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п у р ӑ н ӑ ҫ  туртлме

* * *

Чӑваш чӗлхи — эс ман тӑван чӗлхем, 
Ялан чунра ҫунса тӑран хӗлхем.

Миҫе поэт ҫырман пуль сан ҫинчен, 
Эс чӑннипех калама ҫук чечен.

Вут-ҫулӑм пек хӑватлӑ та кӑра, 
Хёмлентеретӗн манӑн кӑкӑра.

Эс ылтӑн-кӗмӗлтен те хаклӑрах,
Хӗрӳ те хӳхӗм хӗвелпе танах.

Чуна пырса тивет кашни сӑмах... 
Тавах, тӑван чӗлхем сана, тавах.
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«ЧАВАШСЕМ, ЧӐМӐРТАНАР!»

П. Хусанкай

«Чӑвашсем, чӑмӑртанӑр!»— ҫак икӗ сӑмах 
Паян вӑйлӑрах янӑрать уйрӑмах.

Кунта усалли-япӑххи ҫук пачах,
Ҫынсен пӗр-пӗрне туймалла тачӑрах.

Тутар-и вӑл, вырӑс-и — пирӗн тӑван,
Эпир никампа хирӗҫме шутламан.

Кавар тӑвасси те асра та пулман,
Чӑваш туслӑха кӑмӑллать авалтан.

Пӗр-пӗр пысӑк ӗҫ каплансан ун умне, 
Чӑваш чӑмӑртаннӑ часрах нимене.

Ҫӗнтернӗ ҫапла туслӑ йыш хӗнлёхе...
Паян та упрасчӗ, туссем, пӗрлӗхе.

Ан сӳнтӗрччӗ хӗмӗ ҫак ырӑ йӑлан,
Апла чӑмӑртантӑр пур халӑх ялан.



САМАНА

Пёр хӑватлӑ сӑмах — с а м а н а  — 
Тухатлать, тыткӑнлать халь мана. 
Тыткӑнлать хулана, салана,
Пур киле ҫутӑ пек саланать.

Самана — эсӗ ҫутӑ тӗллев.
Самана — эсӗ вӑхӑт таппи,
Антӑлу, ҫӗнелӳ, тӗрӗслев...
Самана — эсӗ пурнӑҫ, эппин.

Уттуна айккннчен сӑнама 
Эп таҫти инҫетри хӑна мар. 
Савала, самана, сӑввӑма,
Ҫӗнӗлле ӗҫлеме хӑнӑхтар.

Сан сӑнна сӑнлама, самана, 
Тӑрӑшсах эп шыратӑп сӑмах... 
Ш анса пар ывӑлна ялавна,
Эп санпа, самана, яланах.



МАМАЙ ТУПЕМЁ

Ҫанҫурӑм сӑрлатса илет, 
Карланкӑна капланчӗ темӗн. 
Иртни йӑлтах аса килет,
Ума тухсан Мамай тӳпемӗ.

Мамай тӳпемӗ... Ҫакӑнта 
Ҫӗрпе тӳпе пӗрлешнӗ мар-и! 
'Гӑпра та ҫуннӑ вырӑнтан 
Совет ҫынни пӗр шит чакмарӗ.

...Утатӑп чул картлашкапа.
Чӗре тапать сиксе тухассӑй. 
Пӗвеннӗ тейӗн хӗм юнпа —
Кашни чечек сывлать халь ассан.

Иртет умран пёр ветеран, 
Пит-куҫӗнче ҫӗвви пит тарӑн. 
Уксахласа утать аран,
Калаймӑн пурпӗрех: «Мӑнтарӑн».

Ав, пуш-пушах кӗпе ҫанни,
Хӑрах алли ьггла паталлӑ...
Ҫук, пуҫ усман совет ҫынни, 
Ҫёнтерӗве туптанӑ танлӑн.

Хӑватлӑ Улӑп тӑпри пек 
Тупем тӑрать тӗнче курмалӑх. 
Салтак мухтавӗн шайӗпе 
Ана виҫет паян пур халӑх.



Каччӑ чунӗ хӑш чух пархатарлӑ:
Те пӗлес килнӗрен умрине,
Хӗрхенсе, тен, эп юмӑҫ пӑхтартӑм 
Виҫ ачаллӑ чикан майрине.

Те чунтан вӑл каларӗ — пӗлместӗп, 
Суеҫтерчӗ-и, тен,— пурпӗрех: 
«Аллӑра паллӑ ҫын пулӑн эсӗ, 
Унччен пулӗ кӑштах хӗнтерех».

Ёненместӗп пачах тёшмӗше эп. 
Леккелетӗп хутран хӗнлӗхе. 
Парӑнмастӑп ӑна, кёрешетӗп. 
Ҫывхаратӑп ҫапла хӗрӗхе.

Хӗрӳрех кунсерен чун кӑварӗ, 
Араскал тилхепи аллӑмра.
Леш майра тӗрӗсех, тен, каларӗ?—• 
Паллӑ пулӗ йӑлтах аллӑра.



Тиевре — ӑпӑр-тапӑр,
Ҫул йӗрлет урапа. 
Хыҫӗнче шавлӑ тапӑр,
Ав, пырать урампа.

Хупӑнать кашни алӑк, 
Ҫӑрасем килсерен.
Ма хӑрать пирӗн халӑх 
Чнкаисем килесрен?

Ун чухне мӗн ӑнланнӑ 
Ҫиччӗри шӑпӑрлан. 
Аслисем пек пытаннӑ 
Сӑнама хушӑкран.

Эх, илемлӗ пӗр лавӗ, 
Илӗртет тур лаши.
Пур-ши унӑн тӑрлавӗ,
Эх, лартса каймӗ-шн?..

Уткалать тӑпӑр-тапӑр 
Ҫамрӑкки те ватти.
Мӗн шырать-ши ҫак тапӑр, 
Аҫталла ун утти?



* * *

Телей тени мӗскер тени пулать?
Ана кашни хӑй майлӑ ӑнланать.

Пӗриншӗн пултӑр пӳрт тулли тупра, 
Тепри телей тупать юратура.

Пӗри хӑй ырлӑхне хурать тӗпе, 
Тепри телейлё ҫын телейӗпе.

Телей куратӑп эпӗ ҫынсенче, 
Пӗрне-пӗри савса пулӑшнинче,

Ачан йӑл куллинче, ун уттинче... 
Телейӗм манӑн — тӑнӑҫ ҫут тӗнче.

Телей тени мӗскер тени пулать?
Ана кашни хӑй майлӑ ӑнланать.

Анчах та санӑн телейӳ кайран 
Ҫынна хур ан кӑтарттӑр ӑнсӑртран.
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Кӑвак хуппи уҫӑлсан, 
Ҫумӑр евӗр пыл ҫусан, 
Телейӳ те пулӗ сан, 
Пурнӑн эсӗ ыр курса.

Упасарри ҫурӑлсан, 
Улӑп-паттӑр ҫуралсан, 
Араскалу пулӗ сан, 
Пурнӑн эсӗ юп курса.

Телейӳ те пулӗ сан, 
Пурнӑн эсӗ юп курса, 
Кӑвак хуппи уҫӑлсан, 
Упасарри ҫурӑлсан.

* * *

Хӗсӗкрех иккен 
Халь тӑван кил-ҫурт. 
Илӗртет ӗлккен 
Инҫетри мӑн ҫул.

Пӗлес ҫук ӑна, 
Умӑнти кунна:
Те телей сунать,
Те инкек кӑна.

Этеме темме 
Пӳрнӗ хур курма. 
Кирлӗ мар йӗме, 
Хурланма-тума.



Ватӑлни каять, 
Ҫамрӑкки килет. 
Ҫак шӑпа-пая 
Кашнинех кӗрет.

Хӗн тивсен те, тем 
Илӗртет инҫет. 
Пурпӗрех этем 
Ыррине кӗтет.

Ҫавӑнпах-и, тен, 
Чӗтремест алли. 
Ҫавӑнпа этем 
Пуринчен вӑйли.

Савӑнса-кулса 
Эдир ӳсрӗмӗр. 
Ырлӑхне курса, 
Хурлӑх тӳсрӗмӗр.

Кӗреҫе ҫӗре 
Касса кӗчӗ пуль. 
Ҫывхарать черет... 

Тӑкӑнать куҫҫуль.

ЧАНЛӐХ

Истори манмасть вӑл,— 
Сӳнмест ас хӗлхемӗ,— 
Сывламӗ пит ассӑн, 
Хаяррӑн хӳхлемӗ.

Ват Троя та, Рим та 
Пёр тӗлсӗр ҫухалмӗҫ. 
Ҫук, манӑҫмӗ ним те — 
Йӑлт паллӑ, ав, халӗ.



Истори вӑл тӗссӗр, 
Кунпа, тен, пӗр танлӑ. 
Умри ҫулӗ вӗҫсӗр, 
Каҫалӑкӗ анлӑ.

Кашни карт-паллийӗ 
Юлать этемре ҫеҫ.
Вӑл чунсӑр пулин те, 
Черченкӗ те ҫепӗҫ.

Иӑшкать паян кун та 
Истори суранӗ.
Кам айӑплӑ уншӑн?— 
Этемлӗх тиранӗ!

Тискеррӗн, пӗр шелсӗр 
Шар курнӑ пур халӑх. 
Ҫӗршерӗн, пиншерӗн 
Хыпарсӑр ҫухалнӑ.

Пӗр айӑпсӑр-нимсӗр 
Тӑшман ятне илтнӗ. 
Путланнӑ леш ирсӗр, 
Ун ӗмӗрӗ иртнӗ.

