
Чулхула

Аякран куратӑн: палӑк
Лартнӑ Атӑл хӗррине.
Ытама илесшӗн Чкалов
Ҫаврака ҫӗр чӑмӑрне.

Балахна ҫыннийӗ Минин
Килӗшсе Пожарскипе
Ҫакӑнтан-ҫке ҫӗнтерӳллӗн
Тухнӑ халӑх ҫарӗпе.

Шухӑша путса утатӑн
Эс Каширинсен ҫуртне,
Чӗрӳпе туйса тӑратӑн
Вырӑс ҫӗрӗн хӑватне.

Ярославль

Ярославна, Ярославна,
Валентина Ҫӑлтӑрпи,
Ҫакӑнта эс ҫунатланнӑ,
Вӗҫнӗ паттӑр кайӑк пек.

Шывӗсем сазан-караслӑ,
Куян тус -  вӑрмансенче.

Сунарта ҫӳрет Некрасов,
Ҫӗнӗ сӑвӑ -  чунӗнче.

Собинов! Сассу асамлӑ.
Халь те тӗлӗнет тӗнче.
Ярославль! Салам тӑванлӑ
Хулари туристсенчен!

Мускав

Эс ҫак сывлӑшпа сывланӑ,
Илтнӗ ҫакӑ мусӑка...
Ак халь Химкире тӑратӑн,
Сан умра -- чӑн-чӑн Мускав.

Галерея илӗртет-и
Е хуҫалӑх выставки?
Кӗҫ Останкина ҫитетӗн,
Уҫӑ саншӑн Лужники.

Сӑрталла эс улӑхатӑн
Университет патне,
Юмахри пекех куратӑн
Тӗп хулан сӑн-сӑпатне.

Санкт-Петербург



Аслӑ Петӗр йӗркеленӗ
Неваҫи тӗп хулине,
Вал Раççей ятне ҫӗкленӗ,
Тӗлӗнтернӗ тӗнчене.

Смольнӑй умӗпе иртетӗн,
Кӗҫ кӗрен Эрмитажа,
«Тав сана, ентешӗм», -  тетӗн
Эс Егоров чӑваша.

Хусан

Акӑ пысӑк элеватор,
Тӑрмашать жираф пек кран.
- Хусана ҫитсе пыратпӑр, -
Хыпарларӗ капитан.

Карапне кӗҫех вӑл чарчӗ.
Пурте утрӗҫ ҫӳлелле,
Ватӑ Кремль патне хӑпарчӗҫ.
Курчӗҫ паттӑр Джалиле...

Тимлӗн сӑнаса пыруҫӑн
Университет ҫуртне
Асӑрхать Ваҫҫа ун уçӑ,
Илӗртӳллӗ алӑкне.

Ульяновск

Ҫак хула ятне ҫӗкленӗ
Гончаров та Карамзин.
Чӑваша вара пилленӗ
Иван Яккӑльч, хамӑр сын.

Алфавитӑмӑр ҫуралнӑ
Чӗмпӗр ен ытамӗнче,
Иванов та шӑрҫаланӑ
«Нарспие» ун ҫутинче.

Павлов, Кошкинский те Тайăр
Ҫунат сарнӑ ҫакӑнтах.
Чӗмпӗре, туссем, пуҫ тайӑр, -
Вал сӑваплӑ яланах.

Самара

Аслӑ Горький такӑрлатнӑ
Ҫамрӑк чух ҫак ҫырана,
Короленко та юратнӑ
Канӑҫсӑр Самарӑна.

Лев Толстой кунта ӗҫленӗ
Чӗринчен сапса кӑвар,
Чӑвашла кунта пупленӗ



Влас Паймен, Тукташ, Уяр.

...Тахҫанччен хӑналӗ, усрӗ
Вӑтам Атӑл тĕп хули -
Анчах чӗнчӗ, кӑчӑк туртрӗ
Ешӗл тумлӑ Жигули.

