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Му-му! Ма-ма! Ам-ам!
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ол-ма

о-ла 
ол-ма 
ол-мо

у-ло
у-ла

ма-ла

Лу ол-ма.
Лу ол-ма у-ло.
Лу ол-ма у-ло мо?
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шо-шо

ош уш 
о-шо у-шо

о-шо ол-ма 
шо-шо ум-ша

Мо му-ра?
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шо-ло

шо-шо
шо-ло

шу-ла 
шо-ла

ол-ма
ош-ма

— Мо?
— Шо-ло.
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А-ну

ну у-на шо-но
А-ну шу-на шо-на

аш-на
уш-на

Н

Я
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Лоч

на ну но
у-на А-ну шо-но

ну-но
му-но

му-но.

Му-но о-шо. 
А-ну, на му-но.

ма му мо ну но на
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оҥ
аҥ

о-ҥа
А-на 
алга о-на

о-ҥа
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•  на

шу-ан.
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и-ла
у-ло

и-ша Ни-на 
у-ша ну-но

На, Ни-на,
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ма-ши-на

Ми-ша Ма-ри-на
Ни-на О-ри-на

ма-ши-на 
ма-ши-..

У-на Ми-ша. 
У-ра! Ма-ши-на! 
Ма-ши-на у-ло.
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Са-ша
шо-ло
со-ло
со-ла
шо-ла
ум-ша
ом-са

су-ра
му-ра
су-ла
шу-ла
су-ра
су-ра-ла

Сола.
Миша сола мо? 
Миша, соло!

С

С

Миша сола. 
Уна Маша, Са
ша, Ану ...
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Са-ша у-ра. 
Ми-ша у-ра.

О-ни-са а-ру. 
О-ри-на а-ру. 
Ма-ри-на а-ру.

л
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мӧр
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мо . ӧр . • е ••но-ро
мӧр • е оео-ро нӧ-ра

А-у!
Мӧр уло мо?

со-ро
сӧ-ра

— У ло, А-ну, у-ло. 
Мӧр у-ло.

э
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шор
ШӦ . мо . оҥ УР лу
шӧр мӧр шоҥ нур лум

37



уш
ӱш
лӱс

лӱм
• •шум

мӱ-ма • •

• •шу-ша
Лӱс.

Мо лӱс?

шу-ла
• • о •шу-ло

• •лус

У-на лӱс.
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Сӱ-ан му ро.
уш шу-ша шу-ла ӱлн ӧ
ӱш шӱ-ша шӱ-ла сӱ-ан
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шӱ-ша
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ку-ку

ку-ку а-ка ок-са
ки-са ко-ка ок-на

рак
ко-рак

Шошо шуо.
Куку мура: ку-ку, 

ку-ку!
Ана кока куа.
— Шу-ко ку, шу-ко 

ку!—мура куку.

Ко-рак ка-ра: кар, кар, кар-р!
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ко . ра . ро . лу .
кол рак рок лук

Кол.

Кол шу-ко мо? 
Шу-ко, шу-ко!

шоҥ
• •шук
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па-су

па-су
па-су-на

па-ша
па-ша-на

г
Пасу паша.

Пасу паша шуо. 
Ро-ман, у-на

о-ро-ла
а-ра-ла

Паша шуко уло.
е ____ '

Пашана ушна. Паша пук-ша.

П

/г
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пущ

пу куп па-маш
ф

Ро-ман
пуш кап о-маш Ми-кал

Роман, пуш уло мо? 
Пуш уло. Оп! Пол-шо!

па- . . .  
.. -маш

Микал пуш шӱкаш полша.

\
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Кӱ-тӱ
ту-на • е ••ку-ту ту-мо Ти-мопт
Уна кӱтӱ.
Шуко ушкал, 

туна уло.
Кӱтӱм кӧ кӱта?
Кӱтӱм Тимош 

кӱта.
— Ту, ту, ту!— 

шокта.
Тӧр пасу. Туш-то тумо.

тум /Л
на т у ш ^ то

тош
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тул пош тӱр туш
тур по-шо тӱр-лӧ туш-то

Ап-шат.

