
Туй сăмахлăхĕ 

 

Тупкǎч шахвǎртни 

Евче килнӗ ҫын — тупкӑч — хӗр тӑванĕсемпе вӑлтса-шахвӑртса 

калаҫать. Паллах, калаҫу тӗрлӗ йӗрпе кайма пултарать, анчах унӑн 

ҫирӗпленнĕ ҫаврисем пур. Тӗслӗхе пуҫламӑш ҫавринс вуласа 

пӑхӑпӑр. 

—  Аван  пурӑнатӑр-и,  хаклӑ  ҫынсем?  Пурте  йӗркеллех ҫӳреҫҫӗ-

и? 

—  Ҫӳретпӗр-ха  ерипен... Эсӗ ху мӗн ҫӑмӑлпа ҫак? 

—  Эпӗ пӗр сӑлтавпа килсеттӗм те сирӗн пата, калаҫма вӑхӑт 

тупӑнмӗ-ши? 

—  Ырӑ ҫынпа калаҫма та вӑхӑт тупӑнмасан... 

—  Пирӗн хуҫан хӗл каҫнӑ вӑкӑрӗ каҫ-каҫ ҫухалкаласа ҫӳрет те...  

Сирӗн  урамра  йӗрӗ  пур  тенине  илтнӗччӗ.  Чӑнах-ши вӑл, калаймӑр-

и? 

—  Ку тӑкӑрлӑкра ют ӗне выльӑх ҫӳренине асӑрхаман. Эпир килте 

ҫук чухне ҫӳренӗ пулинех... 

—  Сирӗн пушмак пӑру пур, теҫҫӗ. Ҫавӑнпа йӗр ӳкет пулӗ-ха. 

Сутмаҫҫӗ-ши ку килте пушмак пӑрӑвне тесе килсеттӗм те... 

—  Выльӑх-чӗрлӗх   сутасси   пирки   шарламанччӗ-ха.   Шухӑш та 

пулман. Ют выльӑх ернине те сисмен. 

—  Тен, сирӗн Илемпи пӗлмест-и? Вӑл каҫ-каҫ кӗтӗве хирӗҫ 

тухаканччӗ. 

—  Ара, хӑш ял пӑрӑвӗ ҫухалнӑ тетӗн ҫак? Камсен пулать-ха) вӑл? 

—  Кӗҫӗн  Сӗнтӗрти  Уртем  Микихверӗсен   Кеваркин  вӑкӑрӗ 

тетӗп-ҫке... 

—  Ăнлантăм, ӑнлантӑм... Илтнӗччӗ-ҫке амутке! Пӑх-ха, пуҫа та 

пырса кӗмен! Пӗлтӗр салтакран килнӗ Илтер пирки калаҫатӑн вӗт эсӗ, 

тупкӑч-юпкӑч! 



—  Ҫавӑн   пирки   пулмасӑр,   ҫавӑ   ӗнтӗ,   ҫавӑ!   Пушмак   

пӑрӑвӑра  тем  хака  сутас  тетӗр  ӗнтӗ?   Пирӗн  хуҫа  турткаланса 

тӑрас шутлӑ мар. 

—  Итле-ха, хисеплӗ ҫыннӑм, халӗ ӗлӗкхи мар. Хулӑм укҫи пирки 

калаҫас та ҫук. Чӗнер-ха Илемпие, хӑй мӗн калать... 

Пӗр чухне малалли калаҫу та «пушмак пӑру» ҫинчен пыма 

пултарать, ытларах чухне тупкӑчпа хӗр тӑванӗсем пӗр-пӗрне ӑнланса 

илнӗ хыҫҫӑн уҫҫӑнах калаҫаҫҫӗ. 

Кĕҫĕн кĕрӳсен йыхравĕ 

Туй пуҫланмалли кун ирхине юланутлӑ кӗҫӗн кӗрӳсем ял тӑрӑх туя 

йыхӑрса ҫаврӑнаҫҫӗ. 

— Эй, тӑвансем, ялйышсем! Паян туя каймалла! Туя, туя, туя 

каймалла! Туй тесен, тукмак йӑваннӑ, выртан каска хускалнӑ!   Чашӑк-

тирӗк   тапраннӑ,   катка-пичке   янранӑ! 