Саратов

Сарӑ тӑв... Ваҫук тупасшӑн
Ик сӑмахӑн тупсӑмне:
Ӗлӗк чӑвашсем хуман-ши
Ҫак хитре хула ятне?

Стенька Разина вал курнӑ,
Курнӑ Пугачёв3 ҫарне.
Тӗнчене тухмашкӑн пӳрнӗ
Чернышевский4 ӑс-халне.

Шавлӑн калаҫса ларать вӑл,
Сассипе ҫыран чётрет...
...Атӑлҫи хула Саратов,
Савӑнтартӑн эс пире.

Волгоград

Паттӑрсем юнпа шӑварнӑ
Ҫулӑм хыпнӑ таврана,
Ҫӗршыва ҫӑлса хӑварнӑ,
Вилӗм кӳнӗ тӑшмана.

Улӑп евӗр Мамай сӑрчӗ.
Ун ҫине хӑпарнӑҫем
Вася туйрӗ, Вася курчӗ:
Ҫук, вилмен ҫак салтаксем!

Йӑлтӑр-йӑлтӑр йӑлкӑшаҫҫӗ
Ылтӑн ҫутипе ятсем,
Ӗмӗр-ӗмӗр пурӑнаҫҫӗ
Халӑх чӗринче вӗсем.

Астрахань

Атӑл ирӗк, Атӑл анлӑ,
Анӗ урлӑ каҫ килет.
Ҫывхарать шур акӑш майлӑ
Пӑрахут халь Каспие.

Эс пӑхса епле ытарӑн
Капӑр тумлӑ хулана:
Кӗмӗлрен ярать вӑл тарӑн
Тымарсем тӑп çырана.



Яш ача чунтан сӑнарӗ
Аслӑ шывӑн тӑрӑхне.
Ҫут шевлеллӗ хум лӑпкарӗ
Хавхаланнӑ чӗрене.

Юрий Сементер

Эпир Российӑра пурнатпӑр

Салтак винтовкине ҫакса
Нумай ҫӗре ҫитсе эп куртӑм.
Ăшра -  нихҫан та манмасса
Пурнатчӗ пӗр хӑватлӑ туртӑм.
Ӑна сисетӗн пӗрмаях -
Хаваслӑ-и, хаяр-и тапхӑр.
Ăна пӗлтерӗ виҫ сӑмах:
Эпир Российӑра пурнатпӑр.

Ют пылчӑк ерчӗ те атта
Часах хӑпса ӳксе тасалчӗ.
Кирек хӑҫан, кирек ӑҫта
Тӑван ҫӗршывӑмӑр асраччӗ.

Асраччӗ кӑмӑллӑ чӗлхе,
Ун илемне ӑҫта туятпӑр?
Ӗмӗртенпе, ӗмӗрлӗхе
Эпир Российӑра пурнатпӑр.

Эп йӗтӗн ҫӳҫлӗ ҫуралман,
Сенкер куҫпа эп ялкӑшаймӑп.
Чӑваш сӑмахӗ  -    мулӑм ман,
Чӗремпеле те чӑвашах эп.
Анчах эп вырӑспа танах
Хӑюллӑ пултӑм, пултăм паттӑр.
Ӑшра янратчӗ яланах:
«Эпир Российӑра пурнатпӑр!»

Петӗр Хусанкай

Сӑн укерчёк

Стена ҫинчен пӑхатпӑр вуннӑн,
Тӑваткӑл кантӑк айӗнчен.
Мӗнпурӗ ҫак ӳкерчӗк юлнӑ
Мана, тус-тантӑш, сирӗнтен.

...Июнӗн ытарма ҫук ирӗ.
Кӗрлет Тӑвайӗнче пасар.
Сасартӑк радиопа ҫитрӗ
Никам кӗтмен усал хыпар.