Ҫапах паян кун та 
Ҫӳрет ӗмӗлкийӗ. 
Шырать-ши вӑл хунта 
Е ҫӑлӑнӑҫ кирлӗ?

Вӗрет кассӑн-кассӑн 
Кунҫулӑн шух ҫилӗ. 
Тен, Нестер Янкасшӑн 
Хӳхлет тӑван килӗ?..
Истори вӑл аслӑ,
Ун чӑнлӑхӗ тертлӗ. 
Шанатпӑр: пуласлӑх 
Тек килмӗ тӳнтерлс,



ТЁРЛЕМЕС

Г
Т ёр л ем ес  эпопейӗ! К а м  сарё, 
К ам  к ӑ т а р т ӗ  сан  п а тт ӑ р л ӑ х н а ?

П. Хусанкай

Тӗрлемес, Тёрлемес... 
Ҫуйлӑ-ҫулӑмлӑ ҫул. 
Хусанъен хёрлемес,
Чан ҫапать чугун ҫул.

Те кёрлет аслати,
Те каш лать ват вӑрман... 
«Васпати, васпати...»— 
Илтӗнет хушӑран.

Пӗри тытнӑ пуҫне.
Юн тумлать ҫӗр питне.
«Эх, ҫитесчӗ, анне,
Латвие, кил тёлне.

Пурӑнасчӗ пӑртак,
Килснсе ҫӗн кунпа...»
Тек чёнмерё салтак ,—
Хӗҫ хӗрелчӗ юнпа.

Алхасать ҫичӗ ют, 
Аркатасшӑн йӑлтах. 
Юланут, юланут... 
Улмуҫҫиллӗ ялта...

...Халь кунта илтёнмест 
Урнӑ тупӑ сасси.
Тёрлемес, Тёрлемес,
Ҫитрӗ сан пуласси.



Ҫӗкленеҫҫӗ ҫуртсем, 
Ҫӗнӗлле халь йӑлтах. 
Ҫывӑраҫ паттӑрсем 
Тӑванла масарта.

САХАМ СӐМАХЁ

Эп халӗ ӗнтӗ ватӑ, 
Тӑлланчӗ уттӑм ман. 
Тахҫанччӗ, астӑватӑп, 
Пачах чӑхӑмламан.

Мана кӑна кӳлетчӗҫ, 
Тӗприччӗ эп ялан. 
Пичеврисемшӗн тертчӗ 
Юртма манпа пӗр тан.

Мӗн чухлӗ чупӑ-тӑрӑ 
Курман эп, тупата. 
«Ытла чалак та йӑрӑ», 
Калатчӗҫ ман ята.

Чи чӑнкӑ тӑвалла та 
Чупаттӑм сиккипе.
Сӗм каҫсенче тӑллатчӗ 
Хуҫа хӑй еккипе.

Ҫу кунӗ ҫитнӗҫе.мӗн, 
Кӗрсессӗн акаран, 
Хаваслӑ кӗвӗ-ҫемӗ 
Каймастчӗ хӑлхаран.

Акатуйсем иртетчӗҫ 
Пит шавлӑ та кӑра. 
Амӑртӑва килетчӗҫ 
Утсем пур тавраран.



Кулатчӗ харсӑр каччӑ, 
Телей пит-куҫӗнче.
Чӗн чӑпӑркка вылятчӗ 
Ман купарча ҫинче.

Ҫакатчӗҫ явлӑк, сӗлкӗ 
Мӑя, мала тухсан.
Ун чух сап-сарӑ сӗлӗ 
Каймастчӗ ман умран.

Эп халӗ ӗнтӗ ватӑ,
Тӑлли те маншӑн мар. 
Иӑшсах пырать хӑватӑм, 
Хуть тулхӑр, хуть шӑмар.

Юпах тиха манерлӗн 
Чупасчӗ ҫаранта.
Аса илетӗп эрлӗн 
Хаваслӑ вӑхӑта.

Хисепӗм ҫук пӑртак та,
Эп мӗскӗн янавар.
Хутра халь хурҫӑ трактор, 
Мана кӳлесшӗн мар.

Эп хамшӑн кулянмастӑп, 
Шеллетӗп тихама. 
Шиклентерет пуласлӑх, 
Кам тӑсӗ тӑхӑма?



«М алалла-ха пурнӑҫ, м алалла».
П. Хусанкай

Чечек евӗр ҫулсене 
Вӑхӑт вӑтӑрать.
Килчӗ тепӗр ҫуркунне — 
Ҫлтрӗм вӑтӑра.
Те нумай ку, те сахал?— 
Тем каламалла... 
Тамалман-ха вӑй-хаваЛ* 
Пурнӑҫ —- малалла. 
Ҫав-ҫавах асран-тӗсрен 
Шухӑшлатӑн та: 
Хӗрхенетӗн чӗререн 
Иртнӗ вӑхӑта.
Кайрӗ пуль ӗмӗрлӗхе 
Шух ачалӑх ман. 
Сулӑнатӑп хӗрӗхе 
Ҫамрӑклӑхӑмран. 
Пурпӗрех-ҫке, тусӑмсем, 
Килес кунӑм шеп. 
Ҫитӗнеҫҫӗ ачамсем — 
Ашшӗ пултӑм эп.
Умӑмра халь анлӑ ҫул — 
Ҫитӗпӗр алла...
Кулянма сӑлтавӗ ҫук, 
Пурнӑҫ — малалла.



* * *

Хуркайӑксем, мӗн-ма эсир вӗҫетӗр 
Карталанса, карла-карла, кӑнтаралла? 
Ҫитес инҫетӗр ҫав тери инҫе-тӗр,
Ҫапах та ӑнтӑлатӑр малалла.

Хуркайӑксем, мёи-ма эсир вӗҫетӗр? 
Ҫунатсемпе ҫухрӑмсене ҫӗне-ҫӗне? 
Таҫти ҫӗре те ҫаврӑнса ҫитетӗр, 
Ҫитет-тӗр ҫул виҫме ҫине-ҫине.

Хуркайӑксем мана хурав памарӗҫ. 
Салху сӑнар тӗрленчӗ тӳпере.
Ҫапах та ҫутӑ шанӑҫ ҫухалман-иҫ: 
Хуркайӑк ҫулӗ юлӗ ӗмӗре.

ВЁРЕНУРЕ

Мӗн иртснпех тӑкать сив ҫумӑр. 
Ларатпӑр нӳрӗ окопра.
Кӳтсе чӗтрег йӗпе ҫанҫурӑм,
Вӗри мунча каймасть асран.

Ҫскленчӗ кӗтнӗ ҫут ракета. 
Атакӑна чснет приказ.
Хыҫра халь — метр хыҫҫӑн метр, 
«Мунча кёртет» противогаз.

Чупатпӑр малаллах пӗр вӗҫӗм. 
Вӗри тара ҫӑтать тӑпра.
«Хӑҫан-ши пулӗ ҫулӑн вӗҫӗ? . 
Ларасчӗ нӳрӗ окопра». 3  3  V
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ТӐВАТШАР ЙӖРКЕН

* * *

Кирлех мар пуль ытла кӑшкӑрма, 
Ҫӗнетӳ ҫиттипе витӗнме.
Хӑнкӑрма — яланах хӑнкӑрма,
Лекес марччӗ янрав витӗмне.

* * *

Нихӑҫан ан сӑхлан эрехе —
Симӗс пуҫлӑ ҫӗлен-сӗлӗхе:
Самант туйнӑ ултав-ӗреххет 
Этеме пуҫӗпех пӗтерет.

* * *

Халь сӑвӑҫ пьесӑпа супать. Мӗн калӑн 
Прозаик айкашать рифмӑпала. 
Пахалӑхӗ?! Ан тарӑх, вулаканӑм: 
Универсал — пайталлӑ япала.

* * *

Рифмӑлакан йышланчӗ кутӑруҫӑн. 
Кашни тухасшӑн сӑвӑҫа ку чух. 
Издательство калинккине, тен, уҫӑн, 
Поэзи алӑкне уҫма май ҫук.

* * *

Ҫирӗмре ҫырман-тӑк ҫивӗч,
Вӑтӑрта ҫырсан вӑтам,
Ҫитмӗлте ӑсталӑх ҫитмӗ,
Тек ҫырма ҫынран вӑтан.



ЙАПАЛТИНЕ

Юрав юрри юрла-юрла,
Вӑл Парнаса та парӑнтарӗ. 
Тепри ӗҫлет тарла-тарла, 
Ҫавах тивмест-ҫке пархатарӗ.

ПЁР КРИТИКЕ

Талайё пур ун, 
Таланё те ҫук мар. 
Таланчӗ ҫеҫ —
Мӑн кӳсекпе чукмар

* * *

Эп авман-и ухӑ,
Эп пулман-и шухӑ, 
Утланман-и вичкён 
Урхамахсене?
Ман пулман-и ёмёт, 
Ҫуралман-и шухӑш 
Ярӑнса вӗҫмешкӗн 
Ҫӑлтӑрсем енне? 
Пулнӑ, пурте пулнӑ: 
Савӑннӑ та кулнӑ, 
Ҫынсенчен нихҫан та 
Хыҫала юлман.
Халӗ тӑрса юлнӑ 
Ҫитмӗл ҫич ыйтуллӑ 
Пурнӑҫа хӑюллӑн 
Хирӗҫ пӑхакан.



САВӐНТАРТАМ

(Шӳт)

Ман пӗр пӗлӗш, тӗл пулсан, ялан 
Ыйтусем парса тӗпчет васкавлӑн:
— Мӗнлерех, тӑванӑм, пурӑнан? 
Сывлӑху пирки тата мӗн калӑн?

