым лудьш. Аважэ 
йывыртэн колыштын.

7. Шотдымо ырвэзэ.
Эльтык шотдымо ырвэзэ улмаш. Эрдэнэ киньэлэш, 

«рвэржым (ӱзгарлсым) кычалаш туҥалэш. Ик чулкажэ пу- 
кэныштэ, Бэсыжэ устал йымалнэ. Ик кэмэжэ карават йы- 
малнэ, вэсыжэ нӧртыштат укэ. Кычалэш-кычалэш Эльтык, 
школыш кайаш варашат кодэш.

Чыла узгарынат шкэ вэржэ лийман.

8. К о к ы р в э 3 э.
Кок ырвэзэ тошто кандрам муыныт. Иктыжэ каласэн‘ 

«Мый муым!» манын.— «Укэ, мый ончыч ужым» манйн 
гэсыжэ. Тыгэ учашэн кандрам гаупшкэдаш туҥалыныт.

Кандра шуйын улмаш. Коктыи кок могырыш пэш 
пэҥыжын шуншыт, кандра «вырт» шоктэн курлэш. Кок- 
тынат ксмдӹк мийэн войзынӹт.

9. Кайыкым ит орлапдарэ.
Чакай кайыкым кучэн. Тунуктйшо дэкэ намийэн. Ту- 

дыжо каласэн:
((Кайыкйм ит орландарэ; каййк-влак шукшйм, коп- 

шаҥгым, уврам кочкыг; шукш, коншаҥгэ-влак пушэҥгӹм 
мужкалат, шурным кочкйт; кайыкйм колто!» маньш.

Чакай кайыкшым колтэп.
Тушто. Кайа-кайа, корньвко укэ.



10. Иашпай дэнэ Чопой.

Йашпай дэнэ Чопой йэҥ пакчашкэ пурэныт. Йашпай 
кэчэ-йырлан пижын, Чопойжо кийарыш шинчын.

' Нуным Унапка-кува пакЧа оза ужын. Кугу тойа дэнэ> 
покташ туҥалын.

Йашпай пэчэ коч кудыр-годыр тӧрштэн лэктын, Чо- 
пойжын тувыржо тӧрштышыда пэчэ мэҥгэш пижын да, 
Чопай мэҥгэш кэржалтын.

Унапка-кува тудым кучэн кырэн . Вара аваж дэкэ- 
намийан. Аважат Чопойлан логалтэн. Йашпайланат ышкэ» 
аважэ вэрэштарэн.

Йэҥынлан ит логал, логалтат.

11. Кузэ мый парньам руальым?

Мый ик-кана куго кузым нальым. Тӱйычын изэ пу 
пучкышым кондышым. Вара пангам ышташ туҥальым.

Вашкэ ыштэм манын рошткэн руэм. Изиш вэлэ руы- 
шйм, шола кидысэ куго парньамым руальымат. Вур каыд- 
ра гайэ йогаш туҥальэ.

Авам вашкэ гына мушко да, сакырым ложаш гайэ 
тугйдэмдэн шавыш. Вара ош лапчйк дэнэ пидэ. Н йл ар- 
ньа гйч кидэм ижэ порэмэ.

Вашкэ паша важйк кайа.

12. Тэмрай дэнэ Токпай.

Тэмрай дэнэ Токпай шудым йштат. Пуно шуко ш ар- 
шудым курынйт. Шудыштым чйкйлат, чыкым копнаш оп- 
тат. Ындэ шудым каваныш кйшкат. Тэмрай тошто йон- 
дал дэнэ шупшыкта. Токпайжэ каваным ышта. Каванышт: 
пэш ййтыра лийэш.

Тэ изи годйм шудым кузэ ыштэн улйда?



13. Ӧршӧ - кайык.
Ик-кана тэлым мэ изам дэнэ кайык кучаш кайышна. 

Идымыш мийышна, чучашым шындышна. Вара пэл могы- 
рышкырак шогална.

Изиш лиймӧҥгӧ чучашна чӱчаштаралтэ. Мийэн ончал- 
на, ӧршӧ-кайык пижын.

Бара мэ тудым пӧртыш наҥгайышна. Тэлэ коч пӧр- 
тыгатак ашнышна. Мый тудлан кэчын нӧшмым пукшэм 
ыльэ. Шошым ӧршӧ-кайыкнам луктын колтышна.

Тэндан ӧршӧ - кайыкым кучымыда уло?

14. Излай дэнэ Шарай.
Излайлан ачажэ модыш шогам ыштэн. Излайынпӧрт 

воктэн аҥажэ уко.
Иолай дэкэ йолташыжэ Шарай толын. Нуно коктып 

куралыт. Ш арай имньэ лийын, Излай куралшэ.
«Куралашэт куштылго лийжэ»! манэш эртэн кайшэ 

Пзэргэ.
«Тау! тол куштылэмдаш!» манэш Излай.
Аҥам молан куралыт?

15. Пӧрт - кайык лӱймаштэ.
Пк-кана Эвай шольым дэпэ мэ пикшым ыштышна. 

Вара пӧрг-кайык-влакым луйкалаш туҥална.
Опчэна, вича умбалнэ лыҥ пӧрт - кайыкшинчат. Мый 

«йыгат» шоктэн гына луйышым. Иктыжлан логальэ, вича 
умбач пӧртын волыш.

Пикш налаш вича умбакэ кузышыла йолэм олым 
коклаш пурэн кайыш. Йолэм укш удральэ да, «ай-йай!» 
маньым.

«Тэвэ ышкалатат тукныга, молан пӧрт - кайыкым 
луйкалэт?»

Пӧрт— кайык пайдам, альэ осалым ышта?

. С- . л __
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16. Молап пмньэм йӧралтэ?

Мый И8ЭМ годым тырмалаш мийышым. Аҥа мучко 
пмньэм сай кайа. Аҥа вуйыш шуам, савурнаш туҥалам, 
ммньэм колыштарэн ом кэрт. Солам дэнэ имньэ вуйым 
■«кроп» да «крои» эй луишэм, эй луишэм.

Изиш лийэ, имньэм йӧралтэ, мый торта коклаш ,пы- 
иыралтым. Имньэмат ок кипьэл, мыйат имньэ йымач лэк- 
тын ом кэрт.

Вара паша йэҥна Мэ.ка куржьш тольо, «Молан им- 
иьым вуйжо гыч кырэт? Ок кайэ гын, шэьггэч чучаш ку- 
лэш!» манъэ. Вара имньым киньэлтыш, мыйат кыньэльым.

Йолэм чот коштэн, окшаклаш туҥальым. Кок арньа 
гыч ижэ порэмым.

Молан ырвэзын имньыжэ йӧралтын?

17. II у р с а ш т э.

Ик-кана мый Салай йолташэм, адак моло-влак ужар 
иурса калталан кайышна. Пурса аҥаш мийышна. Пурса 
1салта дэнэ иомышнам тэмыгана. Кагаш гыНа лэкна, он- 
чална, кок йэ1г товар нӧлтэн мэмнан вагатарэш толӹт.

Мэ иэш лудна, кур;кайг тӱ1гална. Иунат мэмнам иок- 
тат. Мэ корэмыш пурэи кайышна, вочна. Колышт кийэна, 
йэҥ кыша шокта. Мэмнан кутна (ӧртна) кайыш. .

.«.Ындэ мэмнам руэи иуштыт» манын шонэна. Вара 
«садак иуштыт» манын мый киньэл гаогальым,—иӓам дэнэ 
-мундур чучым товарыштӹм вачэш пӹгатэн толӹт. (Мун- 
дУР чучӹм упала толӹи ӹльэ),

Мэ вара эй воштылӹна, эй воштӹлӹпа! «Кӧ лэч лудиа?» 
манына. Изам дэнэ чучым ко:к,1аш кан л’ улмаш. Мзмна^г 
улсын лудӹк-тэӧ куржӹктэнӹт. Вара мэ мӧҥг.зш иӧртӹлпа.

