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КУНКАШ КАЙАК—ШУРА КЛЙЛК 

ВУЧАХĂМ! ÇУН ÇУЛТИ ХАСТАР 
ÇЫНСЕМШĔН 

Чипер çынна, Вучахăм, пар эс хăтлăх, 
Умне кăлар эс тăварна. 
Саран еймÿ сан пултăр тулăх, сăтлă— 
Хăну тав тутăр кил-çуртна. 

Таса çынна, Вучахăм, пар эс ырлăх, 
Уçса хĕвел пек кăмăлна. 
Çула тухан ан куртăр хурлăх-шырлăх, 
Хăну мухтатăр сан ятна. 

Усал чуна, Вучахăм, эс ан ăшăт, 
Ан пар сиплевлĕ хĕм-вутна. 
Усал пуçне çаклантăр сивĕ ăншăрт, 
Кăтарт ăна кăра хаярлăхна. 

Суя чуна, Вучахăм, эс ан ăшăт, 
Ан ларт нихçан ăна умна. 
Суя-чуха пуçне — ылханлă аншăрт! 
Ан сун чечен ачашлăхна. 

Вучахăм! Çун çулти хастар çынсемшĕн, 
Хĕрÿллĕ пултар кăвару. 
Вучахăм!Çун ырра хистен туссемшĕн, 
Вĕсемшĕн лартăр çăкăру. 
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Тăван аннем — Тăван çĕршывăм, 
Ерчевлĕ пултăрччĕ кунçулăм: 
Пилле мана Тасалăх, Çынлăх, 
Ырра курма — Сăпайлăх, Юплăх. 
Асап мĕнне ăнлантăр чунăм, 
Тĕшшиллĕ пултăр ĕçлĕ кунăм. 

Паран пилÿ мана çитсессĕн, 
Чĕрем ĕçре çунса хĕрсессĕн — 
Мăнаçлăн, тÿррĕн пăхĕ куçăм, 
Телейлĕ çÿрĕччĕ ман пуçăм, 
Еткерĕм пулĕччĕ кĕрнеклĕ, 
Çĕр тăрăх çÿрĕттĕм тĕреклĕ. 

Тытрăм автă, алтрăм хÿхĕм алтăр — 
Ун тĕрри вылярĕ йăлтăр-ялтăр. 
Пулчĕ тăчĕ çулçă пек çăп-çăмăл, 
Яр çуталчĕ сÿрĕкленнĕ кăмăл. 

Тус-йыша унпа шерпет эп парăп, 
Сар хăмлаллă сăрама тыттарăп. 
Пыл-сăрам çинче — шевле вылятăр, 
Шур ейме çинче — хĕвел ташлатăр. 

Сиплĕ пултăр кăмăлăм турамĕ, 
Ырă çыннăн ирттĕр хĕн-суранĕ. 
Тусăмсем! Сире чун пек куратăп, 
Алтăра куç пек эп тултаратăп. 



СĂВАПЛĂ ТУРТĂМ 

Саватăп эп кĕр кунĕн илемне, 
Сăнап хурсем салхуллăн кайнине. 
Хĕртет асамлăн çакă тĕс — хала, 
Тухас килет ман хамăн та çула. 
Хĕлсем ларсассăн — шухă ачалла 
Каçса кайсах выляс килет юрла... 

Саватăп эп чечеклĕ çу кунне, 
Итлеп тăрин йыхравлă юррине. 
Вĕçес килет ман хамăн га çÿлте, 
Юхасчĕ теп çунат сĕлте-сĕлте. 
Пехетлĕ çумăрсем тăкса çусан, 
Çапас килет ташша — чупса тухса.. 

Сăваплă çĕрĕм! Эс çĕклен чуна, 
Антей пекех туятăп сан вăйна. 

ÇĔР ÇАВРАНАТЬ - АНА 
ЧАРАЙМАР! 

Аннемĕре — Çĕре —- тăнлатăп, 
Çĕрле сике-сике тăратăп. 
Калать мана вăл:— Пулăш, ылăм, 
Ан пар тухма кăмпаллă çулăм?!. 
Аннемĕр — Çĕр — паян асаплă, 
Чĕри сикет тапса тухаслăн. 
Каллех фашизм юн ĕçесшĕн, 
Каллех расизм вирт чĕртесшĕн. 
Çĕре хыпса çăтасшăн Çăткăн, 
Юнпа кÿпчесшĕн ирсĕр Хыпкăн. 
Тăвасшăн мулçă «Першинг» туйĕ. 
— Тĕнче тытас!— ун шучĕ-уйĕ. 
Нейтрон бомби килсе тăкасшăн, 
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Асап та Вилĕм вăл сапасшăн. 
Пире валли кÿресшĕн тамăк, 
Хăйсем, куран, пурнасшăн ямăт... 
Миçе çынна иртни тылларĕ, 
Чанне çапать ялсен масарĕ. 
Паян та-ха сурать суранăм, 
Аçта выртать тетем, тăванăм?.. 
Анчах çапла тĕнче саккунĕ: 
Пирте пуласлăх, унăн кунĕ! 
Эсир çавна калле тăваймăр, 
Çĕр çаврăнать — ăна чараймăр! 
Эсрел шалчи, пĕлетпĕр, тулĕ, 
Ахаль ÿкмест этем куççулĕ! 
Вутпа вылян — вутпа кĕлленĕ, 
Хĕçпе килен — хĕçпе тĕпленĕ. 
Çитет сире Ливан ылханĕ, 
Çунтарĕ шар! Гренадăн юнĕ. 
Пин-пин çынсен нуши-асапĕ 
Пĕрре тайфун пек ватĕ, çапĕ! 
Çĕре эсир кĕлпе хуплаймăр, 
Çĕр çаврăнать — ăна чараймăр! 

ВАЛ ПУЛНĂ АРÇЫН... 

Суха сухаланă, тырпулă вăл акнă. 
Туйра вăл ташланă, ырра вăл мухтанă. 
Йывăртан пăрăнман, усала*çул паман, 
Ват ĕçсе вĕчĕхмен, кĕвĕçсе çын сутман. 
Вăл пулнă Арçын! 

Вăл савнă, юратнă, хăш чух, тен, çунтарнă, 
Вăл пĕлнĕ пурнăçри юрату техĕмне. 
Ача вăл сиктернĕ, шăхлич ăсталанă, 
Йĕкĕтле вăл утланнă çил пек утсене. 
Вăл пулнă Арçын! 
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ТЙшман тапăнсассăн хĕçне вар-вар тытнă: 
Вйл сыхланă çĕрне, хутĕленĕ шывне. 
Миçе вăл аманнă, çĕрпе-и хупланнă — 
Каллех вăл çĕкленнĕ, чăмăртанă хĕçне. 
В8л пулнă Арçын! 
Çапла вĕл чăн Арлĕх, çапла вăл чăн Çынлăх — 
Ун пек этем тивĕç Арçынăн ятне. 

Аттене, ялти хасгаю 
активиста, асăнса 

Хура тăпран çап-çут йăранĕ 
Ялан тăрать ман асамра, 
Сухаçă эп. Манра — çĕр юнĕ, 
Хресчен кăварĕ чунăмра. 

Ача чухнех ирех тухаттăм 
Атте латне тăван хире. 
Хăватлă ут рульне тытаттăм, 
Тăри горлатчĕ ман çире. 

Анне тутри пек шурă пĕлĕт 
Хитрен юхатчĕ вĕлкĕшсе. 
Эгоир ÿстернĕ тулă, сĕлĕ 
Епле ларатчĕ сĕрĕшсе... 

Тăван хирпе паян утатăп, 
Çипуçăма йÿле ярса. 
Атте йĕрне кунта куратăп, 
Илеп салхун пуçа тайса... 

Кашни пучах — хĕвел хĕлхемĕ, 
Сап-сар пĕрчи шевле сапать. 
Çĕн Кун акин сÿнми илемĕ 
Пин-пин тĕспе çиçсе вылять. 
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— Ĕç аллийĕ, ылăм, хытă, 
Çăмăл памĕ кулачне... 
Ир вăраннă кайĕк тутă,— 
Тетчĕ ман ĕçчен анне. 

— Кур, вăçет ирех хастарлăн 
Чим! тесе хире çерçи. 
Çĕр çынни пекех сăпайлă, 
Янтă мар ун икерчи. 

Сивĕре те эс куратăн 
Чĕвĕл-чĕвĕл кайăка. 
Кĕр кайман хура куракăн 
Вăл ÿкмест, ав, хуйăха. 

Питĕ мар хăш чух тумтирĕ, 
Сырнă кивĕ çăпата. 
Пурпĕр вăл хаваслă çÿрĕ, 
Сикĕ харсăр, тупата. 

Эс те ÿсĕн пултаруллăн, 
Ун пекех вăр-вар пулсан. 
...Ир тăрсассăн пуçтаруллăн, 
Ш у р кулач каçпа касан,— 

Ак çапла пире ăс панă 
Пĕчĕк чух атте-анне. 
Пушă е çурла тыттарнă, 
Çыпăçтарнă ĕç çумне. 

Асăмра ялан тытатăп 
Эп аннемĕн сăмахне. 
Хам сăвва кĕртсе мухтатăп 
Харсăр кайăкăн ятне. 
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Юхать кăваккан пăсланса çĕр пăвĕ, 
Тăрна карти иртет хĕвел енчен. 
Сĕве çинче хуралчĕ Тăлăм тăвĕ, 
Хура курак сас пачĕ йăвинчен. 
Çурхи йыхрав! Килтен тухса утатăп, 
Пырса кĕретĕп хурăн катине. 
Асамлă çеçпĕле эп ачашлатăп, 
Хитре вăл сарнă чĕлтĕр çеçкине. 
Вĕлтрен тăрри кума-кума чăрларĕ 
Папка çуран сенкер хăвалăхра. 
Кăвак караппăл ярăнса кăрларĕ, 
Мăнаçлăн вĕçрĕ янкăр уçлăхра. 
Çерем çинче янрать кĕтуç кавалĕ, 
Сасси çитет хĕвеллĕ хырлăха. 
Кĕрлет çурхи тĕнче, вĕрет х а в а л ĕ -
Юрри-кĕвви ун пултăр ырлăха. 

СĔРЕТ СĂРА СЕЛЕМ АККА... 

Сĕрет сара Селем акка — 
Вĕçленчĕ илĕмпех ака. 
Яла анаççĕ йĕкĕтсем — 
Пирти тырпулă ăстисем. 
Килеççĕ майĕпен утса, 
Пултарнă ĕçшĕн савăнса. 
Пусаççĕ çĕр çине çемçен -
Епле вăл халь выртать чечен... 
Кĕçех ешерĕ аслă уй, 
Ыран пуçланĕ Акатуй. 
Ака уявĕн пур палли — 
Чăваш хресченĕн ыр йăли; 
Кашни килте ака сăри 
Ипленĕ халь ятне юри. 
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Пăхма хитре тăван я л а -
Çĕкленнĕ тейĕн çĕн хула! 
ЙЭрмастăп эп суя юмах — 
Ытармăн эс ăна, чăнах. 
Аçта куран эс халь ялта 
Кив улăм витнĕ хуралта? 
Йĕри-тавра шап-шур çуртсем, 
Çатма пек такăр çулĕсем. 
Ĕçне пĕлет хресчен алли, 
Хаваслă ун юрри-кулли. 
Чĕрийĕ ун — тăван хирте, 
Тымарĕ ун — хура çĕрте. 
Ялта ĕçчен —телей хуçи, 
Ан пултăр çеç вăрçи-харçи. 
Эппин, аккам, тултар сăра, 
Тырпул чашлатăр пусăра. 
Пучах çумне пучах сĕрле, 
Кĕрпе каллех уяв кĕрле! 
...Яла анаççĕ йĕкĕтсем — 
Пирти тырпулă ăстисем. 
Килеççĕ майĕпен утса, 
Çиçенкĕ куншăн савăнса. 

ЧУНПА ТĂНЛАП БАЙКАЛĂН ХАЛАПНЕ... 

М. Мулюкова. 1949, сентябрь 

Куçа шартать паян кĕрхи илем... 
Шавлать мăнаçлăн сеп-сенкер Байкал. 
— Салам,— теетĕп шăппăн,— эп килем, 
Сана курсан çĕкленчĕ ман вăй-хал. 
Тăван сăмах тымарĕ ятунта, 
Кунçул йĕрне инçе^Инçе курап... 
Пăлхав кĕвви илтетĕп шавунта, 
Кăвак чулна хутаççăма хурап. 



Бурят каччи утпа çиçсе иртет, 
Гэсэр * пекех хастаррăн вирхĕнсе. 
Утсен каççакĕ — умĕнче сикет, 
Пин-пин çилхе пырать, ав, вĕлкĕшсе. 
... Чунпа тăнлап Байкалăн халапне 
Çыран хĕрне ларса кăвак ирччен. 
Ăсчах Гэсэрĕн хÿхĕм юррине 
Илсе килет шух çил тусем çинчен, 

Анаткас урамĕ, 
Лаштака йăмра. 
Купăса тăсам-<и, 
Вут çунать ăшра. 
Анса ларчĕ уйăх 
Ват вăрман хыçне. 
Кирилен те хуйăх— 
Хураллать хĕрне... 
Хуть гемле сыхлатăр 
«Хуньаттей» хĕрне, 
Чĕлĕмне паккатăр 
Ыйхăлас енне — 
Пурпĕрех кĕретĕп 
Кĕлетне гсаян. 
Савни ман, пĕлетĕп, 
Сăлăпне хуман. 

Шур катан хĕрсем çапаççĕ, 
Вăй вылять хĕвеллĕ кун. 
Çапнă май такмак калаççĕ, 
Ах, епле çĕкленмĕ чун. 

* Гэçэр—бурят халăх эпосĕнчи улăп-паттăр 
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— Ар кĕпи те сумлă енчĕк 
Пултăр хăтлă та çинçе. 
Кĕр çитсессĕн шур пĕркенчĕк — 
Çут тухъяллă хĕр çинче. 
Каччăсем хăта ярсассăн, 
Кустăр вăл пусма умне. 
Туй тусассăн, кин пулсассăн, 
Сарăнтăр тÿшек çине. 
Шăрăх кун катан кантартăр 
Харсăр çыннăн ут-пÿне. 
Чăрăш пек яштай кăтарттăр 
Çĕмĕрт куçлă яшсене!— 
Ак тăраççĕ кĕç хаваслăн 
Çак йыша, тытса тукмак, 
Çĕршыва вутра хастарлăн 
Хÿтĕленĕ виç салтак. 
Ай, епле, ав, тунсăхланă 
Ял ĕçне салтак алли! 
Туй пирки халь хыпарланăн 
Ун каять юрри-кулли. 
...Сар хĕрсем катан çапаççĕ, 
Кĕшĕл тухнă кас çынни. 
Евчĕсем çĕн кин суйлаççĕ, 
Хăшĕ пулĕ-ши ăнни?.. 

^* 
Аннем паян уçать каçалăк, 
Пуçне вăл сырнă сурпанне. 
Сар çу пекех хитре çанталăк, 
Хĕвел пусарнă ăршине. 
— Усни, пÿрни илпеклĕ пултăр, 
Выртайтăр вăл кулач пулса,— 
Теет те меллĕн, чăштор-чăштăр 
Вырма пуçлать çурла тытса, 



Кĕрченĕ сăнĕ ун çап-çутă, 
Алли çемçе те ваштăркка, 
Кĕлти п/лать тип-тикĕс, хытă, 
Чипер хĕр евĕр тăпăлкка. 
Унтан тăрать те вăл сăпайлăн 
Çурла хурать пуçне тайса. 
Вара машин, çăн касă майăн, 
Каять майпен тырра вырса. 
Алне çупать хавас ялйышăм: 
— Унайлă пул ваттин алли! 
Çĕршыв пÿлми, çĕн тырă йышăн, 
Ялан тăрсам куç пек тулли! 
Чăваш йăли... Сĕм-сĕм аваллăх, 
Çурла вылятрĕ ват ĕçчен... 
Туятăп эп: сÿнми асамлăх 
Иртет каçалăк умĕнчен. 

Халь вĕçес пек капансем 
Ял итемĕ тавралла. 
Ушкăн-ушкăн кипексем 
Тыр çапаççĕ саккăрла. 
Ман пиччем, Хура Минкке, 
Сарă тулă сăвăрать. 
Шур сурпанлă çĕн инке 
Хыççăн кăшăл çавăрать. 
Ав, ватти те пит х а в а с -
Мĕн каçчен игем çинче, 
Ун епле килте ларас 
Çак хĕрÿллĕ кунсенче? 
Йр-ирех ак асаннем 
Хутнă пысăк кăмама: 
— Тулăх пулчĕ,-^= тет,--= итçм, 
Çын тăрать çак ырлăха... 



Вăл паян, йăла ятне, 
Йÿçĕтет урпа сăри. 
Виç автан пусса, ăшне 
Чыхрĕ техĕмлĕ пăри. 

— Йыш ларсан сĕтел тавра, 
Сăйăм пултăрччĕ пылак. 
Еç çĕкленĕ паттăра— 
Парăп сулăмлă тукмак. 

... Мĕн тери тăван сăнсем! 
Куç туллиилем умра. 
Янăрарĕç кĕввĕмсем 
Тунсăх каснă чунăмра. 

КĔРКУННЕ* 

(Этюд) 

Калча çинче хурсем çÿреççĕ, 
Тÿпе илемлĕ, сеп-сенкер. 
Хĕрсем садра улма илеççĕ, 
Хăйсем анис пекех чипер. 

Ута мăнаçлăн кăлт хĕсетĕп — 
Ярать хушкам ман ташласа. 
— Хĕре каятăн-им?!— илтетĕп,— 
Пĕрне вĕçтерччĕ вăрласа!.. 

Хĕрсе тăрать ура тупанĕ, 
Тапасчĕ^çке кăçал такмакГ 
Юта ан кай! Çупах Мертенĕ 

Туяннă, тет, ĕнер т у к м а к ! — 

...Хыçра хаваслă кулă, юрă, 
Умра сап-сарă. кĕркунне. 
Чунра хаваллăх, савăк, ырă, 
Аннем майласшăн шăрттанне, 



ÇĔНĔ КИН 

Шуçăм сÿнчĕ. Туй саланчĕ тин. 
Çăл умне анать халь çĕнĕ кин. 
Ват çынна курсассăн — çăкăнать, 
Çамрăка курсассăн — хурланать... 
Хыçĕнчен пыраççĕ çуммисем — 
Кин пулас тухъяллă пикесем. 
Акăш йышĕ ешĕл катана 
Тухнă евĕр туйăнать мана. 
Виç хутчен шывне ăса-ăса 
Кин сапать йăмра айне пырса. 
Ан хурлан, çĕн кинĕм, ан хурлаИ, 
Хĕр ĕмри иртнишĕн ан кулян. 
Савнă упăшку сан юнашар — 
Курăн эс, тăванăм, пархатар. 
Мăшăр утрĕ чыслăн кил енне, 
Чăп^тулли тултарнă витрине. 
...Кас илемĕ — çĕнĕ кин килет, 
Эп сунатăп сывлăх та тивлет. 

Сарана пек сар чечеклĕ 
Виçĕ аркăллă к ĕ п е — 
Сан çинче çиçет килпетлĕ 
Вăйă юхнă майĕпе. 
Ман мĕнле çумна тăрас-ши, 
Пĕр килес-ши кĕввÿпе? 

Катăркаслă Чăнлă урлă 
Икĕ сулăллă каçма. 
Шур хăва каçпа салхуллă 
Ачашлать ман пуçăма. 
Ман мĕнле каçса çÿрес-ши, 
Савнă тусăм, калаçма? 



Сан çумна эп тăрăттăм — 
Именетĕп ялйышран, 
Вĕçкĕн тесе куласран. 
Алăк умне пырăттăм -
Вăтанатăп ватăран, 
Шухă тесе каласран. 

Икĕ сăртăн хушшинче — 
Çичĕ каслă ялăм... 
Курăнать анат енче 
Сеп-сенкер вăрманăм. 
Йăлăм тăрăх шăхăрса, 
Ав, утать кĕтÿçĕ. 
Ак килет уй-хир пăхса 
Тусăм ман — ял пуçĕ. 
Шур пÿртсен мăрйисенчен 
Тĕтĕм ярт тĕрленнĕ. 
Аслă, тÿр урамсенче 
Сим шăрши çĕкленнĕ. 

Йăпăр-йăпăр сар хĕрсем 
Ял хушшин кумаççĕ. 
Хăт тумашкăн парнесем 
Халь вĕсем пăхаççĕ. 

Хăйĕн çутă витинче 
Турă ут кăçенчĕ. 
Унăн кĕрĕ ÿтĕнче 
Харсăр юн хĕмленчĕ, 

Çĕнĕ çуртăн умĕнче 
Арçынсем лараççĕ. 
Акатуй çитни çинчен 
Савăнса шутлаççĕ. 
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Кĕрсем иртсен, юрсем çусан, 
Ниме туса хурсем пуссан — 
Ларатчĕ йыш тукмак тытма, 
Йăла майпе — йĕтес туртма. 
Сурпанлă асаннем вара 
Асатчĕ çав ятпа сăра. 

Сĕнетчĕ пиçнĕ виçĕ хур — 
Кĕр! сĕр! тумалăх йышĕ пур! 
Хуратчĕ асатте умне 
Сулмаклă сарă тукмакне. 
Тимлетчĕ вăштăр çунатне 
Качча каяс аппасене. 

Улах касанçă пиччене 
Савса паратчĕ ăйхине. 
Тепрер тукмак, пĕрер пуçне — 
Тытатчĕ ман атте-анне. 
Аса кимми пек лашине 
Манпа пайлатчĕ асанне. 

Вара касатчĕ тушкине, 
Каллех тупатчĕ вăл мелне... 
— Алран кайми аки-сухи, 
Асран кайми атти-анни,— 
Пуçлатчĕ лăпкăн асатте, 
Тăсатчĕ май унтан атте. 