Эй, тӑвансем, ялйышсем! Туй арӗсем, арӑмсем! Лаша кӳлсе 

тапранӑр! Ватӑ картсем1, карчӑксем! Туя тытса тапра-нӑр! Ураланман 

ачасем! Аркӑ вӗҫрен ҫакланӑр! Пурте туя каймалла, туй мыскари 

курмалла! 

Эй, тӑвансем, ялйышсем! Кам утаймасть — утланӑр, кам 

чупаймасть — ҫӑкланӑр! Така ҫуккин — такана, лаша ҫуккин — 

лаххана, укҫа ҫуккин — урҫана, ача ҫуккин — арчана! Пурте туя 

каймалла! 

Каччин пуҫтайĕ 

Пуҫтай тесе аслӑ ҫынсенчен пил ыйтнине е сывпуллашнӑ чухнехи 

сӑмаха калаҫҫӗ. Авал чӑваш яш-кӗрӗмӗ тӑван килйышран пуҫтай 

сӑмахӗсӗр уйрӑлман. 

— Асатте-асаннесем, кукамай-кукаҫисем! Атте-аннесем! Ман ума  

аслӑ ҫул выртрӗ, татӑклӑ сӑмах калама вӑхӑт ҫитрӗ. 

                                                
1 Картсем - ватӑ сем, стариксем. 



Ырлӑхлӑ ӗҫ пуҫлас терӗмӗр, атте-анне, пехиллӗр мана ҫав пысӑк 

ӗҫе пуҫӑнма. Эсир мана мӗн пӗчӗкрен кӑкӑр сӗчӗпе, алӑ ачашӗпе 

юратса ӳстертӗр, таса кипкепе чӗркесе ҫӳрерӗр. Эсир мана мӗн 

ачаран мӑн маҫаксен чӗлхине вӗрентрӗр, хама кура ӑнкармалӑх чӑнпа 

тӑн патӑр, ҫын турӑр. Эсир мана мӗн хӑвӑр  ӗҫленӗ  пек  ӗҫе  

хӑнӑхтартӑр,  ял  ҫинче  ырӑ  ят патӑр,  халӗ  тата   мӑшӑрлантарма  

шухӑшларӑр. 

Асран кайми атте-анне, халӗ ӗнтӗ пиллесе ярӑр мана, эпӗ 

сирӗнтен уйрӑлатӑп. Эпӗ сирӗнтен халӑх йӗркипе уйрӑлатӑп, 

уйрӑлатӑп эсир ҫӗлесе парас кӗпе-йӗмрен, эсир пӗҫерсе парас апат-

ҫимӗҫрен, анчах сирӗн ятран-шывран, сирӗн пурнӑҫӑртан эпӗ 

уйрӑлмастӑп. 

Ача-пӑча амӑшӗнчен ыйтать, Тӑван ҫӗршыв салтакран ыйтать. 

Пурнӑҫ йӗркеллӗ пулсан, малашне сире мӗн кирлине ыйтмасӑрах 

хамӑрӑн туса памалла пултӑрччӗ. 

Тав тӑватӑп сире, атте-анне, пил ыйтатӑп. 

Мăн кĕрӳ сăмахĕ 

«Мӑн кӗрӳ сӑмахӗ (такмакӗ)»— чӑваш халӑхӗн анлӑ сарӑлнӑ 

калуллӑ-юрӑллӑ туй хайлавӗ. Вӑл хӑйӗн шухӑшӗпе, тытӑмӗпе, 

сӑнарлӑхӗпе тата чĕлхе пуянлӑхӗпе тӑван халӑхӑн авалхи пурнӑҫӗн 

паллисене кӑтартса тӑрать. Ахальтен мар тӗпчевҫӗсем ӑна халӑх 

эпосӗн упранса юлнӑ пӗр тӗпренчӗкӗ теҫҫӗ. 

Мӑн кӗрӳ сӑмахӗн тӗслӗхӗсем нумай, вӑрӑм. Ăста юрӑҫсем вӗсене 

икӗ-виҫӗ эрне таран такмакласа-каласа ҫӳренӗ. Ҫав вӑрӑм хайлавӑн 

пӗр пайне — халӑха, ҫӗршыва, харкам ҫынсене саламласа каланӑ 

пайне — саламалик теме йышӑннӑ. Саламалик уйрӑм сыпӑксенчен 

тӑрать. Юраҫӑ вӗ-сене тӗрлӗ  вӑхӑтра  хӑйне кирлӗ пек туллин  е 

кӗскен калама  пултарать. 