Ҫав хыпарпа шӑп пулчӗ халӑх,



Киле саланчӗ васкаса.
Ҫав кун, туссемӗр, асӑнмалӑх
Ӳкертӗмӗр пӗрле тӑрса.

Каҫпа ял-йш! вӑрҫа ӑсатрӗ
Аттесене укӑлчаран.
Нумайӑшӗ пуҫне ҫухатрӗ,
Таврӑнаймарӗ вӑрҫӑран.

Каярахпа ҫӗршыв шӑпишӗн
Эпир те ҫунтӑмӑр вутра,
Тӑван чӗлхен тӑван юрришӗн
Ним хӗрхенмесӗр хамӑра.

...Стена ҫинчен пӑхатпӑр вуннӑн,
Тӑваткӑл кантӑк айӗнчен.
Мӗнпурӗ ҫак ӳкерчӗк юлнӑ
Мана, тус-тантӑш, сирӗнтен.

Эп вӑрҫӑран телейлӗ тухрӑм
Эп ҫитрӗм Ҫӗнтерӳ кунне.
Аннӗрсене курсан: «Ма юлтӑм?»
Тесе те пӑхрӑм хӑш чухне.

Вӗсем мана курсан йӗреҫҫӗ
Аса илсе ачисене.
Час-час кӗрсе тухма чӗнеҫҫӗ
Яла пырсан хӑйсем патне.

...Эсир яла таврӑнаймарӑр
Шыв пек юн юхнӑ хирсенчен.
Ӗмӗрлӗхех мухтавлӑ ятӑр
Пурнать ял-йышӑм асӗнче.
Ятӑрсемпе тупа тӑватпӑр -
Тек вӑрҫӑ пулмӗ Ҫӗр ҫинче!

Николай Сандров

Палак умӗнче

Ял варринче шап-шурӑ палӑк...
Ҫын чарӑнать унта ҫитсен.
Карта... Чечек... Пӗр пӗчӗк алӑк.
Чун пӑлханать шала кӗрсен.

Мӗн чухлӗ ят унта вулатпӑр,
Йӑлтах эпир пӗлен ятсем.
Вӗсем камне аван чухлатпӑр:
Асаттесем те аттесем.

Тахҫан вӗсем пура пуранӑ,
Ӳстернӗ ешӗл йывӑҫсем,
Тыр-пул пухса уйра тарланӑ



Ҫын тулӑх пурӑнтӑр тесе.

Кайран... тӑшмансене аркатнӑ
Хӑрушӑ пушара кӗрсе,
Пире валли телей упранӑ
Чакмасӑр, ҫапӑҫса, тӳнсе.

Ял варринче шап-шурӑ палӑк.
Кунта килеҫҫӗ ачасем.
Вӗсем хавас, ӗҫчен, вӑй-халлӑ,
Вӗсем акаҫҫӗ чечексем.

Вӗсем кунта тупа тӑваҫҫӗ
Тӑван ҫӗре ялан савма,
Мӗн ӗмĕре тӗллев тытаҫҫӗ
Хӑюллӑ та ӗҫчен пулма.

Вениамин Тимаков

Ирхи ӳкерчӗк

Хӗрлӗ-хӗрлӗ ҫилхине
Атӑлта чӳхет-ҫке шуҫӑм.
Çил чупать хӗвел патне,
Варкӑшӗ ӳт-пӳшӗн уҫӑ.

Атӑл çийӗ - вӗт кӑтра,
Кӑтрисем пит илӗртеҫҫӗ.
Шурӑ пӗлӗтсем шывра
Шурӑ ут пек чӳхенеҫҫӗ.

Шурӑ утсене тытма
Хӗвел ылтӑн чӗлпӗр печӗ.
Учӗ тарӑнрах чӑмать -
Тытаймасть шевле-именчӗк.