— Лайӑх,— тетӗп,— сывӑ-ха, куран, 
Сӑвӑсем хӗрсех ҫырма пуҫларӑм... 
Темшӗн пӗлӗш улшӑнать сӑнран, 
Кӑмӑлӗ сасартӑк хуҫӑлать ун.

Ак, тӗл пултӑм пӗлӗше каллех. 
Кӑмӑлне-и унӑнне тек хуҫӑп?
— Пурнӑҫ япӑх,— терӗм юриех. 
Кулӑпа ҫуталчӗ ун пит-куҫӗ!

* * *

Ман асатте ӗненнӗ Сталина,
Хрущев юлташ аттешӗн пулнӑ турӑ. 
Эп Брежнева ӗненнӗ чунтанах — 
Мана та влтём кӳнӗ диктатура.

Ак ҫитӗнӗҫ те манӑн ачамсем,
Вӗсем ыйту памашкӑн пуҫлӗҫ ирӗк: 
«Аттеҫӗм, каласам та пӗлтерсем, 
Кама ӗненмелле-ши паян пирӗн?»

Мёскер калас ун чух ман вӗсене? 
(Политика енчен эп пулмӑп суккӑр):
— Ёненер яланах ыр ҫынсене,
Тата чунӑрсене нихҫан ан сутӑр.



ҪУЛ ЮППИНЧЕ

«П ӗррем ӗш  курсра  вӗреннӗ 
чухне пӗр критик ҫеҫчӗ, 

ыттисем — сӑвӑҫсем ччс, 
Ю лаш ки курсра  пӗр поэт, 

ыттисем  — критиксем».

(Студентсен ка ла ҫӑ вӗнчен )

Пӗрремӗш курс. Кршни поэтчӗ:
Епле иленмӗн илеме!
Кашни хӑй шӑщше кӗтетчӗ,
Пачах пӗлмен критиклеме.

Кашни малашлӑхшӑн ҫунатчӗ 
Хавхаланса ҫул пуҫӗнче. 
Чӑхӑмламастчӗ ҫилҫуначӗ,
Ытла кёренччӗ ҫут тёнче.

Кайран, шух вӑхӑт иртнӗҫемӗн, 
Сайралчӗҫ сӑвӑҫ-лириксем:
Периншӗн ҫулӗ пнт инҫе-мӗн,
Тепри юлайнӑ-мӗн ӳксе.

Ак ҫул юппи. Йыш — пӗчченленчӗ. 
Тӑратӑп туссене кӗтсе.
Пӗрремӗш курс. Кашни поэтчӗ.
Халь ытларахӑш — критиксем.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ КЁПЕРЁ

(П ублицистикӑллӑ поэма сыпӑкӗ)

Паттӑр интернационалиста 
Н иколай  С Е РО ВА  

халаллат ӑп.

Х ӑватлӑ, ҫӗн чӗреллӗ ҫён ӗмӗр чӑваш ё, 
Хулпуҫҫипе кӑвак  пӗлӗте перӗнсе,
К унҫул уйне тухса, хӗвел тумтир тумланӗ, 
Ҫӗн кун ӑна ы талӗ савӑнса, ачаш ш ӑн;
Умне, ҫӗн кун ҫине, ҫӗн чечексем чӗртсе, 
И нтернационал кӗперӗ анӗ.

Ҫ еҫпӗл М иш ш и

Пурнатпӑр мар-и хӑтлӑ хваттерте, 
(Кӗҫех кашни ҫемье хваттерлӗ пулӗ.) 

Пачах эпир курмастпӑр ҫав терте,
Пире ш.и клен тер мест ылханлӑ пуля.

Эпир сенкер экран ҫинче кӑна 
Хугран-ситрен спикер вӑрҫа куратпӑр. 
Хаҫат-журнал вулатпӑр пёр кана,
Пёр шухӑшсӑр, пит канлӗн ҫывӑратпӑр.

Ҫапла ыйха путать пур ял-хула,
Пит тутлӑн тӗлӗрет-тӗр анлӑ Атӑл... 
Кунта вара пачах та урӑхла,
Кашни куна юлашкн пек хаклатӑн.

Кунта час-час пӑшал сасси кӗрлет, 
Пӗлеймӗн тепӗр чух: ӑҫтан кам перӗ? 
Кунта совет ҫынни вута кӗрет —
Хывать Интернационал кӗперӗ.
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Афганистан... Тухмастӑн эс асран,
Ҫынсем паян сана шанса сӑнаҫҫӗ.
Афганистан... эс чёрери суран,
Пёр чарӑнми йӑшкатӑн ирӗн-каҫӑн.

...Афганистан. Пӑлхавӑр. Пӑтрашу.
Ту хыҫӗнчен килет тӑхланлӑ ҫумӑр.
Тӑвансене кирлех-тӗр пулӑшу,
Авантарах — пулсассӑн ҫума-ҫумӑн.

Пӗр вӗҫӗм Пакистан енчен шӑвать
Тӑшман ҫӗлен-калта пек илӗм-тилӗм.
Чарасчӗ хӑвӑртрах харкашӑва,
Кирек хӑҫан та вӑл хӑрушӑ — вилӗм.

Пур халӑха савас пулать чунтан.
Хитре тӗнче пӑхать куҫран, ыр суннӑн.
Анчах эп мар, Серов каять унта,
Ҫапла тума чӗри хистенӗ унӑн.

Хӑй пурнӑҫӗ ҫинчен шутлать кашни.
Хӑшӗ-пӗри вута кӗрет тӑрлавлӑн.
Ҫапах мӗскер вӑл — паттӑрлӑх тени?
Тан евӗр шухӑшпа тапать тӑнлавӑм.

5?: % ^

«К оля ш ӑллӑм  пӗлмен, пурнӑҫлайм ан  ӗҫ ҫукчӗ. Чӑн- 
нипех те алли ылтӑнччӗ унӑн. 1 А сталӑхӗ хӑй  тӗллӗн 
килмен, паллах . Т ӑрӑш н ӑ, ур ӑх ла  майе те пулман. 
Атте, Василий Корнилович, ш ӑллӑм  3—4 у й ӑхра  чухне 
ҫӗре кӗчӗ. Анне, Ф еодосия С оф роновна, К оля пӗр- 
ремӗш  кл аср а  чухне сар ӑм сӑр  вилчӗ. И ккӗн хӑр-тӑ- 
л ӑх а  ю лтӑм ӑр  эпир. А санне ура  ҫине тӑм а пулӑш рӗ 
пире, Ем ӗр-ӗм ӗр тав  ӑна».

(К о л я  С еров аппйш ӗ Л ю б о вь  В а си льев н а  
Н икиф орова  каласа  панинчен .)



Ытла ынатлӑ кӑмӑллӑ,
Ытла та хӑюҫах.
Ҫынна шанаттӑн ҫӑмӑллӑн, 
Саваттӑн пурнӑҫа.
Шкула тухса чупаттӑн,
Хӗпӗртесе чунтан.
Е «пиллӗк», е «тӑваттӑ»
Илеттӗнччӗ ялан.
Киле килсен лараттӑн 
Кӗнекесем тытса.
Хуткупӑсне калаттӑн 
Епле хавхаланса.
Хӑвах ӗне сӑваттӑн,
Кӗтместён аппуна.
Е кӗпе-йём ҫӑваттӑн...
Пур ӗҫ — ал май сана.
Шанаттӑн, шӑллӑм, эсӗ 
Хӑв ҫӑлтӑрна ялан.
Вӑл туйӑнман сӳнессӗн,
Ҫап-ҫутӑ пулнӑран.
Вӑл туйӑнман сӳнессӗн,
Ҫухалчӗ-ҫке тӑрук...
Ҫук, ҫук, эп ӗненместӗп,—
Сӳнмен сан ҫӑлтӑру.

* * *
«Уроксеиче К оля ҫав тери тимлӗ итлетчӗ. Пӗр-пӗр 

тем ӑна ӑнлантарнӑ хыҫҫӑн ыйтусем паратчӗ. Ч ӑваш ла 
кӗнекесем вулам а кӑм ӑллатчӗ. «Ч ӑваш ӑн  тӑван  чӗлхи- 
пе культурные лай ӑх  пӗлмелле»,— тетчӗ вӑл. С ӑвӑсем  
вулам а ю рататчё, у й р ӑ м а х — Ҫеҫпӗл М ишш ипе Петӗр 
Х усанкая».

(К ры м сарайккӑ  вӑтам ш кулӗнче  
чӑваш  чӗлхипе литературине вӗрентекен  

Валентина А лексеевна  А лексеева  каласа  панинчен .)
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«Хастарлӑ, хыт утӑмлӑ пулӑр»,— 
Класра ҫирӗп сас янӑрать.
«Вут кайӑклӑн вӗҫӗр, ан юлӑр...»— 
Серов Коля еӑвӑ калать.

Тӑнлаҫҫӗ ӑна ним чӗнмесӗр 
«Ҫӗршывӑн хастар ачисем».
Ҫапла ҫитӗнет-тӗр ҫен несӗл,
Кашнин ҫут тӗллев, ӗмӗтсем.

Ашра Ҫеҫпӗле ӑмсанаҫҫӗ,
Ҫав вӑхӑт пирки сёмлеН'бе.
«Мӗскер эпир тунӑ хальхаҫҫӑн?»— 
Тухаҫҫӗ ума ыйтусем.

Асрах чи хастар ҫын Корчагин, 
Гастелло тухмасть манӑҫа.
Мухтавлӑ Чапаевӑн чапе 
Хӑвалӗ каллех канӑҫа.