Чӑваш саламаликӗ тӗрӗк халӑхӗсен паттӑрла эпосӗсемпе 

(пушкӑртсен «Урал паттӑр», алтайсен «Маадай-кара», казахсен 



«Каплантӑ паттӑр», кӑр-кӑссен «Манас», узбексен «Алпамӑш», якутсен 

«Олонхо» хайлавӗсемпе) пӗр кĕвӗллӗ пулни курӑнать. Вӑл авалхи 

паттӑрлӑх халапӗсене, асамлӑх тата паттӑрлӑх юмахӗсене ҫывӑх. 

Вӗсенче пуринче те пулма пултарайман ӗҫсене чӑн пулнӑ пек каласа 

параҫҫӗ, пӗр ытарлӑха тепӗр ытарлӑхпа сыпӑнтарса пыраҫҫӗ. 

Мӑн кӗрӳ сӑмахӗ туй йӗркине тытса пыма, халӑха сӑмах илемӗпе, 

пин-пин  кӗвӗпе савӑнтарма,  шахвӑртса  каланӑ  сӑмах  урлӑ  ӑс пама 

кирлӗ. 

Мӑн кӗрӳ сӑмахӗ илемлӗх мелӗсемпе пуян. Ҫавӑнпа вӑл чӑваш 

туйĕсенче халӗ те тӑтӑшах илтӗнет. Юлашки вӑхӑтра чӑваш туйне, 

мăн кӗрӳ сӑмахне фольклор фестивалӗсенче, радиопа телекурӑм 

тӑтăшах кӑтартма пуҫларӗҫ. 

Мăн кĕрӳ йыхравĕ 

Салам сире, тав сире! 

Алӑк уҫсан курӑнатӑра, 

Тирпейлӗ-йӗркеллӗ пурӑнатӑра? 

(Тарапҫӑ халӑх: «Сиккипех, пыл та ҫу!») 

Тавах эппин, тус-тантӑш, 

Хӑта, тӑхлач, хурӑнташ! 

Ватти пур, ҫамрӑкки пур, 

Арӗ пур, арӑмӗ пур, 

Килен пур, каян пур, 

Атьӑр пирӗнпе туя! 

Урапа утан, сӑмсапа сывлан, 

Кутпа шӑван — мӗнпур тӑван! 

Хушпу пурри, хушпу тӑхӑнӑр, 

Хушпу ҫукки — кӑшкар тӑхӑнӑр, 

Сар пурри сар ҫакӑр, 

Сар ҫукки — хупах ҫакӑр, 

Сурпан пурри сурпан сырӑр, 



Сурпан ҫукки — тӑла авӑрӑр! 

Ача пурри ача ҫӗклӗр, 

Ача ҫукки тукмак ҫӗклӗр, 

Пнт-куҫа ҫуса, пиҫиххи ҫыхӑр та 

Атьӑр пирӗнпе туя! 

Пирӗн Ахмантей ывӑл авлантарать, 

Илмемет хӑта хӗр парать. 

Айт! тесен алтӑр пулать, 

Хайт! тесен хатӗр пулать. 

Ыран та мар, паян та мар, 

Халӗ тесен ҫак халех 

Атьӑр пурте пирӗн туя! 

 

Саламалик 

Хĕр килĕ умĕнче калани 

Эй, саламалик, тав сӑя!  

Ěҫетре-ҫиетре, вылятра-кулатра,  

Авалхи пек тӑратра,  

Ҫӗнӗрен йӑла кӑлармастра, 

Пире хуш курса хапӑл тӑватра? 

Хапӑл тӑватӑр пулсан, виҫ утӑм малалла, 

Хапӑл тумастӑр пулсан, виҫ утӑм каялла. 

Хапӑл-и, хӑтасем, тӑхлачсем? 

(Хĕр ашшӗ-амӑшӗ: «Хапӑл, хапӑл! Пиртен ирӗк!) 

Сиртен ирӗк пулсассӑн, 

Эпӗ   ачасене   ҫавӑрса   кӑтартас  тетӗп. 