Юхатчĕ юрă шăранса, 
Çÿретчĕ алтăр çаврăнса. 
Манаймăп эпĕ ĕмĕрне 
Хресчен килйышĕн илемне. 
Юнра çÿрет хресчен хевти, 
Чунра çиçет сухаç шевли. 

17 



— Ялĕ çывăх мар, 
Шывĕ тутлă мар. 
Эх, аттем, унта 
Эс мана ан пар. 

Савнă çыннăм мар, 
Курнă йĕкĕт мар, 
Эх, аттем, мана 
Эс ăна ан пар. 

Тĕртнĕ пирĕм çук, 
Сумлă мулăм çук, 
Ют çын килĕнче 
Хăрхăм эс ун чух...— 

Халь те асăмра 
Çак юрри аннен: 
Кÿтнĕ хушăра 
Вăл юрлать хуллен... 

Тухнă вăл савса 
Хăйĕн мăшăрне. 
Хăр-тăлăх юлса 
Курнă нушине. 

...Вăрçă çунтарать, 
Терчĕ, ах, мĕн чуль. 
Çын чунĕ чăтать, 
Тен, тимĕр вăл, чул. 

Ун чух юрри те 
Вутлă куççуль пек. 
Кур, кашни килте 
Пуç тулли инкек... 



Илтнĕ ĕлĕкрен 
Çав юрра анне. 
Тахшĕ чĕререн 
Хывнă хĕн чухне. 

— Ялĕ çывăх мар, 
Шывĕ тутлă мар. 
Эх, аттем, унта 
Эс мана ан пар... 

Çĕр каçа виç хут вăрантăм, 
Сан санна аса илсе. 
Çул çине эп вĕçсĕр пăхрăм, 
Курăнмастăн-ши тесе... 
Сивĕ çил текех уларĕ 
Манăн кантăк умĕнче. 
Ун ачи йĕрсе ташларĕ, 
Кивĕ пÿргĕм гăррннче. 
Курăнмарăн, сас памарăн, 
Килчĕ тул та çутăлса... 
Шăкăр-шăкăр шаккамарăн 
Кантăкран эс йăл кулса. 
Çумăнта пăхса ларасчĕ 
Кил вучахĕн ташшине, 
Пĕр санпа çеç ман тупасчĕ 
Хăтлă килĕм ăшшине. 

Çил лапланчĕ, выртрĕ хутланса— 
Макăрмасть тек халĕ уласа. 
Варкăшмасть сĕтел çинчи çурта, 
Шăрчăк та хăтласшăн кил-çурта. 
Эс çумра. Туятăп ашшуна. 
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— Чунăм,— теп, вĕретĕп аллуна...— 
Кам курса пĕлтерчĕ-ши сана 
Имлĕ çу сĕрмешкĕн сурана? 
Тен, тимлерĕ пăшăрханчăк çил, 
Çут кăвайтăн туртрĕ манăн кил? 
Тен, пĕлтерчĕç хурлă хыпарсем 
Пĕлĕт пек шап-шурă акăшсем?.. 

...Хĕм сапать вучах, çунать çурта, 
Йыттăм та выртать ак умăнта, 
Вăл хаваслă эсĕ килнипе, 
Савăнсах вылять, ав, хÿрипе. 

Шурă çил! Ан ашкăн, шурă çил, 
Курăнмасть пачах эп савнă кил. 
Эс шăнтсан — сенкер хапхз умне 
Тухмĕ тусăм каç мана кĕтме. 
Уйăхпи те çыхнă шур шелне, 
Тен, каясшăн сар хĕвел па^не? 
Вăл унта салтсассăн тутăрне— 
Шăнкăрч саслăн килĕ çуркунне... 
Нарăс çилĕ, вĕçкĕн кусăрка, 
Эс чараймăн, утĕм ман — çăрха! 

...Çил çаплах вылянчăк, ашкăиать, 
Ман çула пÿлесшĕн явăнать, 

Сăртсем çинчен çухалчĕ шурă юр, 
Уçланкăсем çап-çутă, имлĕ — кур! 
Кĕрлерĕ ĕç юрри тăван хирте — 
Пуçланчĕ çураки паян пирте. 
Çерем çинче ташлать, ав, хур аçи, 
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Йышне чĕнет:— Тухсам,— тет,— курăк 
Туя каяс пекек çиçет йăмра, 
Курак шуйхи лăпланнă айлăмра. 
Текех пуçтаххăн Кайпăлам сикмест, 
Шавла-шавла юхса кĕпер ишмест. 
Тăри хăпарнă янкăр пĕлĕте, 
Суха касси пуçлатăп эпĕ те. 

Ан çунтарччĕ леш кас хĕрĕ, 
Кĕçĕр пырччĕ улаха. 
Сан ятна тĕрленĕ ç ĕ р ĕ — 
Çывăх тăвĕ хутлăха. 

Эп ăна, савни, ăсларăм 
Çутă кĕмĕл тенкĕрен. 
Çăлтăр пек куçне майларăм 
Йăлтăр-йăлтăр мерченрен. 

Хĕрлĕ куçлă кĕмĕл çĕррĕм 
Ушăнтартăр хĕрсене... 
Ак ыран çыруллă тĕррĕм 
Укĕ сан суллу çине. 

АХ, ХИТРЕ А П А Ш ТĔПЕКĔ... 

Верана 

Ах, хитре Апаш тĕпекĕ! 
Çăл шаркатĕ айлăмра... 
Эсĕ пултăн чун чечекĕ 
Кунăм тĕксĕм вăхăтра. 
Халь утатпăр ыр хаваллăн 
Çулçă сарнă вăрманпа. 
Ешĕл çулçă та хаваслăн 
Шав пуплет паян манпа. 



Эс, Çерукăм, шĕнкĕл кайăк, 
Чуп сиксе умри çулпа. 
Пул патвар, ÿссемччĕ лайăх, 
Тус пулсам аван çынпа. 
...Ах, хитре Апаш тĕлекĕ — 
Чĕм кĕрсессĕн çуркунне. 
Эсĕ пултăн чун чечекĕ, 
Çиçĕм сапрăн чĕрене. 

Ш. 

Хĕле кĕретпĕр. Кăмака юсарăм. 
Вĕçес пекех çемçен çурет халь арăм. 
Унать читнай, йăва пылпа пĕçерчĕ, 
Сĕтел тулли хăпарчĕ сар икерчĕ. 
— Арçын мар пуль тесе сана вăрçаттăм, 
Хăш чух, тен, кăмăлна та эп хуçаттăм,— 
Тет ман çумма канма ларса Чĕкеçĕм, 
Куçран ачаш пăхса, ĕçчен пикеçĕм. 
— Каçар, аллу пырать иккен, Хĕветĕр. 
Текех ăста яту çеç сан çÿретĕр. 
Ешле, вăрчвар тытса, катка хăртарăн, 
Енер тата — мунча çăлне майларăн.., 
...Мăнаçлăн мăйăх айĕн кăшт кулатăп, 
Чĕкеç алне ачашшăн чăмăртатăп. 
Тухап тула кĕрпе килли алтмашкăн — 
Килли те кирлĕ, тусăм, савăнмашкăн. 

Асаттене асăнса 

Ачашшан эс мана чĕнеттĕн: 
— Валем,— тееттĕн чăвашла. 
Хушка çине лартма çĕклеттĕн: 
— Çилхе тыт,— теттĕн,— йăлмакла!.. 
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Хăш чух вара тамра калаттăн, 
Параттăн юрă хайласа. 
Кĕтÿ кĕтме ертсе каяттăн, 
Кăвайт чĕртеттĕн майласа. 

Хура пусра утсем çÿретчĕç, 
Хушка илетчĕ кĕçенсе. 
Сĕве енчен шевле килетчĕ, 
Ирхи уй çийĕн чÿхенсе. 

Сĕвву-юрру ытарлă юлчĕ — 
Вĕçне тухман çеçенлĕх пек. 
Вăл маншăн мул, кăварăм п у л ч ĕ -
Тамра ăсти, ăсчах хиртек. 

Кункăш * кайăк — шурă кайăк — 
-Парчĕ те минтер çине 
Çупăрларĕ юрă майăн, 
Вăштăр сарчĕ çунатне. 

Куçăма майпен хупатĕп, 
Вĕл вĕçетĕп тĕлĕкре. 
Агтене умра куратăп: 
Вăл килет пек инçетрен. 

... Варкăшать çири шинелĕ, 
Пуçĕнче шĕлем калпак. 
Çут атти — кача кĕлеллĕ, 
Утсăрах, çуран салтак. 

— Çук, текех каймастăп ентĕ, 
Пĕтрĕ ирсĕр аçтаха. 

* Кункăш (фольк.)— хĕвелпе телей кайăкĕ. 
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Вăр-хурах та кăнчĕ-тĕнчĕ, 
Тăвăп эпĕ те суха...— 

Тет те — йăл кулать аттеçĕм, 
Кĕç çакать тумне хывса. 
Хытă çăкăр —кучченеçĕ — 
Ман умма выртать тухса... 

... Шарт сиксе эп вăранатăп — 
Çук аттеçĕм çумăмра... 
Кай енче вăл — ăнланатăп, 
Ав, аннем те сухара. 

Кăлин карттус, сатин кĕпе — 
Пыратăп эп утса майпе. 
Каятăп эп Вăтакасса, 
Хĕр шучĕ-çке пуçра, пасса... 

Куç пек кĕтен савни валли 
Сар мăйăр ман кĕсьем тулли. 
Пĕлсемĕр, эп — вунсаккăрта, 
Йăтас пек халăм чул сăрта. 

Урам та маншăн сарлака, 
Тĕнчем те çутă, çаврака! 
Паян эп ак—вунсаккăртэ , 
Ташлать хĕвелĕм кăкăрта. 

Тухса, ав, ларнă каç енне 
Ватти-хĕтти хапха умне. 
Туятăп: ман çине пăхса 
Юлаççĕ халь, чеен вăлтса: 



— Кам пулчĕ ку — кăлин карттус? 
Кĕтет пулас лере хĕр-тус ,— 
Аннем çеç ман сăмах чĕнмест, 
Ик хул айне хăмла чикмест. 

— Эккей тата, туймастăр-им, 
Мăнукăм-çке, курмастăр-им?..— 
Тет ман мăнаçлă асанне, 
Шăлса илет унтан куçне. 

...Кăлин карттус, сатин кĕпе — 
Янрарăн савăк çемĕпе, 
Чуна халь ăшă хĕмÿпе. 

Çатан çинче—автан, чÿлмек, 
Хыçра хăмла пахчи. 
Йăлттам утне шыва кĕртме 
Каять кĕтÿ ачи. 

Аннем, курап, кÿрше васкать, 
Пике пуççи * йăтса. 
Ула шавкки хыçран йĕрккать, 
Юласшăн мар тарса. 

Чупать çеремлĕ ансăр çул 
Лапри вăрман енне. 
Утарçăсем илеççĕ пыл, 
Сĕрлет Чипер ĕшне. 

Анаççĕ, ав, пĕве хĕрне 
Вĕçрен вĕçе хурсем... 
Çапла тухаççĕ куç умне 
Ялти сÿнми тĕссем. 

* Пике пуççи — тĕрĕ пуççи, калтенек. 
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#3г 
ЪУ 

(Бахтияр Вагабзадерен) 

Эс, аннем, мана хура çÿç парнелерĕн — 
Халĕ акă вăл шуралчĕ пĕрчĕшерĕн. 
Эс, аннем, ан хуйхăр, вăл ман — шурă чунăм, 
Вăл ман — сивĕ каçăм, вăл ман—утнă çулăм. 

Çÿçĕме, аннем, сăрпа эп сăрламарăм, 
Кил ятне те суйкăнла эп хуратмврвм. 
Карăнтарнă хĕлĕх евĕр янăрарăм, 
Тус-йышран нимле ĕçре те эп юлмарăм. 
Ман ачам-пăчам та пархатарлă пултăр, 
Чунĕ ун хĕвеллĕн ырă ĕçшĕн çунтăр. 
Йĕпкĕн çÿçĕме, аннеçĕм, хĕрхенместĕп, 
Иртнĕ куншăн çунăхмастăп, ÿкĕнместĕп. 
Эс, чĕкеç-аннеçĕм, маншăн ан ĕтленччĕ, 
Чунĕпе сан ывăлу çÿле çĕкленчĕ. 



ÇЕÇКЕ ÇУРАТЬ АХУ ТУСЕМ ÇИНЧЕ 

ИНÇЕ ÇУЛТА Ш А Л У Н КĔРЛЕРĔ... 

1950 ç 

Пăва станци. Яшсем ятулла. 
Тальян сасси çÿрет юхса. 
Çумра тăрать аннем салхуллă, 
Пехил парать куçне шăлса. 

— Çÿре чипер унта эс, ылăм... 
Вăрçи ан пултăрччĕ текех... 
Куçран пăхать савниçĕм-чунăм, 
Йĕрсе ярас чечек пекех. 

...Инçе çулта шалун кĕрлерĕ, 
Вĕлтлетрĕç улăх та уй-хир. 
Салтак пăтти сĕнсе çÿрерĕ 
Патвар сержант—Годжа Таир. 

Юрлать салтак пулас тус-йышăм 
Вакун ташланă майĕпе. 
Синкер тивсен сана, Çĕршывăм, 
Вăл сыхлĕ хăйĕн чĕрипе. 
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Иккĕн ларна каçеене 
Асилеп, Веруçăм... 
Çав каçсенĕн илемне, 
Çук, манаймăп, тусăм. 

Чун юратнă хÿхĕм хĕр 
Маншăн эсĕ çеçчĕ. 
Иккĕн час иртетчĕ çĕр, 
Шуçăм ир килетчĕ. 

— Алтăр тайлăк,— теттĕн эс, 
Кĕç ална параттăн:— 
Шурă тĕлĕк пиелес,— 
Тесе йăл кулаттăн. 

Таврăнаттăм эп вара, 
Шухă пуç, телейлĕн. 
Çĕрĕм-шывăм ман тавра 
Туй тăватчĕ меллĕн. 

...Халь инçе санран, Веруç, 
Эп инçе пурнатăп, 
Савнă чунăм, çырă куç, 
Чикĕ эп сыхлатăп. 

Ан хăяйтăр çав тăшман 
Сар куна пăсмашкăн. 
Эп анне пилне манман — 
Чăн салтак пулмашкăн. 

...Çуммăн ларнă каçсене 
Асилеп, Веруçăм. 
Çав каçсенĕн илемне, 
Çук, манаймăп, тусăм. 



Щ 

Лăпкă тинĕс! Лăпкă тинĕс! 
Лăпкă мар эс, лăпкă мар. 
Çил яратăн, шарг! çапатăн, 
Эс кĕрлетĕн кар! та кар!.. 

Шур карапăмăр хум çийĕн 
Пĕр чăмать те пĕр тухать. 
Эй, сив тинĕс, шавлă тинĕс, 
Ман чуна силле, хускат! 

Эп сана нихçан та манмăп, 
Туйăп качăр тăварна. 
Сунталу çинче туптарăн, 
Салтак турăн эс мана. 

ЮРА, ТАША — Ч У Н ХЕВТИ 

Марш вĕçленчĕ. Таврăнатпăр, 
Питĕ йывăррăн утатпăр. 
Хытă-çке атьсем ĕшеннĕ, 
Ав, ури теприн вистеннĕ. 
Çипуçсем йăлтах тусанлĕ, 
Пит-куçсем тарпа хуралнă. 
Çăмăл мар вăл — аллă çухрăм 
Эс калаймăн: çăмăл тухрăм... 
Пурпĕрех-çке яш салтакăн 
Пĕр девиз:— Çулта ан такăн!.. 

Кăшт тата çалла утсассăн, 
Ту хырçи айпе тухсассăн, 
Пĕлĕт курăнчĕ яп-янкă — 
Йăлтăр çиçрĕ пĕр уçланкз. 
Çийĕнчех:— Привал!— янрарĕ, 



батальон лаштах сывларĕ. 
Пур çăка çирен илетпĕр, 
Каснă йывăç пек тÿнетпĕр. 
Пĕчĕк улăх — меллĕ вырăн, 
Халь пире тÿшек пек ырă. 
Мĕн тери тайга ытамĕ! 
Çумăнтах çырла çупкамĕ. 
Савăнать, сиксе хаваслăн, 
Кайăк йышĕ çитмĕл саслăн... 

Виç минут та пуль иртмерĕ — 
Ман юлташ юрра тимлерĕ. 
Чим, самант! Епле-ха чăтăн, 
Лăпкăн, сăвăр евĕр выртăн?! 
Элĕксен юрри-такмакĕ 
Вил ыйха сирсе пăрахĕ. 
Эпĕ те ак хутшăнатăп, 
Тимĕрпе пĕрле тăсатăп. 
Ю р ă — чун хевти, эмелĕ, 
Юрă — чун ăшши, хĕвелĕ. 
«Ан кашла, вăрман...» юрлатпăр, 
Тус-йыша тавран пухатпăр. 
Ал çупаççĕ харăс, хытă — 
Сăнĕ-пичĕ, кур, çап-çутă. 
— Халь, тускай, ташлар пĕр хушă! 
Пур ăсти. Ларать, ав, пушă. 
Сирĕн пур илемлĕ ташă,— 
Тет Кави, тутар юлташăм. 
Туй пуç пек Шакар хăюллăн, 
Сикрĕ тухрĕ пултаруллăн, 
Йĕкĕт яшт хитрен тÿрленчĕ, 
Ал сарса ташша çĕкленчĕ. 
Вут вĕтет Çĕпрел чăвашĕ, 
Кам унпа паян танлашĕ?! 
— Эх, пасса! Хĕрпе çÿрерĕм, 
Чуптуни-мĕнне пĕлмерĕм. 

30 



Таврăнсан норма тултарăп, 
Туй валли сăра ларттарăп. 
Эх, асса! Вĕçсех эп кайрăм, 
Çич йĕрке такмак хайларăм. 
Тус пулса мана каçарăр, 
Шуçкăн эс тесе ан калăр?! 

...Ак кĕçех:—Подъем!—вылянчĕ, 
Йыш каллех çула тапранчĕ. 
Пĕр саспа чанклатрĕ утăм, 
Ту çинче хĕмленчĕ шуçăм. 

Сăрта ак илтĕмĕр эпир, 
Инçе-инçе я н р а т ь : - Урра! 
Кăвак тăнлавлă командир 
Шута кайса тăрать çумра. 

Асне килет ăна иртни — 
Кавказ, пĕрремĕш çапаçу: 
Тăшман дотне хăй аркатни, 
Кинжаллă чăрсăр тытăçу... 

Сапаççĕ вут ракетăсем, 
Кĕрлет, кĕрлет çаплах:— Урра! 
Пĕлетпĕр: чакăллă сăртсем 
Нумай пулаççĕ-ха умра. 

Л& 

Тинĕс хумлă та кăварлă, 
Сар хĕвел тухать асамлă, 
Çул тусем чанках, хатавлă... 
Тус-йышпа пĕрле утатăп — 
Эп постран халь таврăнатăп, 
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Сан çинчен, Веруç, шутлатăп. 
Мĕн тăван-ши халĕ, тусăм, 
Мĕн уйлан-ши, çырă куçăм? 
Тен, юрла-юрла ĕçлетĕн, 
Йĕп тытса сурпан тĕрлетĕн. 
Тен, салхуллăн эс çÿретĕн, 
Чун пекех тусна кĕтетĕн... 
Ман кăштах сана курасчĕ, 
Пĕр самант çумна ларасчĕ, 
Йăл кулса пĕрре пăхасчĕ... 

(Кун кĕнекинчен) 

Пуçра калпак, шинель — çире, 
Пăхсах тăрать начхоз пире: 
Чиртет чула салтак атти, 
Хуран хуçин— çупа пăтти. 
Ю р та çапать, çил те ухать — 
Салтак çапах патвар утать. 
Ĕçлет — юрлать, утать •— юрлать, 
«Привал!»— тесен, сиксе ташлать. 
Салтак, мемме ан пул нихçан, 
Сăхас тесе çурет тăшман. 
Ялан вылятăр хавалу, 
Тирпейлĕ тăтăр кăралу! 

Çеçке çурать аху * тусем çинче, 
Çулла килет, çиçет тĕнче! 
Кăвак тумне уртать тайга, 
Çеçен уйра сикет сайха. 

* Аху (авалхи сăмах)—богульник, нар-
кăмăш йывăçĕ. 
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Çÿлте-çÿлте тари юрлать, 
Ура хуçса чакак ташлать. 
Уйлатăп та—яла курап, 
Ача эп халь - çарран чупап... 
— Чĕппи тухать, асту,— тесе, 
Анне калать пек хĕрхенсе. 

Шăлан çеçки тĕвленĕ çырлине— 
Çанталăк сулăнать пуль кĕр енне... 
Çут пыллăха, сасартăк яр сирсе, 
Тухать те çĕр çырлийĕ çиçкĕнсе — 
Каллех ачалăх килнĕн туйăнать, 
Мăнаçлă кĕр сăпайлăн чарăнать. 
Хĕрсем ялта пир çапнăн ухĕнса, 
Юртса иртет пăланăм ыткăнса. 
Чуппи янрать, каять инçе-инçе 
Кĕре кĕтен вăрманăн хушшинче. 

Çÿçне-пуçне тустарнă йĕрĕх пек 
Кумать пэян хуралнă тинĕс. 
Тусем çине хаяррăн сикнипе— 
Хĕмленнĕ куçĕсем, сип-симĕс. 

Хумсем çинче çиçеççĕ чарлансем 
Кăвак çиле касса хаваслăн. 
Кăтра чаппанлă ватă шур тусем 
Сăнаççĕ тинĕсе мăнаçлăц, 
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2К% 

Тинĕс тĕксĕм. Вичкĕн норд * вĕрег, 
Шурă кайăк тунсăхлăн çÿрет. 
Эп тăратăп халь кунта хурал, 
Ан çĕклетĕр леш эсрел кăрал. 

Çав хурах эхер те тапăнсан, 
Аçтаха çĕлен пек сăрăнсан, 
Эп ăна аркатăп аттем пек, 
Паттăр пулăп Миккуль тетем пек. 