Вӗҫме ӗмӗтпе пит те лайӑх,
Апла пулар мар-ха йӑваш.
Чӗнет уҫлӑха Николаев —
Ентешӗмӗр, паттӑр чӑваш.

Чакма каялла халь юрать-и?—
«Эпир улӑпсем йӑхӗнчен...»
Класра ҫирӗп сас янӑрать ав:
«Ан юлӑр кунҫул уттинчен!»

* * *

«Коля Серов ентешӗм хыҫҫӑн эпӗ те Ф арьяб вилая- 
тӗнчи (провинцийӗнчи) М аймене хулинче ДОМ А (Аф- 
ганистанри ҫамрӑксен демократиллӗ организацийӗ) 
ыйтнипе ҫамрӑк афганецсене ҫулталӑк хушши ҫӗнӗлле

25



ӗҫлем е вӗрентрӗм . К оля пурӑннӑ пӳлӗм ре унӑн  кра* 
вачӗ ҫинчех вы ртса тӑтӑм . Я лан ах  ы рӑпа кӑн а  асӑнат- 
чӗҫ Н иколай  Серов п аттӑр  интернационалиста кунти 
ҫынсем».

(Н и к о ла й  М и ха й ло в  интернационалист  
асаилӗвӗнчен .)

Маймене хули Элӗкрен пысӑкрах,
Тусем хушшине вӑл вырнаҫнӑ.
Анчах та пӗрпеклӗхӗ, чӑн та, пурах,— 
Ҫынсем курӑнаҫҫӗ мӑнаҫлӑн.

Апрель революцийӗ панӑ тивлет 
Темрен хаклӑрах чухӑнсемшӗн.
Ана пӑшалпа сыхлама халь тивет: 
Пӗртанлӑх — хӑрушӑ шахсемшӗн.

Таптасшӑн вӗсем туслӑха, пӗрлӗхе.
Ислам тӗнӗпе витӗнеҫҫӗ.
Кӑштах тӗттӗмрех хӑшӗсем халлӗхе,
Аллах хӑватне ӗненеҫҫӗ.

Анчах Серов пек мушовер* пулӑшсан, 
Ҫынсем хӑйсемех йӑлт ӑнланӗҫ.
Пыратчӗҫ ҫапла майӗпен улшӑнса.
Серов хӗпӗртетчӗ: «Ку — ман ӗҫ».

Шамси, Хафиза, Мухаммед — райкомран, 
Вӗсемшӗн ялан алӑк уҫӑ.
Ҫӳреҫҫӗ пӗрмай вӗсем Коля тавра,
Серов — ҫамрӑксен чӑн ҫулпуҫӗ.

Хӑш чух ятлаҫса та илетӗн кӑштах,
Ҫавах кӳренмесӗр тӑнлаҫҫӗ.

* М у ш о в е р  ( а ф г .)—  советник.

26



«Дусты»*, «шурави»** илтӗнет час-часах, 
Апла килӗшет халӑх влаҫӗ.

Пыратчӗҫ ҫапла майӗпен улшӑнса,
Анчах тӗлӗрмен тӑшмансем те.
Ҫӗлен-калта евӗр килетчӗҫ шуса,—
Усал та хура шухӑшсемлӗ.

Кӗтмен-шутламанччӗ пачах та ҫынсем: 
Сасартӑк Серов аптӑрарӗ.
Кӗтетчӗҫ ӑна Чӑвашра ачисем...
Тискер-ҫке тӑшманӑн каварӗ.

* * *

«М ан ачасем, П авликпа Таня, эп вӗсем валли нимӗн 
те хӑварайм аннине пӗлччӗр — ман укҫа та, у рӑхла  ни- 
мӗнле тупра т'а ҫук, анчах эпӗ вӗсем валли Т ӑван 
ҫӗрш ыва хӑваратӑп , ӗмӗте хӑваратӑп . Ҫ акӑнш ӑн вара 
кӗреш мелле. М ӑш ӑрӑм  Галя, ман ю ратнӑскерӗм  тата 
пӗртен-пӗрскерӗм, мана ялан ах  ӑнланнӑ, халӗ те  ӑн- 
ланӗ: эпир утса тухнӑ ҫул мӗне те  пулин тӑратех , тата  
вёсен аш ш ӗпе упӑш киш ӗн — революци рядовойӗш ӗн— 
урӑх ҫул пулман».

(Н и ко ла й  Серов дневникӗнчен.) 

Эп санран ним пытармарӑм,
Саврӑм мар-и чӗререн.
Ӑш сӑмах, тен, калаймарӑм,
Уншӑн эсе ан кӳрен.

Хуйӑху питех те тарӑн,
Епле пурӑнӑн пӗччен?

* Д у с т ы  (а ф г.)— туслӑх.
** Ш  у р а в и (а ф г.)— совет ҫынни.
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Ан кулян хытах, мӑнтарӑн,— 
Чун-чӗрӳ ытла черчен.

Умӑнта ман юлчӗ парӑм, 
Татма ҫук тинсх ӑна.
Сывӑ пул, юратнӑ арӑм,
Аса ил хӑш чух ман а.

Ик ачам ман — ик ҫунатӑм, 
Икӗ шанчӑк, пин телей.
Эп сире чунтан саваттӑм, 
Илӗртетчӗ ҫут тӗллев.

Пухӑнаттӑмӑр тӑваттӑн,
Еҫ пӗтсессӗн, каҫсерен. 
Утьӑкка сире тӑваттӑм...
Мӗн парас ман халь сире?

Ҫук, пӗлмен тупра тӗлне эп, 
Укҫана савман чӗрем. 
Ҫӗршыва сире пиллетӗп:
Чи хакли вӑл тӗнчере.

Сывӑ пул, тӑван ялйышӑм. 
Сывӑ пул, тӑван аппам. 
Ҫывӑха ытла ан йышӑн 
Хурлӑха. Ҫапла шӑпам.

Маншӑн эс анне пекехчӗ,
Йӑлт пайлаттӑмӑр лкке... 
Инкеке пачах кётменччӗ,
Вӑл хӑех килет иккен.

Эс ан курӑн мансӑр тӑлӑх, 
Сывӑ пул, Чуракасси.



Илӗртӳллӗ улӑх тарӑх 
Тек пулаймӗ чупасси.

Сывӑ пул, юратнӑ халӑх. 
Пӗтмӗн эсӗ нихӑҫан,
Ма тесессӗн харсӑр халлӑ, 
Ачусем те паттӑр сан.

Ҫеҫпӗле ҫуратнӑ халӑх 
Ӳлӑп йӑхӗнчен, чӑнах. 
Кирлӗ мар мана мӑн палӑк, 
Халӑх сывӑ пултӑрах.

Ёҫӗм ҫук ман мухтанмалӑх, 
Сан валли хӑвармӑп мул. 
Сывӑ пул, юратнӑ халӑх, 
Савнӑ халӑх, сывӑ пул!

Сывӑ пул, Тӑван ҫӗршывӑм. 
Эс мана пит ан ятла: 
Пурнӑҫра килсен те йывӑр, 
Эп ямарӑм сан ятна.

Утма тӑрӑшрӑм эп танлӑн 
Санпала, ҫӗршывӑм, тан. 
Ҫут тӑванлӑх та пӗртанлӑх 
Маншӑн пулнӑ чӑн малтан.

Ҫавӑнпа чӗремҫӗм манӑн 
Хушрӗ мар-и юлташла: 
«Тӑванла Афганистанӑн 
Халӑхне пулӑшмалла!»

Сывӑ-и, атте-аннеҫӗм?
Кӗтсе илӗр ывӑлна.



Парнесем сире валеҫмӗп, 
Ҫук, килмен эп хӑнана.

Ытлашши ан хыпаланӑр, 
Ан пӑлханӑр кӑлӑхах. 
Ачӑрна эсир ӑнланӑр: 
Килӗп эп вӑхӑтлӑха.

Сывӑ-и, анне-аттеҫӗм? 
Вӑрӑм пулмӗ ман сӑмах. 
Ҫӗр ҫинче мана кӗтеҫҫӗ, 
Ман унта таврӑнмалла?.

•к 'к  •к

П у р ӑ н ӑ ҫ  туртӑм ӗн  
В.итӗмӗ пур та-м ӗн : 
Темӗн те куртӑм  эп — 
П урӗпӗр  пурӑнӑп , 
М ӗскӗннӗн курӑнм ӑп ,

С авн ӑ  еенкерлӗхӗн 
П у л м ӗ  синкерлӗхӗ, 
Х урлӑ  текерлӗкӗн  
Килм ӗ тек  эрлёкӗ,
Ю лӗ еткерлӗхӗм .

>,'-8

Савӗҫ-и , савмӗҫ-и  
Е м ан а  манӗҫ-и —  
С ӑ в ӑҫ  й ӑ п а н ӑҫ ӗ  — 
Т ӑ в ӑ л л ӑ  к а н ӑ ҫ ӑм  —  
Туйӑнӗ савн ӑҫӑн .