Халь пӗрре ҫавӑратӑп та вара иккӗ ҫавӑратӑп. 

Мӑн кӗрӳ ушкӑнӗ хӗвеле май ҫаврӑнать, вӑл вӑхӑтра туй халӑхӗ 

пӗр ҫавра юрӑ юрлать. 

Хапӑл тӑватӑр пулсан,  



Пӗр аллӑрта пыл пултӑр,  

Пӗр аллӑрта ҫу пултӑр. 

Мӑн кӗрӳ ушкӑнне ҫӑкӑр-тӑварпа чыслаҫҫӗ, ҫав вӑхӑтра кӗҫӗн 

керӳсем хӗрҫумсене хапха уҫтарасшӑн ӑмӑртаҫҫӗ, юрлаҫҫӗ, ташлаҫҫӗ, 

туптармӑшсем калаҫҫӗ. 

Хăта килкартинче калани 

Ҫак хӑтасен картиш  пит пысӑк иккен: 

Тӑршшӗ тӑхӑрвунӑ хӑлаҫ, 

Сарлакӑшӗ сакӑрвун хӑлаҫ, 

Урлӑш утмӑл хӑлаҫ. 

Тӑхӑрвунӑ хӑлаҫ тӑршшӗнче 

Тӑхӑрвун тӑхӑр юпи пур, 

Сакӑрвун сакӑр кӑшӑл пур, 

Утмӑл ултӑ унки пур, 

Ут кӑкарма хатӗрлесе хунӑ. 

Ҫав утмӑл ултӑ ункӑран пӗр унки 

Пирӗн супса килнӗ утсене 

Кӑкарса кантармашкӑн пулмӗ-ши? 

Эпӗ ыйтмастӑп — пирӗн ача ыйтать. 

Эпир кӑна мар, 

Вӗҫсе пыракан ӑмӑрткайӑк та 

Хӑват хушнипе, пӳлĕх пӳрнипе 

Уртӑш йывӑҫҫи ҫине ларса канать. 

(Тарапҫӑ халӑх: «Пиртен пулсан, чару ҫук! 

Кӑкарса кантарӑр!) 

Итлес-и-мӗн сирӗн сӑмахӑра? 

Чунӑм чухлĕ куратӑп кӑмӑлӑра. 

Ҫитмӗл те ҫичӗ тинӗс уттипе, 

Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫенхир хушшипе, 

Утмӑл ҫухрӑм сӗм вӑрман варрипе, 



Урлӑ-пирлӗ  ҫулсемпе  килтӗмӗр   эпир  сирӗн   пата. 

Сӗм вӑрман витӗр тухнӑ чух 

Утмӑл ултӑ упа ури куртӑмӑр, 

Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫенхир урлӑ каҫнӑ чух 

Хӗрӗх те пӗр хӗрхи чĕрни куртӑмӑр. 

Ҫеҫенхирте — пӑлан йӗрӗ, 

Сӗм вӑрманта — упа йӗрӗ, 

Вӑрман хӗрринче — кашкӑр йӗрӗ, 

Тарӑн ҫырмара — тилӗ йӗрӗ, 

Аслӑ урамра — хӗр йӗрӗ, 

Ҫавсен йӗрӗпе килтӗмӗр. 

Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫенхир урлӑ каҫнӑ чух 

Вуникӗ мӑйракаллӑ пӑлан кайӑк 

Пирӗн куҫа курӑнчӗ. 

Унӑн мӑйракисем ылтӑн, 

Чӗрни вӗҫӗсем кӗмӗл, 

Хӳри вӗҫӗсем ҫут кӑлкан, 

Тӗкӗ-ҫӑмӗсем сар ука, 

Мӑйракипе пӗлӗте перӗнет, 

Урипе ҫӗре перӗнмест. 

Мӑйракипе шӑйӑрать те 

Тем вӑрӑмӑш йӗр тӑвать, 

Чӗрнипеле пусать те 

Пире кайма ҫул тӑвать, 

Хӳри вӗҫӗпе шӑлса якатать, 

Ҫавӑн ҫулӗпе килтӗмӗр, хӑта. 