ӱш-тӧ
шӱш-тӧ

4

— Кушто апшат?
— Уна тушто.
— Кӧ апшат?
— Тарас.
Апшат тапта. 
Мом тапта?
Кӧ поша?
Кӧ полша?
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Ыы

ыр-ла

ыр ы-ра шы-ҥа
шыл ыр-ла кы-ша
пыл мыр-ла ыш-та

пыл
пы-лыш
пы-рыс

Мо ырла?
р-р-р манын ырла.
Молан ырла?

Мо мырла?
мыр-мыр манын мырла. 
Пырыс кунам мырла?

\



Пиалан илыш.

Илышна улан. 
Илышна пиалан. 
Тыныс илыш—пиал.

о-лык ка-лык и-лыш
со-дык ку-рык и-лыш-на

пи-ал
пи-а-лан

К ал ы к  мут: 

Паша илаш ту-нык-та.
кы лы ты >

4 В. Ф. Сапаев. Букварь
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ш оп.. . лы ш .. .
лар шо-рык тум-на
пуш тӱ-мыр мас-ка
тӱр со-лык шоҥ-шо

• •кор. •  е

шоп-тыр
лыш-таш
кӧр-шӧк
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а-за
и-зи Ли-за лӧ-за
и-за Зи-на рӱ-за

а-за 
на-за

Аза ару, таза. Азам мушса. 
Лиза — изи аза. Аза: уа, уа! 
Зина азам малта:
— Изи Лизу па-пал-та, о-о-о!

Кок каза.

1
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му-ро
му-ры-зо

му-ры-зо 
тӱ-мыр
тӱ-мыр-зӧ

му-ры-зо
куш-ты-зо

— Зина, муро!
Зина у мурым мура.
Зина—уста мурызо, уста куштызо.

Роза, Лиза, 
Мирон, Роман 
мурызо улыт.

О О
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а-ва
О а-ва ту-выр ка-ва кӱ-вар

ко-ва шо-выр ка-ван то-вар
Ава.

воз
вол

Кӧ тынар ласка?
Ава!

Кӧ тынар лишыл?
Ава!

Кӧ тынар шокшо шӱман?
Ава!

Кӧн тынар поро кумыл?
Аван!

В
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во-за
во-за тӱр-вӧ ва-ра
во-зыш тӱр-лӧ ва-раш

Ва-ру
Ва-руш

Варуш арун воза.
Арун возаш тыр-шы-за!

Вараш.

— Вараш! Вараш! 
Ивук варашым пок
тыл колтыш.

Ч

« ӹва во во ви
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ур-жа Уржа пасу.
ур-жа у-жар ло-жаш кож у-жо
ор-жа ӱ-жа-ра пы-жаш кож-ла ӱ-жӧ

• Рывыж.

Рывыж шужышо улмаш. Кожла тӱрыштӧ 
рывыж корак тӱшкам ужо. Вара мом ыш
тыш, каласыза.

«УП»Ль
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ш

Шыжым.
Шыжым пасу пуста. Тушто уржам, шо

жым от уж. Ивук, Тимош, Варуш —шукын 
школыш коштыт.

Жап.

Пашам ышташ, 
канаш, малаш — 
посна жап. 
Жапым аклыза!

-
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Я-я ••йӱр
АЛ ••йӱк

иы-ранг
йӧ-ра йол-таш
йӧ-ра-та йош-кар

иы-раҥ
йы-тьТн

а л

Йошкар-Ола.

Йошкар-Ола 
мотор ола ли
йын. М и к л а й  
изам Йошкар- 
Олам ужын.

иы 937  ̂ран
''Ло тын

и
ял
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ка-йык
М ЫЙ ой-ла му-ра
тый ой-лы-маш му-рал-та

ка-нык 
ка-йы-кым

✓

Кайыкым аралыза!

Кайык шукшым пытара. 
Кайык сылнын муралта. 
Кайыкым аралыза! 
Кайыкым пукшыза!

и О •• О 66 ОИО ИО иу НЫ
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эр

ЭЛ э-ны р % эр-ла эл-на

эр э-шыж эр-та э-рык

эм э-ҥ ы -ж а4 эм-ла э-ры-кан
т

\
Элна эн сай!