Чарлансем шыв ҫийӗпе
Канлӗн ярӑнса вӗҫеҫҫӗ.
Пулла курчӗҫ - ҫӗмрен пек
Атӑла ӳкеҫҫӗ.

Ҫут хӗвел юман тӑрне,
Курӑр, хӑпарса та ларчӗ.
Хӑйӗн йӑлтӑр ылтӑнне
Хир ҫине сапса вӑл ячӗ.

Георгий Ефимов

Кӗре кӗрсен

Кас-кас вӗркерӗ сулхӑн ҫил,
Вӗлтлетрӗҫ сарӑ ҫулҫӑсем.
Эппин, кӗр кунӗ ҫитрӗ-ши?



Таҫта та ылтӑнах сӑнсем.

Ҫанталӑк - иксӗлми талант -
Тӗс сапалать пур таврана.
Курсам, пилеш вутра çунать.
Кам кӗмӗлленӗ хурӑна?

Те ал сулса, килме пулса,
Хур кайӑк ушкӑнӗ иртет.
Уй-хир те юлнӑ ҫаралса,
Тупри ун пÿлмере ҫиҫет.

Тӳпе маччи хӑш чух таса.
Кӗҫ капланаҫҫӗ пӗлӗтсем.
Пуҫра ӗрчеҫсӗ ҫаврӑнса
Кӑшт тунсӑх, ҫутӑ шухӑшсем!

Владимир Харитонов

Курак тӑманӗ

Тем ырришӗн, тем амакшӑн
Те йӑли ун ҫавнашкал -
Хӗл пуҫларӗ юр тӑкмашкӑн,
Юрӗ нӳрӗ, кӑпӑшка.

Шурӑ тӗнчере утатӑн,
Шурӑ кун куҫа шартать.
Юр кӑна умра куратӑн,
Юр кӑна ҫавӑрттарать.

Кураксем, эппин, килеҫҫӗ
Ҫуркунне хыпарӗпе.
Вӑрттӑнрах иккен ҫитеҫҫӗ
Ҫак тӑманӑн хӳттипе.

Сас парассӑн туйӑнаҫҫӗ
Ҫывӑхрах сисмен хутран.
Ахаль мар-тӑр тунсӑхлаҫҫӗ
Йӑмрасем вӗсем ҫукран...

Вашават сывпуллашать-мӗн
Сивӗ хӗл пирӗнпеле,
Чыс тумашкӑн тарават-мӗн
Юлашки юрӗпеле.

Чыс тӑвать курак тӑманӗ,
Шеллемест вӑл ырлӑхне:
Курса юлӑр тет, ан манӑр
Шурӑ юрӑн ҫутине!

Геннадий Юмарт



Март

Ҫерҫи пуххи йӑмра ҫинче
Тем канашларӗ,
Пӑр-р! саланчӗ.
Ҫав сасӑпа тумла вӑранчӗ,
Ҫинҫен юрлать ҫурт ҫумӗнче.
Кӑвак сӑн ҫапнӑ лапама
Тӳпе янравӗ илтӗнет -
Ҫуркуннене концерт пама
Март кӗмӗл чӗлӗх ӗнерет.
Кӗҫех, ҫур кунӗ, юрӑ пуҫлӑп.
Сана кӗтсе, куратӑн ак,
Дирижёр пек тӑрать мӑнаҫлӑн
Ҫул хӗрринче хура курак.

Алексей Воробьёв

Апрель

Апрель ҫаплах пӳрт ҫамкине ҫулать,
Тумлам ҫӗре питрен хытах сӑхасшӑн.
Тулта - тӗнче нимрен чуста ҫӑрать,
Ҫӗпри йӗпрет часрах йӳҫсе туласшӑн.

Апрель: лапра ҫисе ӳсет илем,
Кунсем хур кайӑк карти евӗр шавлӑ,
Шыва ӳкет сике-сике шевле,
Чунра чӑлханнӑ хӗлӗхсем пӑлхавлӑ.