Ҫитмӗл ҫухрӑм ҫеҫенхир урлӑ каҫсассӑн, 

Куҫпа виҫсе илейми, 

Кайӑк вӗҫсе ҫитейми 

Калама ҫук ҫӳллӗ ту куртӑмӑр: 



Урлӑшӗ — утмӑл ҫухрӑм, 

Ҫӳллӗшӗ — ҫитмӗл ҫухрӑм, 

Сарлакӑшӗ сакӑрвун ҫухрӑм, 

Тӑршшӗ тӑхӑрвун ҫухрӑм, 

Тӑвӗ хӗвелпе йӑлтӑртатать, 

Сивӗ ҫилпе шӑлтӑртатать. 

Ҫав ҫӳллĕ ту ҫинче эпир  

Хура ҫӗлен куртӑмӑр,  

Ҫавна хӑпарса тытрӑмӑр.  

Ҫуллĕ тусем ҫуллĕ пулчӗҫ,  

Хӑпармашкӑн йывӑр пулчӗҫ.  

Виҫӗ кун та виҫӗ каҫ  

Хӑпартӑмӑр ҫав ту ҫине. 

 Хура ҫӗлене вӗлертӗмӗр,  

Хура тирне сӳтертӗмӗр,  

Хура шӗлепке ҫаптартӑмӑр.  

Хура шӗлепке хӗррисене  

Вуникшер ярапа яртартӑмӑр.  

Вуникӗ ярапа тӑррисене 

 Вуникӗ пус нухрат ҫактартӑмӑр.  

Вуникӗ пус нухрат — куҫ ҫути, 

 Пирӗн ача — сирӗн кун ҫути,  

Сирӗн хӗрӗр — пирӗн чун ҫути, 

 Ҫавсен тивлечепе килтӗмӗр.  

Эй, хӑтасем, тӑхлачсем,  

Тӗрӗс-и ҫак сӑмахсем? 

Хăта  ҫуртĕнче   калани 

Пирӗн туй халӑхне кӗрсе савӑнма 

 Ҫакӑ хӑтан ҫурчӗ пит пысӑк иккен  

Пирӗн хӑта ҫак ҫурта ҫавӑрма 



 Ҫӗр ҫитмӗл пёрене кастарнӑ, 

 Ҫӗр ҫĕклейми шур пӳрт ларттарнӑ 

 Ҫĕр ҫӗклейми шурӑ пӳрт ҫине  

Пӳ ҫитерсе пӳс вйттернӗ,  

Чун ҫитерсе чус виттернӗ,  

Вӑй ҫитерсе шуҫ виттернӗ,  

Симӗс кӑвакпа сӑрлаттарнӑ. 

 Симӗспе кӑвак илемне  

Чӑпар кайӑк иленнӗ. 

 Чӑпар кайӑкӗ кил сыхлать, 

 Сарӑ тулӑ хыпать, шыв сыпать.  

Ҫакӑ пирӗн хӑта мӗн тӑвать? 

 Шурӑ сахӑр хыпать, сим сыпать, 

 Ҫавӑ симне тутанма 

Паянхи кун туй пуҫлать. 

 Илмемет хӑта пӳрчӗ тӑрринче  

Ама кайӑк авӑтать,  

Ахмантей хӑта пӳрчӗ тӑрринче 

 Аҫа кайӑк авӑтать.  

Эпир ҫав кайӑксен вӑййипе 

 Ҫакӑнта тухса килтӗмӗр.  

Мӗншĕн авӑтаҫҫӗ-ши ҫав кайӑксем?  

(Туй халӑхӗ: «Иккен пӗрле  

Пӗр йӑвара пурӑнасшӑн пуль!») 

 Ҫак хӑтасен пӳрчӗ пит пысӑк иккен,  

Тултан пӑхрӑмӑр — сакӑр кӗтеслӗ, 

 Шала кӗтӗмср — тӑватӑ кӗтеслӗ.  

Ҫакӑ пӳрте кӗрсессӗн,  

Тӑхӑрвун тӑхӑр урай хӑми пур. 

 Ҫав тӑхӑрвун тӑхӑр хӑминчен  



Пӗр хӑмине пирӗн туй халӑхне 

 Авалхи йӑлапа выляса кулма 

 Ирӗк памӑр-ши, хӑта-тӑхлачсем? 

 Ҫӗнӗрен йӑла кӑлармастпӑр, 

 Ěлӗкхи йӑлана пӑрахмастпӑр. 