... Тинĕс çийĕн çивчĕ çил чупать, 
Пĕр улать вăл, хумĕпе çапать. 
Эл тăратăп, тусăм, вахтăра, 
Автоматăм çирĕп аллăмра. 

Тинĕс касĕ туслă йыш — десант, 
Хĕм ялавлă эпĕр тытнă ант * * . 

Сив тинĕс шавлать, 
Пăрлă çил касать. 
Чул хысак çинче 
Шур маяк çунать. 

Вăл пире чĕнет, 
Çу;1 парса кĕтет. 
Пĕлет хыçĕнчен 
Шурăмпуç килет. 

* Норд — çурçĕр çилĕ. 
** Ант (авалхи сăмах)—тупа, 



Шап-шур чарлансем, 
Вĕл-вĕл кайăксем, 
Вĕçрĕç савăнса, 
Калăн, çырусем, 

Эй, десант, юрла! 
Харсăр йыш, юрла! 
Кĕтнĕ çырану— 
Сеп-сенкер умра. 

...Йăнчĕ пăрлă çил. 
Тинĕс лăпкă — штиль. 
Куç илми çиçет 
Пирĕн туслă кил. 

КĔСКЕ САВĂСЕМ 

Эльне юратнă — йĕкĕт пулнă, 
Эльне мансассăн — тăлăх юлнă. 

ш 

Тăван çĕршыв — тăван анне, 
Салтак, ан яр эс ун ятне. 

Салтак хĕсмечĕ - походра, 
Хăвачĕ унăн — туслахра. 
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6*к 

Упа курсассăн—ан ÿплен, 

Тăшман курсассăн — ан куклен. 

Юмарт эс пул — туспа-йышпа, 
Хатар эс пул — хурах-ютпа. 

Ш-

Астив салтакăн хĕсметне — 
Хаклаймăн унсăр çăкăрне. 

Эс ман — çырма-çатраллă, ват вăрманлă, 
Кăтра уй-хирлĕ, пыл сапан çаранлă... 
Ялан умра эс ман Тăван çĕршывăм — 
Анне-атте çĕршывĕ — Чăвашстанăм. 
Темле терте тÿсме те хатĕр саншăн — 
Сенкер çăл пек шаркан чечен юррушăн, 
Ютпа хаяр, туспа ачаш чĕлхÿшĕн, 
Пин-пин çулхи асамлă хĕм тĕррÿшĕн. 
Укес пулсан — çут çăлтăр пек çуталăп, 
Чĕрем çумне тытса сана ыталĕп. 
Эп панă антăм, юррăм та сăмахăм 
Çкçсе хĕмленĕ вутăн та ахахăн. 
Килес ăрун чунне жĕртсе çунтарĕ, 
Сим пек, нар пек ун пулĕ пархатарĕ. 
Ялан асра, ялан умра эс, манăн 
Сăрнай сассиллĕ савнă Чăвашстанăм, 
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ХĔРЛĔ ПАРАС 

Ак ăçта вăл Грин тĕнчи!.. 

К;.ллен çыгса пынинчеп. 
Совгавань, 1950 ç. 

I 

Ак ăçта вăл Грин тĕнчи!.. 
Кăн-кăвак — хĕвел йÿнчи, 
Хĕрлĕ парăс тинĕсре, 
Çул хывать, ав, инçетре. 
Куç умне Ассоль тухать, 
Парăса кĕтет, чупать... 
Грэй — штурвалĕ умĕнче, 
Тунсăх унăн куçĕнче. 
Каснă çил ăна хаяр, 
Витĕр çапнă çич тăвар. 
Пурпĕр Грэй пуçне усман, 
Янтă çул вăл шыраман. 
Эй, васкаччĕ, капитан, 
Хĕр кĕтет сана чунтан! 

II 

Сапать çыран çийĕн 
Хĕвел ăшшине. 
Асамçă вăйçийĕ 
Сĕрет купăсне. 
Туйне-мĕн пуçласшăн, 
Янрарĕ кларнет. 
Хавас экипажăн 
Юрри илтĕнет: 
— Каперна, Капĕрна, 
Ан ман çак куна. 
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Капĕрна, Капĕрна, 
Тултар куркуна! 

Капĕрна, Каперна, 
Асат парăсна, 
Капĕрна, Капĕрна, 
Ыр сун Ассольна. 

Капĕрна, Капĕрна, 
Ташла та юрла! 
Капĕрна, Капĕрна, 
Пире ан хурла. 

Капĕрна, Капĕрна, 
Инçе каяс çул. 
Капĕрна, Капĕрна, 
Сыв пул, чипер юл! 

Вĕршĕн, çивчĕ вĕршĕн, 
Хĕç çунатлă вĕршĕн, 
Сив çилпе ан тĕршĕн, 
Чул çумне ан пĕршĕн. 

Вĕç эс ту-сăрт урлă, 
Ан пулсамччĕ хурлă. 
Сан чĕппу тĕклентĕр, 
Ш и ! çуле çĕклентĕр. 

Ав, мăнтарăн тинĕс 
Кăн-кăвак та симĕс. 
Сĕм вăрманĕ аслă, 
Ту-сăртсем хапаслă... 



Эп кунтан кайсассăн, 
Тунсах-мĕн пуссассăн, 
Асăма эс килĕн, 
Умăмра вĕл çиçĕн. 

... Вĕршĕн, çивчĕ вĕршĕн, 
Эс — аннем пек, вĕршĕн: 
Пĕр те-çке лармастăн, 
Кăшт та-çке канмастăн. 



ЧАНКЛАТТĂР, ЯНРАТĂР ТАКАН 

'«* 

Хĕвел явкай енне тамалчĕ, 
Хаваслăрах кĕтÿ çиет, 
Юпа мĕлки те вăрăмланчĕ - • 
Каçхи сăву кĕçех çитет. 

Шăна-пăван вĕçмест — лăпланнă, 
Тыркас та ялт чĕвен сикмест. 
Хăлат çеç, ав, çÿле хăпарнă, 
Таçта чăмать, кана пĕлмест. 

Куян çури иккен, ав, курнă 
Хура пусра вар-вар хĕçке. 
Çавна тытма, куран, вăл чăмнă, 
Анчах лешин хÿри кĕске... 

Куян вĕлтлетрĕ те çухалчĕ, 
Вĕçтерчĕ çывăх вăрмана, 
Хăлат каллех çÿле çĕкленчĕ, 
Сăнать мăнаçлăн таврана. 

Кĕрен, кăтра хумсем шăваççĕ 
Хĕвел тĕрленĕ анăçран. 
Юрла-юрла яшсем анаççĕ 
Паян пуçланнă вырмаран, 
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... Çăтăр чĕрчĕ типĕ хамăл 
Ир ман урана. 
Çирĕпленчĕ, хытрĕ к ă м ă л -
Тухрăм сухана. 

Хул тÿртне те хытă касрĕ 
Сÿс — кĕтÿç пушши. 
Çук, чунра ман сивĕнмерĕ 
Савнă ял ăшши. 

Халĕ те куллен туятăп 
Хăмăл чĕрнине. 
Ал çусан çеç эп тытатăп 
Çăкăр чĕллине. 

Кĕлтăван çын пек ларатăп 
Эп ун чух вара. 
Хир çыннин ĕçне куратăп 
Хамăн аллăмра. 

Тар тумламе пек хĕлхемлĕ 
Ун кашни пĕрчи. 
Сан ĕçÿ çапла илемлĕ, 
Çăкăр сухаçи! 

Эп сире ниçта хураймăп, 
Сивĕ, тăлăх кунăмсем. 
Эп сире нихçан манаймăп, 
Иртнĕ вăрçă çулĕсем. 

... Асăмра халь те аннеçĕм 
Ир-ирех килсе кĕни, 
Кил-çуртне шыран чĕкеçĕн 
Татăлса, выртса йĕни. 
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Йывăçран, пиртен пушмакĕ, 
Хыçĕнче ун — шур хутаç. 
Ак тухать ума пылакĕ— 
Хуп-хура чул пек «кулач». 

Ик алли те çуркаланнă 
Чул ватса, цемент çăрса. 
Çÿçĕсем чал-чал шуралнă — 
Ырлăх мар, асап курса... 

Виçĕ пĕрчĕ шăп ларатпăр, 
Пуханса анне тавра. 
Савăнатпăр, лăпчăнатпăр... 
Çурт ăшши, телей çумра. 

Пăва вокзалĕ. Шатăр сивĕ. 
Тăсать салтак кивелнĕ купăсне. 
Чуна витет çав хурлă кĕвĕ, 
А.псш*л йĕрет шăла-шăла ку<;не. 

Аппаçăм, тен, куратчĕ пулĕ 
Вăрçа кĕрен юратнă каччине. 
Çур çул çеç иртĕ — тăлăх юлĕ, 
Кĕтсе илеймĕ хăйĕн савнине... 

Кĕвве итлетчĕ ватă карчăк, 
Кăкри çине çич хут хĕрес хывса, 
— Пуçна вут пултăр, Гитлер-анчăк,— 

Теетчĕ вĕçсĕр, хыттăн ылханса. 

... Хĕл кунĕ. Сивĕ. Ç и л ĕ — тăкăс. 
Хаçан-ши çитĕ çур ăшши пăртак?.. 
Асрах халь те: калатчĕ купăс 
Хăрах ураллă юлнă яш салтак, 



Е. В. Зайцева 

Куккам, мĕн-ма салху ларатăн? 
Пÿртÿ тулли-çке тăвану. 
Çине-çинех пирус туртатăн, 
Каллех сурать-им сурану? 

Тăватă çул вутра çÿрерĕн 
Хатарлă вăрçă çулĕпе. 
Мĕн чуль снаряд унта çĕклерĕн, 
Танккарăн тупă çумĕпе. 

Чăтать салтак самант канмасăр, 
Вĕçет урса тăшман пульли. 
Хура тăпра çыртса курмасăр — 
Хытмасть пуль çав салтак алли... 

Утне тирсен тăшман тăхланĕ — 
Эс ÿкрĕн Ельня хирĕнче. 
— Йивушлĕ ман хĕвел хупланĕ, 
Упленĕ,— терĕн,— çут тĕнче?.. 

Аçна килет пуль Польша çĕрĕ — 
Тепре аманнă хурлă кун... 
Çырать çыру, ав, сывă, чĕрĕ 
Вутри тусу — Иван Супрун. 

Кăштах ятлать пырса курманшан, 
Чĕнет сана вăл хăнана. 
Унтан салтак çитсе тухасшан 
Пĕрле юн тăкнă Ельньăна. 

...Сыпар сăра, куккам^тăзанăм, 
Пуç хунă йыш ятне тăкса. 
Чĕлне хурар, ватти каланăн, 
Курка çине—тăвар çапса. 
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ШУРА ПАЛЛК УМЕНЧЕ 

Пуç тайса пăхса тăратап 
Шурă палăк умĕнче. 
Çич ята унта вулатăп — 
Çитмĕл паттар хушшинче. 

Чĕрĕ пек умра куратăп 
Эп вĕсен кашнин сăнне. 
Халь те ак асра тытатăп 
Çил-тăманлă хĕл кунне. 

... Ю р ашса пырса кĕреççĕ 
Икĕ йĕкĕт васкаса. 
— Вăйçă пулччĕ, шăллăм,— теççе,— 
Ир каятпăр, ак, тухса... 

Ав, анне те макăраслăн: 
— Савăнтарччĕ, - тет,— ачам.,. 
Çил улать тулта татаслăн; 
Тăвăр, тĕксĕм тÿр урам. 

Сумлăн кĕç уртса яраççĕ 
Шурă сĕлкĕ ман мăйран. 
Тĕп пукан çине лартаççĕ, 
Лăп! лăпкаççĕ çурăмран. 

— Вут-вăрçа ыран каятпăр, 
Ялăм-йышăм, ай, сыв пул! 
Тен, унта пуçа хуратпăр, 
Ыр сунса эс курса юл! 

Ик çăрха кÿлсе тăратнă, 
Яр уçсамăр хапхăра. 
Вир пăтти ятне антарнă, 
Пил парсамăр ачăра, 



Ал сулса паян юрлатпăр, 
Эс ан МЙН, тă"ван, çакна, 
Ал сулса паян ташлатпăр, 
Шаллăм, тыт-ха купăсна...— 

Купăса тăсса яратăп 
Эп, вуник çулхи ача. 
Тăпăрт-тăпăрт! ак пуçлатăп, 
Чăттăр çеç урай-мачча. 

— Купăс, купăс, хутлă купăс, 
Ма салхуллăн ĕнерен? 
Ма çиçместĕн халь эс, купăс? 
— Сар хĕрсем пит йĕнĕрен... 

— Купăс, купăс, хутлă к/пăс, 
Ма хÿхлетĕн, макăран? 
Ма çиçместĕн халь эс, купăс? 
— Ялăм-йышăм хурлăран... 

Йĕртрĕн те инçе асатрăн, 
Куттăс, хÿхĕм яшеене. 
Сар хĕрсен чунне эс татрăн, 
Пуç устартăн вĕсене. 

Çук, кĕтсе эп илеймерĕм, 
Ял вĕçне чупса тухса. 
Çич туйра эп сикеймерĕм, 
Шуххăн купăс каласа. 

Çичĕ йĕ кĕт—çичĕ паттăр— 
Тухрĕç манăн куç умне... 
Вăрçă-харçă тек ан ваттăр 
Пурнăç çынĕн ĕмĕтне. 

Варçă мар, туй-çуй кĕрлетĕр 
Пирĕн аслă ялсенче. 
Хурлăх мар, телей сĕрлетĕр 
Пирĕн йышлă килсенче. 
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ИКĔ БАЛЛАДД 

I. ВАРХАНÇА, ^АЛАСАМ... 

варханçă, каласам 
Сунарçă кĕввине? 
Туткайăк, суйласам 
Пире эс телейне? 

Двалхи юрăран 

Сĕрлет пасар, кĕрлег, 
Шавлать ирех Пăва, 
Тăри тÿпе тĕрлет— 
Тухайрăмăр çăва. 

Фашист пуçне пулни 
Тулайрĕ ак пĕр çул. 
Тÿсни, халек юлни — 
Иртеççĕ темĕн чуль... 

Хаваспă мар пасар, 
Çакна ялан курсан. 
Хĕвел çапах сап-сар, 
Тĕви çине ларсан. 

Килсе тухать ума 
Варханçă * юрласа. 
Туткайăк ю м тума 
Ларайнă майланса. 

— Варханçă, каласам 
Сунарçă кĕввине? 
Туткайăк, суйласам 
Пире эс телейне?. . -

* Вар*анçă ^авалхи сăыл*)— 
шармаищик. 
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Ыйтаççĕ инке^ем, 
Асамлăха шанЬ;а. 
Кĕтеççĕ аппасем, 
Хура хута манса/ 

Çапах та çав тивлет 
Тухать, тен, уçăлса? 
Хăш чух тепри килет — 
Вилни те çаврăнса... 

Кăларĕ шур хутне 
Туткайăк тăрăшса. 
Чĕрех тесе, кĕтме 
Хăварĕ вăл хушса. 

... Кĕтет, кĕтет аннем 
Паян та пиччене. 
Вилмен пуль тет инкем 
Çур ĕмĕр — шăллĕне. 

Варханçă пит ăсчах, 
Варханçă чунсăр мар. 
Суять те пуль, анчах 
Ялан ун ыр хыпар. 

II. ÇУРХИ ВАЙПА ВĂЛ 
САРТАР КĂЧКИНЕ... 

Миккуль тетене асăнса 

— Тăпрам çинче ÿсет сар тупăлха, 
Тăпрам çинче кашлать сар тупăлха. 
Шăхлич ан ту, тăванăм, ху валли, 
Сăрнай ан ту, тăванăм, туй валли. 

Пуса-пуса эс кĕвĕ каласан, 
Хускатăн ман пирчевсĕр сурана. 

47 



Тыта-тыта эс юрă юрласаи, 
Хыптарăн вут лăпланнă чунама... 

Сар тупăлхан турачĕ хушшине 
Йăва тума иленччĕр шăпчăксем, 
Çурхи вăйпа вăл сартăр кăчкине, 
Шевле сапса выляччăр çулçисем.— 

... Илтетĕп эпĕ çак сасса çуллен. 
Сасси вăл ман чун пек тăван тетен. 
Çĕршывшăн хунă яш матрос пуçне, 
Асран тухмасть ун сăнĕ ĕмĕрне, 

— Тăпрам çинче ÿсет сар тупăлха, 
Тăпрам çинче кашлать сар тупăлха. 
Ан ту шăхлич, тăванăм, эс унран, 
Ан ту сăрнай, тăванăм, эс унран... 

ВИÇĔ ЙĔКĔТ ЫВАЛ ЭП ÇУРАТРАМ. . 

(Асание хухлевĕ) 

Иртнĕ Аслă вăрçăра пуçĕсене 
хунă пĕр тăвансене — Михаля 
Иван, Ваçик тетесене—асăнса 

Виçĕ йĕкĕт ывăл эп çуратрăм, 
Чул пĕтевлĕ шур сăпка эп çакрăм. 
Амăрт пултăм - вăш та вăш сиктертĕм, 
Хыт çунат парса çÿле "вĕçтертĕм, 
Виççĕш те ĕçре епле хастарччĕ, 
Виççĕш те кĕреш пекех патварччĕ. 
Шик! шăхратчĕç — çураки тăватчĕç, 
Ю р юрлатчĕç ~ тырă-пул выратчĕç. 
Ах, анне те, ах, атте теетчĕç, 
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Куç туллин ялан умра çÿретчĕç. 
Юнĕçен тăшман килсе хупларĕ: 
— Тĕп тăватăп!— герĕ, шăл хăйрарĕ 
Виçĕ улăп йĕкĕт хăрамарĕ, 
Пĕр пулса Тăван çĕре сыхларĕ. 
Виçĕ чĕппĕм паттăррăн пуç хучĕ, 
Чунăмра паян та вăрçă вучĕ... 
Мĕншĕн эс, хура хут, аташмарăн, 
Çул çинче, хура хут, çухалмарăн?.. 
Шăпчăк к и л ĕ — юрă шăрантарĕ, 
Сар хĕвелĕ ăшшăн савăнтарĕ — 
Эсĕр çеç кунта текех .килеймĕр, 
Уй-хире тухса ĕлккен çÿреймĕр, 
Ал сурса суха ĕçне тăваймăр, 
Вăй виçме Акатуйне тухаймăр 

Шывĕ-шурĕ килĕ — шăнкăртатĕ, 
Шурă юрĕ çăвĕ—вĕлтĕртетĕ,— 
Эсĕр çеç кунта текех килеймĕр, 
Йышăра ытам туса илеймĕр, 
Кайăк хурĕ вĕçнине кураймăр, 

Ул-хĕре чĕрçÿ çине лартаймăр... 

Виçĕ йĕкĕт ывăл эп çуратрăм, 
Килĕм-çуртăм тĕс-питне çутатрăм. 
Каскăн Гитлер вăрçăпа хупларĕ, 
Кăл-чура тума пире шутларĕ. 
Ылăмсем Тăван çĕре упрарĕç, 
Çич юта — вилсен те парăнмарĕç, 
Кил-çурта пĕри те килеймерĕç, 
Алăкран хаваслăн кĕреймерĕç. 
Мĕншĕн эс, хура хут, аташмарăн, 
Таллăпуç * çулçи пек çухалмарăн?.. 

* Таллапуç (авалХи сăмах)— талпиçен 



ĔПХУ ЧИПЕР, ĔПХ? ЧИПЕР... 

— Ĕпху чипер, /Ĕпхÿ чипер, 
Ш у р ту çинче ларатăн. 
Кирек >ăçта кайсассăн та, 
Куç умĕнче тăратăн. 

Ĕпху чипер, Ĕпхÿ чипер, 
Ш у р Атăлта вылятăн. 
Чун пек тăванам, ыр тăван, 
Хăçан килсе куратăн?..— 

Хăна пухсассăн, ман аттем 
Çапла час-час юрлатчĕ. 
Яш кунĕнчи Бикбай тусне 
Курас тесе çунатчĕ. 

Асне илетчĕ савăнса, 
Куçне майпен шăлатчĕ. 
Ĕçпе хытарнă аллине 
Ман хул çине хуратчĕ. 

Хĕрÿллĕ шавлă çулсенче 
Ик тус пĕрле çÿренĕ. 
Октябрь панă Çĕн куна 
Сыхлар тесе тимленĕ. 

Пĕрре, вилеслĕн аманса, 
Аттем уйра йăваннă. 
Тăшманăн хĕçĕ касасран 
Ана Бикбай хăтарнă. 

Ĕпхÿ, паян эп çак юрра 
Чĕлхем çине илетĕп: 
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— Епх/ чипер, Епхÿ чипер, 
Бикбай лулм теетĕп. 

Инçе çултан ырса килсесоĕн— 
Тытатăп та алла туя, 
Тухса утап вăш-ваш вĕçеслĕн 
Чуна туртан тăван уя. 

Туйралăх урлă эп каçатăп," 
Çитсе курап Хырла айне, 
Çемçе кĕççе çине ларатăп 
Утсем кĕтен ватти çумне. 

Калать ватти, чей ĕçнĕ майăн, 
Пăлхар çинчен мана халап... 
Кĕвви юхать çăка сăрнайăн, 
Куçа илми ăна тăнлап. 

Халапĕ шеп кĕтÿç хиртекĕн, 
Çырса илмешкĕн ан ÿркен. 
Чĕлхем, ан хух кĕрхи типшекĕн 
Ахаль ÿксе йĕркен-йĕркен. 

Хитре томсен ăшне вырнаçтăр 
Пин-пин çулхи юрру-тĕркÿ. 
Килес йышпа чунтан калаçтăр 
Ахах пекех кашни йĕркÿ. 

... Паян та эп хирте выртатап — 
Тинкеш пулакĕ * умĕнче. 
Кĕтÿç юрлать, эп, ак, çыратăп, 
Чейник ташлать кăвайт çинче. 