Тэпдан тыгэ иктаж кана ишнчыдэ лӱдмыда лиПын?



18. Куаэ мэ шэм - кпишым пуштна?
Ик-кана мый Мэнгарай' йолташэм дэнэ имньэ кыча- 

лаш кайыиша. Чодраштат коштна, корэмлаштат ончыш- 
на, шуко йычална, ышпа му. Вара мӧҥгэш кайышна.

Олык корно дэнэ ' пӧртылына, Мэҥгарай йолташэм 
«аи-и-и!» маныи кыпкыральэ.

«Мо лийэ?» мапьым мый. «Оичо-ончо, мучывуй йыр 
■кэчыштэ кишкэ шыранэн кийа!>' маньэ Мэҥгарай.

«Могайэ кйшкэ?» маньым мый.
■«Ала сайӹн ӹшым уж» маньэ.
«Кумуж-вуйан кпшкэ гьш, огӹна логал; тудо осал 

■огы.и шэм-кишкэ гӹп, нушташ кУлэш» маньькм мьтй.
1Мра воштӹр кучэн куржь-ш мнйышым, лоҥ куго шэм 

кпшкэ мучӹву!! Пьф путырадт кийа. Мэмыам ужын рожыщ 
пураш т^ггальэ. Мый воштырым рожьип чыкьнпььм. Кипг- 
кььм впта1, луктӹм., Вара кпшкӹм когстьш эй кӹрэна, эй 
кӹрэна! Кншкэ тӧрштэн-тӧрштэн колта. Вара кншкэ аьгыр- 
гьнп, шуйнэн воизо.

ЬВнкэ нльгж манын, кмнтгкэ вошт млаидэш кум вэрэ 
■то?ам кэрпа. Вара капышпа.

Шэм - кишкэ дэнэ кумул:-.;унан кпшкын ойыртышы- 
жо момпэ, палэда? Кудыжо оса.л?

19. Микалэ дэнэ лэпэяьэ (лывэ).
Лэпэньэ пӧртыш чоҥэштэн пурэн, ламбэ йьф пӧр- 

даш тундлыи. Микалэ лэпэньым кучаш тӧчышыла кпдшэ 
дэнэ .гамбӹм солалтэп, ламбэ чолдьф-р кувар-оҥаш волэн 
возьтк [лрасэмэш тул пп:кьтн, кувар йулашат т\чгалын.

Ӓӹткалэ лудтӹнат уло кэрту!,т;1, дэнэ маграш туҥалын. 
Изалтэ .Мэка кольш да, вашь;- ; ьша тольш пурэн.

.'бэка мыжэр дэнэ 1"тул}.1шо Тътьарым лэвэдьш. Тул са- 
.дэтттэк, йОрэп. Ттлгэ Мэка т.ттпкэ нӧртыштымат, чыла йа- 
-лымат тул дэч аралэн Тгодэн.

Пулӹшӧ кувар т;узэ мыж;тр лэвэдмэ дэпэ йӧрэн?
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•)20. Акнаш кузэ чэрланэн:

Шокшо КЭ1ГЭЖ кэчэ. Акнаш шуко ыштэн, пэш нойэн.
Тудо пасу гыч пӧртылэш. Курыкым вола, йУшто па- 

магаым ужэш. Памаш дэкэ мийа, лап возэш да, йуштӧ 
гудым тэммэшкыжэ йуэш.

Памаш дэч изиш каймэкшз, могыржо йуштын—шок- 
шын чучын. Мӧҥгэш нӧртылын чэрланэнат. «Вудшо ыш 
кэлшэ ала-мо!» манын.

Изажэ каласэн; «укэ, вуд осал огыл, пэш пужалтыи 
йушто вуд йуаш ок йӧрӧ, шэклапэн кошташ кулэш» 
манын.

Вара Акнаш больнитсаш кайэн. Тушто кок тылзэ гыч! 
ижэ порэмын.

Акнашым мо туйэштарэн?

21. Тулык Мичак.

Мпчак луман ырвэзл илэн. Тудлан илаш путырак й ӧ-  
сӧ улмаш.

Ик поро ватэ Кналчэ тудым чаманэп, ышкэ дэкыжа> 
иыҥгайэн. Тудо Мичакым пукшэн, йуктэн, турлӧ порыла- 
нат туныктэн.

Мичак пэш сай, ушан йэҥ лийын кушкын.
Тэндан йалыштэ Мичак гайэ тулык уло, укэ?

22. Пэкпай кузэ чэрланэн?
Шошым шуаш туҥалын. Лум шуко вэрэ шулэн. Вуд 

лакылаштэ иогынэн. Вуд пэш йушто. Чыла йэҥат йол 
пидын, кэм чийэн коштыт. Ик Пэкпай гына чара йолын; 
лэктын.

«Эй эргым-эргым, мом тӧчэт! кылмэт, чэрланэт вэт!»- 
манэш аважэ.
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Пэкпай ок шэклапэ, ырвэза-влак почэш чара йолы- 
нак куржталэш. Эрлашыжым кипьэлэш, вуйжо кошта.. 
Пэкпай ок коч, ок йу, кас вэлэш йалт чэрланэн. К окты л- 
зэ гыч ижэ порэмын.

Кашка умбал вураҥ ок шуй.

23. Киса (кок йэҥ ойлат)..

Киса, кис-кис, куш кайэт?
Пӧшмӧ ньамаш кайэм.
Озажэ ужэш гьш, мом ыштэт?
Кож-вуйышко чоҥэштэм.
Кож вуйышто мом ыштэт?
Кож-элэгым кочкам.
Логарэшэт шинчэш вэт!
Чывышталын луктам.
Вур йога гын, мом ыштэт?
Кашка умбалнэ курлггалам.
Шырпэ пура гын чапашкэт?
Пзи апшат дэкэ кайэм, чылтым - чылтым луктам^

II. Сурт паша кокла.

24. Рожып вэдра.

Унавийвудым нынтайа. Вэдражэ рояшн, вудшӧ йога. 
Кайа-кайа, куштылгьш чучэш. Унавий пэш куанэн. Пӧр- 
тыш толмэнтэ вэдрашкыжэ онча, вудшо пэлэ вэлэ кодын. 

Вэдраш кузэ рож пижэш?
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25. Унапка куван сап оролшо.
Унапка кува ыӧрэиыш шэлым шыпдэн. Шэлжым 

'кольа-влак кочкыныт. Унанка кува кольа кучаш нырысым 
пэтырэн. Пӹрысы}кэ шэльшат, шылымат/шӧрымат кочкьш.

Чӹла пашаланат шот кӱлэш. Шотдэ ӹштэт плы, знй- 
ан лнйэш.

26. Шамкап куван чывыжэ.
Шамкай куван чывьнкэ кэчӹн нк мунӹм мунча ул-

'маш.
«Шукӹрак нукшэм гӹн, кэчӹлан ала кок мунӹм 

мунча?» манӹн шонэн. Вара тугак ӹштэн.
Чот пукшӹмӹж дэнэ чыпьнкэ ӧрдэн да, уло мунчымьь 

-}кымат йа.дт чарнэн.
Молан ӧрдышо чӹвэ ок мунчп?

27. Кок колызо.
Еок колызо мурдам шушпьшӹт. Иэлэ лийьшат, нкты- 

'}кэ каласэн: «Мурда сай огӹл» манӹп.
«Укэ мурда сай, тӹй сапӹн от шупш» маньгн вэ- 

сьнкэ.
Тӹгэ ӱчашэн вурсэдалаш тгпгалыпӹт. Нунӹн вурсэ- 

далыэ шэгггач колӹшт кайэнат гӹтэн.
Вурсэдал илтӰпташтэ паша ок ушпо.
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28. Чавай дэнэ Шавап.