 Эпир анчах мар, 

Турӑ хушнипе, пӳлӗх пӳрнипе 

 Ҫеҫенхирте шевле те вылять. 

(Туй халӑхӗ: «Ирӗк, ирӗк!») 

Ҫакӑ хӑтан пӳртӗнче 

Сарӑ сӑрпа сӑрланӑ, 

Саваласа якатнӑ 

Сакӑрвун сакӑр сакки пур, 

Сакки ҫинче сарми пур. 

Ҫав сакӑрвун сакӑр саккинчен пӗр сакки 

Пире ларса савӑнма пулмӗ-ши? 

Эпӗ ыйтмастӑп — 

Пирӗн ача ыйтать. 

Эпир анчах мар, 

Турӑ хушнипе, пӳлӗх пӳрнипе 

Ҫунатлӑ ӑмӑрткайӑк та 

Турат вӗҫне ларса канать. 

(Туй халӑхӗ: «Пиртен чару ҫук! Ирӗк!») 

Ҫакӑ хӑтан урай варринче 

Улт ураллӑ сӗтелĕ пур иккен, 

Улт ураллӑ сӗтелӗ ҫинче 

Пӗр пуҫӗнче пыл-шерпет ларать, 

Тепӗр пуҫӗнче сирсе сирӗлми сим ларать. 

Симпылпа шерпет хушшинче 

Ылтан тирӗк ларать. 



Ылтӑн тирӗк ҫинче 

Кӗмӗл ҫурхат вылять,  

Кӗмӗл ҫурхатра сим вылять,  

Пирӗн алӑра хер вылять. 

 Пире те ҫавӑн пек выляса-кулса  

Авалхи йӑлапа туй туса ирттерме  

Ирӗк пулмӗ-ши, хӑта-тӑхлачсем? 

 

Саламалике   вĕҫлесе   калани 

Ҫӗнӗрен йӑла кӑлармастпӑр, 

Ёлӗкхи йӑлана пӑрахмастпӑр. 

Пылак чӗлхене пыл ҫитмен, тет, 

Сӑсар тирне шыв витмен, тет, 

Тав сире, тайма пуҫӑм сире. 

Кайӑк кӑвакарчӑнӑн сӗчӗ ҫук, 

Юханшывӑн тӑни ҫук, 

Ут чӗлхенӗн шӑмми ҫук, 

Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук, 

Сиртен савнӑ ҫынсем ҫук. 

Сумасӑр мулне патӑмӑр, 

Виҫмесер пылне патӑмӑр, 

Сире сӑмах витес ҫук, 

Урӑх калас сӑмах ҫук, 

Сиртен хаклӑ ҫынсем ҫук. 

Эй, хӑтасем, тӑхлачсем, 

Тулчӗҫ-и кӑмӑлӑрсем? 

Ытла каланине каҫарӑр, 

 Сахал каланине ҫитерӗр, 

 Ҫитменнине хӑвар саплаштарӑр.  

Аллӑмри куркапа тав сире, 



 Хӑтасем, тӑхлачсем,  

Хурӑнташ-тӑвансем! 

 Ватта — пуҫ, ҫамрӑка — тав!  

Тав сире! 

Туй халăхĕн юрри 

Ар туйне хутшӑнакан ҫынсене туй халӑхӗ теҫҫӗ. Туй халӑх юррине 

мӑн кӗрӳ пуҫласа парать. Кирек ӑҫта пырсан та, вӑл малтан кӗске е 

вӑрӑм саламалик калать, халӑха савӑнма ирӗк ыйтса илет. 

Каччӑ килӗнче мӑн кӗрӳ такмакӗ те, туй халӑх юрри те мӗске 

пулать, хӑта  килӗнче  вара  вӗсем  сехечӗ-сехечӗпе тӑсӑлма  

пултараҫҫӗ. 

Хĕр илме кайиччен юрлани 

М ӑ н  к ӗ р ӳ: 

Мӗншӗн юрламастӑр, туй ачисем,  

Сирӗн юрлассӑра кам пӗлмест? 

 Йӑпататӑр япшар чӗлхӗрсемпе,  

Йӗс шӑнкӑрав сассӑр илтӗнмест! 