Тинкеш пулэкĕ — Тинкеш çăлĕ. 
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Кунçул али тиркевлĕ, вĕтĕ, 
Ăна ăсланă çирĕп, питĕ. 
Çапах çÿрет леш вĕçкĕн шÿтĕр, 
Тухасшăн ун алийĕ витĕр, 
Теприн çинче шырать вăл салтăк, 
Хăйне валли — пĕр вăрттăн шзтăн... 
Ун пур ялан хыçран тĕртевçĕ, 
Мухтав юрри хыван сĕтевçĕ. 
Анчах тытать алан йĕс куçĕ! 
Ала ярсан — тĕнче те шуçĕ: 
Илем тĕсне туйма пăрахă, 
Улталĕ пуш пучах çурхауĕ. 
... Кунçул али тиркевлĕ, çăтă, 
Аллать, силлет пурне те хытă, 

ЧИНАРĂМ ПУЛТАР ТЕТĔП 
ТУСЛĂХА 

Салам, Баку, чечен Баку! 
Паян эп санăн кунаку. 
Янрать чунра хитре дастан — 
Кĕвви юхать таçтан-таçтан. 
Сĕнеççĕ сар хĕрсем шерпет — 
Тулли курка епле эйпет, 
Ирхи хĕвел пек нарĕсем, 
Нар пек илемлĕ пикисем. 
Чĕнеççĕ кĕç пире ташша — 
Ума тухать чипер Айша. 
Каять мăнаçлăн вăл вĕçсе, 
Юхать шур акăш пек çиçсе, 



Чунтан савса, Азербайджан, 
Салам калатăп — Чăващстан. 
Таятăп пуçăма, Баку, 
Туссем валли — çемçе сакку. 

Садых Фикретс 

II 

Ак утатпăр санпа Кăвак кÿл ' хĕррипе, 
Пур тавра çиçкĕнет кĕрхи тум-илемпе. 
Шур Кяпаз 2 тÿпинче хук! та хук! сасăсем -
Йыхравлаççĕ чĕнсе пĕр-пĕрне ăмăртсем. 
Кĕтÿпуç йĕрĕпе ярт ятуллăн, ĕлккен, 
Пăлансем шыв патне, ав, анаççĕ майпен. 
Эмелленĕн аманнă шап-шур акаша, 
Хурланса эп вулап куçунти шухăша: 
Араз 3 шывĕ касса уйарать халахна — 
Çунтарать вут пекех çав инкек сан чунна. 
Тăвану сан йĕрет татăлса леш енче, 
Асап-хурлăх курать тирансен аллинче. 
Чĕлхÿнне илемне пуçкасанĕ хĕсет, 
Хÿхлет саз 4, ун кĕвви ман чуна та ви(ет. 
Юрласа кар çĕкленĕ пĕрре ак Бабек5 , 
Çиçтерсе çут хĕçне хĕресле çиçĕм пек. 

1 Кăвах кул (Гек-гель)— Азербайджанри илемлĕ 
кÿлĕ. 

2 Кяпаз—ту ячĕ. 
3 Араз — Иранри Азербайджанпа Советлă Азер-

байджана уйăрса тăракан юханшыв. 
4 Саз — тăмра майлă музыка инструменчĕ. 
5 Бабек — азербайджан халăхĕн наци паттăрĕ, хăçан 

çурални паллă мар. 837 ç. вилнĕ. 
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Ардебиль те, Тебриз ' та кĕтет çав куна, 
Çапса ватĕ, Фикрет, ĕççынни тăшмана. 
...Эмелленĕн аманнă шап-шур акăша, 
Хурланса эп вулап куçунти шухăша. 

III 

Умра мăнаçлă ват Кяпаз. 
Пăлан тыни ак пачĕ сас. 
Чаларнă тăвăн тăрринче, 
Сенкерлĕ пĕлĕт хушшинче, 
Ялтлатрĕ çиçĕм выляса, 
Аппа тĕрри пек хуçалса. 
Кĕçех кĕрлерĕ аслати, 
Хумханчĕ каш! чинар кати, 
Çилсем вылярĕç утьăкка, 
Гек-гель катрамлă та шупка. 
Ик çилкĕçне сĕлте-сĕлте 
Вашлатрĕ ăмăрт, ав, çÿлте... 
Кĕтретлĕ-çке сăрт-ту тĕнчи, 
Гек-гель, эс унăн пĕр ĕнчи! 

^> 

IV 

Нар пек хитре хĕрĕсем... 
К. Иванов 

Эп сана хальччен курманччĕ, 
Ак ĕнер — чĕрем çуталчĕ. 
Асăмра халь те тăратăн, 
Кăшт именчеклĕн кулатăн... 

^Ардебиль, Тебриз— Иранри Азербайджанри ху-
лаеем, 
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Пул, таванам, эс телеиле, 
Кĕл-чечек пек хĕм чĕрейлĕ! 
Ах, джейрăнам *! Ах, джейранам -
Турпаллиллĕ Зарнишанăм... 

Янăрать Кэнче урамĕ — 
Кам паян кунта ташламĕ?! 
Кур, епле туссем сĕтеççĕ, 
Сăнĕсем нар пек çиçеççĕ. 
Нĕвĕ мзй эл те юрлатăп, 
Пĕр тĕкел йĕрке хыватăп: 
— Ах, джейранăм! Ах, джейранăм — 
Турпаллиллĕ Зарнишанăм... 

Ш. 

V 

Хазарăм ** çиçрĕ йăлтăр-йăлтăр 
Ирхи сенкерĕн çутипе. 
Çÿлте çаплах вылярĕ çăлтăр, 
Хумсем çÿрерĕç сиккипе. 

Инжир çинче пĕр пĕчĕк кайăк 
Чим-чим! пуçларĕ юрлама. 
Паян, Хазарăм, эпĕ кайăп 
Хăмла пахчиллĕ ялăма... 

Унта сана час-час асилĕп, 
Санна курасшăн çунăхса. 

* Джейран (ту качаки)— азербайджан поэ-
зийĕнчи илем символĕ, кăмăлланă хĕре ка-
лакан сăмах. (Автор.) 

** Хазар (азербайджанла)— Каспи тинĕсĕ. 
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Хĕске халхи * тытса эп итлĕп 
Шавна, ача пек савăнса. 

...Автан сас пачĕ, ав, хаваслăн, 
Илтеп: вăраннă Шувелян. 
Шыва анать пĕр хĕр мăнаçлăн 
Сарт урлă ансăр çулпалан. 

ЛАРТСА ХАВАРТАМ ЭП ТЕ П6Р ЧИНАР... 

V I 

Кашла чиперрĕн шурă Кэнчере 
Хĕвеллĕ туслăх паркĕ — Хадире ** . 
Лартса хăвартăм эп те пĕр чинар, 
Яру ÿсмешкĕн хал ăна сунар, 
Чинарăм пултăр тетĕп туслăха, 
Илем вăл кÿтĕр пирĕн хутлăха. 
Чăваш ятне упратăр ватăлми -
Чăваш Çĕрне те çитнĕ Низами! 
Чинарăм ман çĕклентĕр улăплэ, 
Ялан иселтĕр симĕс чатăрла. 
Çынсем канмашкăн ларччăр ун айне, 
Асламăш çупăрлатăр тăхăмне, 
Йăва туса иленччĕр шăпчĕксем, 
Чуна уçса шăранччăр юррисем. 
Хĕрпе каччи йăпанччăр каçсерен, 
Кăвак шевле вылятăр ирсерен. 
Тĕнче ĕлккен — парксем нумай пулсан, 
Тĕнче х и т р е ^ - туссем хавас кулсан. 

* Хĕске хăлхи (авалхи сăмах)—рак (е шапа) 
хуранĕ. 

** Хадире паркы (азербайджанла)-Асăну пар-
кĕ. 
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СЫВПУЛЛАШУ КАÇĔНЧЕ 
КАЛАНА САМАХ 

Гусейн Аббасзадене 

VI! 

Астайлă пирĕн гамада, 
Чăнах Сим пуçĕ, тупата! 
Коркут * пекех кервен тете — 
Салтак, шаир * * Аббасзаде. 
Сăмах парать кĕçех мана: 
— Халь ак юрлать чăваш-хăна... 
«Вĕç-вĕç, куккук» юрлатăп эп, 
Чăвашъене пь^ма чĕнеп, 
Сыв пултăр улăпла Азер * * * , 
Ятне тăрса шерпет ĕçер! 
Пире пуçтарчĕ Низами, 
Хĕвелĕ ун — нихçан сÿнми. 
Эпир пĕрлешнĕ ант хурса -
Совеглă килйыша туса! 
Эпир пурте акаçăсем — 
Тăван чĕлхемĕр элчисем. 
Пĕри акать теприн валли, 
Ырра çеç тыт, поэт алли. 
Акар, тăван, хĕрÿ Сăмах, 
Çĕклетĕр вăл кашни чунах. 
Çынна сываттăр чир-чĕртен, 
Çĕре упратăр инкекрен; 
Ăшши хăм патăр сивĕре, 
Çăлкуç вăл пултăр—типĕре. 

* Коркут тете — азербайджансен «Кор-
кут тете кĕнеки» ятлă эпосĕнчи ăсчах пат-
риарх. 

* * Шаир (азербайджанла)— поэт. 
* * * Азер (Азербайджан)— вут çĕршывĕ 

тени пулать. 
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Чăн сĕвăç—халăхăн чĕри, 
Ун куçĕ, тĕрĕслĕх тÿри!., 
Туссем! Ялан пĕрле утар, 
Азер хĕмне чунра тытар! 

ИРХИ ВАРМАНТА 

Пуçу çине сап-сар хăвел лартса, 
Сасартăк тăтăн ман ума тухса, 
Юмах тĕнчи! Куккук сасси янрать, 
Ула тăхран ирех хыпар ярать. 
Шанмасăр пăхрăн эсĕ ман енне, 
Аçтан пĕлейĕн çыннăн кĕмăлне?.. 
Епле ан пултăр чунăн хăрасси, 
Телей кÿмест кунта пăшал сасси... 
Пăшийĕм, ан чĕтре, калла чакса. 
Килмерĕм эпĕ сив пăшал çакса. 
Каварăм çук, ан пултăр ĕмĕрне, 
Хитре чуна ултавлăн ÿкерме... 
Чĕрем хĕмлентĕр чĕрĕ илемпе, 
Вăрман ан йĕтĕр эсĕ çуккипе. 
Хĕвел вылятăр мăйраку çинче, 
Илемлĕн çиçтĕр çакă çут тĕнче! 

Ю р р ă м эс, Пăва... 
Сăввăм эс, Пăва... 
Тĕл пулсан санпа, 
Хаклă тусăмпа, 
Эп вара — ача, 
Йĕрă шакăрча. 
Хуть ăçта каям, 
Хуть ăçта пулам — 
Эпă ман умра, 
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Эсĕ - чунăмра, 
Хаклă тăваньен, 
Имлĕ Пăваъен, 
Сиплĕ çăкăру, 
Тутлă-çке шыву. 

Эх, Пăва, Пăва, 
Хырлăх та хава.,. 
Ялтăрать Хырла, 
Чакăр çăлтăрла. 
Вăй парать Сĕве, 
Вăл çĕклет кĕвве. 
Çул çинче чухне — 
Пэтăн çул тĕсне, 
Пултăн пиллĕхе, 
Кĕтĕн тĕлĕке... 
... Сарă урампа 
Эп утап йышпа. 
Лаштăра палан 
Хĕп-хĕрлех паян. 

Ейу кайса шавлать Сĕве. 
Çиçет хĕвел, кĕрет хĕве. 
Тăри тапса сÿсне тĕвет, 
Ака кĕвви юрра кĕрет. 
Епле çĕкленмĕ чун-чĕре!.. 
Кĕтетĕп кимĕçĕ хĕре. 
Каçарччĕ, хĕр, мана часрах, 
Сана кĕтетĕп паçăрах. 
Килетĕп эп ачалăха, 
Кăвак çеçкеллĕ пыллăха. 
Унта сикет тăрна карти, 
Çуталнă хурăнлăх кати, 
Чике старик калать палнай, 
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Куккук вĕрет ирех сăрнай, 
Тăван Сĕве! 
Санă к у р с а н -
Вĕçетĕп эп çунат сарсă.» 
Пулсамччĕ эс çапла ялан, 
Хавалăм, çиçкĕн чунпалан. 

КАÇХИ УКЕРЧĔК 

Вутăш-хĕр — сар уйăх — 
Каç шыва кĕрет, 
Симĕс кÿлĕ тăрăх 
Ярăнса çÿрет. 

Ярăм-ярăм çÿçĕ 
Хум çинче вылять, 
Мăй çакки — мерченĕ — 
Шур çеçке тăкать. 

Çÿл тусем сăнаççĕ 
Вутăш пикене, 
Ухăнса анасшăн 
Шăппăн ун умне. 

ЧИРЛЕНĔ ВĂХАТРА 

Сăрт çинчи кăтра вăрман 
Шăппăн тĕлĕрет. 
Пин юмахлă шывармань 
Çемĕ кĕвĕлет. 

Шухăша кайса ларап 
Сăртăн тăрринче. 
Çĕн шăпал суса утап 
Пит инçе-инçе... 

60 



Пурăнатар-ши мĕнле 
Халь, туссем, унта?.. 
Тепĕр туй сикес тĕле 
Пулăп йышăрта. 

Янкăс саслă купăсне 
Тăсĕ-ха Валем. 
Кив баракăн пурнăçне 
Кÿрĕ-ха илем. 

Сикĕ, ташлĕ-ха Энвер, 
Çапĕ тутарла. 
Кив Улхаш ачи, Мекер, 
Юрлĕ макшăлла. 

Шухăша кайса ларап 
Хырлăх хĕрринче. 
Çĕн шăпал суса утап 
Эп инçе-инçе... 

ЧАНКЛАТТĂР, ЯНРАТĂР 
ТАКАН... 

— Кăвак урхамахăм, 
Кăвак çилçунатăм, 
Мĕн-ма кĕçенетĕн, 
Мĕн-ма кукалетĕн? 
Ăçта эс чĕнетĕн, 
Ăçта тĕмсĕлетĕн? 
Ăçта йыхравлатăн мана? 

— Сана эп кĕтетĕп, 
Вĕçер-ха пĕр тетĕп... 
Питне шух çил кастăр, 
Куçу сан çуталтăр! 
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Чуну ярт çеклентĕр, 
Сенкеррĕн хĕмлентĕр, 
Ту-чакăл юлайтăр хыçа! 
... Сиксе утланатăп, 
Ш и ! Ши! шăхăратăп. 
Тус-тантăш, сыв лулăр, 
Мана ыр çул сунăр. 
Вĕçтер, çилçунатам, 
Улмаллă хăлатăм, 
Чэклаттăр, янратар такан. 

АН КАШЛА ЭС, ÇУМАР, 
ÇĔРĔПЕ... 
(Анне вилсен) 

Çумăр! Çумăр! 
Ан кашла эс, çумăр, çĕрĕпе! 
Ан силле эс, çумăр, çиллÿпе 
Сив çилпе çаралнă пахчана. 
Ан йĕпле эс ман ачаш чуна... 

Çумăр! Çумăр! 
Ан кашла эс, çумăр, çĕрĕпе! 
Ан шакка эс, çумăр, çиллÿпе 
Хăй çутисĕр тĕксĕм кантăка. 
Çук, сиреймĕн пурпĕр хурлăха... 

Çумăр! Çумăр! 
Ан кашла эс, çумăр, çăрĕпе! 
Кай иртсе эс çав хаяр çилпе. 
Ман аннеçĕм курнă асапа 
Сир, юхтар эс çиллĕ вăюпа. 

Çумăр! Çумăр! 
Ан кашла эс, çумăр, çерĕле, 
Ан чашла эс, çумăр, çиллÿпе... 
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ЫРРАН ЮЛТĂР САН УРУН 
ЙĔРРИ 

(Çула тухакана калакан сăмах) 

Такăр пултăр сан утас çулу, 
Çăмăл пултăр сан килес куну. 
Сиплĕ пултăр каснă çăкăру, 
Тыттăр тутă сапнă тăвару. 
Сĕт çулпа кайсамччĕ эс тухса, 
Сĕт çулпах килсемччĕ çаврăнса. 
Тÿрĕ пултăр тупнă юлташу, 
Лайăх пултăр пÿрнĕ хунтăшу *". 
Ан çĕкле эс хăр-усал хурри, 
Ыррăн юлтăр сан урун йĕрри. 
Сар хĕвелĕн кил эс ялкăшса, 
Уйăх евĕр кил эс çуталса. 

УПРА, СЫХЛА ВĂРМАН ТĔСНЕ 

(Сунарçа калакан сăмах) 

Пăланăн пултăр сан уру, 
Пĕрлех çÿретĕр сан ырру. 
Хăлатăн пултăр сан куçу, 
Тивлетлĕ пултăр сан пуçу. 
Вăрман каçса чипер çÿре, 
Унта, ачам, эс ху тÿре... 
Вăрман хăтне сумла, ан ^ан , 
Виçе пĕлми эс ан сăхлан. 
Чĕчай чупсан — ан тыт, хăтар, 
Йăва курсассан — ан тустар. 
Çаклантăр капкăнна сăсар, 
Çĕнтертĕр кашкăрна акар. 

* Хунтăщ (авалхи сăмах)— хÿтĕлевçĕ, 
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Вăрман кушахĕ пил сана, 
Сар тилĕ лектĕр аллуна. 
Тытса килсем карсак-куян, 
Куян п у л с а н — й ы п у пуян, 
Вăрман каçса чипер çÿре, 
Унта, ачам, эс ху туре... 
Хатар вăйпа эс ан мухтан, 
Картна пĕлмесĕр ен хăтлан, 
Упра, сыхла вăрман тĕсне, 
Ан яр çилпе этем я гне. 

/*? 
В С-на 

Ма манпа эс шÿт тăватăн, 
Ма мана эс çунтэратăн?.. 
Ма, савни, вутпа вылятăн, 
Ун çине эс çу салатăн?.. 
Çунăп-çунăп та вĕл! хыпăп, 
Вирт хĕлхемĕ пек эп пулăп, 
Чăрсăр пуçăм ман хĕмленĕ, 
Утăм чалт! чĕвен çĕкленĕ, 
Хĕр вăрри ята ипттерĕн, 
Ялйыша эс питлеттерĕн... 
Ма манпа эс шÿт тăватăн, 
Ма мана эс çунтаратăн?.. 

Шур тăрнийĕ килчĕ те ташларĕ, 
Сарă кайăк килчĕ те кэрларĕ— 
Туй-çуйпа кĕрлерĕ Мереиен " 
Эсĕ çеç килмерăн, 
Эсĕ çеç чĕнмерĕн, 
Сан çулу пулмарĕ ку енчен. 

1 Меречен — автор çуралса ÿснĕ ^ершыд. 
ри илемлĕ вырăн, вăрман, уçлăхĕ, 



Аслă улăх чечекпе тĕрленчĕ, 
Пуç сăхма ыраш чечен çĕкленчĕ— 
Ешĕл тум тумланчĕ Меречен. 
Эсĕ çеç килмерĕн, 
Эсĕ çеç чĕнмерĕн, 
Сансăр, тусăм, кунăм çук, кичем. 

Кайăк тусăм кăнтăра васкарĕ, 
Сивĕ çил шăнтса, йĕрсе уларĕ — 
Шур юрпа хупланчĕ Меречен... 
Эсĕ çук — килмерĕн, 
Эсĕ çук — чĕнмерĕн, 
Ман сана кĕтес-ши хăçанччен?.. 

%•? 

Эп, тăванăм, кăмакаçă. 
Мĕн калас, кăштах асамçă. 
Хам ĕçе килрен куратăп, 
Ял мухтать те — савăнатăл, 
Тăпăл-тăпăл та шап-шурă, 
Çурт хăтне кÿреççĕ ырă. 
Умĕсем — чечек эрешлĕ, 
Аркисем хитре, пĕрмеклĕ. 
Çăкăр та пиçет пит хÿхĕм, 
Пач тухмасть йÿçенкĕ тĕтĕм. 
Ĕç пĕлсен, атте каларĕш, 
Çын пулмасть вăл арăш-пирĕщ. 
Çавăнпа-çке ĕç тытатпăр, 
Пурăнас тесе шутлатпăр. 
Кÿршĕ — чарăк * калăплатăр, 

* Чарăк (авалхи сăмах)—сăранран 
çĕленĕ калуш. 
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Тепĕри — çурт ăсталатар, 
Çĕр çыннин епле-ха унсăр? 
Ял илемĕ пулĕ сăнсăр. 
Чăн, пулсан этем ÿ н е р л ĕ — 
Чунĕпе те вăл типтерлă. 

Аçта çухалчĕ ман чĕкеçĕм, 
Кала, ырĕ çыннам, кала... 

Лпно юрриичен 

Тытасчĕ манăн яшлăх чĕкеçне, 
Ачашшăн çупăрласчĕ сунатне. 
Курасчĕ ман çав шухă кунăма, 
Ура тапса юрласчĕ юррăма. 
Текех чипер чĕкеçĕм курăнмасть, 
Çуначĕпе пуçран та шăлаймасть. 
Вĕçет, вĕçет вăл халĕ инçетре, 
Юрри анчах юлайрĕ чĕремре. 
Илтеп хăш чух эп унăн сассине — 
Чĕнет мана салжуллăн хăй патне... 

Юрăç терĕн — юрă юрласан, 
Сăвăç терĕн —сăвă хайласан. 
Тусăм, тусăм, ан кала çакна, 
Çăмăл мар вăл чыс-яга йăгма... 
Ю р р ă м манăн — чунăм ыратни, 
Сăввăм—чунăм хытă юратни. 
Ю р р ă м — акăш, сăввăм—шур хăлат, 
МаЯшăн пулчĕç ик хивре сунат. 
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Пач сисмерĕм, янкăр пĕр ирпе 
Кар çĕкленчĕç çутă хĕвелпе. 
Вĕçрĕç кайрĕç вĕçсĕр ирĕке, 
Тек хупаймăп ĕнтĕ читлĕхе, 
Вĕçчĕр тетĕп танлăн ярăнса, 
Ял çынни, тен, итлĕ савăнса... 