Авам эн сай, эн поро, эн лишыл. > 
Элнат эн сай, эн мотор, эн лишыл. 
Элыштына пиалан, эрыкан улына. 
Элна, тый авана улат.
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ку-эр 
ку-э 
шу-э

у-эш 
му-эш 
шу-эш

ру-эм
пу-эм
шу-эм

Куэр.

Школ лишнак ош куэр кушкын. 
Шуэн-шуэн ваштар, тумо койыт. 
Куэрыш кайык толын муралта.

е
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КОЛ

коль-мо
Мый коньким налын

ТОЛЬЫМ.
Коньким Ольош шо

льымлан пуышым.
Ольош шольым таум 

ыштыш.
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ер
ер е-рыш и-еш ка-ен ка-е-на
йыр е-мыж ли-еш ки-ен ки-е-на

э

еҥ е-шан ко-еш ми-ен ми-е-на

Таир.
Таир —мотор ер. Тушко изам 
канаш миен. Изам ерыш колым 
эҥыраш, йӱштылаш коштын.

Тушто.
Мо лиеш, палыза.

Визытынат ик еш улыт, 
визытынат изи улыт, 
киен-киен ноеныт.

63
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те-ле
тер те-ве шы-же
шер те-ле ке-ҥеж

кур-жеш
ош-кы-леш

Теле тольо.
Шыже эртыш. Теле тольо. 
Тӱнӧ ош лум лумеш. 
Ивук курыкыш куржо.

ч
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им-не

им-ньым ма-ньым ы-ле
им-не ма-не а-ле

вы-нер
пи-о-нер

Пионер—молылан пример.

Елена акам—пионер. Шко
лыш арун коштеш, сайын ту
немеш, пашам ышташ йӧрата.

— Пионер—молылан при
мер,—манеш Елена акам.

О

Е
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Кӱсле.
•» е

Кӱслем марий калык йӧратен шокта. 
Кӱслезе-влак элнам, пиалан илышнам мок

тен мурат.
Епи изам.

Епи изам шӱвырым шокта.
Коклан муралтен колта.

Риа-риа шӱвыржым, 
риа-риа шӱвыржым 
кӧ шокталтен, кӧ каен?
Тӱп-тӱп тӱмыржым
кӧ пералтен, кӧ каен? * .

А мый лап-лап лийын кушталтем.

ее



мӱй пӱк-шем пӧр-тем пар-тем
мӱкш 1 пӱкш пӧрт парт

уп-шем
упш

Мӱкш.
Мӱкшын пӧртшӧ пеш оҥай. Окна иктат 

уке, омса олмеш — шелше.
Мӱкш мӱйым пуа.
Ме кажне ийын пеш шуко мӱйым налына.

ч
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га-зет шо-ган эр-ге
гал-стук кни-га шер-ге
гар-монь Гри-ша Сер-гей

ф

поҥ-го
коҥ-га
менг-ге

Книгам арале!
Книгам ит амыртыл, тушан ит возо, палым 

ит ыштыл. Ару, 'сай книгам весе налешат, 
тыланет таум каласа.

ч

Тушто.
Туштым туштем, мо лиеш, палыза.

Пушеҥге огыл — лышташан, 
тувыр огыл — ургымо, 
еҥ огыл — туныкта. ( .. .)
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и-ге по-го шо-го
ку-гу вур-гем шо-ган

ты-гаи
ту-гай

Пырыс иге.

Уна пырыс иге шога. Тушко пий тольо. 
Пырыс иге нигуш пураш ӧрӧ. Тупшым пӱ
гыртыш, пунжым овартыш. Пийлан пеш 
сырен.

— Ужат, мый могай улам! Мыйым ит ло
гал. Уке гын тыланет верештеш! — маншыла 
коеш.

N

Ь
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лу-до
лу-до Ли-да шы-даҥ кин-де

А

шу-до ӱ-Дыр мар-деж кан-де
ти-де
ту-до

Лудо.
Лудо игыж-влак дене ерыш ошкылеш.
— Лудо, лудо, куш кает?
— Ларт, дарт, дарт! Ерыш

каем.
Мо тиде?

Кушто тудо, 
тушто йӱк, 
нерже дене- 
тук-тук-тук!
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Идалык жап.

Шошо. Кеҥеж.