Апрель каллех мӑр-мӑр йӑваш кушак -
Чун варринех кӗрсе ачашланасшӑн.
Хӑй йӑвинчи кашни хура курак
Сап-сар хӗвел ҫине пусма ларасшӑн.

Олег Прокопьев

Чӗкеҫ тӑманӗ

Май уйăхĕ.
Хитре ҫанталӑк.
Тӳпе те янкӑр. Кӑн-кӑвак.
Ҫитес ҫӗре ҫитмешкӗн алӑк
Яр уҫса янӑ ҫут тавралӑх, -
Туйса, курса таран хӑвах.
Чипер пыраттӑн эс.
Сасартӑк
Пӗр хӑмӑр пӗлӗт тупӑнать.
Малтан вăл пит хӑрушах
мар-ха,
Кайран - хӗвел сӑнне хуплать.
Унтан, кӗтмен ҫӗртен,



Шур лӗпӗш
Вӗҫме пуҫлать талккишӗпех.
Сивве куҫса каять кун лӗпӗ:
Сапма пуҫлать юр ывҫипех.
Чӗкеҫ тӑманӗ!
Унсӑр, имӗш,
Ҫу кунӗ путлӗн пуҫланмасть.
Улӑх-ҫаранӗ пултӑр симӗс,
Ҫак тӑман ҫук тӑк - ашкӑнмасть.
Чӗкеҫ тӑманӗ ӑсатать-мӗн
Хӗле кунтан инҫе-инҫе.
Ун хыҫҫӑн ҫу кунне хӑратмӗ
Шур юр пӗрчи вӗҫе-вӗҫе.

Ҫав хӑмӑр пӗлӗт час иртет,
Каллех кулса ярать хӗвел.
Шап-шурӑччӗ умра, хирте,
Ак -
Ешӗл тӗс пуҫлать кӗвве.

«Чӗкеҫ килсессӗн ӑшӑ анӗ», -
Пуплетчӗҫ чыслӑ ватӑсем.
Халь калчасем те аталанӗҫ, -
Ҫӗр юлчӗ мар-и нӳр илсе?

Георгий Ефимов

Упӑтепе Куслӑх

(Юптару)

Пурна киле суккӑрланма пуҫларӗ Упӑте,
Анчах илтет вăл пĕр тӗлте:
Чип-чиперех курма пулать иккен,
Туян та Куҫлӑх - сирӗлет инкек.
Улт-ҫичӗ Куҫлӑх туянать хайхи.
Апла та тыткалать, капла та пӑхкалать,
Лӗпки ҫине лартать, хӳри вӗҫне ҫакать
Е шӑршласа, е ҫуласа пӑхать -
Ҫук, мӗскӗнӗн иртмест хуйхи.
Кӳренчӗ Упӑте: «Ҫӑва патне!
Ухмах итлетӗр-и ухмахӑн суййине!
Тыттарчёҫ Куҫлӑх юрӑхли ҫинчен,
Усси пӗр пуслӑх ҫук ун, кӗленчен».
Вара вӑл тарӑхнӑ енне
Куҫлӑхсене ҫӗре ҫатлаттарать,
Чӑл-пар кӑна вак кантӑк сапӑнать.
Ку тӗслӗхе сын хушшинче те куркалан.
Илес ак - - япали сӗре аван,
Анчах тиркет ӑна чухла пӗлмен айван,
Эхер хӑй муллӑрах пулсан вара -
Хапхи урлах тытса вӑрать.



Иван Крылов
Вырӑсларан Стихван Шавли куҫарнӑ

Йытӑ ҫинчен

Шуҫӑм ҫути сӑрларӗ
Чӑпта таврашне картара,
Йытӑ ами ҫӑвӑрларӗ
Ҫичӗ хӗрлӗрех ҫура.