КУКАМАЙИА КАЛАҪНИ

Аллине кёнчеле тытнӑ май 
Калаҫма кӑмӑллать кукамай.
— Каласам,— тет,— мӑнукӑм, мана, 
Мӗн сунать пире ҫён самана? 
Мӗншен вутӑ хакланчё, ачам? 
Мӗншён супӑнь ҫухалчӗ пачах? 
Ҫухалинччӗ ҫапла пур черет. 
Мӗншӗн ҫӗр час-часах чӗтренет? 
Юрламаҫҫё мӗн-ма тӑрисем?
Е кӳренчӗҫ пире туррисем? 
Вӑрҫӑ-харҫӑ пётмест-шим татах?
Ма ҫынсем хаярланчёҫ хытах? 
йӳнелмест-шим текех аш-какай?.. 
Йӑлт пӗлесшӗн ман ват кукамай. 
Хуравлатӑп ӑна эп патвар:
— Чӑрмавсем, чӑнахах та, ҫук мар. 
Ҫӑмӑл мар ҫӗршыва халлӗхе, 
Ҫӗнтеретпёр ҫавах хӗнлӗхе!
— Ҫӗнтеретпёр, мӑнукӑм, анчах 
Хӗнлӗхне кам тӑвать? Хамӑрах. 
Кӗрешӳ пулӗ ҫивӗч, кӑра —
Ҫӑмӑл мар ҫӗнтерме хамӑра. 
Хальхи ҫамрӑк тата пит мӑран:
Ни турра ӗненмест, ни мура. 
Ёненӳсер вара нихӑҫан 
Нимӗнле пысӑк ӗҫ ӑнӑҫман. 
Калаҫсассӑн, сӑмахӗ нумай, 
Уншӑнах тӳлес ҫук куланай...
Ытла ватӑ та май кукамай, 
Пӗтӗмпех ӑнланать хӑйне май.



*  *  *

«Сейсмограф пулмалла поэт чёрн...»
П. Хусанкой

Хӗл варринче ҫӑва пуҫларӗ ҫумӑр,
Сив юр ҫапса ҫӑвать ҫу кунёнче.
Йӑлт улшӑнать: хуть макӑр эс, хуть ҫухӑр— 
Арпашӑнать-пӑтрашӑнать тӗнче.

Техникӑна эп ачаран саваттӑм,
Аслӑлӑха шанаттӑм чун-вартан.
Анчах мӗскер тӑвать-ха «мирлӗ атом», 
Кирлех-ши вӑл Чернобыль пур пулсан?
Имҫам ҫинчен ҫыратчӗҫ сӑвӑ-юрӑ, 
Ырми-канми ырлатчӗҫ имҫама.
Кирлех-ши вӑл, чӗрчун тӳссессӗн хурлӑх? 
Унран инкек патне те инҫе мар.
ГЭС хӑватне паян кунччен мухтатпӑр,
Курма пӗлмесӗр ун тӳнтер енне.
Этем хӑйне валли лартать-ҫке тапӑ,
Епле тата чӑтать-ха Ҫӗр-анне?
Нефтьне, газне пӗр чарӑнми уҫлатпӑр, 
Шалтан шала кӗретпӗр ҫӗр ӑшне.
Тен, ҫавӑнпах вӑл чӗтрене пуҫларӗ,
Татах мӗн курмалла-ши малашне?
Ҫапах та эп нуласлӑха шанатӑп,
Ачамсене ҫапла пиллес килет:
Иӑлт кирлӗ тӗнчере: усал шӑна та...
Хӗвел ӑшши кашни чуна ҫитет.
Хитре те аслӑ пирӗн ҫутҫанталӑк.
Ан кайтӑрччӗ текех вӑл тарама.
Пур ырлӑхне вӑл парӗ савӑнмалӑх...
Ҫук, кирлӗ мар ӑна пӑхӑнтарма.
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КАЛА-ХА, МИСТЕР ДЖОН

«Ҫынсем хӑш  чух ы тла тискер пулаҫҫӗ»

О. Ш ухш и

Мӗн кирлӗ ҫынсене, мӗскер ҫитмест-ши, 
Мӗн-ма вутпа выляҫҫӗ ачалла?
Кама вӑл кирлӗ ҫӗн ракета «Першинг»? 
Кала-ха, мистер Джон, мана кала.

Е халӑха каллех шар кӑтартасшӑн,
Вут тивертсе Европа варринче?
Е пӗтӗмпех пёр ӑҫтиҫук пуҫтахшӑн 
Кӗлпе тусан тӑвасшӑн ҫынсенчен?

Ҫук, кирлӗ мар мире нейтрон йӑх-яхӗ! 
Этемлёх хур курмашкӑн ҫуралман,
Ан мантӑр нлхӑҫан ҫавна пуҫтахӗ:
Пире те шур тӑмран йӑваламан.

Анланӑр: уссӑрах-ҫке тӗркешетӗр,
Истори ҫаврӑнаймӗ каялла.
Сенкер тӳпе сире те килӗшет-тӗр? 
Кала-ха, мистер Джон, мана кала.

А натолий Смолин. 33
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Панеллӗ ҫӗнӗ ҫурт чӳречинчен 
Пӑхса ларать салхуллӑн ватӑ карчӑк. 
Те ҫут куҫҫуль юхать ун куҫӗнчен,
Те йӑлтӑрать сӳнме пӗлмен ҫут шанчӑк.

Ырми-канми ӗҫленӗ-тӗр ялта,
Тен, халиччен алне тытман туя та.
Эп хам та ял ачи-ҫке, тупата,—
Ун тунсӑхне чӗремпеле туятӑп.

Сисетӗп, чунӗпе вӑл ялӗнчех,
Хӑйне курать кӗтӳ кӗртме тухассӑн. 
Анчах вучахӗ сӳннӗ килӗнче, 
Ҫавӑншӑнах сывлать-тӑр ассӑн-аСсӑн.

Ёмётӗйче вӑл халӗ те ялтах,
Унти масар ҫинче мӗнпур тӑванӗ.
Хула таврашӗ ют ӑна йӑлтах,
Анчах та ватлӑхра мӗскер тӑвайӑн?

Панеллӗ ҫӗнӗ ҫурт чӳречинчен 
Аҫта пӑхан — унта тӗтре те тӗтӗм.
Ват карчӑка хӗрхентӗм чӗререн, 
Сисмесӗрех унпа пӗрле эп йӗтӗм.
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*  *  *

Кёр кунӗнче, карла-карла, кӑнтӑралла 
Картин-картин вӗҫеҫҫӗ кайӑксем:
«Кайри мала, хуркайӑксем, кайри мала!»—- 
Чупаттӑмӑр эпир, шӑпӑрлансем.

«Кайри мала» тенин пӗлтерӗшне-тӗшне 
Ун чух, паллах, ним чухлӗ ӑнланман.
Анчах туйнах-тӑр еӑмахсен асамлӑхне,
Вӑл куҫнӑ ҫавӑнпа ламран лама.

»
«Кайри мала!»— кӑштах хыҫа юлать ват хур, 
Ҫамрӑкраххи тухать ун вырӑнне.
Ҫапла чакать, чакать умри мӗнпур хӗн-хур,— 
Тӑсаҫҫӗ кайӑксем хӑйсен ҫулне.

Этемлӗх те ҫавах, пырать ҫав ҫул-йӗрпех, 
Темле чӑрмав пулсан та умӗнче,
Ана вӑл пурпӗрех ҫӗнет-ҫӗнтеретех —
Кайри мала туртать паян кунччен.

Мӗнех, каллех килет кӗр кунӗ — каймалла. 
Иртеҫҫӗ ҫаплипех кунсем, ҫулсем.
— Кайри мала, хуркайӑксем, кайри мала!— 
Чупаҫҫӗ кӑшкӑрса шӑпӑрлансем.
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*  *  *

Ч ӑваш ра вӗҫтерет ҫил-тӑман, 
Ахӑртнех, ахӑрать ш артлама. 
Кунашкал пуласса шутламан. 
Тӗлӗнтермӗш тухать ман ума.

Ҫеҫкере чӗлтӗрти кӗлчечек, 
Кипарис та ларать симӗсех. 
Мандарин мӗн тери халь чечен...
Эп сӑнатӑп йӑлтах тӗмсӗлсех.

Каштансем кӑшт куштан пике пек, 
Ҫимӗҫне те тӑкман-ха хурма. 
Киленсе илӗртен илемпе 
Ҫӗннине тӑрӑш атӑп курма.

Темӗн те пӗр ӳсет кӑнтӑрта: 
Олеандр, левкой, эвкалипт... 
Туйӑмсем капланаҫ кӑнтӑрта,
Мӗн кӑна ҫук кунта куҫ валли!

Эп курсассӑн ҫакна шутламан, 
Хӗвел-кулӑ ҫиҫет сӑнӑмра.
Чунӑмра вара ман — ҫил-тӑман, 
Ш артлатан ш артлама — асӑмра.
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* *  *

Эс мана, Пицунда,
Ырлӑхна пит сун та,
Хӑварас тӗллевлӗн пурпӗр ан астар. 
Кирлӗ мар пин сум та,
Ма тесессӗн сумлӑн
Йыхӑрать юратнӑ хаклӑ Шупашкар.

Хура тинӗс урнӑн 
Хӑвалать хум-хурлӑх —
Ҫамрӑк сӑвӑҫпа вӑл уйрӑласшӑн мар.
Кавказ тӑвё урлӑ
Эп пулсан та — курӑп
Сана ҫеҫ, шап-шурӑ шӗкӗр Шупашкар.
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*  *  *

Вӑрахчен, чунтанах тӗлӗнсе,
Эп сӑнарӑм Хура тинӗсе. 
Хумханаҫҫӗ хушка хумӗсем,
Ыр сунса калаҫан: «Килӗрсем!» 
Уруна перӗнеҫҫӗ чӑш! вашш!
Пур тавра янӑрать пек: «Чӑваш!» 
Сӗм аваллӑх тухать куҫ умне,
Эп куратӑп хунсен куҫӑмне.
Шав к.илеҫҫӗ таҫтан катаран 
Сӑварсем Хасар тинӗс таран. 
Учӗсем кукалеҫҫӗ ҫӗре,
Инҫете хыпӑнаҫҫӗ сӗре. 
Чӑнкӑр-чӑнкӑр тӑвать йӗвенсем, 
Кӗҫенеҫҫӗ утсем чӗвенсе... 
Вӑрахчен, инҫете тӗсесе,
Эп сӑнатӑп Хура тинӗсе.
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*  *  *

Шурӑ пуҫлӑ Кавказ, 
Тухрӑн эс ман ума.
Мӗн тери эп хавас 
Санпала тӗл пулма.