1. Ош лум шула. 
Лышташ шарла. 
Олык ужарга. 
Кунам тиде лиеш?

Шыже.

2. Той уржа 
шыркам колта. 
Писте пелед шога. 
Кунам тиде лиеш?

Теле.

З. Йӱр йӱреш. 
Лышташ велеш. 
Кунам тиде лиеш?

4. Лум лумеш. 
Поран ӱштеш. 
Кунам тиде лиеш?

Э

ч



Коча.
— Йӧратыме кочаем, шӱшпыкым ыштен пу!
— Кочай, тый мыланем ошпоҥгым муын пу!
— Мыланем тый таче йомак колташ сӧренат.
— Мыланем тый урым кучен пуэм манынат.
— Йӧра, йӧра, уныка-влакем. Те чыталтыза! 
Лиеш тендан ур, лиеш шӱшпыкат!

штшшшшшшшТ
72
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Чо-дра.
Мемнан чодраште пӱнчӧ, кож, нулго, куэ, 

тумо кушкыт. Чодра мландым сылнештара, 
тӱзата, кугу пайдам конда.

Киса.
— Киса чи-чи, куш кает?
— Нӧшмӧ кочкаш каем.
— Озаже ужеш гын, мом 

ыштет?
— Кож вуйышко чоҥештем.
— Кож вуйышто мом ыштет?
— Кож пӱгыльмым кочкам.
— Логарешет шинчеш вет!
— Чывышталын луктам.
— Шырпе пура гын чапашкет?
— Изи апшат дек каем, чылтым-чылтым 

луктам.

73



ком-бо
ком-бо бук-ва ӱс-тел бри-га-да
лом-бо бул-ка ӱс-тем-бал бри-га-дир
ум-бал бу-лав-ка о-ҥам-бал ком-байн
ӱм-бал бо-тин-ке о-лым-■бал ком-бай-нер

Комбыжо: га-га-га! 
Лудыжо: бак-бак-бак!

Ломбер.

— Май кыдалне мо тыгай 
сад пӧршаҥын теле гай?
— Тиде тыге ломберна 
пеледеш вет ий еда.

/4
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Борис ден кочаже.
Борис кочажлан ойла:
— Кочай, мыланем очким налын пу.
— Молан тыланет очкиже? — Борис деч 

кочаже йодо.
— Мый тыйын семынетак книгам луднем.
— Йӧра, йочалан йӧршӧ очким налын 

пуэм, — мане кочаже.
Кочаже тудлан букварьым налын пуыш.

Бобик.

Борисын Бобик пийже уло.
— Бобик, шогал, — манеш 

Борис. Бобикат шеҥгел йол
жо дене шогалеш.

75



Клубышто.
Клубышто калык шуко. Чылан те-ле-ви- 

зо-рым ончат. Клубышко шоҥго кугыза то
лын пурыш.

Шоҥго кугызан йол ӱмбалне шогымыжым 
Ивук ужо да кынел шогале.

— Шич, мый шогем, — мане.
Биб-ли-о-те-ка.

Клубышто библиотека уло. Тушто книгам 
пуэдат. Ме книгам лудаш йӧратена. Книга 
шинчымашым пуа.

76



Тиде мо?

Тыге возо:

77



ял

ЯЛ як-те ка-я
я с-л е я н -да чо-я
ям-ле я-н ак ки-я
ям-де я-ты р ки-яр

Мемнан я-лыш-ты-на 
ясле уло.

Авам изи Зоям яс
льыш наҥгая, шкеже 
пашаш кая.

Чоя рывыж.

Рывыж, рывыж пеш 
чоя, ик кыша денак кая.

Кеч-кунар чоя лиеш, 
капканеш садак пижеш.

I



у-на
тур-ня

о-ла ка-та
ко-ля Ка-тя

пар-ня
пыр-ня

Турня.

Окна воктен шинчем ыле. Колам: крлӱк- 
крлӱк шокта.

Тӱгӧ лектым, ончем: турня-влак чоҥештен 
каят. Могай кӱшыч нуно чоҥештат!

Арня.

Арняште шым кече: шочмо, кушкыжмо, 
вӱргече, изарня, кугарня, шуматкече, рушарня.