СИКТĔРМЕ КĔВВИСЕМ 

I 

П. Хусанкая асăнса 

Мерттес! Çакна чунтан эп кĕтрĕм, 
Умра — пилешлĕ Сиктĕрме! 
Пуçа таяп:— Эп,— тетĕп,— çитрĕм... 
Анса ларатăп çереме. 

Хăçан кайса курас-ши теттĕм, 
Час-час шутлаттăм ун çинчен. 
Паян ак çитрĕ ман тивлетĕм — 
Шывне ĕçетĕп çăлĕнчен. 

Кунта вăй-хал поэтăм пухнă, 
Кăкланă, каснă тунката. 
Кунтан инçе çула вăл тухнă, 
Сырса вĕр-çĕнĕ çăпата. 

...Ыраш вырагь ача кăч-кăчăрт} 
Сасси янравлă çĕн çурлан. 
Курап: ырса тÿнет вăл кашăрт, 
Çĕмел патне çитсе аран. 
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Пушанчĕ вăл... Тытать хаваслăн 
Кĕçех хаçат та кĕнеке. 
Хаçат çинче хресчен ораслăи: 
— Сыхлар,— тет,— аслă Ирĕке! 

Сунтал шаккать йыхравлăн тимĕрç, 
Ирех вутпа çиçет лаççи. 
— Улпут йăхне кар тăрăр хирĕç! 
Пирте Çĕн пурнăçăн Уççи! 

Ялтан тухать аттесĕр тăлăх, 
Хыçне вăл çакнă кутамкка 
Тус-йыш, вăрман сунать, ав, пулăх — 
Çул тытнă сăвăç аякка. 

Куçне шăлса тăрать ун амăш 
Хурланчăк хурăн çумĕнче. 
Салхуллă улăхĕ — Утламăш, 
Кĕтÿçĕ кайрĕ ялĕнчен. 

... Янрать йăл илнĕ сăвă-юрă 
Çĕн кун пилленĕ хевтипе. 
Ана нихçан та ĕнтĕ урăх 
Касаймĕ пусмăр пурттипе. 

II 

Сиктĕрме таврашĕ симĕс тумлă, 
Сиктĕрме уй-хирĕ сарă хумлă. 
Акăш пек ярпайлă хĕрĕсем, 
Çич çыруллă — сарă тĕррисем. 
Çийĕ-пуçĕ—кĕмĕл те сăсар, 
Куç хывмасăр иртмĕ йĕкĕт-ар. 
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Çавăнпа илемле Сиктĕрме, 
Çавăнпа туй-çуйлă Сиктĕрме. 

Сиктĕрме чăвашĕ çăлтăр чунлă, 
Сиктĕрме чăвашĕ харсăр юнлă. 
Улăп вăйĕ пур-тăр хевтинче, 
Ун илемĕ пур-тар сăнĕнче. 
Çийĕ-пуçĕ — кĕмĕл те сахъян, 
Юрăпа та чунĕпе пуян. 
Çавăнпа-çке паллă Сиктĕрме, 
Çавăнпа-çке сумлă Сиктĕрме. 

ЭПИР КУÇ ХЫВНĂ ХĔР... 

(Халăх юрри майлă) 

III 

Çÿпçелĕх * умĕнче хĕрсем лараççĕ, 
Хĕрсем лараççĕ, туй çитти тăваççĕ, 
Сурпан тĕрлеççĕ, чĕнтĕр çавăраççĕ, 
Вăлтавлă каччăсем пăхса тăраççĕ. 
Эпир куç хывнă хĕр çиттилĕ теççĕ, 
Эпир тĕсенĕ хĕр сурпанлă теççĕ. 
Эпир суйланă хĕр Çĕнкас та урлă, 
Çĕнкас та урлă, çичĕ килĕ урлă. 
Эпир сăнанă хĕр пикеç те ятлă, 
Эпир илес те хĕр ялта мухтавлă. 
Эпир куç хывнă хĕр тавать халь тĕрĕ, 
Эпир юратнă хĕр хывтарнă çĕрĕ. 
Утти-кулли пикеçĕн пит илемлĕ, 
Çĕрри-сулли пикеçĕн çут селемлĕ. 

* Çупçелĕх — тумтир, атă-пушмак, çăматă ус-
рамаппи шурă кĕлет е унти пĕр пÿлĕм, (Автор.) 
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Мерченлĕ çÿçĕ явăнса ун ÿснĕ, 
Йĕленĕ çийĕн çаврăнса ун ÿкнĕ. 
...Çÿпçелĕх умĕнче хĕрсем лараççĕ, 
Хĕрсем лараççĕ — т у й çитги тăваççĕ, 

Чупса антăм Ĕнче хĕррине, 
Выртса ĕçес терĕм эп шывн^... 

Халăх юррин^ен 

IV 

Шавларĕ çумăрпа Ĕнче. 
Хĕвел кулать халь ял çинче. 
Çуталчĕ çывăхри вăрман, 
Хăлаçланать кăвак арман. 
Хĕрсем пуçларĕç юрлама, 
Тăраççĕ утă тавăрма. 
«Ĕнче пушмак, кĕрен чăлха...» 
Янратрĕç хÿхĕм улăха. 
Сăнатăп эп, Хиръен çынни, 
Йĕри-тавран куçа илми. 
Сăртран курнаççĕ икĕ ял — 
Çич каслă икĕ Питтăпаль. 
Лере, ав, Питтăпай хăртни, 
Пăян тÿпи, Тикеш сарни.,. 
Сар кун тĕнчи пек Сиктăрме — 
Пуçтарнă пĕтĕм илеме. 
Ума тухать халь ун ачи — 
Чăваш сăввин пулас элчи. 

Çерем çинче чупать çарран, 
Ирпе килет, ав, выртмаран, 
Ялт каçăртса кăтра пуçне, 
Ыр çул сунать хурсен йышне. 



ЛАЙАТАП ТА ШУР ЧУЛ ÇИНЕ... 

Кунта кашни чул кăшкăрать, 
Кунта кашни чул макăрать... 
Улать урса вутпа çĕмрен, 
Хĕвел хуралнă йĕнĕрен. 
Турта çумне çыхать лере 
Ташман — чечек пек сар хĕре. 
Йĕри-тавра хÿхлев, ылхан, 
Ялсем çинче сĕрлет çăхан... 

Тухать хĕвел, тавра шăпах. 
Хитрен сас пачĕ ак юпах. 
Майпен сÿнеççĕ кăвайтсем, 
Тетел туртаççĕ пулăçсем. 
Çĕре шăварнă хĕрлĕ юн, 
Çĕрне сыхланă паттăр чун — 
Чечек пулса — умра çиçет, 
Тăри пулса—çÿлте вĕçет. 
Тăратăп шухăша кайса, 
Пăлхар кĕлне алра тытса. 



ĔНЧЕ.ХĔРРИ — ЧАКАНЛА 
ХАМАШ.. . 

Пăлхартан тĕрĕксене куре^сçе к у н т а -
Çынсене кăтартма, асгармл та сутма. 

Насирн Хосрсв ( X I ĕмср ) -
т*ад^кнк сăвăçИ 

Ĕнче херри — чаканлă кăмăшГ 
Вăта хĕрри — çеçкеллĕ ăвăш. 
Сана ялан тăшман ăмсаннă, 
Кунтан ялан чура ăсаннă. 
Мĕн чул сар хăмăш хурлах курнă, 
Чура кунне юрра вăл хывнă?! 
— Сăрнай, тутук эп пулаймарăм, 
Туйра-çуйра эп юрлаймарăм. 
Яшпа пĕрле эп çиçеймерĕм., 
Ура хуçса эп сикеймерĕм. 
Хĕрсен хуйхи мана хуратрĕ, 
Арсен хуйхи мана шуратрĕ.., 

Ĕнче хĕрри — чаканлă хăмăш, 
Вăта хĕрри—çеçкеллĕ ăвăш, 
Чуна витет хумсен пуплевĕ, 
Илтетĕп — ăвăшăн хÿхлевĕ: 
— Кăтат пир хĕçĕ пулаймарăм, 
Пике аллин эп выляймарăм, 
Шап-шур пирне эп тĕртеймерĕм, 
Кăвак çиппе эп тĕрлеймерĕм, 

'Хĕрсен хуйхи хăртса хуратрĕ, 
Арсен хуйхи хăртса шуратрă. 

Ĕнче хĕрри - куççуллĕ хăмăш, 
Вăта хĕрри - асаплă ăвăш. 
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Каç та пулчĕ. Тексем тăмаНа 
Кĕç хупларĕ пĕтĕм таврана. 
Лĕнчĕр кайрĕ тĕклĕ шур кăлкан, 
Сас памасть тек йăрă пăрчăкан. 

Виç ураллă тимĕр шеккĕме 
Эп лартатăп вут хÿри чĕртме. 
Ун айне çакатăп йĕс чăма, 
Чей тăвасшăн шăмшака уçма. 

Куç умне каллех — Ага-пасар... 
Ун таварĕ: выльăх, хĕр, сăсар. 
Эп каллех илтетĕп ун шавне, 
Хăрхăмсен ылханлă хÿхлевне. 

— Атăл тăрăх килнĕ хурткуççи — 
Маншăн пулчĕ хурлăх, вутпуççи. 
Пилсĕр тăрăн * сутрĕ мĕссĕре * * 
Уйрăлатăп, Çĕрĕм, ĕмĕре. 

Атăл тăрăх уртăш йывăççи — 
Пулчĕ тăчĕ йывăр ураççи. 
Хăтлă-сăтлă çак тăван çĕре 
Тек кураймăп ырă тĕлĕкре. 

Кĕрĕн çапрăм шурă çăм кĕççе — 
Вăл ÿкерчĕ ман пите-тĕсе. 
Сулă-кимĕ кайрĕ малалла, 
Эп йĕрсе пăхатăп каялла. 

Атăл тăрăх кахăр шур çÿçе — 
Явăнать çĕлен пек ман çÿçе. 

* Тăрăн (авалхи сăмах)— князь. 
** Мĕссĕр (авалхи сăмах)— Египет çын-

ни, пуян араб. 
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Шавлă, сумлă ман Ага-пасар, 
Пирĕншĕн эс пултăн чăн масар... 

... Иртрĕç тĕксĕм, йывăр пĕлĕтсем, 
Кăр! та кар! карлатрĕç карăшсем. 
Пин-пин çăлтăр—çиçкĕн чĕлтĕрти— 
Ялкăшать, ав, калăн, хĕр карти. 

Пыл Ÿутиллĕ пĕтнĕк кăшт ярса, 
Чей ĕçетĕп пăлхарла ларса. 
Пин çултан та мĕн тери хатар 
Эс шавлатăн, мăн Ага-пасар... 

Т><,\ 

Утăм, ан вылятчĕ шуххăн урчÿне, 
Эс ĕçсемччĕ лăпкăн тăрă çăл шывне. 
Каччăсем иплеççĕ хÿтлĕх сан валли, 
Сар хĕрсем çыхаççĕ чап-мухтав палли.. 

Каччăсем яваççĕ тимĕртен кĕпе, 
Сар хĕрсем тĕрлеççĕ виткĕçне йĕспе. 
Каччăсем касаççĕ хурçăран танан, 
Сар хĕрсем çакаççĕ сан çиие сурпан. 

Каччăсем туптаççĕ çивчĕ хĕç-хăрта, 
Сар хĕрсем тĕртеççĕ кăкăрлăх—хурта 
... Каччăсем çÿреççĕ чыслă вăрçăра, 
Сар хĕрсем йĕреççĕ тăлăх вăйăра. 
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, .Вутлă тăвăл пек килчĕ Супетей, 
Пăлхар хулине йăлтах çунтарчĕ. 

Лвалхи юраран 

Ах, Пăлхарĕ, шем * Пăлхарĕ, 
Ячĕ ĕмĕр манăçмарĕ. 
Халăх ун чысне мухтарĕ, 
Ун ятне савса юрларĕ. 
... Çут Кейÿ пек вăл çиçетчĕ, 
Тус тесе ăна чĕнетчĕ. 
Сум тăватчĕ сарă вырăс, 
Вăл ăна сунатчĕ ăрăс. 
Чаплă сутăçчĕ арабĕ — 
Ту пекех тĕви, карапĕ. 
Сут тăватчĕ перс, эрменĕ, 
Пурччĕ, чăн, пасар илемĕ. 
Çич енчен килетчĕ элчĕ, 
Ун валли тулли сĕтелччĕ. 
Тус-тăванччĕ кÿршĕ-аршă, 
Хур тумастчĕ вăрçă-харçă. 
Çичĕ ючĕ килчĕ, хирчĕ, 
Кĕл çине хăварчĕ вирчĕ. 
Ял çинче çăхан карларĕ, 
Уй-хирне сухаç тухмарă... 
... Ах, Пăлхарĕ, шем Пăлхарĕ, 
Çунчĕ... пурпĕр парăнмарĕ. 
— Тÿс!— тесе пуçне усмарĕ, 
Тимĕр мăйкăч тăхăнмарĕ. 
Паттăр чапĕ унăн пулчĕ, 
Ячĕ ĕмĕр сумлăн юлчĕ. 

* Шем (авалхи сăмах)— чаплă, мух-
тавлă, илемлĕ тенине пĕлтерекен зпи-
тет. 
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Хаяр тăшмансем Пăлхар патшалăхне 
кĕл айне туни пĕр çулталăк çитсен 
пăлхарсем пăлхав çĕкленĕ. Вĕсене 
Чике ятлă тимĕрçĕ ертсе пынă. 

Легепдăран 

Тан! Тан! Чанк! Чанк! янрать хавха, 
Чĕнсе пуç уснă халăха. 
Сасси чăн хурçă пек Чикен, 
Итле, Туçи те Сăваръен! 
Тăнла, Пăлхар, Пÿлер, Тилçе— 
Хĕрÿ чĕреллĕ тимĕрçе: 
— Тăшман валли хĕртеп йĕрле *, 
Ана, пăлхар, эс тыт, йĕрле. 
Паян тăрсан пурте пĕрле— 
Урта арканĕ пуçхĕрле! 
Упа ан тыт, ан пер сăсар, 
Сунар чупмашкăн вăхăт мар. 
Уйна-хирне таптать хурах, 
Çĕклен, пăлхар, атя карах!— 
Тан! Тан! Чанк! Чанк! пăлхав хавхи: 
— Кăвар çинче—чĕрем талхи! 
Йĕрлем çинче — ăру тамхи, 
Хăртам çинче — Пăлхар тамхи! 
Эсрел пуçне вакла хĕçпе, 
Çÿрет вăл ирсĕр ĕмĕтпе!— 

Чике çĕклерĕ халăха, 
Чăтас-и çакă хурлăха?! 

Сикет пăлхавăрлă кăвар— 
Тытать чукмар Пăлхар, Сăвар: 

8 Йĕрле (авалхи сĕмах)—ухă йĕппин тимĕр-
тен тунă çивĕч вĕçĕ. 



- Хуçа ан пул, пусах, эс тек, 
Ылхан сана, юхха инкек!..— 

... Чике! Эп те çÿреп санпа — 
Пăлхар юнпа, чăваш чунпа. 
Эп те пĕрлех кăвайт чĕртеп, 
Çич ют йышне вутпа иртеп. 
Утап ялан пăшал йăтса, 
Тăшман ятне йĕрле тытса. 
Тусем-сăртсем, шьгвсем урлах, 
Кĕперсĕр-мĕнсĕр, çуранах, 
Пăлхавăр тăвăл пек каçап, 
Килен çĕннишĕн çапăçап. 
Паян та пур улпут-пусах, 
Тĕнче тытасшăн çав йăх-ях. 
Хуçа пуласшăн çаратса, 
Пире лартасшăн тăлласа: 
-— Ан пултăр чухăншăн тĕпел, 
Ан тухтăр,— тет,— ирпе хĕвел.— 
Çакна кура, вĕри юнпа 
Çÿретĕп эпĕ те санпа. 

Щ\ 

Шавлă, çиллĕ Атăл. Ансăр çул. 
Çумăр çурнă, тăвăл каснă чул. 
Чул айне пытарнă паттăра, 
Улăп çын пуç хунă вăрçăра. 
Ак выртать муртайнă ун хăрти, 
Çич юта хăратнă туй сурти *. 
Ват юман, мăнаçлăн кашласа, 
Çав куна ларать халь асăнса. 

" Туй сÿрте (авалхи сăмах)— бронзă-
ран тунă кистен. 
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ЛАРАТАП ТА ШУР ЧУЛ ÇИНЕ... 

Аптăрать хай хаяр Супетей 
Илейменшĕн Сăзар хулине... 

«Шаиатам тухатмаш» 
юрăран 

Час-час килетĕп эп кунта, 
Чуна туртать çап-çут Вăта. 
Ларатăп та шур чул çине 
Çитеп вара çулпа пине.., 
Путатăп эпĕ шухăша, 
Çуреп пин çул аша-аша. 

Илтеп сасартăк хăш чухне 
Уртан сехреллĕ сассине. 
Килсе тухать хура утпа 
Нÿкер, хĕçпе те хĕм-вутпа. 
Утап вара вăрçа тухса — 
Кистен çакса, чукмар тытса. 

— Тăшман таптать тăван çĕре, 
Чура тăвасшăн вăл пире! 
Çĕрне-шывна, ачам, сыхла, 
Кăрал тытсам эс арпуçла!— 
Пиллет мана тăван анне, 
Парса аттен кăвак хăртне. 

Пиллет мана вăрман, уй-хир: 
— Калла ан чак! Хурах вĕл, хир! 
Арçын ятне тытса чысра, 
Вучах вутне куç пек упра!..— 
Хиреп вара эп тăшмана, 
Çĕршыв парать вăй-хал мана. 

Кĕçех хурах сăрне ярать— 
Чăл-пар тусать, чакать, тарать! 
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Каллех хĕвел хавас çиçет, 
Хирте тырпул тулса пиçет... 

... Час-час килетĕп эп кунта, 
Чуна туртать çап-çут Вата. 
Ларатăп та шур чул çине— 
Çитеп вара çулпа пине... 
Илтеп сасартăк хăш чухне 
Уртан сехреллĕ сассине. 
Утап вара варçа тухса— 
Кистен çакса, хăрта тытса... 

Чĕлхем! Санпа тĕнче уççи тытатăп, 
Шухăшлама вĕрентрĕн эс мзна, 

П Хусаикаи 

— Хам ăша эп хам кĕретĕп, 
Хун тĕви çинче çуретĕп,— 
Тет чăваш таки — шăрттанĕ. 
Кам çакна, атьсемĕр, манĕ... 
Эй, чăваш, хăçан каланă 
Эс çакна, епле хайланă? 
Эс ăçта унпа çÿренĕ, 
Пурнăç çулĕ тĕрĕленĕ? 
Хăш енче яту çĕкленнĕ, 
Хăш енче чапу кĕрленĕ?.. 
Сан юрру ăçта янранă, 
Чатăру ĕçта хумханнĕ? 
Эс миçе вут-тăвăл тÿснĕ, 
Йыш-çурту çапах сан ÿснĕ... 
Пулнă хĕç чăваш шăрпанĕ, 
Ту-сăрта вăл касаканĕ. 
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Йывăр çул-сукмак-и ÿкнĕ — 
Тур утсем ăна, тет, çинĕ. 
Тус-йыша шăрттан сăйланă, 
Шур ейме çинче вал ларнă. 
Çичĕ ют унран хăранă, 
Çăтăх чун вăйне пусарнă. 
Халь те вăл сĕтел иле^ĕ, 
Кур, ăна никам тиркемĕ. 
... Мĕн тери чăваш сĕмахĕ — 
Иксĕлми иккен уртмахĕ. 
Эс, тăван, туятăн пулĕ: 
Сар шăрттан — чăваш кунçулĕ. 

Багдад хулин селемлĕ мулĕпе 
Керван çÿренĕ ĕлĕк ку хирпе. 

Ашель * чунне хускатнă шăнкăрав, 
Йĕрес пекех чăйлатйă пăлчăрав * * . 
Кунта халь — кĕл те ваннă тăм чÿлме<, 
Ватти хăварнă асăнса — пÿлек ^1*. . . 
Керван таптанă çул халь курăнмасть, 
Тĕве çинчи сăрнайçă сас памасть. 
Çилсем кас-кас килеççĕ хÿхлеме — 
Лăпкаççĕ чул масарлă çереме. 
Хула çумпе çынни майпен иртет, 
Калпак хывса пуçне тайса илет, 
Хăлат ларать тĕме çине анса, 
Пăхать инçе — ăсчахлăн сăнаса... 

* Ашель (Ошель)— Атăлçи Пăлхар патша-
лăхĕнчи авалхи хула. Унăн и ш ĕ л ч ĕ к ĕ — Т у т а р -
станри Теччĕ районне кĕрекен Пухтел ялĕ çы-
вăхĕнче. 

* * Пăлчăрав (авалхи сăмах)—керванри тĕ-
весене пĕр-пĕринчен кăкармалли çăмăл сăнчăр 

* * * Пÿлек (авалхи сăмах)—вилн(<сеце аçăнсе 
хунă парне, 
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Йĕри-тавра тырпулă халь кашлать, 
Çĕнелнĕ пурнăç тĕсĕ ялтăрать. 
Çÿлте вĕçет çут лайнер ярăнсз, 
Хĕрсем килеççĕ утă тавăрса. 

ЭП ИЛТЕП САССАРА... 

Хаш сывлас пек сăртсем— Улăпсен тăприсем, 
Çывăраççĕ унта халапри паттăрсем... 
Эх, мĕн чухлĕ эсир ман Тăван çĕршывра — 
Чечек евĕр ĕлккен ытарми Чăвашра. 
Нумай курнă эсир ухăсем вĕçнине, 
Хирсене хĕретсе вĕри юн юхнине. 
...Аçтаха пек тăшман шав килет сăхланса, 
Ялсене, хулине çаратса, çунтарса. 
Карах тухнă тăрса Улăпсем çапăçма, 
Çăтăхан тăшманран Çĕршыва сыхлама.., 
Купаланнă вара çÿл сăртсем — масарсем, 
Унта выртнă хастар, вут чĕре йĕкĕтсем, 
Карталаннă вĕсем таçтанах курăнса, 
Выç куçла пăхкалан тăшмана хăратса, 
Паттăрсем, Улăпсем! Эп курап сăнăра, 
Пурăнатăр эсир ĕмĕрех халăхра. 
Тăпра мар эсир, çук! Пирĕнпо, пурнăçра,— 
Ĕмĕрсен хушшинчен эп илтеп сассăра! 