Чавай прэзым кычалэш. Корпэш Шавайым вага лий- 
эшат йодэш:

«Прэзым йомдарыгаым, ала уи:ыч?« манэш.
«Могайэ, йошкаргэ?» манэш Шавай.
«Йошкаргэ».
— Шуй ппдышы/кат у.тю?»
—  «Уло-уло!» манэш Чавай пывыртэн.—
«!!>"кэ, ышым у;к», ыанэш Шавай.

29. Эҥыж молан кӱлэш?о

Пк кэҥэд:ым эҥыж пэш шуко шочып ильэ.
«Коштымо Э1ГЫЖ кылмэн чэрлаиӹшым эмлащ пэш 

сап. Тудӹм чайэш пӹштэн йӱат, лэвэдалт войзат, порэ- 
мынак кьшьэлат. Эҥыж дэнэ чай йӱмӧҥго тӱгӧ вашкэ лэк- 
таш ок кӱл, тугэ адак чот чэрланэт,» маньэ ковам.

«Тугэ гын Э1ГЫЛШМ шукӹрак погаш тӧчышаш»,мань- 
йм мый.

«Погэна-погэна,» манъэ авам.
Вара мэ кэчын эҥыж погаш коштиа. Пзнг шуко по  ̂

гышна, коштьппыа, эҥӹл: киндӹмат ыштыпша.

30. Ломбо-кпчй.э погымаш.
•

Пк-кана мэ Пзлан дэнэ ломбоҥшчкэ иогащМгайыПша, 
Олыкӹга мпйьгагаа. Эипр воктэн пк' куго ломбо шога, 
. 1омбо-кпчкӹжэ ■шорӹк коваштэ гайэ. койэш.

: Ломбо вупӹш кӱзышна. Щуко пшнчӹшна, , шуко по-.
гӹшпа. 13ара мӧнчыш кайышна. Пӧртыш т.рлмэҥгэ ,авай- 
лан нуышна. ӹшкат кочпа, крд^шӹжйм 'авай.коштаЩ шын- 
дьйп. «Ломбо-кичкэ вӱд пӱшкэдмэ дач ;сай» 'маньэ авам.
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31. Шоптыр погымаш.

Ик ий шоптйр шуко пльэ. Мэ шоптыр погаш кай- 
■ышна. Куго корэмӹш волыпта Шоптыр-вондо шуко, 
шоптырӱко укэ. «Корэмжэ куго да, вудпю укэ», маньэ авам.

Вэсь изырак корэмыш кайышпа. Пурышпа, лыҥ гы- 
на шоптыр. Тушто шуко шоптырым погышпа. Мӧҥгэш 
пӧртылна, ачамытым силышпа.

Кастэнэ мый накча гыч ковышта лышташым конды- 
шым Авам шоптӹр киндым ӹштыш. Изӹш кочна, мо- 
лӹжӹм авам сондыкыш пӹштӹш, «чэрлылап пуаш тудо 
'Сай, эм лийэш,» маньэ.

III. Пӱртус шот.

32. II ӱ  ш т .9 р г .9.

Ик тэлӹм пэш йушто нльэ. Кэчэ пэш ойар. Тэр 
кычьшг-ж шоктэп мура. Кастэпэ шокшо пӧртйшто шпн- 
чэпа.

Ик пусакӹштэ «лоч» шоктыш. Мэ «чурэк» лпйна. 
Бэсь пусакыштэ «шулт» шоктйш. Адакат чйлан «чурэ- 
как» лийпа.

«Тудо мо тугэ шокта-а?» маньым мйй.
«Йуштэрэ кэстэнжэ дэнэ пэркала» мапьэ пзам.
«Могайэ лнйэш вара тудо?» маньым мӹй.
«Тудо пымо гапьат огэш лий, йушто дэнэ пӹрньа 

кӹлма да, тугэ пудэшталдэш» маньэ авам.
Кузэ пудэшталтэш тэлӹм пӧрт пйрньа?
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33. Иовггадтшэ йӱк.
Чапай чодраш мийэн. 1̂одраштэ поҥгым погэн, Ш у- 

ко коштмыж дэнэ корным йомдарэн.
Вара «ау» манын кычкырэн. Йукшо йоҥгалтын «у-у1» 

манын шоктэн.
Чапай йодын: «кӧ кычкыра?» маныы. «Кӧ кычкыра?» 

маньш адак йУк шоктэн.
Чапай пэш лудын да, чот куржаш туҥалын. Шуко 

куржйн, ала кузэ корныш лэктын.
Эрлажым учитыллан ойлэп. «Лудаш ок кул, ышкэ 

йукэтак йоҥгадтын,» манын учитыл.
Тулэч вара Чапай чодраштэ йоҥгалтшэ йук лэч лу- 

дын огыл.
Мо шот дэнэ йук чодраштэ йоҥгалтэш?

3 4 .  Кузэ Ш1ШТЭ кошкэн?
Школ воктэн пиштэ кушкын шогэн. Шокшо годым 

пиштэ йымалнэ йуалгэ йуж улмаш. Шинчымэт вэлэ 
ш уэш  улмаш.

Тушто ырвэзэ-влак модыныт. Модшыла пиштэ курьпг 
коркалэпыт, сандэнэ пиштэ кошкаш тӱҥалын. Кошкымн 
сэмынжэ лышташыжэ вэлын; варажым пиштэ чылтак кош- 
кэн пытэн.

Пушэнтэ шумььм пэчкэн тӧргалтэт гьш, тудо вашкэ 
кошка. Молан тугэ кошка?

35. Т у ш т о.
«Палаш толшыжат порволшаш, ужаш толшыжат пор- 

волшаш! Ала кохмдык войзын колышаш, ала кумык войзын 
колышаш?!» Лыр-лӹр-лыр шортьш колта.

Мо лийэш, кычалза! 1Пн;кэ гауэшат шочмо вэрышты- 
ншк оралга, вара йога, мландӹм лэвэдэш.
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36. Т у III Т 0 .

Кум Бэрэ кумытын ты]'э мурат. Иктыжэ «ой тэлэ сай, 
тэлэ сай!» манэш. Вэсыжэ «ой кэггзж сай, кэҥэнг сай! ма- 
пэш, КумышынгО«тэлыжат иктак, кэҥэжшат нктак» манэш.

Мо лпйэш, кычалза! Иктыжэ чонан, коктытшо чон~ 
дымо.

37. Тушто туштымаш.

—  Туштым туштэм, кыча.тза!
—  Йӧра.
—  Кыньор кут вэлэ, ойым ышта.
— Мо гын? Чонан, чондымо?
—  Чондымо. '
—■ Туно, пӧртыштӧ?
—  Т\нат лпйэш, пӧртыштат лийэш.
—  Пэмнан уло, укэ'̂  , ■
—  Тэмдан укэ, пзамьшлн уло.
г -  Мо'гьш, ой ӹштышэ? Тунат, пӧртӹштат, .лппшэ?
— Кылатӹшкат пура. Паль1за! Ындьпкэ каласэнак 

пуышым.
—  Мо гын? Пэзмэн гьш вэлэ?...
■— Пэзмэн шол.      . ,
—  Э-эй, нэзмэиак удмаш!

Могай туштым шинчэда, возыза!.
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IV Вольык, кайык кокла.
38. Сапай кувап ушкалжэ.

Сапай кува ушкалйм нальш. Ушкалжэ ик кӧр- 
IIIэк Ш1'фым пуа улмаш.

«Шӧр кочшо шагал, чайлап вэлэ кУлэш. Ныл кэчэ 
ом лӱшто гьш, ик капаштак ныл кӧршэкым налам» мапып.

Тыгэ ыштэн, ныл кэчэ гыч мпйэп лушташ туҥалыи, 
ушкалын шӧржӧ нымат кодып огыл, йалт пучэн, кошкэп.

Кэчын от лушто гын, кузэ ушкалын шӧржо пуча,. 
кошка?