на ИЯ ла ля та ТЯ
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Толя ден пырыс.
г

Толя шке лудын моштен огыл, а пыры
сым тыге туныктен:

— Сита тылат арам кудалышташ, книга 
лудаш тунем. Теве тылат книга. Пырля 
лудаш тӱҥалына.

Ужат: теве А, теве У.
Пырыс мяу мане да колям кучаш кудал 

колтыш.

Кияр ден ковшта.
«_»

(Йомак.)

Икана кияр ден ковшта пырля эҥерыш 
йӱштылаш каеныт.

Кияр вигак вӱдыш тӧрштыш. А ковшта 
шкенжым кудаше-кудаше -  касат шуо. Кияр, 
вӱдыштӧ вучен кийшыжла, чылтак кылмен 
пытыш, могыржат шадране.
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Сӱретым мут дене вашталтен возо.
\
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Октябрь муро.

Уремыш лекна ме, 
кечат моткоч сай. 
Пайрем мурынаже, 
йырваш шергылт кай!

Элнаже волгалтын 
Октябрь тулеш.
Элна пеледалтын 
Октябрь кечеш. 

Ялнаже уэмын, 
кушкеш олажат. 
Тыгай мотор элым 
от му нигуштат!
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уж у-жо ю-ал-ге
юж ю-жо юж-га-та

Ю-ра
Ю-рий

Юрий Гагарин.

Юрий Гагарин—первый кос-мо-навт.
Мыят Юрий Гагарин гай герой лияш 

шонем.
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Юл.

Юл — пеш кугу эҥер. 
Юл вӱд дене ме чодрам 
колтена. Юлын вийже 
пеш кугу!

Юл вӱдым пӱялен, со
ветский калык электро
вийым налеш.

А-ну А-нуш 
Са-ню Ва-нюш

Л у у
0-лю

Саню чын ыштен.

Урем дене Саню ден Олю каят. Нунын 
ончыч кува ошкылеш.

Кенета кува яклеште да шуҥгалт возо.
— Мыйын книгам кучо-ян!—кычкырале 

Саню. Шке сумкажым Олюлан пуыш да ку
валан полшаш куржо.

Санюн пӧртылмеке, Олю тудын деч йодо:
— Тиде тыйын кувават мо?
— Уке,—мане Саню.
— Ала иктаж палымет?—Олю ӧрын йодо.
— Мом ойлыштат!—Саню тудлан воштыл 

каласыш:—Тиде палыдыме кува!

ну нто лу лю
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Салют.

Элыштем салютын йӱкшӧ 
пайрем кечын шергылтеш.

Изи паш аче.

Вашке пайрем шуэш. Пайрем вашеш авам 
пӧртым эрыкта, тувырым мушкеш, утюг дене 
утюжитла.

Шӱжаремат курчакын ту
выржым савыркален мушко. 
У погымат йодо, да авам 
ыш пу:

— Тулан ӱзгарым нигу
намат ит йод! — шоктыш.

Мый тудлан модыш утюгым ыштен пуы
шым. «Тау!»—мане тудо.

85



•  м

Елка.
тт

Чо,

Пӧлек-влакым кочайна 
корзинка гыч пуэда:
— Толын шуын У ийна, 
ёлка ямде тыланда.

Модын-воштыл илыза 
да отлично тунемза! 
Вот тыгае сугынем, 
мыйын поро кумылем.

о о

Елкын йырже погынен, 
кумыл нӧлтын модына. 
Веселаҥын, куанен, 
сылне мурым мурена!

*
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са-мо-лёт лёт-чик по-чёт Се-рё-жа

Самолёт.
Кӱшнӧ, пыл лоҥгаште, самолёт чоҥешта. 

Самолётым лётчик виктара. Лётчик нимо де
чат ок лӱд. Лётчикын пашаже почётный.

Серёжа.
Серёжа модыш 

самолётым ыш
тен. Модыш само
лётшо дене урок 
деч вара модеш. 
Серёжа лётчик 
лияш шона. Тый 
кӧ лияш шонет?
а У О 

• •
э

я Ю е е
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■ммм

кол-хоз
сов-хоз

кол-хоз-ник
у-дар-ник

о-хот-ник
ху-дож-ник

ха-лат 
ко-нюх

Колхоз.