ЛЕГЕНДЛ. ПОЭМАСЕМ 
1 И 1 И 1 1 И 1 И Т 1 1 1 1 - • - • • I М I I 

ХУРА ТАМХА 

Легенда 

Йытта шăмă паранан — 
йытга юранă, 

Халăхне сужакан — 
тăшмана юранă. 

Влттисен сăмахĕ 

Сăрт тÿпи. Тавра пуш-пушă, 
Чарăнса тăрап пĕр хушă. 
Ваннă чул... Тĕпреннĕ никĕс, 
Каснă пек хĕçпе тмп-тикĕс. 

Çил кăна тăхта пĕлмесĕр 
Халь улать кунта кунесĕр. 
Хурлă ун сасси, юнавлă, 
Хăрхăм хÿхĕ пек юнхавлă. 

Явăнать тата сăрт çийĕн 
Ват çăхан, тÿпе патшийĕн. 
Пĕр чулне алла тыгатап, 
Ун кунне-çулне вулатăп, 

Сĕм-авал кунта кашлвнă 
Хĕр пахчи, кермен шавланă. 
Сăрт çинчен инçе, капм,аррăн, 
Укнĕ ун мĕлки хатаррăн, 
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...Пулнă, тет, Сарай ' пусахĕ 2— 
Пĕр чăваш, тĕнче пуçтахĕ. 
Çывăх çын-мĕн çăткăн ханшăн, 
Пуçкасан — ĕçчен чăвашшăн. 
Чап илсе нÿкер 3 çĕкленнĕ, 
Сăрă хурт пек тĕрекленнĕ, 
Ут туланă саламачĕ, 
Урасмет — пусахăн ячĕ. 
Йăл çиçет сăртри керменĕ, 
Чул хуме ăна тĕрленĕ. 
Шур чалма çыхса, мăнаçлăн, 
Мечĕтре вăл ирлĕн-каçлăн. 
Пурнăç ырлăх çав, мĕн калăн, 
Юнĕçен хаяр шакалăн. 
Ун ырçи ахрат пек тĕпсĕр, 
Чун ыйтать ялан вăл, нĕрсĕр. 
Вил — сĕвет пусах шав хырçă, 
Йăлт минкетрĕ вăрçă-харçă. 
Мĕн ăна чăваш асапĕ — 
Пур чухне Сарайăн чапĕ?! 
Тырă-пулă лавăн-лавăн, 
Пар чăваш, хăях пек авăн. 
Пыл та çу çинче хан шÿтĕр, 
Ĕççынни уйран çеç çитĕр. 
Ак пĕрре пусах эшкерĕ 
Сăр енне кайса тÿнккерĕ. 
Хырçă пухрĕ вăл, çаратрĕ — 
Хан патне йăлтах ăсатрĕ. 
Пĕр юнарĕ, пĕр йăпатрĕ, 
Тĕн пирки каллех хускатрĕ... 

1 Сарай (1254—1480 ç ç . ) - Ылтăн У р -
тан тĕп хули. Сăмах кунта Бату (Батый) 
хан туса лартнă хула пирки пырать. 

' Пусах (баскак)— халăхран хан вал-
ли хырçă пухса тăракан çар çынни. 

3 Нÿкер — хан çарĕнчи çын, салтак 
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— Эпĕ те чăваш, пĕлсемĕр, 
Укĕте кăштах кĕрсемĕр! 
Эп сире тăван куратăп, 
Ыр тавасшăн тăрăшатăп! 
Чăн ислам тĕнне тыгсассăн, 
Мечĕтсем туса лартсассăн — 
Шур Сарай тек хăррăн пăхмĕ: 
— Чÿк! Кирмет 4 !—тесе те хăртмĕ! — 
Авăкланчĕ вăл япшаррăн, 
Тилĕ пек чеен, хаяррăн. 
— Пухмĕ вăл нÿкер те хăрхăм, 
Ан пулсам, чăваш, эс хăрхăн!.. 
Çав хура тĕне пăрахăр, 
Çывăх пулĕ, теп, çăтмэхăр... 
Сутăçсен парнелĕ шерчĕ 5 

Хан чунне пит çĕклентерчĕ. 
Пинпÿсем 6 те сивлемеççĕ — 
Чăн тĕне хавас кĕреççĕ. 
Эсĕ çеç, сухаçă, тăлăх — 
Хирĕçлетĕн халь те кăлах... 
Ма чăваш чĕлхи халь кирлĕИ 
Шур Сарай чĕлхи шеп, вирлĕ! 
Шур Сарай чĕлхи хунатăр, 
Ун чапне чăваш мухтатăр!— 
... Халăх урчĕ те кĕрлерĕ, 
Вăр-хура(Х йышне силлерĕ. 
Шар! тула ун тухрĕ терчĕ, 
Хан йытне чĕвен сиктерчĕ. 
Тин çакланчĕ Урасмечĕ, 

4 Кирмет (тутар-монголсен чĕлхинчен)-
киремет тени пулать 

5 Шерт (авалхи сăмах)- кан умĕнче ту-
па туни 

6 Пинпÿ (авалхи сăллах)—«пин çын пуçла^ 
хĕ, феодал, хана пăхăнса тăракан çын. 
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Хан чукмарĕ, ун «тивлечĕ». 
Çĕн тетел ăна тартмарĕ — 
Çĕр çумне пусса чăлхарĕ. 
— Ав, епле?! Чăваш?.. Тăван?! 
Ху пиртен вĕрен яван!.. 
Эс хансен çуртне илентĕн, 
Яп-яка сĕрме вĕрентĕн. 
Çав харам пыра мухтарăн... 
Эс аннÿн ятне варларăн! 
Ушкăн-ушкăн хăрхăм сутрăн... 
Чыс-чапна çапла эс тупрăн! 
Халь пайса7 çакса çÿретĕн, 
Кĕл ислам енне хистетĕн. 
Çук, çын мар э с — и р с ĕ р йытă, 
Сан чĕрÿ чул пек шак хытă! 
Çынçиен Эсрел эс, сăвăс. 
Палăк пулĕ саншăн ăвăс! 
Сан яту ылханлă юлтăр, 
Несĕлÿ ĕрчевсĕр хăртăр! 
Вилтăпру та тĕссĕр вырттăр, 
Тилпĕрен унта ан шăттăр! 
Çул иртен ятлатăр, суртăр, 
Кĕрт йытти пырса чĕç тутăр! — 

Икĕ ăвăс харăс аврĕç— 
Ик пĕçрен вĕрен йăлхарĕç, 
Пиçĕ йывăç ваш! çĕкленчĕ— 
Урасмет çапла тĕпленчĕ... 
Çĕр çул иртрĕ, виççĕр иртрĕ, 
Çук çĕртех вăрман та шăтрĕ — 
Çак ята чăваш картмарĕ, 
Вăл ăна сума сумарĕ. 

7 Пайса (пайцза сăмахран)— хан хăйĕн çывăх 
нисене гысăк власть панине пĕлтерекен çыруллă 
кĕмĕл хăма. 



Çĕнĕ ывăл çуралсассăн, 
Чĕвĕл кайăк хушăнсассăн, 
Çак ята чăваш хумарĕ, 
Ыррăн-сумлăн асанмарĕ. 
Ячĕ ун хура тамхаллă— 
Ĕмĕр-ĕмĕр чарахаллă 8. 

УХА ЯТАМ ХЫРЛАХ Л Е Ш ЕННЕ. 

(Шăмпай асатте юррисем) 

П о э м а 

Тĕпчĕкри асаттем — Нухайран, 
Пуçланать ман тымарăм унран. 
...Чĕмпĕре вăл юрттарнă утсем, 
Шăнкăравлă пасар кун çигсен. 
Хаярак çав кĕтÿçĕн шăпи, 
Лÿшкетет шав йĕпи те сапи. 
Тулашать Суюмбай, ут хуçи^ 
Кулленех эс, кĕтÿç, патак çи. 
Тарса юлнă пĕрре çав нухай 
Чăваша. Сисеймен Суюмбай! 
... Ĕмĕрех пурнас çук кайăкла— 
Ерипен веренет чăвашла. 
Паллашать вăл кĕтÿçĕ хĕрпе, 
Хура куçлă чипер Туйпипе. 
Мăшăрланнă вара яш чунселл, 
Пĕр-пĕрне ьоратан юрлăсем. 

8 Чараха (авалхи сăмах)— табу. Пĕр-
пĕр сăмаха калама е ĕçа тума, ята 
асăнма чарни. Тĕслĕхрен; Вăл сăмахан 
чарахи пур. Чарахи хушмастъ. 
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Каярах çуралать шăкăлчи— 
Турхай ятлă вут куçлă ачи, 
Аталаннă, çыи пулнă Турхай, 
Асталанă, янратнă сăрнай. 
Пĕчĕкрен ут çилхи айĕнче, 
Ачаран чăпăркка—аллинче. 
Турхайран Шăмпай эпĕ пулап, 
Нухайсен тăхăмне эп тăсап. 

Аттем алли çинче 
Пулас сункар * ларать. 
Кăвак тупе çутне 
Тĕсе-тĕсе сăнать. 
— Вĕçесчĕ, тет, çÿле, 
Ура йăлне хывса. 
Каясчĕ, тет, киле — 
Хирсен çипе юхса. 
Килте ĕмпÿ аттем 
Мана куç пек кĕтет. 
Кăлик-кăлик аннем 
Йăви çине чĕнет...— 
Çунат саран чĕппе 
Шеллетĕп эп чунтан. 
Асап чикет йĕппе, 
Анчах мĕскер тăвам? 
Тивлет пирте çапла; 
Тытас пулать сункар. 
Сăваплă вăл йăла, 
Ăна епле пăсар? 

* Сункар (шункар. Авалхи 
сăмах)— сунара çÿреме вĕрент-
нĕ ăмăрткайăк. 
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... Аттем апт çинче 
Пулас сункар ларать. 
Кăвак тÿпе çутне 
Йĕрес пекех пăхать. 

АХАХ ПĔТЕВĔМ, ЭП САНПА 
ÇУРЕМ... 

Ахах пĕтевĕм *, эс мана сыхла, 
Ахах пĕтевĕм, эс ман^ упра 
Тискер чунсенчен, 
Хаяр куçсенчен, 
Чее çынсенчен. 
Ахах пĕтевĕм, эс мана тыт, чар, 
Ахах пĕтевĕм, эс мана хăтар 
Усал тăвасран, 
Хаяр сунасран, 
Чее пуласран. 
Ахах пĕтевĕм, э с — в / т п а хывни, 
Ахах пĕтевĕм, эс — сăпкам парни, 
Аттем ăслани, 
Аттем тĕрлени, 
Аннем пиллени. 
Ахах пĕтевĕм, эс — чунри илем, 
Ахах пĕтевĕм, эп санпа ç /рем 
Чипер шутпалан, 
Ачаш куçпалан, 
Таса чунпалан. 

Ырă шăллăм, Иштукан, 
Куç пек хаклă ыр тăван, 
Кайрăм, терĕн, Тĕрĕке— 
Тухăп, терĕн, ирĕке. 

* Пĕтев (авалхи сăмах)—талисман 
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Шăкăл^шăкăл ачуна, 
Ик çунат пек арăмна, 
Çын самахне итлесе, 
Кайрăн юта илĕртсе, 
Сывлăху сан мĕнле-ши? 
Килйышу сан епле-ши?.. 
Тус-тăван ним те пĕлмест, 
Пĕр хыпар яла çит\\ест. 
Ырă шăллăм, Иштукан, 
Куç пек хаклă ыр тăван, 
Ырлăх курăп, терĕн пуль, 
Хурлăх пĕтĕ, терĕн пуль... 

Çеçенхир куянне, ай, шуйхатрăм, 
Хурчăка вĕçтерсе, ай, çаклатрăм. 
Чечек пек тăпăлкка сар хĕрне 
Куçăмпа пăхайса эп пăлхатрăм, 
Малашне тĕл пулмашкăн тĕв татрăм 
Урхамах утăма, ай, юрттартăм, 
Кăлкансен кăтрине, ай, пусартăм, 
Тупăлха пек чипер сар хĕрне 
Анкарти хыçĕнче ыталарăм, 
Кăвак çут киличчен ачашларăм. 

Çилçунатлă утсем, сар çуна!— 
Лар, савниçĕм, часрах ман çумма. 
Кăмăл-туйăм хаваллă чухне 
Пĕр каяр-ха Хырла тăршшĕне. 
Эп сана тăлăппа пиелем, 
Ăмăр1 пек ыталам та илем... 
Хĕл сиввийĕ вылятăр шăнтса, 
Çичĕ ючĕ юлайтăр пăхса. 
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# 
Шан çурта пек чăрăш касрăм, 
Сар хăма çурса эп татрăм. 
Улт кĕсменлĕ кимĕ турă/л, 
Хăтлă пулчĕ урăм-сурăм, 
Шăп варне сайхахлăх ларчрăм, 
Урлă ик кашта эп çапрăм. 

Ю р пек шурă çилкĕç картăм, 
Атăл çилĕпе ваш! сартăм, 
Анлă Атăл хумлă-шавлă, 
Ман чуна çĕклет хаваллă. 
Эй, кĕрлеччĕ харсăр тăвăл! 
Пур паян ман шухă кăм^л. 

Эй, ялти ырпиллĕ ватăсем, 
Пуçăма ылхан ан витĕрсем.! 
Тус туса вăрларăм сар хĕре, 
Тус тусэ эп илтĕм сар >ĕре, 
Унсăрăн сутатчĕç çичюта, 
Макăртса чикетчĕç чĕр аутй. 
... Виçĕ çул эп саврăм сар кĕре, 
Виçĕ çул чуптурăм сар >ĕре. 
Евчĕ ячĕ çичют аякран, 
Чунăм çукчĕ хурлăх курасран... 

Эй, кăвак сухаллă ватăсем, 
Ятлă-сумлă ырă ăсчахсем, 
Пуçăма ан витĕр ылханпа, 
Ятăма ан вăрçăр усалпа, 
Тăпăрт! тăпăрт! çил пек урхамах, 
Хырлăх витĕр вирхĕн хăвăрграх. 



Ухă ятăм хырлăх леш енне, 
Уххăм ÿкрĕ акăщ хур умне... 
Ашшĕ-амăш йĕрĕ куççульпе, 
Пиллĕх парĕ пурпĕр пылĕпе. 
Хăмăр хăнтăр çĕлĕк пуçăмрэ, 
Шурă кайăк-тусăм çумăмра. 
Йĕс тÿмеллĕ кĕрĕк çийĕмре, 
Чунăм савнă çыннăм—килĕмре. 
— К и н ĕ м , - тейĕр, сумлăн юп 'курса: 
— Сар инкем, парсамччĕ пуç сырса 

#4; 

Ки-как, ки-как, çумма ларсам, 
Киле кайма çунат парсам. 
Килте мана савни кĕтет, 
Ачам-пăчам йĕрсе чĕнет. 

Ки-как, ки-как, çумма ларсам, 
Киле кайма çунат парсам. 
Килте мана аннем кĕтет, 
Çыхан кĕлти алран ÿкет. 

Ки-как, ки-как, çумма ларсам, 
Киле кайма çунат парсам. 
Килте мана аттем кĕтет, 
Тытан сухи алран çĕтет. 

Ки-как, ки-как, çумма лармасть, 
Киле кайма çунат памасть. 
Тĕкче нуши чуна витет, 
Тăмра тытсан — кăштах иртет. 



%> 

Пăхарана та çитрĕм, сумлăх куртăм, 
Савса юрларăм унăн илемне. 
Мерченлĕ Хивара та ятлă пулгăм, 
Куç хĕсрĕм Кĕлистанăн пикине. 
Чĕреçĕм пурпĕрех ман лапланмарĕ, 
Туртать тăван вучахăм хăтлăхне. 
Чĕреçĕм пурпĕрех ман канăçмарĕ, 
Курасшăн çунчĕ килĕм ăшшине. 
Яла çитсен çĕре выргса чуптурăм, 
Эп туйрăм ун эмеллĕ сим-вăйне. 
Яла çитсен ташларăм урăм-сурăм, 
Ĕçсе килентĕм Шурă çăл шывне. 
Хастар пуçпа таçта та эпĕ çÿрĕп, 
Тала енчен чĕнеççĕ гăвансем... 
Мехел çитсен — яла килсех эп вилĕп, 
Кунта-çке манăн хаклă тă.хăмсем. 

ЙЫТАРАН ТАРТАМ —ТИЛЛЕ 
ЭП ЛЕКРĔМ... 

(Куян юрри) 

Тихаран тартăм — 
Йытта эп лекрĕм, 
Йытти çаклатрĕ хÿререн. 
Йытăран тартăм — 
Тилле эп лекрĕм, 
Тилли çыртайрĕ тÿртĕмрен. 
Тилĕрен тартăм — 
Тукмака лекрĕм, 
Тукмак кап! хыпрĕ хăлхаран. 
Тукмакран тартăм — 
Упана лекрĕм, 
Упа çуларĕ тупанран... 

92 



Эх, тартăм, тартăм — 
Хыçа хĕвартăм, 
Сиксе эп кăтĕм вĕтлĕхе. 
Халь ак ларатăп, 
Халь эп саплатăп 
Çири ала пек кĕрĕке. 

-Ж 

Мăрса та эп пуласшăн мар, 
Тиек те эп пуласшăн мар. 
Этем çеç эп пуласшăн, 
Çынла çеç эп пурнасшăн. 
Мăрса пулма пире пÿрмен — 
Чĕлхем касать, тăван, тÿрмен. 

Тÿртен калан — тиек пулман, 
Нухратшăн вăл çынна сутман. 

Чинли те эп пуласшăн мар, 
Пуян та эп пуласшăн мар. 
Этем çеç эп пуласшăн, 
Çынла çеç эп пурнасшăн. 
Чинли пулма пире пÿрмен — 
Йăхран йăха янтти килмен. 
Янтти тытман — ята кĕмен, 
Хура курсан — шап-шур темен. 

Сухала-ха, лашам, сухала — 
Талпăнса хыт çĕре тăрмала. 
Акатуй, ак, пуçланĕ çиçсе, 
Акапуçĕ эп парăп илсе: 
Тыткăçи пулĕ ун пăхăртан, 
Ун тĕрен@ — таса ылтăнран. 
Сухала-ха, лашам, сухала — 
Талпăнса хыт çĕре тăрмала, 
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Кĕмĕлленĕ йĕвен пасарта — 
Эрнекун пулĕ сан пуçăнта. 
Пăхăртан пулĕç ун тăхисем, 
Енчерен пулĕç ун тĕррисем. 
Сухала-ха, лашам, сухала — 
Талпăнса хыт çĕре тăрмала. 
Çывхарсан кĕрхи шавлă уяа, 
Илсе парăп ян-ян шăнкăрав. 
Янăратĕ сасси ун яла, 
Çĕклентерĕ салху кăмăла. 
Сухала-ха, лашам, сухала — 
Талпăнса хыт çĕре тăрмала... 

Акрăм, сапрăм эп урпа хăртлана çĕр çине— 
Каш! кашларĕ хăмăш пек, çитсессĕн кĕркунно. 
Выртăм та çыхоа пуçтартăм челтĕр шуçăмпэх, 
Чун çĕкленчĕ, юрă хыврăм савнă мăшăрпа. 
Пĕр кĕлте лартса хăвартăм — çитĕр путене, 
Унсăр тепĕр çул илтеймĕп çепĕç сассине. 
Çак анам çинчех кăлартăр хăй йышне пусса, 
Çак анам çинчех вĕçтертĕр çиччĕ авăтса. 
Саншăн та кĕлте лартатăп, еăрă кир чăххи, 
Эс пулсассăн, хирĕм селĕм, эс те — чун тахи. 
Акрăм, сапрăм эп урпа хăртланă çĕр çине— 
Халь, савни, санпа тăвасчĕ тутлă сăрине. 
Пултăр унăн шур хăймийĕ хулан, сирĕлми, 
Тек çÿретĕр чăм-куркийĕ алăран кайми. 
Тус-тăван ĕçсен мухтатăр санăн сăруна, 
Пур хуйха-суйха мантартăр, яр эс хăмлуна. 
Ай, хуйхи нумай хресченĕн, ай, суйх.и нумай, 
Кăшт йăпанчăк çав шыратпăр чун валли 

пĕрмай, 
Тыр акатпăр, тыр выратпăр — >ир ялан умра. 
Ĕç ăнсан ларса юрлатпăр, çăмăл пек вара... 

94 



Пĕтертĕмĕр çаран çулса, 
Юрларăмăр — капан хывса. 
Çурлам, паян сана шăллам, 
Кашни шăлна касса хăйрам. 
Çап-çут тăхра пекех çиçсем, 
Каçалăкра йăлт-ялт сиксем. 
Вырсам ыран хитрен, çурла, 
Кăчи! кăчи! юрла-юрла. 
Ан ырччăр çепĕç хĕрĕсем, 
Мухтаччăр йăрă арăмсем. 
Ярас килмест ялта ята, 
Мухтанчăк мар эпир — ăста... 
Çурла тытсан хресчен хирте — 
Вучах çути хавас килте, 
Килйыш çÿрет ун чух ялан 
Хĕвеллĕ, ăшă чунпалан. 
Çĕкле чуна, сар хум юххи, 
Тивлетлĕ пул, çурла çыххи! 