39. Пий дэнэ ӱмылжо.
Ик пий шылым муын. Шылым пурльш эҥэр кочпае- 

ма дэнэ.вонча улмаш. Вудышкӧ ончальш, шкэ умылжы.м 
ужын.

Палэн огылат, вэсь ппй манып шоналтэн. Садэ пийын 
шылжэ кугыракын койьш.

«Чу, тудьш ШЫЛНШ1М иалам» манын. «А у»ы ш тэнум- 
шам каралтэн, шылн1э вудыш волэнат войзын, йогэнат 
кайэн.

Адак вудыш ончалын, вэсь пийжынат шылжэ укэ.
—  Йэҥат йужыгынам тыгэ шиждэ - коддэ^олталалтэш.
Тэндап тыгэ олталалтмыда лийьш огыл?

й-
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40. Рывыж ДЭБЭ капкан.
Шужышо рывыж логарлгылан кычалын. Кэнэга шыл 

ӱпшйм ши:кьш. Упш локлэ вэрыш кудал мийа, капканэш 
пилшнат шинчэш.

Шьипкэ рывыл: кучаш пышталтын улмаш. Чойа ры- 
выл:ат йужыгуыам тыгэ олталалтэш.

Адак кӧм тыгэ шыл пыштэн олталэн кучат?

41.К узэ пырыс-игэ кугэмып?
Пырыс-игым вӱта шэьггэкэ кудалтэныт. Пырыс-иг.э 

((мийау-мийау!» мапын кычкырэн.
Вӱта воктэн Шарай дэнэ Изылан кайэныт. Яуно пы- 

рыс игым налыныт, пӧртьпп кондэныт. Пырыс-игьш пук- 
шэныт, йӱктэныт, иӧртыштак ашпэныт.

Вара пырыс-игэ кугэмын, пашадаржыдан кольа ку- 
чаш тӱҥалын.

Тушто. Пэкна кува умла варам нумал кайа.

42. Чорагай дэнэ олаҥгэ.
Чорагай (нулшшл) олаҥгым ужын. Кучаш толашы- 

мын; дэнэ Б ӱ д ы м  румбуктэп.
Румбукан вӱдыш колызо мурдам пыштэн. Чорагай 

мурдам ужьш огыл, викак мурдаш пурэнат кайэн.
-  Йэҥлап шӱгарым ит кӱнчӧ, ышкэ вэрэштат.

43. Кок мэраъг.
Ик-кана мэ пзам дэнэ ысньэгэ погаш мийышна. По- 

гымэҥгэ мӧҥгэш кайышна.
Пэчэ Боктэн кайышыла кок мараҥьш ужна. Мый чы- 

тэн кэртдэ «уач» манььш. Мэраҥ-влак «врэк-врэк» тӧрш- 
талтышт.
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Мый кучэм манын кок мэраҥ почэш эй куржам. II к- 
тыж дэкэ куржым— кудальэ. Вэськк дэкэ куржым шӱрт-
ньэн канвозым, ысньэгэмат вэлышым.

Тыгэ кок мэраҥым поктэн иктӹжымат ышым кучо, 
ысньэгэмат пэлыжым вэлэ погэн кэртым.

Кузэ кок пашам ик канаштэ ӹшташ ок лнн?

44. Кайык пыжашым пда логал.

Пк-кана Мэҥлэ йолташэм дэ- 
лэ мэ олыкӹш кайӹшна. Эаэр 
воктэн кайэна, куго пушэҥгэ 
тпога. Пушэҥгэ вуйӹгато кайӹк 
ныжаш койэш.

(сАйда муныжым кӱзэн налы- 
на!» маньэ Мэҥлз.

«Сай огӹл, молан пульэт!» 
маньӹм мый.

«Мый кӱзэм!» ыаньэ да, кӱ- 
эашат тӱидльэ Мэ1глэ. Пуын 
иэлышкӹжэ вэлэ шуӹн пльэ, 
кайӹк пгын тарванымыж дэнэ 
Н Ӹ Л Ш П  ГӸЧ рок ((ЧОШТЫр-р» но- 
1'эн кайыш.

«А й-йуй, гаинчам!» маньэ 
Мэҥлэ. Шинчатпкыжэ гаӱк ну- 
рыш. Вара пу гыч волыш. Мэн- 
лэ эй шортэш, эй пюртэга.

((Молан кӱзьипыч? пт кӱзо маньӹм вэт!» манам 
Мӧнтэш нӧртӹлна. Мэҥльш шинчалш кошташ 

льэ. Шуко коштыш, вара шинчашӹжэ ошо войзо.

ыӹйжэ.
тӱн’а-
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V. Тӱрлӧ шот гыч.

45. Иолагай дэнэ Пулагай.

Йолагай дэнэ Пулагай нурышко олма кочкаш мийэ- 
ныт, Олма-пуыш кузаш ӧрканэн улыт. Олма-пу йымалан 
Ёомдык войзын, умшаш олма волэн вочмым вучэн кийат.

Пзиш лиймӧҥго Пулагайыи нэрэш олма «калт» шок- 
тэн канвозэш.

«Ой-ой-ой! умшашкэм олма тэвэ-тэвэ пурэн кайа!». 
манэш Пулагай.

Йолагайжэ каласа: «Э-эй очынэшым ойлӹштатла, мый: 
пэлэшташат ӧрканэм ыльэ!» манэш.

Кудыжын илышыжэ сайрак: Йолагайжын альэ П у- 
лагайлшш?

46. Шойак кӱтызо.

Ик-кана кутызо калыкым лудыкташ тӧчэн. Укэланак- 
тыгэ кычкырэн: «Пирэ, пирэ, толза-толза-а!» манын. Калык 
пчал, шубынь, тойа налын выж погынэн. Ончат, пирэ укэ. 
Вара «молан тыгэ олталэн кычкырэт?» манын пӧртылыныт.

Вэсь кана кутышко чынак (кэрнакак) шуко пнрэ то- 
лйн лэктын. Кутызо адак кычкыраш туҥалын: «Пирэ, 
пирэ, толза-а!» манын.

«Адак шойыштын кычкыра» маньш ик й эҥ ат мийэн 
Огыл. Вара пирэ-Елак чыла кутӧ шррык-влакым пуштын 
пытарэныт.

Тьҥыдэ олталмаш гыч кугу зийан лийэш.
Пк-кана олталэнат курымэш шойакыш лэктын кэртат..



47. Марий дэнэ маска.

Марий чодраш пу руаш мийэн. Труикам умшаш пур- 
лын, иусӧ товар дэнэ иуым «бырлоп-бырлоп» шэлышт оп- 
та. Марий румым маска ӧрдыж гыч ончэн шогэн.

Кастэнэ, марий каймэк, маска умшаш воштырым пур- 
-лэш, кыдалыш кӱчык тойам чыка, марий руымо вэрыш 
мийа. Кыдал гыч тойажым луктэш, пу сорымым кыраш 
туҥалэш. Эй кыра, эй кыра| Маска кырымэ чодра мучко 
йоҥгалтэш. Тыгат пэрэн колта, тугат солалта, пу ок шэл.

Тыгэ кырэн нойэн, маска каласа; «Ну, марий патыр 
.улмаш!» манэш. Вара маска марийлан ӧрын кайэн.

48. Шовгго-кува дэнэ ор-йэҥ.

Ик-кана шоҥко-кува дэнэ ор-йэҥ пурса кочкаш ну- 
Д)ыш кайэныт. Пурсам погэн йыраҥ воктэн кочкаш шин- 
'чыныт. Шоҥго-куван пуйжо пытэн. Умшаштыжэ пурсам 
тыгат-тугат иӧрдыктылэш, нэлын ок кэрт.

Ор-йэҥ ышкэ пурсажым вашкэ кочкын пытарэн; вара 
диоҥго-кувалан тыгэ каласэн: «Эй сут, ты мартсэк кочкат, 
-мый шаҥгак кочкын пытарышым» манын.