Ту й  х а л ӑ х ӗ: 

Пирӗн ача маттур, ай, Якку пур,  

Пирӗн ача маттур Якку пур,  

Ҫураҫнӑ хӗр чипер Анна пур. 

Мӗншӗн каяс Ишек мӑн пасарне,  

Мӗншӗн каяс Ишек пасарне,  

Сарӑ ҫу пек ҫӳпҫе илмесен?  

Мӗншӗн ӳсес маттур йӗкет пулса, 

 Мӗншӗн ӳсес маттур ҫын пулса, 

 Хамӑр савнисене илмесен? 

Алӑк умӗнчи улма, ай, йывӑҫҫи,  

Улмийӗсем ҫук-тӑк, мӗн усси?  

Урпа ӑсли туса, хӑмла ярса, 



 Юрламасӑр ӗҫни мӗн усси? 

Хамӑр тупнӑ савни, ай, чун уҫҫи,  

Юратасси ҫук-тӑк, мӗн усси?  

Хулӑм укҫи парса, евчӗ ярса,  

Юратмасӑр илни мӗн усси? 

Шап-шур иккен ҫырлан, ай, ҫеҫкисем  

Сӑр шывӗпе Сӗве хушшинче.  

Пурах иккен тӗнчен илемӗсем 

 Ырлӑхпала хурлӑх хушшинче. 

Вуниккӗн те тӑрса, ай, ут ҫулсан,  

Кӳмӗпӗр-ши ҫаран илемне?  

Пурте харӑс тӑрса, ай, юрласан,  

Кӳмӗпӗр-ши туйӑн илемне? 

Хӗрӗхӗн каятпӑр, ай, хср илме, Хĕрӗхӗн каятпӑр хӗр илме, Хӗрӗх 

пӗрӗн пулса килӗпӗр. Эпир сӑмах татнӑ сарӑ хёре., Хамӑр сӑмах татнӑ 

сар хӗре Ют каччӑ мар, хамӑр илӗпӗр. 

Кӑвак лашасене, ай, кӳлер-и,  

Хӳрисене ҫавӑрса тӳлер-и?  

Ваттисене вырӑна, ай, лартар-и,  

Ик уринчен тытса тайлар-и? 

 Сылтӑмминчен тытса, ай, тайӑлсан, 

 Укҫа ыйтать тесе ан калӑр; 

 Сулахайӗнчен тытса, ай, тайӑлсан,  

Сума сумасть тесе ан калӑр. 

Хĕр килĕнче юрлани 

Ар туйӗ хапха умне пырса тӑрсан, мӑн кӗрӳ вӑрӑм такмакне 

пӗтӗмпех калать. Вӑл каланӑ хушӑра кеҫӗн кӗрӳсем хапха уҫтараҫҫӗ. 

Мӑн кӗрӳ хӑй такмак каланӑ вӑхӑтра туй халӑхне юрлаттарса, 

ташлаттарса илет. Унтан килкартинче ҫапла калать: 

Туй ачисем, каччӑсем,  



Туй арӑмсем, сар хӗрсем!  

Пыл-шерпетле калаҫса, 

 Йӑл-йӑл кулса-выляса  

Туй ирттерсе ямалла.  

Сирте ирӗк, туй халӑх! 

Туй халăхĕ юрă пуҫлани 

Шӑнкӑр кӑна шӑнкӑр, ай, килтӗмер,  

Тӗрлӗрен те курӑк тӗпретсе. 

 Тӗпӗр кӑна тӗпӗр, ай, килтӗмӗр, 

 Аслӑ урамсене кисретсе. 

Чие кӑна чие, ай, тееҫҫӗ,  

Чие авринченех пӗкӗ аваҫҫӗ.  

Пӗккийӗсем ҫинҫе пулсан та,  

Ҫавах чие пӗкки тееҫҫӗ. 

Пире чухӑн та чухӑн, ай, тееҫҫӗ,  

Чухӑн пулсан та, ҫынсем саваҫҫӗ.  

Эпир хамӑр чухӑн, ай, пулсан та, 

 Ратнийӗсем пуян тееҫҫе. 

Чӑпар куккук ятӑмӑр пахчана  

Панулми ҫеҫкисене суйлама. 

 Хӗрӗх лавпа килтӗмӗр ҫак яла  

Хамӑр савнӑ хӗрсене суйлама. 