Вӗсене чӗлхипе вӑл ҫурӗ,
Ҫуларӗ савса вӑрахчен.
Юхса тухрӗ ирӗлнӗ юрӗ
Ăшӑ хырӑмӗ айӗнчен.

Каҫ кӳлӗм, чӑхсем пӗр сассӑр
Сырса илсен каштана,
Тухрӗ хуҫа хавассӑр,
Миххе чикрӗ кашни ҫурана.

Чупрӗ йытӑ кӗрт урлӑ,
Юлмарӗ вăл хуҫинчен...
Вакӑ куҫӗ хумлӑ та хурлӑ -
Чӳхенчӗ шыв нумайччен.

Такӑна-такӑна хир-уйӑн
Таврӑннӑ чух каялла
Ăна туйӑнчӗ ҫӗнӗ уйӑх
Хӑйӗн ҫури майлах.

Йынӑшрӗ вӑл салхуллӑн
Тинкерсе ҫӳлелле,
Уйӑхӑн урӑх ҫул ун -
Пытанчӗ сӑрт хыҫнелле.

Вара, илӗртсе тӑруҫӑн
Хӑш чухне чулпа пенӗнех,
Юхрӗҫ-тӑкӑнчӗҫ йытӑ куҫӗн
Ылтӑн ҫӑлтӑрӗсем юр ҫинех.

Сергей Есенин
Вырӑсларан Аристарх Дмитриев куҫарнӑ

Сӑпка юрри

...Ҫӑлтӑр чĕлтĕр хӗм сапать.
Шӑнкӑр шыв сиксе чупать.
Пӑхрĕ уйӑх пӳлӗме,
Хушрĕ тĕлĕк тĕлленме:

«Ҫыврӑр, ҫыврӑр ҫӗрӗпе,
Вӑратать пиччем ирпе.



Ун тумтирё ылтӑнран,
Кӗмӗлтен тумтирӗм ман...

Каҫ пулать -
пиччем ҫыврать,
Вăл мана вăййа ярать.
Пуҫлӑп та юмах яма -
Тытӑнӑн ыйхӑлама.
Ҫӳрӗр тутлӑ тӗлӗкре,
Эп сыхлатӑп халь сире...
Каҫ пулсассӑн ачасен
Ҫывӑрмалла мӗн ирччен...»

Александр Блок
Вырӑсларан Геннадий Юмарт куҫарнӑ

Шкула

Хӗвел йӑл-йӑл кулчӗ,
Пӑхрӗ кантӑкран.
Ванюка вӑл курчӗ,
Саврӗ кӑмӑлтан.

Тӑхӑнчӗ, тумланчӗ
Ванюк васкаса,
Шкулалла чуптарчӗ
Савӑнса, кулса.

Анатолий Отачкин

Туссем

Ир-ирех тӑрса тухатпӑр,
Ăмӑртса шкула чупатпӑр,
Вӗренетпӗр тӑрӑшса,
Пӗтӗм вӑй-хала хурса.

Каярах юлсан пӗри
Пулӑшать ӑна тепри.
Тантӑшпа эпир ялан
Пурӑнатпӑр пит аван.

Уйӑп Мишши

Ҫамрӑк тусӑмсене

Ан ӳркенӗр, ӑслӑ пулӑр,
Пӗлмелли питех ну май,
Шырӑр, тупӑр, ҫырӑр, вулӑр,
Ҫивӗчленӗр тӗрлӗ май.

Кӗнекесӗр çын вăл — тӑлӑх,
Туссӑр, пӗлӗшсӗр пекех.
Тӗттӗм ҫыншӑн пурнӑҫ - чӑтлӑх,



Ҫут уҫланкӑ - кӗнеке.

Петӗр Хусанкай

Кӗнеке

Кӗнеке эп. Эс мана,
Тусӑм, чыслӑ тыткала.
Пурнӑҫра эп яланах
Ҫывӑх пулӑп санпала.