Мемнан колхозна кугу: латкок ял иктыш 
ушнен. Колхоз пасушто пашам машина ышта.

Трактор куралеш, ӱда. Комбайн тӱредеш, 
шиеш.

Колхозлан паша ышташ тунемше-влакат 
полшат. Те могай пашам ышташ полшен 
улыда?
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Хор.
Тиде хор. Йоча-влак йыр шогалын мурат. 

Нуно у мурым тунемыт.
Мемнан хор изи гынат, сайын мура. Вашке 

хорна колхозыш лектеш. Хорым Нина Ми
хайловна вуйлата.

Шахмат.
Изам шахмат 

дене сайын модеш. 
Мый эше шахмат 
дене модын ом мош
то. Шашке дене 
гына модам.

— Шахмат дене 
модаш тыйымат ту
ныктем, — манеш 
изам.

♦
г
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флаг
шкаф

фаб-ри-ка
фор-точ-ка

флаг
те-ле-фон
па-те-фон

Йошкар флаг.

фу-фай-ка
шарф

— Молан флагын тӱсшӧ йошкарге?—ачам 
деч мый йодым.

— Совет власть верч тушман-влак ваш
тареш чот кредалме. Шуко вӱр йоген. Вӱр 
йошкар тӱсан, садлан флагын тӱсшӧ йошкар
ге,—мане ачам.

Фабрикым ыштат.
Йоча-влак лумым 

пӧрдыктен модыт.
— Айста фабрикым 

ыштена, — манеш Федя.
— Айста ыштена! — 

мане Фая.
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Тудат фермыш ошкылеш.

Теле эр. Ковра ош лум 
эркын мландышке велеш... 
Изи Юрий куэ пум 
леваш деке нумалеш.

— Ситыш, эргым, чукаем,— 
ава тудым вӱчкалта.—
Ынде фермышке каем,— 
манын шыргыж пелешта.

Юрий ок код аваж деч, 
тудат фермыш ошкылеш. 
Модын, тӧрштылын, Шемеч 
озашт ончыч кудалеш.
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Телефон.

Мемнан колхоз  
правленийыште теле
фон уло.

Икана мый прав
ленийыште улам ыле.

Кенета звонок йӱк 
шергылте.

Мый телефон труб
кам кучышым.

Колыштам: ала-кӧ Фомин фами
лийым йодеш.

— Фомин уке, — мый манам.
— Тыйже кӧ улат?—йодыт.
— Мыйже Женя.
— Фоминым ӱжын тол,—телефон 

гыч шокта.
Мыят колхоз вуйлатыше деке со

дор куржым.
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Верук.

Верук школ гыч то
леш да кочмеке каналта, 
модеш.

Вара книгам лудеш, 
воза, задачым шотла.

Икана Верукын зада
чыже лектын огыл.

— Пу-ян, мый тыланет шотлем,—манын 
изаже.

— Уке, шке шотлем,—Верук вашештен.
— Ала тыланет мый полшем?—аваже 

манын.
— Уке, мый шкеак ыштем, садак шотлен 

луктам!
Верук шонен шинчен, шотлен, возен—

вара задачыже лектын.
1

и
Йодышлан вашмутым возо.

Федя
Кӧ лудеш?

Сергей 
Кӧ сӱретла?

Верук

Кӧ колыштеш?

Теве тыге:

93



цир-куль
циф-ра цир-куль 
сит-це цирк

циф-ра
кол-хоз-ни-ца
у-дар-ни-ца

Тиде визытан цифра.
— Тиде могай буква?—изам мый дечем 

воштылалын йодо.
— Тиде буква огыл,—манам.—Тиде циф

ра, визытан цифра.
Мый луан марте цифра-влакым возен он

чыктышым.
— Молодец!—мане изам.

се СИ

це ц и
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Москва—мемнан столица.
Москва — мемнан элыште эн кугу ола. 
Москва — мемнан столица.