Каласыза, кудыжо сут улмаш?

49. Кок эргэ.

Кугу эргыжлан ачанш каласэн: «Мий, пасуш кайэ!» 
*манын. Эргыжэ каласэн: «Ом мийэ» манын. Варажым шо- 
налтэн: «Ачалан каршаш сай огйл, кайэм» манын. Вара 
шонымыж сэмынак кайэн. Изи эргыжланат ачажэсадыгак 
'каласэн. «Йӧра!» манын изи эргӹжэ, ышкэ кайэн огыл, 
шэчыгут пӧртышто кийэн.

—  Кудо эргыжэ сайрак, мут колыштшо улмаш?
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50. Раш палымым ит йод.

Йывап шудым коида. Пайгыл, ваш лпйэшат, нодэш- 
«Йывап, мом кондэт!» манэш.
Йывапжэ:— «пуум!» маиэш.
— (сПу огыл, шудо вэт!» мэнэш Пайгыл.
Садлан ЙываннхЭ «Шинчат дэн у ж а т  г ы н , м о л а н  йо- 

дат вараб) маиэш.

51. С ӱ  ӓ с.
Пк (уӓс руш йалышкэ толэш. Тудым ик марий ваш 

лийэш. Марпй суӓслан каласа:
«Руш йалыштэ пий-влак шуко да, полмэзэ улыт, на  ̂

тойам пуэм!» манэш.
Суӓсыжэ: «ипагэдымат пуэт гын, тойадым налам!». 

манэш.

52. Вор ныкунамат ок нопо.

Ожно ик пэш осал, вор йэҥ илэн. Тудо шуко имньым 
шолыштьш. Шуко йэҥым корвышто толэн, пуштмыжат 
шуко лийьш.

Шуко илэн ту йэҥ, пойэн кэртын огыл. Пойдымогы- 
на огӹл, йужыгодым шулдыш киндыжат огэш лнй улмаш. 
Тунам йорло пошкыдыж дэкэ мийэн-мийэн налэш улмаш..

Шуко кана кучалтын, вострокыштат шуко шинчэн. 
Тунэммаш пэш осал: чарнэн кэртын огыл.

Вара нэш шоҥгэмынат коштьш кэртдымэ лийын. Пӧр- 
тыштыжак кийэн, пэш ойгйрэи. Чыла толшо-мийшылан ты - 
гэ ойлэн: (сИда шолышт, вор ньшунамат ок нойо» манын. 
Тыгэ нэш ойгырэн, орланэн колэн.

Ворын нойанльшшэ шолыштмаштэ, йорлылыкшо т у р -  
маштэ.
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53. Ванп ӧркӓнӓ,

Вани эр киньэлэш, иэҥэштылэш.
«Эргым мо лийэ?» манэш авалш.
—  «МТшкырэм коршта!» манэш Бани.
— «Школыш кайэн кэртат?» манын йодэш ачалш.
«Ок лий, ом мийэ!» манэш Вани.
Ырвэзэ-влак кайэн пытымэшкэ Вани тӱшакыштак 

Еийа. Шуко кййэн кыньэлэшат кочкэш да, модашат кур- 
л:эш. Кэчываллан ижэ пӧртылэш.

Аваньэ «Вани, шурым, шылым кочкат?» манын йодэш.
Ванижэ каласа: «койарак шӱрым, кугырак луым ку- 

чыктэт гын, кочкам,» манэш.
Аважэ пуа, Бани пытарэн кочкэш пумыжым. «Ындэ 

мушкӹрэм ок коршто,» манэш Вара адак модаш лэктыв 
курлшш.

Вапи кушкэш гын, молан йӧршо лийэш?

VI. Тошто мут виктарымэ кокла.

54. Вашкэ наша важык кайа.

Уржа-сорла пытэн. Калык кьтлтам шупшыкта. Мый 
кылта орва дэнэ дувыр кудалам.

Курыкым кудал волэн шушаш дэн, орва шудырэм 
«лоч» шоктэн пудыргыш. Возэм йӧрльӧ, мый ӧрдӹшкӧ лоп 
мийэн войзым, шуйэм .тэвэ-тэвэ тодылам.

«Кушко тунарэ вашкэт? Тэвэ вашкышӹч, вашкэ паша 
важӹк кайа, вашкышэ вараш кодэш,» маньэ изам.
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55. Кок йэкг дэнэ шгӓ-влак.
Кок йэҥ урэм дэнэ кайах. Кэнэта ик капка йымач 

взэ пий кудал лэктэш, пуным опташ туҥалэш.
Ик йэҥжэ воштырым палып солалтэп, Адак вэсь пий 

лэктын. Тудо адак солалтэн. Ик-кок ошкылым ыштат, 
турлӧ вэр гыч пий-влак руж оптэп лэктыт.

Вара вэсъ йэҥжэ каласэн; «ит тукалэ, шып гьша кайэ. 
шып кайшым пийат ок оито,» мапып. Чынак, шып гына 
кайат, ик иий, вэсь иий чарпа, пзиш лийэ, чыла пий-вла- 
кат шыиак лийыч.

Могай пий вашкэрак иурлэш: оптышыжо, альэ йышт 
коштшыжо?

56. Чылажымак шкэ вэрчэт от ыштэ.
Шоҥго-кугыза изэ олма пуым шыпда улмаш. Ик эр- 

тэн кайшэ йэҥ каласэн:
«Тидэ олма пу дэнэ мом ыштэт тый? Тудын кугэм- 

мыжым от уж, олмажьгм кочмэгадат от плэ вэт!» «Олмангым 
мый ом коч гын, моло-влак кочкы!’, ыалам вара таум ыш- 
тат» мапып шоҥго-кугыза.

Ожно «тау» мапмылап ик йэгг кум ий пашам штэн.

57. Мӱкш-пакчаштэ.
Кэҥэжым мый мукш-пакчаштэ тшйэм ильэ. Йара, па- 

шадэ кийаш пэш йӧсӧ. Ик-капа мэ кумытӹн иымыштэ дэ- 
кэ кайышпа. Пистэрыш пурышна. Нымыштым шукэ вой- 
зышна. Пӧртылшыла ик курык-ышто ӹсньэгым погыпша.

• ч Пакчашкэ иӧртылпа, чайым йупа: Пара нийым нпйал- 
на. Йэҥ йыда калыным налнӓ, йондал ӹшташ шична. Йол- 
ташэм-влак ыштат, мый тӧчэм-тӧчэм, нымат ок лэк.

«Укэ, маньэ Йансэт куТуза, тунэмдэ йопдал йшташат 
ОШ ДИ Й/» ' '  ӓ

*■ Кудыда йондал ыштэн мошта? .
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58. Кок ЙЭЕГ.
Кок ЙЭ1Г нурыга кайат. Кайаг-кайат, корэм дэкэгауыт. 

Кэнэта корэм гычып маска лэктын.
Ик йэҥжэ вагакэ пугаэҥгыш кТзэн кайэн. Вэсыжэ 

нӹмом ыгаташ ӧрынат лудмыж дэнэмландыгайӧрльш кайэн.
Маска толын Тпгаӹч ончалэга, тудо йалт колгао гайэ 

гаӱлӹдэ кийа. Маска, колэн манӹн, тудлан логалӹн огыл, 
кайэн.

Маска каймӧҥгӧ йолтагайжэ пугаэҥгэ гыч волэнат 
Гюдын: «мом ойлыпт талат маска?» манӹн.

Иолтагаӹжэ каласэн: «йӧсылык годӹм кудалтэн кодӹ- 
пю йэҥ сай йолтага огыл» манын.

Кӧ тугай П1Тчкылан тура лийӹн?

59. Пырыс дэнэ шыл.
Ик пӹрыс клатӹгакэ пурэн, Клатыштэ шӹлым ужын. 