Ан хурат чипер сана
Сӑрласа, турткаласа.
Ан чӗрсем страницӑна,
Ан пӗтер таткаласа.

Питӗ йывӑр аманса
Сӑн-сӑпат варалансан
Эп выртатӑп хурланса:
Тусӑм, мӗншӗн ашкӑнан?

Эсӗ мана упрасан
Эпӗ саншӑн тӑрӑшам.
Йӑлт вӗрентем, йӑлт калам,
Ӑнлантарам, пулӑшам:

Вулас тесен — вулама,
Шутлас тесен — шутлама,
Юрлас тесен — юрлама,
Ташлас тесен — ташлама.

Юрий Петров

Космос паттăрне

Тӳпере вӗҫсе ҫӳрерӗн
Кӑйкӑрпа пӗр тан,
Эс чӑваш ятне ҫӗклерӗн,
Паттӑр Андриян.

Ялсенчен салам яратпӑр,
Шур Шупашкартан,
Юрӑра сана мухтатпӑр,
Паттӑр Андриян!

Ҫутӑ уйӑхпа калаҫрӑн
Чӗререн, чунтан.
Ҫӑлтӑра та эс пуҫ тайрӑн,
Паттӑр Андриян.

Юрий Сементер



Асамат кĕперĕ

Асамат кĕперӗ —
Тӳпери хӑна —
Карӑнчӗ чиперрӗн
Ҫумӑр хыҫҫӑнах.

Ҫичӗ ялкӑш тӗслӗ
Асамат тӗррин
Атӑлта — пӗр вӗҫӗ
Ҫавалра — тепри.
Тӗлӗнеп курсассӑн:
Улӑпӑн лаши
(Ку — пӗкки пулсассӑн!)
Мӗнле пулнӑ-ши?

Георгий Ирхи

Тӗтре

Карӑнайрĕ тӗтре.
Йӑсӑрланчё хуллен,
Шур упа пек çĕре
Анчĕ тӑчĕ ҫӳлтен.

Ерипен, майĕпен
Ҫӑтрӗ вӑл ҫуртсене.
Тĕлĕрен ял ҫине
Уртрӗ ҫӑмӑл кӗпе.

Тĕксĕмленчĕ тӗвне,
Анчах кур-ха, пӑхсам:
Хӗвел тухаҫĕнче
Тахӑш ячӗ кулса!

Сар хӗвел-мӗн тухать —
Хӑвалать тӗтрене.
Шӑппӑн-шӑппӑн юхать
Шур тӗтре.

Ҫуртсене
Ирӗке кӑларать...
Тӳпе янкӑр таса —
Ҫӗнӗ кунӑм сарать
Кӑн-кӑвак парӑса!

Георгий Ирхи

Сывлӑм ӑҫтан тупӑнать?

Ватӑ Кӗлпукпа ирех
Эпир тухрӑмӑр хире.



Иксӗмӗр те мучипе
Чӗркуҫҫи таран йӗпе.

Тӗрлӗ тӗлӗнтермӗшсем,
Ҫуралаҫҫӗ ыйтусем:
— Мӗн-ха ҫунӑ ҫӗрӗпех?
Ҫӗрӗ мӗншӗн тип-типех?
—  Ирхи сывлӑм ку, мӑнук,
Кунта вӑрттӑнлӑх та сук.
—   Сывлӑм ӑҫтан тупӑнать?
—  Ку, пепкеҫӗм, ҫӗр сывлать.

Людмила Николаева

Суккӑр тӑмана

Купит пуҫлӑ тӑмана
Кӑнтӑрлах курмасть мана.
Умĕнчех тӑрсассӑн та
Кӑлармасть пӗр сасӑ та.
Алтӑр куҫне чалӑртса
Вӑл ларать пӑхкаласа.
Шӑши тухрӗ йăвинчен,
Тӑмана — ун хыҫӗнчен...
Тӗлӗнсе ыйтап унран:
«Шӑши пысӑк-им манран?»