Ҫупкӑм кӑна ҫупкӑм, ай, ҫӗр ҫырли,  

Пирӗн ача татса ҫиесшӗн. 

 Ушкӑн кӑна ушкӑн, ай, сарӑ хӗр,  

Пирсн ача кӗрсе вылясшӑн. 

Хĕрпе таврăнсан юрлани 

«Иӑран тӑпӑлтарса», «таянчӑк тыттарса» пӗтернӗ хыҫҫӑн мӑн 

кӗрӳ хӗрпе каччӑна, туй халӑхне пӳртс илсе кӗрет. 

М ӑ н   к ӗ р ӳ: Хисеплӗ тӑвансем, картсемпе карчӑксем! 



Курка тытӑр аллӑра, хӑват пултӑр хӑвӑра! 

Тинкерӗр-ха кунталла, мӑн кӗреке тавралла: Эпир сире валли кин 

туянса килтӗмӗр! 

 Туй халӑхӗ: 

Хӗрехӗн кайрӑмӑр хӗр илме,  

Хӗрӗх пӗрӗн пулса килтĕмӗр.  

Памӑпӑр, памӑпӑр терӗҫ те,  

Ҫапах та илсе килтӗмӗр. 

Пиччеҫӗм, пиччеҫӗм Кеварки,  

Урусем айне пукан ларт,  

Чавсусем айне минтер хур. 

 Ҫамрӑк кин мӗнле иккенне  

Икӗ куҫ тулли пӑхса лар. 

Инкеҫӗм, инкеҫӗм Ульчана,  

Аллусем ҫине парне ил,  

Курӑнан вырӑна ҫакса хур. 

 Ҫамрӑк кин ӑста иккенне  

Икӗ куҫ тулли пӑхса лар. 

Вайкил  уйăрни 

Шилӗк умӗнче хӗр туйӗпе ар туйӗ тӗл пулнӑ хыҫҫӑн малтан 

шапаҫсене*сӑмах параҫҫӗ. Вӗсем шӳтлӗ-камитлӗ сӑмахсемпе туй 

халӑхӗсене пер-пӗринпе паллаштараҫҫӗ, хӗрпе каччӑна ятарласа ҫак 

ятпа хывнӑ сӑвӑ е юрӑ парне-леҫҫӗ. Ҫавна шапаҫ сӑвӑ калани теҫҫӗ. 

Ун хыҫҫӑн вӑйкил уйӑрма тытӑнаҫҫӗ. Вӑйкил уйӑрни —ар туйӗпе хӗр 

туйӗ пӗр-пӗринпе ӑмӑртса юрлани. Ăмӑрту е мухтас, е хурлас йӗрпе 

кайма пултарать. Виртлесе ӑмӑртнин тӗслӗхӗпе паллашӑпӑр. 

X ӗ р  т у й ӗ: Хура кӑна сысна, ай, хушка пуҫ,  

Пирӗн Якку йысна та кукша пуҫ.  

Хура сысна кӗҫҫи хуртланнӑ,  

Якку йысна пуҫӗ пыйтланнӑ. 



А р  т у й ӗ: Ай-хай инке Анна пур,  

Тылламан сӳс пуҫӗ пур.  

Хура пуҫӗ курнасран  

Шур пӗркенчӗк хуртарнӑ. 

Хура мӑйӗ курнасран  

Шӑрҫа ҫакса тултарнӑ. 

Хӗр туйӗ: Арпалӑхри тӑмана 

Ҫӳп-ҫап чавса ларать-ҫке.  

Кӗрекери ҫӗн йысна  

Пуҫне чиксе ларать-ҫке. 

Йысна ӗҫкӗҫ пулмалла,  

Мухмӑр куҫне уҫаймасть.  

Армак-чармак куҫӗпе  

Халӑх ҫине пӑхаймасть. 

А р  т у й ӗ: Атте лаши — тур лаша,  

Суха тума тухсассӑн,  

Касӑ тытма пӗлмерӗ,  

Туя кайма тухсассӑн,  

Ҫула тытма пӗлмерӗ. 

Якку тантӑш, тамаша,  

Вӑйӑ хӗрне тухсассӑн,  

Хӗр суйлама пӗлмерӗ.  

Авлантарма тӑрсассӑн,  

Савнӑ хӗре илмерӗ. 
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