Пырӹсын кочмӹжо пэга гауӹн. Тӹгат-тугат гаылӹм нал- 
нэжэ, ок кэрт. Вара шӹдэгакэп да каласэп: «Ай ом нал- 
ла, умпюлтэш!» манын.

Тьг тугатэн ойлымага могай шомакӹм виктара?

60. Тоштымэт.
О/Кно ик марий нлэн. Тудо кэрэк могайэ кӱлэга арвэ- 

'рымат уӹм, сайым ок нал улмтга; тоштым шулдьш на- 
лып илэн. Садӹлан тудым Тогатӹмэт мапын лумдэныт.

Ик-кана тудо тошто кэмӹм налӹп. Кок тылзэ вэлэ 
чийэн, кэмжэ йалт гааланэн. Адак вэс кана пэл ак дэна 
манӹн тошто мӹжэрӹм налын. Тудыжат садыгэ вашкэ 
пӹтэн. • ■ , ,

Ватыжэ каласэн: «У, сай кэмӹм налат гын, ик ий, 
кок ийат чийэт ильэ. Тогатӹм ьӧратэт да, тошто мутым 

ют колыгпт. Тошто нэҥ каласэн: «Шулдо колын лэмжэ 
;шопо» манын.
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61. Пырыс дэнэ кодьа.
Пырыс клатыш кольа кучаш пурэн. Ваҥэн шинча,. 

кольа кудал лэктэш. Пырыс кӱчшьпг шарэн «врэк» тӧш- 
талта; кучэн ыш кэт, кольа кудал колтыш, рожыш нурэп 
кайыш.

Кольа каймӧгггӧ пырыс ойла: «Мый йорий кучаш тӧ- 
чышым; кэрпакак кучэм гын, кэртам ильэ» малдалэш.

Ты ойлымаштэ пырыс олмэш могай йэггым шонг>1-
-ман?

62. Вараш каймӧнтӧ пӧрт-кайыкат 
кутыра.

*

«Ой осал вараш, ку.зэ илыгааш?!» маньгт пӧрт- 
кайьгк-влак. Пэш ойгырат, турло ойым кьгчальгт. Вара тыг.э. 
ышташ каҥашат; «Варатп толжода, пун йьгда пижына!» 
маныт.

Кэнэта ала кушэч вараш толынат лэг;тэ. «Чыгэ-чого» 
каҥаш пытыш, чъгланат шаланышт, шьгпак лийэ. ..

Вараш кайыш. Пӧрт-кайык-влак адак погыньгшт, ку- 
тырат.

— «Кӧм наҥгайьгш, кӧм наҥгайыш?» манын ваш-ваш; 
годыт.

«Карасим ватьгм, Карасим ватым!» манэш иктыжэ.
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«А-а! тудлан ӱч пльэ, туддап тугак кӱлэш, тугак кӱ- 
лэш!» манэш вэсьнка.

Кӧм шопымап ты ойлымашыштэ вараш дэнэ пӧрт- 
кайык олмэш?

63. Кольа-влак каҥашышт.

Ик-капа кольа-влак каҥашлан погынэныт. Ик шоҥго> 
кольажэ тьтгэ ойла;

«Могай каҥашым нуэда, мом ыштэпа? Ужыда вэт, 
ты койа пырьтс ик кэчэ кодыдэ мэмпам куча, коктытлэн, 
визытлэн, лулэнат! Мэ тыгэ йалт пытэна вэт?» манэш.

ВиЁгэн ойгьтрат, пуштыланат. Шуко лиймӧҥгӧ, ик: 
изи кольа ОНЧЫ.ЛКО лэктып каласа:

«Мый сай йӧпым муум»; пырыс шӱйэш изи отггырьтм 
кылдатн кӱлэш, йыгггыртатэн коштшо, мэ тунам пырьтсы!! 
кушто улмьтжым, купам кӱвар йӱмакэ толмыжым пшжьш 
шылына, кызыт шп;т:дэ кодмьтна дэнэ кучалтына», манэш.

Шонто кольажэ тудлан ваштарэш каласэн: «Тыйпэщ' 
норо амальтм каласышыч, пэш йӧра нльэ тугэ ышташ:, 
каласэ-йан, Тгузэ, кэ нырыслан оҥгьтржым кылда? Тӹй; 
мийэн кылдэ-йан, мэ талат тау ьтштэна!» манэш.

Катгаш пушо вэрэштэш, шуктышыжо ок лпй.

64, Кок эргэ.

Ик йэҥын кок эргыжэ улмаш. Тудо куго эргыжым- 
нӧратэн. Чыла ыаллтӹ.м (ногылтым) куго эргӹжлан пуэн.

Куго эргӹн оксаа:э шукӹлан нӹмоланат тунэммӹжз. 
шуӹн огӹл. Изэ эргэ окса налаш йӧнӹм кӹчал вэсь млан- 
дӹш кайэн.

«Пӧртшӧ кӱй йагӹлга» манмэ гайэ, изэ эргэ шуко, 
коштын, шуко тунэмын йагьтлгэн, уш-акӹлым погэн толӹн.
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Куго ?ргэ, кийшэ куй гайэ, ик вэрыштэ тып-шьш гы- 
'на кийэн, рэгэнчаҥын; нымоланат тунэмын огыл, уш-акыл- 
жат вийнэн огыл. Садылан куго эргэ, оксажэ пытымӧнтӧ, 
йалт йорлэштын. Изэ эргэ вара сэмыи пэш пойэн.

Йӧныи мушо йӧры.м кочкэш, йӧн мудымо улыжымат 
йомдара.

6 5 .  Турньа дэнэ З1ӱ к ш .

Ик-кана турньан пэрэн шинчымыж годым нэрэшы- 
жэ мукш толын шинчын. Турньа иомйжалтэш; мукшым 
ужэшат вурсэн ойла:

—  «Эй, сокыр мукш, йэҥ нэрым огэш палэ; кужак 
Еэрэштэш, тужак шынчын кош тэт» манэш-

—  «Укэ,» манэти мукш: «тый ышкэ мый лэчэмат ут- 
ла сокыр улат, айда учашэна,» мапэш.

Ӱчашаш кэлшатат нуно коктын ик кугу иурсам на- 
лыт, чоҥэштэн кушкӧ кузат Кузэн шумӧтггӧ, турньа пур- 
эам улык волтэн колта Изиш лийиӧҥгӧ мукш дэч йодэш:

«Пурса вочмым улсыч?» манэш.
Мукш каласа: «Мый ужым, тӹйжэ?» манэш.
Турньа ойла; «пурса ала кушко вудыш «чап» шок- 

тэн войзо,» манэш.
—  Тый колынат тӹна, мӹй штга шннчам дэнэ ужӹм: ик 

ватэ мучэ вудӹм ну.мал кайа, тудьш 1нэҥгэл вэдрашкӹжэ 
войзо, манэш мукш.

Пэш вашкэ улӹк волэн кайат, ончат, чӹнак ватӹн 
в.эдраштэ пурса кийа.

Мукш ойла: «Тӹйтлн пӹлышэт ппсэ, мтлйын шынчам; 
-мтлй лу мэҥгэ коклаштсэ ужӹн кэртам; вэсь кана «м\к- 
'шйм сокьтр» манын ит шоно.»

Кӧн шинчажэ писӹрак: турньан альэ мукшын?
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УП. Мыскара шотан гыч.
6(). Пирэ дэнэ пий.

Нк пий йудым вича воктэн малэн колтэн. Пирэ ту- 
дын дэкэ тольш, пий шиждэ кодып, шылын кэртын огыл.

Пирыжэ: «пий, мый тыньым кочкам!» манэш.
Пийяш: «эй ппрэ, кызыт ит коч, ужат, луэм дэнэ ко- 

ваштэм вэлэ, тэвэ йылэ ӧрдэм: ойзамын суан, йумаш лий- 
эш, тунам кочыш малӓм шуко лийэш, мый ӧрдэм, тэвэ- 
тулэч вара тэк коч!» манэш.