Кремль.
\

Кремль! Эн лишыл тиде вер 
шемерын шӱм-чонлан.
Тӱняште тудо эн чевер, 
эн шерге калыклан.
Эн кӱкшӧ вер — Москвасе Кремль, 
тышеч коеш чыла тӱня.
Садлан Москвашке толшо еҥ 
эн ончыч Кремль дек мия.
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щет-ка
шо-вын

щёт-ка
плащ пло-щадь 
чи-яш пло-щад-ка

Пӱем эрыктем.
О

Ачам мыланем пӱй мушмо порошок ден 
щёткым нале. Щётка изи, йытыра.

— Пӱетым кажне кечын муш. Тунам пӱет 
огеш шемем, коршташат ок тӱҥал. — мане.
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Йошкар площадь.

Москваште Йошкар площадь уло. Йошкар 
площадь Кремль воктен. Тушто Мавзолей. 
Мавзолейыш пеш шуко еҥ мия.

Первый май кечын, Октябрь пайрем годым 
Йошкар площадьыште парад лиеш. Самолёт-
влак чоҥештат, танк-влак эртат. Тунам Йош
кар площадьыш калык шуко погына.

ша шо ши
ща щё щи
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Владимир Ильич Ленин.
— Валерик, тиде кӧ, палет? — пырдыжысе 

портретым ончыктен, ачаже йодеш.
— Ленин,—мане Валерик.
— Да. Тиде Владимир Ильич Ленин.
Ленин—мемнан йӧратыме вождьна.
— А Ленин изи лийын мо? — изиш вара

рак йодо Валерик.
— Тудат тыйын гаяк изи лийын,— умыл

тара ачаже.—Вич ияшак лудаш тунемын. 
Школышто визытлан гына тунемын, йолта
шыже-влаклан полшен, умылтарен. Шкеж 
деч изим чаманен, кугу еҥым пагален.

— Ачай, мый Ленин гай лияш тыршем,— 
Валерик пелештыш.

— Тугеже пеш сай!—ачаже тудым вӱч
калтыш.

А пырдыжысе портретыште Ленин шыр
гыжеш.

98



Ильичын лампыже йӱла.

Немда воктек лектат кастен, 
кумда мландетым ончалат: 
пычкемыш йӱдым шӱткален, 
Ильичын лампыже йӱла. 
Пычкемыш рӱмбык гыч мемнам 
утарыш Ленин шӱмбелна. 
Садлан эн волгыдо тулнам 
Ильич лӱм дене лӱмдышна.

Васильев Николай 
Соловьёв Пётр 
Соловьёва Зоя %

Васильева Нина
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У Торъял.
У Торъял села Немда вӱд воктен шинча. 

Села покшелне Ленинский сад сылнештын 
шога. Тиде садым тунемше-влак шынденыт.

Торъял селаште ясле, детсад, школ-влак 
улыт. Вӱд вес могырышто, курык ӱмбалне— 
больница. Больница йыр—пӱнчер.

Кастене Торъял села Ильичын лампыж 
дене волгалтеш.

У Торъял — мотор села.
Тыгай села-влак пеш шуко улыт. Нуно 

эше утларак пеледын, волгалтын тӱзланат.
Т о р ъ \^
Петъ ял пӧръ

оръ еҥ
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класс
ШКОЛ ту-нем па-тыр
школ-лан ту-нем-маш па-тыр-рак

Мемнан класс.

класс
шос-се

Мемнан класс кугу, волгыдо. Ме первый 
классыште тунемына. Тунеммашке уло вий
нам, моштымашнам пыштена. Мыланна сайын 
тунемман. Ме коммунизмыште илышаш 
улына.

Тунеммаште—вий.
— Ачай, тыят изи лийынат мо? Мыят

й

тыйын семынетак кугу, патыр лиям мо? — 
Мичу ачаж деч йыгыла.

— Лият, лият, эргым! Тидлан тунемашет 
кӱлеш. Тунеммаште — вий. Тунем шумекет, 
мый дечемат кугурак да патыррак лият.
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Теве А буква.
— Кушто А букваже? 
Кушто У букваже?— 
манын йодынам.

Ынде шым ий вончыш, 
кажне кечын школыш 
куанен коштам.

Лийже сай отметка— 
лийже лач пятёрка 
манын, мый тыршем.

— Теве А букваже, 
теве Ӱ букваже,— 
возенат моштем.
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