Чулман * çинче çĕмрен янратрăм, 
Сăсар йĕпне куçран çухатрăм. 
Чĕвекĕме *" çурса пĕтертĕм, 
Атте пилне çапла çĕтертĕм. 
Чулман... Чулман... тесе юрлатăр, 
Кунта вара сайра пулатăр. 
Ватсен пилне начар тытатăр, 
Катан пирпе куçра шăлатăр... 
Чулман тăван... Чулман... теетĕр, 
Пĕрле пулсан — ларса йĕретĕр... 

" Чулман (авалхи сăмах)— Кама шывĕн 
я«-ĕ 

* * Чĕвек (авалхи сăмах)—вăкăр е лаша 
тирĕнчен çĕленĕ калуш. 

95 



Чулман çулне аван гелетĕр, 
Мĕн-ма апла сайра çÿретĕр?. 
Пасар валли хирти /лерченĕ 
Кăçал ай-вай нумай ĕрченĕ. 
Вĕри пулсан тăванлăх юнă— 
Телейлĕ-çке этемĕн кунĕ 
Вĕçет юхса çÿлте сункарăм, 
Çумра чупать ула Хункарам 
Курассăн эп сире сунмарам, 
Туртать иккен юна гымарам.. 

ИКĔ МОНОЛОГ 

I 

— Çупапарăм *", ÿсгертĕм тнма, 
Çупаларам, вылятрăм гиха. 
Илтеймерĕм çапах ырринс, 
Кураймарăм çапах телейно. 
Тухаймарĕ сÿсмен мăйăмран, 
Хăпаймарĕ тăлли ураран. 
Хыпкалантăм хĕлле лашманра, 
Асаплантăм çулла сухара. 
Шеллеместчĕ, куштанччĕ хуçа: 
Çийĕмре ман пулман юпăнча, 
Пач каймастчĕ патак аллинчен, 
Пач тухмастчĕ хупах пуçĕнчен. . 
... Çупаларăм, ÿстертĕм тмха, 
Çупаларăм, вылятрăм тиха 
Илтеймерĕм çапах ыррине, 

* Çупаларăм (авалки с ă м м ) — 
ачашларăм, çупăрларăм Лаша тихи-
не çупалать, 
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Кураймарăм çапах телейне...— 
Пĕр канмасăр эп туртрам нуша,— 
Тесе шав кулянать, тет, лаша. 

II 

— Урапа эп, хура урапа— 
Ĕмĕре ирттереп хурлăхпа. 
Миçе çын асатман салтака, 
Миçе çын эп леçмен касмăка... 
Ватăлап, чун туртать канăçа, 
Хăварас теп çавна манăçа... 
Анчах çук, вăл тухмасть асăмран 
Курăнаççĕ сăнсем тамăкран. 
Тăсăлаççĕ унтан аласем, 
Макăраççĕ унта сар хĕрсем — 
Хăрхăма хулăмла панисем. 
Куçăма курăнаç йĕкĕтсем, 
Çĕпĕре пуçиле янисем, 
Хура чун кĕмĕлле сугнисем 
Çавăнпа макăрать кустăрмам, 
Çаксене эп ăçтан-ха манам? 

Хăш чух хивре сăмах илтсен — 
Ача пекех макрас килет. 
Хаяр инкек пырса çапсан— 
Чĕрем хĕмпе хыпать, сикет. 
Кулатăп эп вара хамран: 
— Мемме, Шăмпай... Ма нăйкăшэн? 
Пурнас тесессĕн çĕр çинче— 
Хытар чунна, ырра эс шан! 
Ан пул ачаш, ан пул çемçе -
Çапла хушать-çке çак тĕнче. 
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Хĕрсем тăла тĕртеççе, 
Мунча хутса тĕвеççĕ, 
Тăса-тăса çапаççĕ: 
Чечен сăхман тăваççĕ, 
Çемçе чаппан касаçç«Ц 
Хитре чăлха çĕлеççĕ, 
Киле илем кÿреççĕ, 
Сăхманĕсем укаллă, 
Чăлхийĕсем шлрçалл», 

Арсем кĕççе пусаççĕ, 
Сара-сара шаккаççĕ: 
Шур юпăнча тăваççĕ, 
Хăна валли касаççĕ, 
Ялккас калпак çĕлеççе, 
Елккен хун пек çÿреççе, 
Яла илем кÿреççĕ. 
Юпăнчисем тăхеллă, 
Ялккасĕсем яркаллă. 

Кзнна хĕрке çитсессĕн 
Сар хăмăшлăх тĕл пултăм. 
Касса сăрнай тăвам-ши? 
Е шÿрĕ çеç майлам-ши? 
Касса сăрнай тăвам пуль, 
Сăрнай кĕвви калам пуль. 
Çÿл ту айне çитсессĕн 
Караппăла тĕл пултăм. 
Тытса оункар тăвам-ши 
Е ирĕке ярам-ши? 
Тытса сункар тăвам п^ль, 
Куян тытма тухам пуль, 



Таван яла çитсессĕн — 
Ваттисене тĕл пултам. 
Калпак илсе тайлам-ши, 
Сăмах кăна чĕнем-ши? 
Калпак илсе тайлам пуль, 
Ватта сума сăвам пуль. 

Сĕве кукрм çич кукăр, 
Çыранĕсем пит чăкăр. 
Кашни кукри — хăвалăх, 
Хăмла айпе — кайăклăх, 
Уçланкисем — çырлалăх. 
Кинсем, хăмла пуçтарăр, 
Арсем, чирук * йăлхалăр, 
Хĕрсем, çырла тултарăр!.. 
Сăри йÿçсен хăймаллă, 
Чирук пулсан тукмаклă, 
Çырлийĕсем — сапаклă, 
Туçра-йышра йыхравлăр, 
Тавси! тесе хăналăр, 
Шăмпай ятне ан манăр... 

Айлюкки, эх, Айлюкки ** 
Чун каять санпа екки. 
Кам кăларнă шутласа, 
Кĕвĕ хывнă юрласа, 
Çиçĕм евĕр ташласа, 

' Чирук — шăркалчă кăвакал. 
** А й л к ж к и — анатри чăвашсен 
ушкăнпа, çатан авнă пек тытăçс^, 
юрласа ташлакан арçынсен ташшн, 
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Хăй чунне ярах уçса? 
Кам хайланă-ши, хăçаН» 
Çак тери ăна ăстан?! 
Тен, хаваслă самантра^ 
Тен, пăлхавлă вăхăтра 
Пулнă эс, чăваш, хастаР; 
Пулнă эс, чăваш, патваР-' 

...Ял таппи, çемçе çе|?е м ' 
Хĕрупраç карти хитреИ 
Çаврăнать юрла-юрла, 
Шăнкăр-шăнкăр юхăмЛ3-
Юрă-кулă таврара — 
Пур яш-кĕрĕм вăйăра. 
Кĕç тÿнкки те сас пар^7 Ь ; 
Купăс ян! йыхрав яраТЬ-
Ак вут куçлă йĕкĕгсе/* — 
Çирĕп хуллă каччăсем-~ 
Ушкăн-ушкăн пухăнса, 
Пĕр йĕрпе яртах тăрсд 
Тытăçаççĕ çатанла, 
Ялт! сикеççĕ пăланпа. 
Эх, каять вара çиçсе 
Айлюкки ташши вĕçсе. 
Айлюкки, эх, АйлюккИ; 
Чун каять санпа екки. 
Эс вут пек хертсе я р ^ г 
Ут-^пĕве вай-хал параН; 
Йăлтăр-йăлтăр култараНг 
Ăмăрт евĕр пăхтаран. 
Эс — кĕтретлĕ тамашЗ; 
Эс çĕклетĕн чăваша. 
Тăпăрт! тăпăрт! чун сИМКк,1 
Эй, ташла хиръен — ТИК К И ' 
Айлюкки, эх, АйлюккИ; 
Чун каять санпа екки. 



Селемçĕсем *, асамçăсем, 
Илем кÿрен ăрăмçăсем, 
Нухратлă-и енчĕкĕрсем, 
Вăрçмаççĕ-и арăмăрсем?.. 
Чармаççĕ^и сăра сыпма, 
Хутран-оитрен курка тытма, 
Хуйха кăштахосăн пусарма, 
Чуна хăш чух йÿле яма?.. 
Селемçĕсем, асамçăсем, 
Илем кÿрен чĕлĕмçĕсем, 
Алка, сăрка ăстаçисем, 
Хайлавçăсем, такмакçăсем! 
Укçаллă-и енчĕкĕрсем, 
Юхса пĕтмен-и юррăрсем, 
Янравсăр мар-и тăмрăрсем, 
Йăлттам-и сирĕн ташшăрсем 
Селемçĕсем, асамçăсем, 
Илем кÿрен пĕлевçĕсем!.. 
Пушах иккен енчĕкĕсем, 
Вăрçаç иккен арăмĕсем. 
Куçпуç тулли инкекĕсем, 
Чуна йĕртеççĕ юррисем. 
Хăйсем ларасшăн хупахра — 
Сăхманĕсем çав саклатра... 

Куç илемĕ — Тиккиьен, 
Симĕс тум çулла витсен. 
Туй кĕççи пек вăл çемçе, 
Ун чикки таçта инçе. 
Шав утан — хĕрри тухмасть, 

* Селемçĕсем (авалхи сăмах) 
ювелирсем тени пулать. 



Вĕçĕ-сĕмĕ курăнмасть. 
Хир çиçет кĕрен, кăвак, 
Сывлăш уçă та пылак. 
Сăвăр ларнă тĕм çине: 
Ш и ! те ши! чĕнет йышне. 
Пит ĕçчен, ачаш чĕрчун, 
Пур хитре халапĕ ун... 
Çĕр мулкачĕ йăлт та ялт 
Иртрĕ те — çухалчĕ палт. 
Кăшт тăрсассăн инçегре, 
Вĕл вылярĕ шур хÿре. 
Йыттăм, ан хăрат ăна, 
Халь кунта эпир хăна. 
Уй илемĕ унсăр та 
Пулĕ тĕссĕр умăнта. 
Карăш пăр! вĕçсе тухать, 
Курăк айĕн вĕлт чупать. 
Пуçĕ мар, курнать хÿри, 
Тен вылять çапла юри? 
— Куçăм-пуçăм мэн—шалта , 
Шĕшлĕ пек хÿрем — тулта,— 
Тет иккен вăл, йăпăркка, 
Хыт тунашка, кăрăлкка. 
Шур пăрчăкан кускала^ь, 
Арăмăм пек туйăнать». 
Вăл пĕлмест лара-тăра, 
Савăнап çакна кура. 
Вирхĕнет лере тилли— 
Хир тиекĕ — сар тумли. 
Ах, чее те йăпăлкка, 
Çук, ямаггть вăл çываха. 
— Пулмăп,— тет,— вĕшле кулли, 
Ман хÿрем пур ун валли. 
Пурпĕрех, чупсан-чупсан, 
Çĕлĕк пулĕ хĕл ларсан... 
... Хыçăма юлать Хырла, 



Çутă кулĕ — Хăнтăрла, 
Ял тĕсне кÿрен вăрман, 
Çакă çĕрĕм-шывăм ман. 
Ман кунта-çке кăвапам 
Касăлнă пăлатпалан. 
Çак çеçен Тикки енче 
Курнă эпĕ çут тĕнче, 
Пуснă çĕр çине çарран, 
Ĕçнĕ сиплĕ шыв çăлран. 
Уçнă эп суха касси, 
Тунă уй — тырпул пусси. 
Йăмăх кĕрĕ утсене, 
Çил çунатлă чунсекс, 
Тăхăнтарнă чĕн йĕвен, 
Чанк тăратнă зп чĕвен. 
Мĕн калам савса тата, 
Çĕрĕм-шывăм, тупата?.. 
Маншăн ЭС-—тăван аннем, 
Чул пĕтевлĕ шур пелчем. 
Чĕрĕ чух та эс пĕрре, 
Куç хупсассăн та —çире . 
Эс тÿрем ман, эс аттем, 
Вăй паран хавал-хевтем! 

Йĕтĕн, ылтăн йĕтĕн, 
Чакăр куçлă йĕтĕн, 
Хĕр алне эс кĕтĕн, 
Ун пуçне эс витĕн... 
Вăл сана ак сарĕ, 
Типĕтсе пултарĕ, 
Авăнра çаптарĕ, 
Тыллĕ те пуçтарĕ. 
Шăртлĕ хĕл çитсессĕн, 
Шур чĕкеç килсессĕн. 
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Арлĕ кăлтăр! кăлтăр! 
Тĕртĕ шăлтăр! шăлтăр! 
Йĕтĕн пир селемĕ— 
Пулĕ хĕр илемĕ, 
Ун минтер-çытарĕ — 
Савнă çын ытарĕ. 

Пыллăх тăрăх чупрăм-чупрăм— 
Пĕр пăлан паян эп тытрăм. 
Тирĕнчен такмак ăсларăм, 
Хĕр пушмакĕ калăплерăм. 
Тÿш-пÿшне çакса какларăм, 
Килйыша лартса сăйларăм. 
Мĕкĕс пуç * ĕрчех, ай, пытăр, 
Ал-урам та йăрă пултăр. 

Кайрăм эп йĕр тăрăх çÿреме — 
Сар сăсар та тилĕ йĕрлеме. 
Вăш та ваш чупаççĕ тиллисем, 
Йăлт та ялт сикеççĕ сăсарсем. 
Ман хăшне тытас-ши йĕрлесе, 
Ман хăшне перес-ши тĕллесе? 
Тилĕрен эп çĕлĕп мулаххай, 
«Чаплă та-çке,— теччĕр,— çак Шăмпай». 
Сар сăсарĕ арăм кĕрĕкне 
Парĕ хăйĕн йăлтăр йлемне. 
Савнă мăшăр пултăр çĕн кин пек 
Çак вăрманĕ панă тивлетпе. 

"* Мĕкĕс пуç (халăх сăмахĕ)— пăлан-
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И, эпирччĕ, эпирчче -
Ик кĕп каçмă пăпанччĕ, 
Атте-аннен ыр ятне 
Нихçан ниçта яманччĕ. 
И, эпирччĕ, эпирччĕ -
Çÿлте вĕçен хăлатчĕ. 
Тăвансенĕн ыр ятне 
Нихçан ниçта яманччĕ. 
И, эпирччĕ, э п и р ч ч ĕ -
Кашкăр тытан йĕкĕтчĕ, 
Çинçе пилĕк хĕрсемпе 
Вылямасăр ÿсменччĕ. 

Пирĕн атте пĕрхĕт аçи — 
Кăринк! тетчĕ, йыхăратчĕ, 
Çĕр пуççипех * пуçтаратчĕ, 
Çуначĕпе ăшăтатчĕ. 
Пирĕн анне пĕрхĕт ами — 
Кăринк! тетчĕ, шуйханатчĕ, 
Çĕр пуççипех пуçтаратчĕ, 
Çуначĕпе ăшăтатчĕ. 
Аттен сассийĕ ĕнтĕ çук, 
Кăринк! тени илтĕнмест. 
Çĕр пуççипе йыш пуçтарма 
Çунат сарса çÿреймесг. 
Аннен сассийĕ ĕнтĕ çук, 
Кăринк! тени илтĕнмест, 
Çĕр пуççиле йыш пуçтарма 
Çунатне ваш! çĕклеймест, 

* Çĕр пуççипе — пĕтĕм йăха-не-
сĕле (çĕр пуç таран) пуçтаратчĕ те-
ни пулать. 
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ХĂВАТЛĂ ВУТ, ТАСА КĂВАР.. 

Ака-суха алран кайсан 
Е шур юрсем-кĕртсем ларсан — 
Яратăп эп лаçа чĕртсе, 
Амалăхне вĕртсе, хĕртсе, 
Пĕлеп кăштах эп хĕм тытма — 
Чÿлмек тума, хурçа сьшма 
Юрла-юрла тăрлеп кăмкан, 
Утсем валли азап такан. 
Илем тенин — ĕçре тĕвви, 
Ламран лама —- юрри-кĕвви, 

Л # -1. 

— Хăватлă Вут, таса Кăвар, 
Хĕрÿлĕхне пире эс пар! 
Çаксен ятне тĕсе кĕртсе, 
Парсам пире, Кăвар, хĕртсе, 
Тĕрен хурçи — суха тума, 
Çава хурçи — çаран çулма, 
Çурла хурçи — тырпул вырма, 
Ийе хурçи — пура ырма, 
Тăхçа хурçи — арман тăхма, 
Хăрта хурçи — вăрман хăртлла, 
Чÿккеç хурçи — чул-ту ватма, 
Пăлат хурçи — шарттан касма. 
Хăватлă Вут, таса Кăвар, 
Хĕрÿлĕхне пире эс пар! 
Вучах куçне ан пар сÿнме, 
Парсам пире кăв«?к хĕмне. 

•> % -н 

- Хăватлă Вут, таса Кăвар, 
Хĕрÿлĕхне пире эс пар! 
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Сăт-çу тытас чÿлмекĕмсем, 
Симпь!л ярас çăрхатăмсем, 
Тăвар килли, аш-пăш тирки, 
Уйран сапи, сара курки, 
Ача-пăча шăхличĕсем, 
Çăл шыв ăсас кăмканăмсем 
Илемлĕ пулччăр пиçĕнсе, 
Янравлă пулччар хĕртĕнсе. 
Тимлетĕр сумлă çÿрекен, 
Мухтатăр сутăн илекен, 
Хăватлă Вут, таса Кăвар, 
Илемлĕхне пире эс пар?! 
Ыйтап санран хĕрÿлĕхне, 
Парсам пире ун ырлăхне. 

КАРАС ТАТНĂ ЧУХНЕ КАЛАКАН 
СĂМАХ 

Урĕкрен килни— пул ÿрĕке. 
Сÿрĕкрен килни—пул сÿрĕке, 
Урĕк пултăм — патăм чунăма, 
Çĕн пылпа чыс кÿтĕм вăрмана. 
Пил парса карас паян татар, 
Уртăш кашăкпа пылне ăсар. 
Çĕн карасĕ пултăр сар пылпа, 
Шур вĕлли сĕрлетĕр шу^ăмпа. 
Лаçăмра ман йÿçтĕр кăрчама, 
Тус-тăванăм килтĕр хăт тума. 
Нимĕрне куçласчĕ пыл-çупа, 
Кунçула вĕçлесчĕ тус çынпа. 
Ан çÿре, упа, çÿле пăхса, 
Ан йăсла вăрçса, кăра сăпса. 
Хытă мар утар хуçин алли — 
Пыл хурап ятне сире валли. 
Йетĕр пилĕк, янкăра пике, 



Эс саватăн куçлă чечеке. 
Вĕç, эппин, ĕçле сĕрле-сĕрле, 
Кун ăнать вăл килйышпа перле. 
Пултăр саншăн улăх сеп-сенкер, 
Пыллăх лартăр çутă та чипер. 
Лшă çилĕ вăшăл вылясан — 
Йывăçсем илеççĕ шавласа. 
Хуртăмсем хаваслăн нăрлатсан — 
Кăмăл ман çĕкленĕ юрласа. 
Чунăм туртнă ĕç алла тытап — 
Тенкрипе пĕр тан хама туяп. 

Çук çынна çил те вĕрет, 
Йĕксĕк йыт пек, хирĕçле. 
Çук çынна пуян хĕсет, 
Юрлăн вĕçсĕр тÿсмелле. 
Çĕ тĕ к— çийĕ-пуçĕнче, 
Сивĕ çилĕ шар! касать. 
Туснă чарăк уринче— 
Ах, мĕнле-ши вăл чăтать... 
Вĕлтĕр-вĕлтĕр шав утать 
Хĕн-асаплă çулĕпе. 
Хăй çаплах хастар пăхать, 
Нишлĕ мар вăл чунĕпе. 
Акă çитĕ те яла, 
Ларĕ пĕр йăмра айне. 
- Эй, тăмрам, янра, кала!— 
Тейĕ, пуçлĕ юррине. 
Юрлĕ вăл Пайтул çинчен, 
Чун-вартан шав хурланса. 
Харсăр йышăн чĕринче 
Юрă юлĕ пытанса. 
Вутлă тăвăл тапрансан— 
Ю р ă пулĕ шĕл-кăвар. 



Халăх чунĕ варансан — 
Юрă пулĕ пин чукмар! 
Çитĕ вăл ун чух çиçсе, 
Çиçĕм пек, ялтан яла. 
Çурĕ вăл ун чух вĕçсе 
Чăрсăр шурă кайăкла. 
Кĕрĕ вăл кашни киле, 
Хурçă чан пек янраса, 
Уншăн пулмĕ тек к ĕ л е -
Вăл çÿремĕ хăрăнса. 
... Юрăç шав утать, утать, 
Çулĕ вĕçсĕр — умĕнче. 
Чун хавхи, тăмри, выртать 
Шурă пир хутаçĕнче. 

Патши те пÿлĕхçи — йăлт маннă чăваша, 
Вĕсем ăна пилленĕ хурлăх та нуша. 
Çерçи пирте — караппăл, якăлпай — патша, 
Сутье калпакĕ лартнă путсĕр леш кукша. 
Аçта кăка ан пыр — хыраççĕ каçанна, 
Сăмах чĕнсен тÿрех - тăллаççĕ уруна. 
Чее мулли çÿрет тăвасшăн мăсăльман, 
Пупсем килсе хиреççĕ:—Тĕнсĕр, пăсăрман!., 
Кашни пĕр хушăкран сăнаççĕ ыр çынна, 
Карта хыçне тухан — йĕрлеççĕ утăмна. 
Тăван çĕртен тарасшăн кÿршĕм Тĕрĕке, 
Асту, унта та саншăн хатĕр сăреке. 
Унта та çав, тăванăм, пур хаяр синкек, 
Унта та пур, тăванăм, леш улпут-инкек. 
Ăçта пуçна чикесшĕн халĕ эс, чăваш?! 
Чĕнет чукмар тытмашкăн йĕкĕт çын — 

Юмаш! 
Вăрман ăшне пытаннă сан юрру-сăвву, 
Чĕрÿ паян пĕлхавлă, вутлĕ çан ăвву! 
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ЮРЛА, КĔТУÇ, ЮРЛА... 