Вэсь кана пирэ толэш, пий вича умбалнэ кийа. Ту- 
дым ужэшат пирэ йодэш:

«Суанда лийэ?» манэпг.
Пийжэ каласа: «угычын мыйьш умалмэм годӹм тура 

лийат рын, суан лиймым ит вучо!» манэш.
Кудыжо акыланрак улмаш: пийжэ, пирыжэ? Кӧ кӧм; 

олталэн?

67. 0  м ы ж.

Аваж дэнэ эргыжэ пасушко мийэныт. Омыжан эҥэр 
воктэкэ мийэн шуут. Эргыжэ ояшо омыжым ужын огьш,. 
огэш палэ.

Аваж дэч йодэга: «Авай тидэ мо»!» манэш.
Аважэ: «Омыж» манэш.
—  «Молан от уж, сокӹр улат лю»? манэш эргӹжэ.
АваягЭ адак: «омькк, .эргӹм, омӹж!» манэш.
- ~ «Кузэ от уж, тэвэ, ончо»! манэш эргьш;э, омыжьш 

кучэн ончыкта. - ,
Вара аважэ каласа:' «Эргӹм, тидӹн лӱмжӧ «омыж,»' 

манэш. Эргӹжэ тыгэ ижэ пыкшэрак ьпглэн аважьш.
Могай тӱгай кок сэмӹн ьпглаш лиймэ мут влак уло,. 

кӹчалза!
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68. Ушка.1 Д.9Н.9 кааа-тага.

Ушкалым .эрат касат луштат. Луштымо йэда ӱйэдыт, 
тамлэ ложаш вӱдым йуктат. Каза-тага тндым ужын 'сук- 
ранэи, сутланэн.

Ик-кана каза-тага ушкал лчптымагакэ кудал мийа, 
ушкал ганьэ йолжым торэн шогалэш.

Кува тудым пастыра, шовыпо дэн лӱдыктӓ. Каза-тага 
адакат шога, кувап лӱштымыжым вуча. Вара кува кужу 
воштырым налыпат каза-тагам внча гыч кырэнак луктын 
колтэн.

Ты туштэн ойлыматптэ каза-тага лӱм дэнэ могай йэҥ- 
йм шоныман?

69. Ковышта шындымэ.

—  Тачэ мом ыштышыч?
—  Шым йыраҥ ковыштам шындышым.
— - Пэш йӧра, пэш пӧра.
— Йӧражат-можат, каза кочкыи кайыш.
—  Мо томаша, мо томаҥа?
— Томашажат-мол:ат, казам шӱшкыл кудалтышым.
—  Пэш йӧра, пэгп йӧра.
—  Йӧра:кат-мо:кат, ватэм каза шыл гпыпдаш нӧр,э- 

пыш колтышым, упчыли вуйтчп пурэп кайэн колыга.
— Мо томаша, мо томаша?
—  Томашал:ат-мол;ат, изп ватым нальым.
—  Пэш йӧра, пэш йӧра.
—  Йӧрал:ат-мол;ат, кушто шӱвыр йӱк, кугато тӱмбыр 

йӱг:, тушко вэлэ курл:талэш.
Кӧ тыгай оргай ойлымагпым шппча?
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70. Кок пэл-одар (сӧрэй).
Кок ЙЭ1Г ик пӧртьипто малэн кийэныт. Эрдэнэ помы- 

и;алтытат, икгыжэ вэсылг дэч йодэш.
«Тый могай омым ужыч?» манэш.
Вэсы/кэ, '<мый— тыйын куачаг ныл йолын кайа, шонэм, 

мыйын куачам тудым пмпьэ гапьэ кушкыжын ильэ,» 
манэш.

Вэсыжэ тудлан сырэн кычкырэн ойла: «ОТойак! олта- 
лэт вэт! 'Мыйьш куачам тыйын куачадым кушкӹжын ильэ 
да, воштыр дэнэ кырэн-кырэн кайа ильэ вэт!»

• Тыгэ ваш ойлэн сырэн коктып вурсэдалаш туҥалӹ- 
пыт, изиш лиймэҥгэ кырэдалашат пижынӹт. Омо вэрчак 
вур-вузык лийӹп пьгтэнӹт.

Ушан дэнэ ушым ногэт, ушдӹмо дэн йомдарэт.

71. СоЕыр дэнэ соҥро.
Ик кана сокӹр дэпэ со1гро пасуш пурса кочкаш 

кайэнӹт. Корнышто тӹгэ мутланэныт:
«Тӹй колӹшт, мланэм каласэ, мый ончылтам, тла- 

ньэт каласэм,» манэш соҥро.
«ГЮра!» манэш сокӹржо...
Пурсаш мийэн шпнчӹт. Сокӹр пурсам нпйалтал он- 

чалэшат, одьан гына каласа;
ссКалтан!» манэш.
Соҥрожо колын огӹлат подын: ссКушто пэралта?» 

манӹн.
Сокыр адак киньэлӹнат, йӹраҥэш шуртньэн йӧралтьш.
Соггрожо адак йодӹн: «Мо лийэ?» маньш.
«Мэжа!» манын сокӹр.
«Куржаш!» манйн соггрожо.
Тӹгэ манӹн соҥро куряшнат колтэн. Тудӹн почэш 

сокырат кур:кын.
Могай тугай кок сэмын шоктӹшо мутан оҥай ойлы- 

машым шинчэда?
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72. Кува чоман тупшым пудыртынэжэ.
Ик кувак-кугзак пукш погаш кайат. Корнышто ку- 

важэ ойла:
—  Тэвэ мэ пукшым погэна, ужалэна дачывымналы- 

па Чывэ муным мунча; муно дэиэ чывым у;калэаа, лудым 
палына. Лудо игым луктэш; пгыж дэнэ аважым ужалэна, 
комбым налына.

Тыгэ ойлэн-ойлэн шорык, ушкал, имньэ, чома дэкат 
шуктат.

—  Вара мэ тыгэ йолын она кай вэт? Тый вулым куш- 
кыжат, мый чомам. Тэвэ вара сай ли- эш, манэт кува^

Кува Ойлэн гына пытара, кугызажэ «прлоп» еовэнат 
колта: «тый чоман тупшым пудыртынэт,» манэш.

Куважэ сырэн мӧнтэш кайа, пукш погыдэ кодыт, чы- 
ват укэ, чомат шочып огыл.

Мо шот дэнэ кува-кугва пукш погыдэ кодыныт?

73. К ы ш а л.

Марий ватыжын мӧҥгыштӧ ныгунам уждымо кочкышым- 
кочкын, кышалым. Марий пэш йӧратэн кочкын, лумжым 
гына ок шинчэ. •

—  Тидын лумжӧ кузэ!—манын йодэш.
—  Лумжӧ «кышал» маныт.
Ик кумыж кышалжьш: ватынг дэк ныҥгайа ончыктапг. 

мӧҥгыштат тугайым шолдыктынэжэ. Лумжым м о н д ы й !0  

лэч «кышал-кышал-кышал», манын кайышҥжла, марип 
лавращ кайэн возо, кышал вэлын кайыш, лумжымат моп- 
дыш. Шуко ӧрын шога лумым кычалын. Корно дэнэ то- 
лэш ик марий.

—  Мо кышал гайым ыштэн пытарэнат?! манэш.
Эк марий куаныш, л-лмжым му,— «кышал-кышал-кьь 

шал» манын куржэш втыыж дэк.
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УШ  ПашсШ ойлымо кокла.
71. Шултыш К11ПД.Э.

Имаштэ КЭ1ГЭЖЫМ ачам аҥам кок пачаш куральэ. Шы- 
жым уржам вудыш, мый тырмалышым.

Тэнэйэ урлса шуат, мэ йэшна дэнэ турэдаш ыийышна. 
Турэдын кондышна, пдымэш кырышна, кырӹмӧҥгӧ пуал- 
тышна.