Манӑн мӑн асаттем 
Ҫакӑнта пулнӑран 
Эс мана паян, тем, 
Тӑванрах курӑнан.

Маншӑн эс чӗрӗ пек, 
Чун пурах пуль чулта. 
Хӑвӑн мӑн чӗрӳпе 
Эс туятӑн йӑлтах.

Ахальтен-и хавас,
Эс чунтан ыр сунан. 
Шур чалмаллӑ Кавказ, 
Тухмӑн ман асӑмран.
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Ҫӳлти хутра, библиотекӑра, 
Л араттӑмӑр ҫапла сӗтел тавра. 
Курнатчӗ Хура тинӗс пит хитрен 
Хӗвел шевлиллӗ ҫут чӳречерен. 
Ларатчӗҫ лӑпкӑнах ҫуртсем, тусем... 
Пуҫ ҫаврӑнма пуҫларӗ манӑн тем. 
Пӑхатӑп — эх, мӗскер ку, тамаша!— 
Сӗтел-пукан яра парать ташша.
Стена ҫинчи ӳкерчӗк — ак, амак!— 
Пуҫларӗ каллӗ-маллӗ сулӑнма.
Сехре хӑппи — сехмет те эсремет — 
Систерчӗ чӗреме: ҫӗр кисренет! 
Вунвиҫҫӗмӗш хутра эпир шӑпах: 
«Элчелӗм ҫитрӗ. Хурлӑ ман шӑпам». 
Кашнин сӑн-пичӗ шурӑ хут пекех: 
«Чӑваш ҫӗрне кураймӑп-ши текех? 
Аттем-аннем сунман-шим пурӑнма?..» 
Ачамсене шеллетӗп, арӑма.
Ҫынсем тапратрӗҫ алӑк шырама, 
Пуҫларӗ ват хӗрарӑм сӑхсӑхма,
Тути пӑшӑлтатать: «Тур ҫӑлтӑрах...» 
Лӑпланчӗ ҫутҫанталӑк тӑруках. 
Шутларӑм эп, тӑна кӗрсен, тинех:
Ҫӗр кисренет иккен хӑй тӗллӗнех.
Хӑй еккипе вӑл ҫаврӑнать, ҫапах 
Ма кисретес ӑна ракетӑпах?



Ю Р А Т У  К Ӑ В А Р ё

* * *

Ҫӑлтӑр тӳпере — 
Пӑнчӑ.
Пӗчёк купере 
Пӑчӑ.
Темӗн чӗмери 
Пулчӗ.
Хыпрӗ чӗремри 
Вучӗ.
Шухӑш сан ҫинче, 
Тусӑм.
Пусрӗ пур енчен 
Тунсӑх.
Самаях лӑскать 
Пуйӑс.
Сан патна васкать, 
Туй эс.
Каймӑп купере 
Урӑх.
Уйӑх тӳпере,
Уйӑх.
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*  *  *

Л ю д м и лӑ н а

Сана кӗтсе, чӗрем кӳтсе пӑрланчӗ.
Эс килтӗн те — чӗрем каллех кӑвар.
Мӗн ӗмӗр тӑршшӗпех пӗрле пулсамччӗ, 
Пӗччен мана нихҫан та ан хӑвар.

Ҫумра ҫук чух — ытла салху та тунсӑх,
Хӗвел пӑхать пек — юнашар чухне.
Санпа кӑна пуласчӗ, савнӑ тусӑм,
Нихҫан ҫухатас марччӗ пӗр-пӗрне.

Эп сансӑр ним тума та пултараймӑп,
Эп сансӑр тӑлӑх-туратпа пӗр тан.
Ҫапла савнишӗн ан тусамччӗ айӑп.
Каҫар ҫапла савманшӑн чӑн малтан.

Сана кӗтсе чӗрем кӳтсе пӑрлантӑр.
Хӗрӳ чӗрӳ хӑтарӗ сив пӑртан.
Ҫак тӗнчере ҫав юратса курман-тӑр,
Кам нихӑҫан ҫапла кӗтсе курман.

* *  *

Ш ӑллӑм а, В а лер а  С м олина

Халяччен утманскер юрату ҫулӗпе,
Пиччене йӗкӗлтеттӗм хӑш чух:
— Мӗншӗн эс ҫывӑрмастӑн, пиччем, ҫӗрӗпе? 
Ун пек хӗр тӗнчере темӗн чул.

Ҫав каҫсем ҫитрӗҫ мар-и хам куҫӑм умне,
Ентӗ шӑллӑм кулать халь пёрмай:
— Мёншӗн эс ҫывӑрмастӑн, пиччем, ирчченех? 
Ун пек хӗр гӗнчере пит нумай.
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КӐВАЙТ

Чӗртрӗмӗр иккӗн кӑвайт, 
Ҫуытӑр тесе ҫулӑмпах.
Эс ӗненсе те шансах 
Хушрӑн сӑмах:

Ҫунтӑрччӗ пирӗн кӑвайт, 
Ҫунтӑрччӗ ҫуттӑн пӗрмай. 
Эсӗ манса ҫеҫ ан кай:
Вӑл ҫунмаллах.

Пылӗ юхать юмахра. 
Пурнӑҫ — пачах урӑхла. 
Тухрӗ темле пӑтӑрмах — 
Ҫӗтрӗ сӑмах:

Ҫунтӑрччӗ пирӗн кӑвайт, 
Ҫунтӑрччӗ ҫуттӑн пӗрмай. 
Эсӗ манса ҫеҫ ан кай:
Вӑл ҫунмаллах.

Сӳннӗ кӑвайт умӗнче 
Эпӗ ларатӑп пӗччен. 
Сивённё кӗл ӑшӗнче 
Кӑмрӑк-сӑмах:

Ҫунтӑрччӗ плрӗн кӑвайт, 
Ҫунтӑрччӗ ҫуттӑн пӗрмай. 
Эсӗ манса ҫеҫ ан кай:
Вӑл ҫунмаллах.



ЮРАТУ

(Шӳт)

Хӗрупраҫ кӑвар-каварӗ 
Ҫунтарать-ҫке чёреме.
Йӑл кулса савни каларӗ 
Ҫӑлтӑрсем парнелеме.

Тӗлӗнтермӗш пысӑк парӑм 
Анчӗ мар-и пуҫ ҫине. 
Йӑпӑр-япӑр эп хӑпартӑм 
Хамӑр аслӑк тӑррине.

Ҫӑлтӑрсем ҫунаҫҫӗ ҫуттӑн, 
Млӗртсе хӑйсем патне. 
Хӑвӑрт турӑм пысӑк утам — 
Петӗм антӑм ҫӗр ҫине.

Ахлатса кӑна выртатӑп, 
Кӗрёйместӗп-ха тӑна. 
Ҫав-ҫавах чунтан калатӑп: 
— Юрататӑп эп сана.



ЧУН Ӑ Ш Ш И

ЯВАПЛАХ

И. Я. Я ко влева

Кашни япалан хӑйӗн вырӑнӗ пур,— 
Ҫак пурнӑҫ саккунӗ иртмест ӗмӗрне. 
Асап ӑсанать, арканать пур хӗн-хур, 
Истори пурне те лартать вырӑнне.

Пӗрне, авӑ, лартмӑ гранит чул ҫине, 
Тепрп тӑпра евӗр тӗпреннӗ тӗпрен. 
Ҫён пурнӑҫ енне ҫул уҫан ҫынсене 
Никам паянтан тек сураймӗ питрен.

Тӗтре снрӗлет, ҫӗкленет ҫут хӗвел, 
Шевлийӗ вылять кашни яш чунӗнче. 
Ҫӗнни ҫӗнтерме ҫитерейё мехел,— 
Кашни халь яваплӑ кунҫул умӗнче.
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ЯЛАН ПИРЁНПЕ ЮНАШАР

М и к у ла й  Ш елепие

«Ҫӗн пурнӑҫ хӗвелӗ ҫӗкленӗ, 
Ҫухалӗҫ хура пӗлӗтсем...»—
Эс шаннӑ ҫакна, эс ӗненнӗ 
Хавас ҫӗнтерӳ килессе.

Кётни санӑн ҫитрӗ. Лк кунӗ. 
Хывар ҫӗнӗ юрӑ, юрлар. 
Вилмен вӑл чӑвашӑн акынӗ, 
Ялан пирӗнпе юнашар.

Сана ҫичӗ хут йывӑр пулнӑ 
Утма сакӑлталлӑ ҫулпа.
Эс куҫсӑр пулсассӑн та курнӑ, 
Эс курнӑ йӑлтах чунупа.

Чӗрӳ санӑн канӑҫ кӗтмерё, 
Паян та хӗрӳ, шӗл-кӑвар. 
Вилмен вӑл чӑвашӑн Гомерӗ, 
Ялан пирӗнпе юнашар.

Сана чыс туса пуҫ таять халь 
Кашни Шелепя шерепи. 
Чӗрех-ха поэт, пурӑнать-ха — 
Юрри-сӑввинче ун шӑпи.

Ав кур, ҫӗнелсе чечекленчӗ 
Эс савнӑ шап-шур Шупашкар. 
Вилмен Чӑваш халӑх поэчӗ, 
Ялан пирӗнпе юнашар.
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ТАРТИК ТАВР АШЕ

Аттене,
С м олин Семен С еменовича

Кӑра ҫиллӗ-и, йӑваш-и,
Пур-и вӗҫкӗнлӗх пӑртак —
Ик сӑмах: «Тартик таврашӗ»—
Калӗ йӑх ҫинчен йӑлтах.