Ырхан хăла кĕсрем, 
Ялан çара кĕсъем. 
Пĕртен-пĕр мул çумра — 
Кĕсрем те çак тăмра. 
Çÿлте хĕвел çиçет, 
Хăлат юхса вĕçет. 
Юрла, кĕтуç, юрла, 
Тăмра тытса кала. 
Ырхан хăла кĕсрем, 
Ялан çара кĕсъем. 
Юрла, кĕтÿç, юрла, 
Чунна уçса ташла. 
Кĕтÿ сан мар - хуçан, 
Йыт пек хаяр мăрсан. 
Хÿхле, тăмрам, хÿхле, 
Мăрса йăхне питле. 
Хăла кĕсрем ырхан, 
Çынни тискер мăрсан. 
Танкка, танкка, кĕсрем, 
Çавах çара кĕсъем... 

Услам тесе сутмарăм чунăма, 
Пайта тесе хывмарăм юррăма. 
Тасан, хĕвел пек, çиçтĕр чунăм, 
Ашши — Çынна имлетĕр унĕн. 
Тăшман тесе усмарăм гуçăма, "-' 
Усал юта памарăм аллăма. 
Кассан та — каçăр пултăр пус,ăм, 
Вутпа çунтартăр çутă куçăм. 
Ырра мухтатăп эп — хастар ырра, 

Хавал парать куллен вăл ман юрра! 



Ашкăнас килет ман ачалла, 
Вирхĕнес килет ман тихалла— 
Ватă^хĕтĕ сивлĕ, теп, ялта, 
Çамрăк-кĕрĕм калĕ, теп:— Йăлтта... 
Ватă çыннăн — ватă пулмалла, 
Ял ăсне-çке унăн тытмалла. 
Йыш усет—пехил ман памалла, 
Тус каять — калпак ман хывмалла. 
Чи ватти эп, çулăмпа — тÿре, 
Çавăнпа шур шупăр ман çире. 
... Ашкăнас килет ман ачалла. 
Мĕн тăвас, йĕрке-çке тытмалла. 

% ' 

Айлимех те хайлим каласан, 
Кĕрекемĕр кĕвви тупăнать, 
Кĕрекемĕр кĕвви тупăнать, 

Айлимех те хайлим каласан, 
Тытманах та курка тытăнать, 
Тытманах та курка тытăнать, 
Шăкăлах та сăмах сыпăнать. 

Айлимех те хайлим каласан, 
Инçетри те çумра курăнать, 
Инçетри те çумра курăнать, 
Çигменни те çитнĕн туйăнать. 

Айлимех те хайлим каласан, 
Чăваш чунĕ юрлать, савăнать, 
Чăваш чунĕ юрлать, савăнать, 
Чĕкеç евĕр çÿлте ярăнать. 
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Чĕкеçĕмсем, черченкĕ сăввăм-юррăмсем, 
Чĕрейĕме шуратнă туй^м-уйăмсем, 
Хайларăм эп с и р е - савнийĕм юратсаы, 
Йĕртеттĕм эп сире— тус çыннăм ют пулсаН. 

Чĕкеçĕмсем, мăнаçлă сăввăм-юррăмсем, 
Çавраçиле касан шап-шур çунатăмсем, 
Эсир мана çĕклерĕр янкăр пĕлĕте, 
Вут кайăк пек вĕçтертĕр чăрсăр ĕмĕте. 

Чĕкеçĕмсем, хаваллă сăввăм-юррăмсем, 
Шăрçан-шăрçан пуçтарнă хăм м^рченĕмсе^, 
Усрарăм эп сире чĕрем çумне хурса, 
Юрлатăр-и тăван манэ кăшт юп курса. 

МУНЧА 

П о э м а 

Çул мехелĕн еккипе, 
Тимĕр утăн юрттипе, 
Çитрĕм халь çеç аякран, 
Йывăр çăклă çулăмран. 
Пĕр утса та, пĕр чупса, 
Çухрăмсен шутне суса, 
Ялама çитес тесе — 
Вашкăнатăп çĕкленсе. 
Мĕн калам сана, тăван? 
Эсă ман чуна туян. 
Çэкăнти уй-хир, çырма 
Халлă тунă чунăма... 
...Ват тирек çумпе иртеП, 
Килĕме пырса кĕреп. 
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Кĕç ларап анне çумне, 
Симлĕ сар сĕтел умне. 
Шыв пекех сăмэх юхать, 
Вăл ăçтан-ши халь тухать. 
— Сывлăху, ачам, мĕнле? 
Çĕнĕ кин те кĕртмелле... 
Пур пулех-ха куç хывни, 
Чун савни, картса хуни? 
Тек çÿретĕн çав, пасса, 
Çут тĕнче таçта касса... 
Вăхăт пуль яма тымар, 
Унсăр пурнăç тĕплĕ мар. 
Шав вăлтать манран анн<?, 
Тунă май çăра чейне. 
Эх, чĕкеç пекех аннем, 
Маншăн чунăм эс — Этем! 
Сумлă пултăм — савăнан, 
Хурлă пултăм — хурланан. 
Чĕртнĕ янă, ав, вăр-вар 
Эс мунча, вылять кăвар. 
Çул çннчм хура-мара 
Ан çÿретĕр, тен, çумра. 
Эпĕ те тула тухап, 
Ыткăнсах шывне йăтап. 
Астăвап, «сăхсан чĕппи», 
Юнлă пулчĕ-тĕк пипи, 
Сиплĕхе тесе, анне 
Час хутатчĕ мунчине. 
Лĕс сĕретчĕ милĕкпе, 
Имлĕ курăк шывĕпе. 
Е шăнсан-тусан тата -
Вăл çăтмахчă, тупата. 
Çичĕ тар кăларнă чух, 
Тусам, ним те çитмĕ, çук, 
Хĕрнĕ чамăр тук чула. 
Эс сикен ана пула. 
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Çавăнпа мĕн ачаран 
Сивĕнмерĕм мунчаран. 
Ах, мĕнлеччĕ, пиччесем, 
Вирхĕнетчĕç милĕксем. 
Хай касатчĕç те шакмак, 
Хатĕрлетчĕçĕ такмак. 
Чăн, такмаксăр вăл епле, 
Тĕс çитмен пекех темле! 
Унсăр çук унта илем, 
Саралмасть пыл пек гехем. 
Шăмшакку та сан канмасть, 
Милĕк те хитрен анмасть. 
Эй, мĕнех-ха каласси, 
Пур такмакăн та усси... 
Кайрăм пуль эп парăнса, 
Кĕвĕ майлăн ярăнса. 
Тусăм-йышăм ан ятла, 
Сăвă çаврăнăш çапла. 
Эпĕ таврăннă ятпа, 
Çĕн сăра пуçлас майпа, 
Тунă, ав, аннем хыпар, 
Ун хавхи ялта—сăсар. 
Чĕнтĕм, тет, каçан серме, 
Пускиле — мунча кĕме. 
Шур сухал, Курти тсте, 
Кăштăр-кăштăр асатте, 
Кил мунча кĕме тесен, 
Тăрĕ ялт вилес çĕртен. 
Вĕлтĕрт çитрĕ вĕçтерсе, 
Мăшăр милĕк хĕстерсе. 
Каçрĕ ак тата Пăштан, 
Кантăрат та Сар Паттан. 
Ну, пуçланчĕ эккемет — 
Тарĕ чир те эсремет. 
— Ак çапла та ак каетла, 
Пуп лаши ула-хăла. 
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Яр ăшши! Тутли — шала, 
Йÿçĕ сирпĕнтĕр тула! 
Пыл шерпечĕ—- пил сире! 
Сĕрĕм тух, ан юл çире! 
Чулĕ пултăрччĕ мерчен, 
Хĕмĕ çиттĕрччĕ ирччен,— 
Терĕ те Курти, тăрса, 
Ячĕ алăк яр уçса. 
Чаш! парсан унтан ăшши, 
Сикрĕ чалт мунча ташши. 
Çапăнать пускил — Курти, 
Ай, ăçтан тухать хевти? 
Эпир пÿхнĕ. Те юри 
Вăл çаплах ярать вĕри. 
Сапрĕ те вара вăш-ваш 
Пуçĕ тăрăх шыв кăшт-каш— 
Тытрĕ милĕк вăл каллех, 
Хăй тем тарăхнă вирлех. 
— Вырт лапка çине, Пăштан! 
Эп курап: çÿрен куштан,— 
Терĕ сиввĕн тулхăрса, 
Чул çураслăн чашкăртса. 
Леш чăнах та, пăштăнса, 
Выртрĕ хатĕр тăсăлса. 
— Сан яка ÿтне хĕртсе, 
Пăс тăвам пĕрре вĕтсе... 
Лекĕн эс те, Кантăрат. 
Эс, пĕлетĕп — бюрократ. 
Халăх вăрçмĕ ахалех 
Чи йĕркеллĕ этемех. 
Тек çынпа кăнттам ан пул, 
Тикĕслетĕр чăмăр чул. 
Пĕттĕр, хăртăр талпиçен — 
Ял çине тухан кĕсен. 
Тăсăл ярт часрах, Паттан! 
Тулнă эс епле, шăрттан... 
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Сан аçу пур, хĕл хуга, 
Кĕл шаккатчĕ çăпата. 
Сыпаймастчĕ пурнăçне, 
Саплаймастчĕ нушине 
Эс, ак, тухрăн «улпуга», 
Пултăн чунсăр туннлга. 
Эс пухатăн чĕрĕ гнр: 
«Кирлĕ мар тэк шăл.апир!» 
Виççĕшне, ав, муталаи, 
Иккĕшне эс — улталан. . 
Пар, Валем, хĕмне-пăэне, 
Ан çухаттăр вăл ăсие! 
Ан варлатăр хăй йăкне, 
Ĕççыннин чипер ятне. 
Пĕл çакна, ханттар-хăлин, 
Çавăн пек пирте йăли: 
Çатăр çулăмлă вутпа, 
Сĕлтĕ шывĕпе, пăспа, 
Ял тасалнă кирĕкрен, 
Мĕн авэлăн, ĕлĕкрен. 
Кур, каçанĕ тепĕрин 
Хыт сăран пек — шэкарин. 
Хурăн та ăна вигмест, 
Тирĕ унĕн çемçел/лест. 
Ун валличчĕ хушăран 
Йĕплĕ милĕк — чăрăшран 
Уртăшран та япăх мар, 
Йĕкĕ тухĕччĕ чăл-пар 
Сухăр пуç, пиçсе çигсен, 
Меллĕ теççĕ теприсем 
Сухăр пуçлă вĕлтĕрен 
Сиплĕ имĕш эрехрен... 
Эй, çĕн милĕк! Хыр, çсПтар, 
Пур йăх-ях лĕкне кăлар! 
Çын ÿтне ĕмен пукра 
Çунтăр чул çинче — аутра, 



Кирĕк-лĕрĕк, пĕт, тасал — 
Тух ĕçе ирех, кахал\ 
Шăршлă мухмăр-сухмăрла 
Сывлăша эс ан варла! 
Сар уртмахлă мăн кукша 
Сăвăр пек туртать укçа, 
Камăн тетĕр çÿпçинчен? 
Шав патшалăх кĕсйинчен! 
Хыç ăна та, тип мунча, 
Сăвăр пĕршĕнтĕр пăнчах!— 
Лекрĕн, сăвăç, эсĕ те 
Пирĕн йĕплĕ пейĕте. 
Кил, сана та вĕтелем, 
Чаш касса-çурса илем. 
Пит пулан ялта сайра, 
Ик çулта пĕрре — туйра. 
Хуть эс сăвăç, генерал— 
Пур аннÿ, çуралнă ял!.. 
Вăхăт çитнĕ пусрăнма, 
Несĕлÿ çинчен çырма. 
Хыв поэма, çыр роман — 
Ялйышу ятне яман. 
Хуйăрлать Курти тете, 
Хĕм кĕртет паян пите. 
Критик мар та, çав-çавах— 
Туйпуç пек сĕтет сăмах. 
Кантăрат та ман чĕнмест, 
Тĕл лектернĕ-мĕн, хĕрмест. 
Хăпăл-хапăл çăвăнса, 
Çенĕке ларать тухса. 
Сар Паттанĕ те мăштах, 
Леш Пăштанĕ те — пăштах, 
Ваш тухаççĕ вирхĕнсе, 
Вут хыпассăн, çиçкĕнсе. 
... Мăртăх çук тек хушăра, 
Халь ĕçетпĕр çĕн сăра. 
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— Тавăсъе, сана пускил! 
Эс ватта»вĕче ан ил. 
Ю р çăвать — юла юпсан, 
Чир пусать — кая юлсан, 
Ик айкки те тăвайкки, 
Терĕн-тĕк — каймгсть екки. 
Ун чухне, тăван, пĕлсем — 
Каш ĕрчеççĕ сăвăссем. 
Тепĕревшĕн те пулсзн — 
Çитрĕ аншарли юхсан 
Пурнăç ырлăх, çук кĕле, 
Пар хăйма та тинкĕле, 
Вăй хумасть, тăкмасть термен — 
Пурпĕрех ун çут керман. 
Путсĕре тÿсет хысна — 
Пуçлăхра ларать йысна... 
Хуть тĕплен ялйыш йĕрки — 
Ĕç тăвасшăн çут черккк,.. 
Йăнăш турăн — питлени, 
Куçăн тÿрĕ калани 
Кирлĕ халь пире питех, 
Чăн та çав, эмел пекек.— 
Тĕв çыхать çапла Курти, 
Шалт тăвать сăра курки, 
Ак çапла мунча маси — 
Çивчĕ ун хурçи-хырси. 

... Кÿршĕ-аршă ăсансан, 
Сивĕнсессĕн, кăшт кансан, 
Ял хыçне тухап утса, 
Куç илми тавран пăхса. 
Ешĕл уй юхать умра, 
Шăп ларать кăтра туйра. 
Сăрт çинчен кĕтÿ анать, 
Кас ачи шăй-шай ч/пать. 
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Эп утап майпен х и р п е -
Кив Хăрталах хĕррипе. 
Тухнă май Кăвак çăла 
Пуç таям, çапла йăла. 
Тунсăхларăм ял тĕсне -
Çаврăнам паян ятне. 

САЛТАК ХИРĔ 

П о э м а 

Тĕнче суранĕ — ман суранăм, 
Чĕрем урлах каçать çурса. 
Тĕнче асапĕ, тус-тăванăм, 
Тăвар пекех хĕртет касса. 

... Суха тăвать афган хресченĕ, 
Пăшал вăл çакнă хăй хыçне. 
Ачи пырать, пурак çĕкленĕ, 
Апат илсе сухаç патне. 

Хурах пуян — çĕннин тăшманĕ — 
Парасшăн мар çĕрне, шывне. 
Сăхать вăл, мул тĕнчин çĕленĕ, 
Çутта çĕкленнĕ ялсене. 

Хире тухать тискер пусахăн, 
Тĕртет вăл вут тырра-пулла. 
Апла пулсан епле пăрахăн 
Тарпа çуталнă пăшала?! 

Çакна, тăван, эпир те курнă, 
Сахал-им хунă пуç хирте?! 
Шурри — улпут, кулакĕ — урнă, 
Пайтах алхаснă вăл пирте. 
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Асту, Дехкан, ташман кагарла, 
Çăвасшăн вăл сана юнпа! 
Çавна кура паян хастарл<ан 
Утатăп эп пĕрле санпа, 

Санпах, Вьетнам, Лаос хресчене, 
Çÿретĕп эп паян пĕрле. 
Пĕлетĕп эп - ĕçу хĕмленĕ 
Хĕвеллĕ, шуçăмлă ирле. 

* * * 

Пăхать стена çинчен йăвашшан 
Салтак-аттеçĕм сăнаса. 
Мана атте сăмах хушасшăн — 
Каять сасси ак янраса: 

— Мĕнле пурнатан эсĕ, ьшăлч, 
Чипер-и сан чысу ялта? 
Ĕçÿ кÿретни ырă сулăм, 
Чипер тытатăн-и яга? 

Аннÿ мĕнле-Ши ку тăруçăн?,. 
Упрас пулать ăна тимпе. 
Ан кайтăр çуртăр кутăн-пуçăк, 
Сыхлантăр сумĕ ун кус пек. 

Виç çул йĕнер çинчен анм.арăм, 
Мухтавлă пултăм эп çарта. 
Виç çул Совет çĕрне сыхларăм, 
Аннÿ кĕтетчĕ шав ялта. 

Кайран та вăл час-час юлатчă 
Ача тытса килте пĕччен. 
Мана хурах хăвма тиветче-
Йĕнерлĕ утăм пиçиччен. 
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Нумай ун чух шурри çÿретчă, 
Хура çăханăн пыганса. 
Е леш Калюк банди килетчĕ — 
Хурах пусса та çунтарса, 

Пĕрре çапла ута ÿкерчĕ 
Тăшман пăшалĕ вăрманта. 
Хама та ун пульли витерчĕ, 
Тăн кĕчĕ тĕпсĕр сĕм варта... 

Унтах пуç хучĕ турă утăм. 
Юратнă ут — чăн тус пекех... 
Çулталăкран эп пурпĕр тăтăм 
Урам çине, ачам, каллех. 

Аннÿ манпа пĕр шутлăн утрĕ, 
Юратрĕ вăл чунтан мана. 
«Коммун матки!» юнав та илтрĕ — 
Пĕлмешкĕн тивĕç эс çакна... 

Унтан колхоз. Çĕкленчĕ чухăн, 
Пĕрлешрĕ пĕр тăван çемьен. 
Кунта та леш, элекçĕ-сăхăм, 
Пăлхатрĕ ирсĕр те чеен. 

Суйса-чухса çĕлен варларĕ 
Çĕннин хĕвел пек илемне. 
Обрез тытса каçпа юнарĕ, 
Каллех кăларчĕ сăннине. 

Яла-йыша ертсе эп тухрăм 
Çурхи пĕрремĕш сухана. 
Турта пуçне тирпейлĕн çыхрăм, 
Крлхрзăм, хĕрлĕ ялавна, 
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Чикен-пиçен, темле хуть ашкăр 
Хуплаймăн пирĕн шанăçа. 
Çурас пекех улатăр кашкăр — 
Тĕплеймĕ ирĕк пурнăçа. 

Ачам-пăчам, сыхлавлă пулăр 
Хура ăшчиклĕ йĕксĕкрен. 
Çĕршыв чысне сăваплăн упрăр 
Çиенлĕ тутăх тивесрен.— 

... Атте сасси кĕçех шăпланчĕ. 
Хăй шав мана сăнать, сăнать... 
Сăн-пичĕ ун çиçсе çуталчĕ, 
Çурлаллă çăлтăрĕ çунать. 

Явап паратăп эп, аттеçĕм, 
Аван тытатпăр халална, 
Ачу-пăчу, çăмхах-çилкеçăн, 
Вĕçтермĕ сан ялти сумна. 

Çын пул! тесе пире вĕрентнĕ, 
Пире пилленĕ эс вăй-хел. 
Салтак чĕрçи çинче сиктернĕ, 
Канас чухне выртса кал-кал... 

Хуллен аса илсе ларатăп: 
Килет атте хиртен киле. 
Пуçран шăлзть те — ыталатап, 
Çĕклет мана яртах çÿле. 

Çинче çаплах салтак мундирĕ, 
Çил каснă, сарăхнă шинель... 
Тăхта, ан сÿн, ачалăх ирĕ, 
Асран ан кай, зс ан кивел! 
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* * * 
Каçарччĕ эс, таван уй-хирĕм, 
Шинеллĕ хăвăн сухаçна. 
Салта>к шутлатчĕ каçăн-ирĕн 
Илем кÿмешкĕн сан сăнна. 

Ана çинчех сухаçă ÿкрĕ, 
Тăри пек анчĕ тăрăнса. 
Çапла пĕрре юрри ун çĕтрĕ, 
Хĕлхемĕ сÿнчĕ татăлса... 

...Тăпри умне çитсе тăратăп, 
Сирень тĕми уçа-уçа. 
Чечек çыххи майпен хуратăп, 
Таяп салхуллăн эп пуçа. 

Ула-ула çилсем кумаççĕ, 
Таçта юхаççĕ шăхăрса. 
Илтел: утсем хирпе юртаççĕ, 
Хĕçсем çиçеççĕ ялкăшса. 

Аттем, курап, утне вылятрĕ, 
Чĕвен тăратрĕ сăрт çинче. 
Кавалĕпе * йыхрав янратрĕ, 
Сасси кĕрлерĕ ун инçе. 

— Ачамăрсем, пире ан манăр!— 
Тăнлап аттемĕн сăмахне.— 
Этем ятне харам ан ярăр, 
Хыт тытăр Ленин ялавне! 

Çиçет хирте ялав мăнаçлăн, 
Вĕçет çунатлă утлă çар. 

* Кавал (авалхи сăмах)—çар 
труби. 
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Аттĕм сăнарĕ, эс — сăвапла, 
Ху пек пулма вăйна эс пар. 

Манми аттем, салтак-сухаçă, 
Ан пултăр йывăр сан тăпру. 
Манми аттем, салтак-сыхлавçă, 
Епле сĕрлет хирте тырру! 

Тĕрен пусса пустуй утмарăн 
Вак-вак йăранлă уй-хирпе. 
Кунта ахаль вутра çунмарăн, 
Каймарĕ сан халу çилпе. 

Сума сăвать сана ялйышăм, 
Упрать чипер, сухаç, чысна. 
Кашни çулах ака тăвуçăн, 
Йăран хывать, салтак, ятна. 

* * * 

Хаçат çинчи афган дехканĕ 
Хускатрĕ вутлăн чунăма. 
Пăшаллă çын — афган ĕçченĕ.,. 
Аттем килейрĕ асăма, 

Кĕçех калчи парка çĕкленĕ — 
Килес кунсен тĕсне илсе. 
Хресчен нуши, пĕлеп, тепленĕ 
Пирти пекех — пĕрре пĕгсе. 

... Утать дехкан хирпе хаваллăн: 
Ачи хаваслă — юнашар. 
Хĕвел тухать çиçсе таланлăн, 
Вылять уйра ирех сап-сар. 
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