Варажым кондэн мончаш кузышна. Мопчаш кошкы- 
шат, амам йотгӹшташ наҥгайыш. Йо1гӹштэн ложашым 
ыштэн кондыш, клатэш оптышна (йастарыгана).

Эрлашыжыы авам ложашӹм гаоктын кондыш. Вара 
руаш-вочкэш лугыш Руаш шумӧнтӧ нӧштыльо. Варажьш 
киндым ыштэн коҥгаш кышкыш.

Коҥгаш куйат, авам ик киндьЪкым луктӹн шулӹо ма- 
лам пуыш. Шултыш киндӹм мый помышкэм чыкӹшӹмат 
школйш кайшьш.

Мэлнам альэ эгэчэ ыштымым ойлэн нуза.

75. Тамлэ шӱрӧ.
«Тачэ ш\'рӧ сай огыл, ом коч» мапэш Шарэпа.
«Вэсым шолташ ом туҥал ьшдэ, йарсаш ок лпй. Кас- 

тэнэ шурӧ сайрак лийэш» манын аважэ.
Ш урӧ кочмӧҥгӧ Шарэпам аважэ пакчаш наҥгайэн 

Лважэ парэнтӹм луктӹн, Шарэпа мэшакьип оптэн. Кас- 
гэнэ мӧҥгэш пӧртӹлӹнӹт. Аважэ адак садэ шурӹмак 
кочкаш шйндэп.

«А-а, тыдэ вэсь тамлэ шуро!» манӹн Шарэпа.
Аважэ воштыл каласэн: «Тьтдэ шаҥысэ шурэтак, шаҥ- 

гэ шу;кэн 0 1  ут ильэ. Кызӹт ыштэн шужэнат. Садӹлан 
тамлйн чучэш талат» манӹн.

Кузэ п аша тошто таудьшэ шу^зышкат тамым нурта?
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76. Уналчын нашажэ.

Уналчэ изи Асийым нумал коштын. Шуко нумал 
коштмыж дэиэ кидшэ шумын.

Вара Асийын омыжо шуын да, магыраш тӱҥальш. 
«Папэт шуэш мо, Асий?» манэш ака:кэ.Упалчэ Асийым ма- 
лаш иышта.

Асий малэа колтымэк Уналчэ модаш кайа. Паша лэч 
вара модашат кэлша.

77. Ватан марнн.

Ачай-апай, малам ӱдырым налын пуза! манын йаҥы- 
ша Эпаи. Ачажэ: «Окса укэ, эргым», манэш.

— „Окса укэ гын, уржам, ложашым ужалэна!“ манэш 
Эпай.

..Вара мом кочкьша"? манэш аважэ.
— „Мый омак коч; ӱдырым налыда гын, кочдэак 

илэм ыльэ!” манын ойла Эпай.
Вара уржам, ложашым ужалат да, Эпайлан ӱдырым 

налыт.
Шошым шуун, ложаш пытэн, кочкаш нымат укэ. 

Энай опьыж дэчат ик-кок путым кондэн. Тудат вашкэ 
гына пытэн.

Тэвэ Эпай шужэн прэча (сӧлдыра) ӱмбалпэ кийа, 
кочдэ паша ышташ огэш кайэ. Тидэ татйштак йышт кий- 
шэ прэзэ тӧрштэн кыньэлэш да, пӧрт кумдыкэш куда- 
лышташ тӱҥалэш. Эпай тудлан каласа:

— «дй тӹй, ирэзэ! ушэт укэ, тылатат ӱдырым налыт 
гып, тыгэ от кудалышт ыльэ!» манэш.

Кувэ ватан марий шкэнжым шкэ куклэн.^ Кузэ нрэзэ 
пӧрт кумдыкэш кудалышт кэртын?



:----------------------------------------------------------------------------------------------------------35

78. Тойка кугузьа.

Ожно ик Тойка луман марий илэн. Пашам пэш йӧсла- 
иэн ышта улмаш. Пк-кана паша гыч пэш нойэн пӧрты- 
лын. Йондалым рудэн шинча, ышкэ вуйию дэнэ тыгэ рйла:

«Ай каза лийа-аш!» манэш. Изыш шоналта да, ка- 
ласа; «Эй, каза лийат гын, шушкул кочкыт ильэ» манэш.

Атак коҥга умбалнэ малшэ пырысым ужэшат, каласа: 
„Ай пырыс лийа-аш! Тэк коҥга умбалнэ мырлэн кийэт 
ильэ!'‘ манэш адак.

«Укэ, йэҥлан йэҥ сэмынак, паша ыштэнак илаш ку- 
лэш» манын варажьш.

Куанэн ыштымэ паша илышым уштара, йӧсыланэн 
ыштымэ йомдара.

79. Кува дэнэ ӱдыр.

Уржа-сорла шуын. Чыла йэҥат турэдэш. Ӱдыр аваж- 
лан ойла: „Авай, уржанам огына турэд, йӧра? Тый колэт, 
мый марлан кайэм, шэм ушкалнам пирэ кочкэш“ манэш.

„Йӧра“, манэш аважэ. Тыгэ удыр ой дэнэ огыт турэд. 
Кэҥэжат эртэн, ши;кат эртэн, тэлат толэш. Тэлэ шуын, 
лум лумын, кочкаш киндэ йалт нытэн. Куват колэн огыл, 
Удырат марлан кайэн огыл, шэм ушкалымат пирэ кочкӹн 
огыл.

Еува дэнэ удыр кучаш лэкгын кайат.
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Мариздат гыч тыгай кнага-влаиым йадса:

2. А
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4.

5.

I. Н. М. Янтемир. Описание Маробласти (Краснококша- 
ский кантон). Чылалан пэш кулэш кнага. А к- 
шэ 50 ыр-ший.

П. Жадаев. Между городом и деревней. (Рушла по- 
чэла-мут. Школ-влаклан пэш кулэш кнага). А к- 
шэ 30-ыр ший.

С. Г. Чавайн. У мландэ. (Тидэ книгам пэш моктат). 
Акшэ 50-ыр ший.

В. А. Сави (Мухин). У куат. (Школ-влаклан пэш кУ- 
лэш кнага). Акшэ 1-тэҥгэ.

Г. Г. Иармазин. Йылмылончыш. (Марий грамматик— пэш 
кулэш кнага). Акшэ—60-ыр ший.

6. В. М. Ӱпымарий (Васильев). Шинча чэр (траком). Ак-
шэ 12-ыр ший.

7. С. Крылов. Йалысэ копэратсий. Акшэ 15-ыр ший.
8. Сайви (И. Е. Романов). Сӧсна ашнымаш. 18-ыр ший.

9. М. А. Дэрнов. Мукш ончымо. 30-ыр ш ий.
10. В. И. Лэнинын илышыжэ. 30-ыр ш ий.

11. Костычев. Мландэ паша. 40-ыр ш ий.

12. Ӱпымарий. Мландын кызытсэ дэнэ тошто годсыжым ой-
лымаш. 75-ыр пшй.

13. Г. Н. Спэранский. Аза ончымо нэргэн. 20-ыр ший.
14. Тмапи Иачик. Ӱдрамашлан Совэт власть мом пуэнг

15-ыр ший.

15. С. Г. Чавайн. Икшыбэ - влаклан лудшашлык кнага.
Акшэ ^5-ыр ший.

16. В. Сави. Илыш йук (почэла мут), Акгаэ 20-ыр ший.

17. В. Сави. Икшыбэ-влаклан лудшашлык кнага. ТурлЗ
ойлымаш. Акшэ 80-ыр ший.

18. С. Г. Чавайн. Окавнй. Акшэ 30-ыр ший.
■■■ '
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Акшз—30-ыр ший.

I

_ ]4здание ^'Ларийского рбластного ]Лздательства. 
!)'пымарий. Марайокпераееказы для догей младш(то возраста.