Асатте Тартик Ҫеменӗ,
Пит юратнӑ шӳтлеме:
— Тэмекэ тортик-мӗ?*— тенӗ,
Ячӗ юлнӑ ял ҫине.

Ҫавӑнтан вара пуҫланӑ 
Шурсухал ҫӗн йӑх ятне.
Тартиксем тесен ӑнланнӑ 
Пурте несӗл сӑпатне.

Хӗвелпе пӗрле пикеннӗ 
Ёҫлеме хастар ҫынсем.
Тймӗрҫӗ лаҫҫи кӗрленӗ —
Тар юхтарнӑ тартиксем.

Пуртӑпа та пит пултарнӑ 
Ҫурт лартма, пура касма...
Пур ӗҫре те хӗм кӑларнӑ,
Пӑрахман йӑха тӑсма.

Кӗслепе те пулнӑ туслӑ,
Сӗрме купӑспа — тӑван.
Вӑйӑра хуткупӑс тӑснӑ...
Сӑвӑҫсем вара пулман.

* Т э м е к э  т о р т и ' к - м ӗ ?  (тут. ) — чӗлӗм туртӑ- 
пӑр-и?
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Ҫавӑнпа эп кӗрес терӗм 
Ҫут поэзи лаҫҫине, 
Асаннеҫӗм пехиллерӗ, 
Парнелерӗ уҫҫине.

Аллӑмра шух кӑранташӗ, 
Хут ҫине тумлатӑр тар. 
Эпӗ те Тартик таврашӗ, 
Пулма кирлӗ пархатар.



*  *  *

Н. И. Аш марина

Чӑваш-и вӑл е чӑваш мар-и,
Нумай ӗҫленӗ-и, сахал-и?
Пурне те паллӑ халь — Ашмарин 
Чӑваш сӑмахӗн шурсухалӗ.

Сӑмахсене шитпе виҫеймӗн, 
Калаймӑн: пӑт туртать е — тонна. 
Кунта йӑлт урӑхла виҫе-мӗн:
Пӗр кӗнеке — вунҫичӗ томлӑ.

Кашнд сӑмах, сӑмах кӑшкарӗ 
Ун сывлӑхне самай кӑшларӗ. 
Чӑваш-и вӑл е чӑваш мар-и,— 
Чӑвашшӑн тӑрӑшрӗ Ашмарин.

4. Анатолий Смолин. 49



МАН АСАТТЕ

Ман асатте кӗслеҫӗ пулнӑ, 
Аста каланӑ, тупата. 
Кӗввипеле ташланӑ, кулнӑ, 
Чӑтман, тет, ҫӗнӗ ҫӑпата.

Ман асатте кӗслеҫӗ пулнӑ, 
Ывӑлӗсем — купӑсҫӑсем. 
Кӗввисемпе ташланӑ, кулнӑ, 
Чӑтман, тет, ҫӗнӗ пушмаксем.

Ман асатте кӗслеҫӗ пулнӑ, 
Мӗнрен кая мӑнукӗсем? 
Пичӗсенче хӗвеллӗ кулӑ, 
Чӑтайӗҫ-ши ҫӗн туфлисем?

* * *

Ан кулян, хуняма, ан кулян, 
Кӗрӗвӳ чухӑн мар сан, пуян. 
Халлӗхе укҫн ҫук кӗсйинче,
Ун пуянлӑхӗ — ҫутӑ тӗнче,

Савнӑ арӑмӗ, шух ачисем,
Хут ҫине ҫырӑнман сӑввисем... 
Тем тесен те, ҫакна эс пӗлсем: 
Хаклӑрах нухратран та вӗсем.

Кирлӗ мар кулянма кӑлӑхах: 
Кӗрӗвӳ чӑнахах — чӑн ахах. 
Анчах пултӑр хутра ҫак тупра, 
Укҫа евӗр ӑна ан упра.



ШӐНЧАСҪӐЛКУҪЁ

В. Станьяла

Ялкӑшать Шӑнчас ҫӑлкуҫӗ — 
Шӑнкӑр-шӑнкӑр — хӗл те ҫу. 
Шӑрӑхра чуна вӑл уҫӗ.
Ашӑ парӗ сивӗ чух.

Кам кӑна ҫӑлран ӗҫмен-тӗр, 
Киленсе те ахлатса.
Камӑн чунӗ ан ҫӳҫентӗр — 
Шывӗ сывлӑм пек таса.

Хӗл ларсан, кунта хаваслӑн 
Хапӑлланӑ ҫут пӑра.
Ҫу ҫитсен вара алхаснӑ 
Шарлахан валашкара.

Пит нумай плре вӑл пачӗ:
Уҫӑ сасӑ, ҫивӗч куҫ... 
Хавшаман-ха вӑй-хӑвачӗ, 
Палкасах тӑрать ҫӑлкуҫ.

Ун енне тӑсатӑп алӑ,
Шывне мар, асам ӑсам.
Савнӑ халӑх савӑнмалӑх 
Ҫӑвӑ халь мана^парсам.
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КЕЛПИНЕС *

Пултаруллӑ Кӗлпинес —
Кам кӑна ӑна пӗлмест. 
Ҫывхарса пырать ҫӗре,
Хӑй чупса кӑна ҫӳрет. 
Ир-ирех тӑрса, ялан 
Ҫаврӑнса тухать яла.
Камӑн вутӑ татмалла —
Ҫул тытать ҫавӑнталла. 
Пускилти ватӑсене 
Йыхӑрать вӑл нимене. 
Хӑвармасть ҫитмен кӗтес,
Пур килте те: «Ман килес!» 
Тытӑнать хӑй сӑнама:
Кам салхуллӑ, кам сыв мар.,, 
Пуҫӗнче пӗр шухӑш ун — 
Кирлӗ мар-ши пулӑшу? 
Хисеплет ялйыш ӑна.
Кашни ҫыншӑн вӑл — хӑна, 
Ҫавӑнпа пуль яланах 
Килсерен ҫӳрет сӑмах:
— Ватӑлмасӑр пурӑн эс, 
Пултаруллӑ Кӗлпинес!
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САМАНТ

X. ю.

Нумай ҫынра художник тӗлӗрет-мӗн, 
Нумай ҫынра ҫыравҫӑ ҫывӑрать. 
Сасартӑках самант килет кӗтретӗн — 
Чуну кӑвак хуппи пек уҫӑлать.

Пӗри хӑш чух кӗтет ӑна ҫур ӗмӗр, 
Тепри мӗн пурнӑҫ тӑршшӗпех кӗтет. 
Куҫа ҫапать пулсассӑн та каҫ сӗмӗ, 
Кинет килет теветлӗ ҫут тивлет.

Ун чух вара ҫырса хума ҫеҫ ӗлкӗр 
Шух шухӑшна шур хут е пир ҫине. 
Чуну ун чух, чӑнах,— асамлӑ тӗкӗр, 
Кашни курать епле вӑл ҫуннине.

Часрах килсен саманчӗ пит аванччӗ 
Тесе эс ӑнтӑлаттӑн ҫӳлелле. 
Пӗррехинче сан «ҫунату» аманчӗ: 
Вӗҫме ҫуралнӑ ҫыннӑн — вӗҫмелле.

Ҫук, усӑнмарӗ икӗ ылтӑн алӑ, 
Ҫӗкленчӗ тепӗр хут ҫӗн туртӑмпа. 
Ахальтен мар поэт ҫапла каланӑ: 
«Талант тени вӑл тан пекех тапать».
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ҪАВРАМ

I
Аннем е,

С молина Н еонила А лексеевнйна

Упӑте пекех упаленетӗп,
Асӑм ҫук-ха ик сӑмах ҫыхма.
Ҫав-ҫавах ҫавна аван пӗлетӗп:
Килнӗ эп, ҫуралнӑ пурӑнма.

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчене курмашкӑн 
Кармашатӑп чӳрече енне.
Йӑл кулса ҫӗклет мана ачашшӑн 
Кӑкӑрӗ ҫумне тӑван анне.

Эх, анне чӗри,— черченкӗ чӑмӑр,—
Мӗн кӑна тӳсмен ӗмӗрӗнче.
Урамра сив юр ҫӑвать е ҫумӑр —
Ашӑ аннесен чӗрисенче.

Эсӗ пур, ӑна-кӑна сисместӗн, 
Темшӗн-ҫке пӑхатӑн макӑрма.
Пӗтӗмпех пӗчӗкренех пӗлес-тӗк,
Кӑсӑкӗ те пулмӗ пурӑнма.’

II

Пурнӑҫ, пурнӑҫ... Улшӑнать вӑл хӑвӑрт. 
Уйрӑлтӑм пепкелӗх кипкипе.
Атте авнӑ сӑпкара халь тӑвӑр.
Пӑхӑр: эп чупатӑп сиккипе.

Ҫаруран чупатӑп эп ҫул тӑрӑх,
Хыҫалта тусать вӗри тусан.
Мӗн тума пултарӑн-ха эс урӑх, 
Хӗпӗртӳллӗ саккӑра пуссан?
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Вӑлтапа пулла кайма пултарӑн, 
Кӑмпана уттарӑн ир-ирех. 
Таврара ҫырма-ҫатра пит тарӑн, 
Иӑмрасем лартсассӑн тем пекех!

Шух ачалӑх, савнӑҫлӑ ачалӑх,— 
Вӑрман ҫийӗн янӑ ҫӗмренех,— 
Тӑрса юлчӗ ӗмӗр асӑнмалӑх 
Асанне юмахӗ евӗрлех.

III

Асанне юмахӗ... Астӑватӑп,
Хӗллехи тӑманлӑ каҫсенче 
Ҫавӑрса илеттӗмӗр тӑваттӑн, 
Асанне, сана лапка ҫинче.

Мӑрьере улатчӗ урнӑ ҫилӗ,
Ыйхӑ ҫулӑхатчӗ кӑлӑхах.
Ку чухне епле ҫывӑрас килӗ? 
Тӑсӑлатчӗ майӗпен юмах:

«Пурӑннӑ,— тет, тахҫанах пӗр улӑп, 
Унӑн ячӗ пулнӑ, тет, Юман.
Пулнӑ, тет, вӑл паттӑр та хӑюллӑ, 
Халӑха сыхланӑ ҫич ютран...»

Асӑмран тухма пӗлмен ҫав улӑп, 
Чӗрере упранӑ юмаха:
«Эпӗ те ӳссессӗн ун пек пулӑп. 
Памӑп хур курмашкӑн халӑха».



IV

Халӑхӑм... Хӑватлӑ, харсӑр халӑх, 
Аҫтарах пуҫланнӑ кунҫулу?
Шухӑ хун юнне хутӑштармалӑх 
ВЙхӑт пулнӑ. Вӑрӑм сан ҫулу.

Атӑлҫи пӑлхарӗ эсе мар-и?
Батбай хан пулман-и ҫулпуҫу? 
Ҫунтармарӗ-и монгол-тутарӗ?
Пит хаяр пулман-и тытӑҫу?..

Халӑхӑм... Юратнӑ паттӑр халӑх, 
Умӑнта таятӑп пуҫӑма.
Вӑхӑт пулнӑ санӑн хур курмалӑх. 
Вӑхӑт ҫитрӗ ҫӗн ҫерем уҫма!

Вӑхӑт ҫитрӗ. Эс текех йӑваш-и? 
Сарлака-д ӗмӗрсен сакки? 
Уҫлӑхра, ав, аптраман таврашӗ!— 
Ҫакӑ мар-и Ҫӗнӗ Кун аки?!!

V

Ҫӗнӗ кун. Мӗскер-ши зс кӑтартӑн 
Мал енне утан этемлӗхе?
Ё нейтронпала хӑватлӑ атом 
Хуплӗҫ хӗвеле ӗмӗрлӗхе?

Е ҫич тӗслӗ асамат кӗперӗ 
Анмӗ анлӑ Атӑл хӗррине?
Е вут-ҫулӑм пӗтӗмпех пӗтерӗ 
Халӑх юррине те тӗррине?..
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Вӑрҫӑшӑн каллех вӑрӑ-хурахӗ, 
ЭТЕМЕ пӑхать вӑл ал хума. 
Асӑмрах-ха аёанне юмахӗ.
Памӑп хур курма халӑхӑма!

Нихӑҫан та сӳнмӗ ҫут хӗвелӗм,
Ун ӑшшийӗ тармӗ ҫӗр ҫинчен.
Ҫын чӗри ялан ӗҫре хӗмленӗ, 
Вӗҫсӗр пулӗ ӗмӗрӗ тӗнчен.

VI

Вӗҫсӗр пулӗ кунӗ шух ачашӑн,— 
Савнӑҫ ҫитрӗ мар-и Ҫӗр ҫине?!— 
Йӑл кулса ҫӗклет ӑна ачашшӑн 
Амӑшӗ хӑй кӑкӑрӗ ҫумне.

Савнӑҫлӑн кулса хавхаланать вӑл, 
Ман пепкеҫӗм, манӑн пӗчӗкскер. 
Уншӑн халь пур халӑх та яваплӑ, 
Вӑл паян пуриншӗн те еткер.

Тен, вӑл малашне ҫӗн уҫлӑх уҫӗ 
Илӗртӳллӗ ҫут инҫет енне.
Асӗнче ун юлӗ ял ҫӑлкуҫӗ, 
Чӗринче ун юлӗ Ҫӗр-анне.

Юлӗ юмахри хӑватлӑ паттӑр. 
Ҫӑлтӑр евӗр эп ҫунса пӗтем,— 
Ҫынлӑха нихҫан та ан ҫухаттӑр, 
Хӑй ятне ан ятӑрччӗ этем.



ЧУН АШШИ

I
Юратнй • асаннене  — 

Смолина Христинйна—  
асйнса

Чунӑмра вутчуль,
Куҫӑмра куҫҫуль,
Манаймастӑп эп иртнине.
Умӑмра мӑн ҫул,
Тӑеӑлать кунҫул,
Лсӑмран тухмасть асанне.

II

Хаваслӑн та шавлӑн чупатпӑр тӑваттӑн, 
Пухатпӑр-тусатпӑр кил-ҫурт тусанне. 
Темле тарӑхсан та, мӗнех тӑваятӑн— 
Пире пурпӗрех тытаймасть асанне.

Эпир ҫенӗкре куя№ пек чупкалатпӑр, 
Упа-утаман пек пуҫлатпӑр утма, 
Линейка-хӗҫпе минтере шӑтаратпӑр, 
Йӑлтах ӗлкӗретпӗр хуҫма та ватма.

Атте те, анне те ӗҫе тухса кайнӑ,
Килеҫҫӗ вӗсем ывӑнса каҫ енне.
Килте вара ӗҫӗ ытла та нумай-мӗн.
Епле пӗр-пӗччен ӗлкӗрет асанне?

Анчах ачасем ват ҫынна-и ӑнланӗҫ,
Шух кӑмӑл вылявӗ ӑсран вӑйлӑрах.
Яшка, хура ҫӑкӑр — самантлӑх йӑпанӑҫ, 
Вӗсемшӗн халь вӑйӑ — темрен хаклӑрах.



III

Ҫӳҫӗнче шур юр та пур ун, 
Пӗркеленчӗк — питӗнче: 
Хура-шур чылай вӑл курнӑ 
Хӑйӗн пурӑнӑҫӗнче.

Пӗчӗкскер, кӑштах курпунлӑ, 
Ашӑ, ырӑ куҫлӑскер.
Ун шӑпи тумхахлӑ пулнӑ, 
Пывӑр килнӗ ҫав хатер.

Ун кунҫулӗ пит те хурлӑ.
Епле чӑтнӑ каҫсенче?—
Ик ача ҫеҫ тӑрса юлнӑ 
Тӑхӑр савнӑ пепкинчен.

Пӗртен-пӗр йӑпанӑҫ уншӑн 
Пулнӑ шух мӑнукӗсем...
«Эй, ыр пурнӑҫ, тек ан улшӑн, 
Хӗрхенсем, хута кӗрсем».

IV

Туҫи сӑрчӗ ытла та ҫӳллӗ.
Ҫил ачи юр сапать питрен, 
Тӑсӑлать хитрен йӗлтӗр ҫулӗ, 
Хӗл Мучи те тарать пиртен.

Кӗрт ӑшне вирлӗнех чӑматпӑр. 
Каҫ енне нӳрленет ҫипуҫ. 
Ш акмак пек шаклатать ҫӑматӑ: 
— Алӑка, асаннеҫӗм, уҫ!
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Вӑл пӗлет: пирӗн хырӑм выҫнӑ, 
Яшкине антарать часах.
Апатне шӑпӑрт ҫинӗ хыҫҫӑн 
Пуҫланать хай сӑмах-Ю1Мах.

Улӑп-паттӑр ӑҫта ҫуралнӑ? 
Пурӑнать-ши вӑл? Хӑш ялта? 
Унӑн ҫӗр ача е ҫӗр аллӑ?.. 
Асанне хуравлать йӑлтах.

Ҫӑлтӑр евӗр куҫсем сӳнеҫҫӗ... 
Тӗлленет ҫуллахи ӗшне... 
Ҫывӑрмасть ҫавах асаннеҫӗм, 
Хураллать улӑпсен йышне.

V

Пур ҫӗрте: урамра та, килте те 
Вӗрентетчӗ ялан ыррине. 
Час-часах халалне асилетӗп — 
Ёмӗте упрама сӗннине.

Ун вӗрентӗвӗ кӑлӑх пулмарӗ, 
Сӑвӑсем эп пуҫларӑм ҫырма. 
(Вмӗте упрасси — ҫакӑ мар-и) 
Халалларӑм ӑна сӑввӑма.

Ватӑ ҫын куҫҫульне пытармарӗ, 
Вӑл пӗр тенкӗ тыттарчӗ мана. 
Ҫакӑ пулчӗ пулас гонорарӗ, 
Манас ҫук нихӑҫан та ӑна.



VI

Йывӑрланчӗ-ҫке асаннеҫӗм, 
Йӑшрӗ сывлӑхӗ кунран-кун. 
Ашшине ним юлми валеҫнӗн 
Сивӗнсех пычӗ ӳчӗ ун.

Анчах ырӑ ҫынсем вилмеҫҫӗ, 
Пурӑнаҫҫӗ пин ҫул хушши. 
Ӑшшине вӑл пире валеҫрӗ, 
Пирӗнте унӑн чун ӑшши.

VII

Халь эпир, паллах, 
Лӑпкӑрах кӑштах. 
Кашниннех ҫемье, ачасем. 
Татӑлмасть юмах, 
Вӗҫленмест сӑмах,
Ҫуралаҫҫӗ ҫӗн ыйтусем.

Чунӑмра вутчуль,
Куҫӑмра куҫҫуль, 
Манаймастӑп эп иртнине. 
Умӑмра мӑн ҫул,
Тӑеӑлать кунҫул,
Асӑмран тухмасть асанне.
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