Николай Симунов

Шикленчӗк кӑмпа

—Мӗншӗн, мӗншӗн, - ыйтрӗ Петӗр,
Шӗлепкеллӗ-ши кӑмпа?
— Ҫумӑртан вӑл шикленет-тӗр, —
Тетӗп хирӗҫ, — ҫавӑнпа.
Ӑнкармарӗ пӗчӗк Петя:
— Ак паян, уяр чухне,
Мӗншӗн-ха хывмаҫҫӗ, — тет вăл, —
Кӑмпасем шӗлепкине?

Георгий Ирхи

Ĕмӗлке

Эп утатӑп та — утать,
Чарӑнатӑп — чарӑнать,
Кунӗпех ҫапла паян
Уйрӑлмарӗ вăл манран.
Ҫумӑр ҫитрӗ те таҫтан,
Ҫӗтрӗ ӗмӗлке пачах.
Вӑл хӑрать-шим ҫумӑртан?



Сунчӑка ҫӗклес часрах.

Александр Ильин

Чӗвӗлпи

Пӑрӑва ҫаран ҫинчен
Хуса килчӗ Чечекпи.
Пӳрт ҫамкинчи йӑвинчен
Сас парать чӗкеҫ чӗппи:
—   Эпӗ — Чӗвӗл-чӗвӗлпи.
Атя иккӗн туслашар.
—   Манӑн ятӑм Чечекпи, -
Тет хаваслӑ хӗр ача.
—  Тунсӑхларӑм, Чечекпи.
Пушӑ вӑхӑт сан пур-и?
—  Пӑрӑва хупсан, эппин,
Юрлӑпӑр чӗкеҫ юрри.

Николай Ишентей

Ӗҫчен кӗреҫе

Пӗчӗк тимӗр кӗреҫе
Хатӗр яланах ӗҫе.
Юр çавать те, хӗл ларать -^
Кӗреҫем шур юр хырать.

Ҫуркунне килсе ҫитсен
Канӑҫ ҫук-мӗн кӗреҫен:
Шыв юхмашкӑн ҫул уҫать,
Пахчана унтан куҫать.
Тĕрлӗ йывӑҫ, купӑста
Вăл лартма пӗлет ӑста.

Пит маттур вăл, пит ӗҫчен,
Пурпӗрех хӑй ҫеҫ пӗччен
Ним те тăваймасть иккен.
Çавăнпа ҫулла, хӗлле
Эп ялан унпа пӗрле.

Александр Савельев-Сас

Çĕр улми

Ҫӗр улми пӑрахнӑ чух-
- Пӗчӗк-ха эс, сан ӗҫ ҫук, -
терĕç мана аслисем.

—  Юрӗ-ҫке эппин, ӳсем.
Ҫитрӗ сарӑ кӗркунне,



Пахчана чӗнет анне:

—    Ме чӗрес, пуҫтар улма,
Пӗчӗк мар пӑхса тӑма...
Улма ӳснӗ хушӑра
Пысӑклантӑм-ши вара?

Владимир Харитонов

Утӑра

Кур: ҫулаҫҫӗ утӑ
Пӗтӗм ялӗпе.
Выльӑх-чӗрлӗх тутӑ
Пулӗ хӗлӗпе.

Утӑра аппаҫӑм —
Ман чӑтас епле?
Аттене тутартӑм
Пӗчӗк кӗрепле.

Улӑхра халь эпӗ
Аппапа пӗрле.
Вал ырлать: «Типтерлӗ
Эсӗ, Кавӗрле».

Ҫич купа эп пухрӑм...
Пухӑттӑм татах:
Ҫӗр ҫырли тӗл пултӑм,
Чарчӗ вӑл кӑштах.

Александр Савельев-Сас

Петюк

Тук-тук-тук!
Тук-тук-тук!
Иртенпех шаккать Петюк.
Каскалать те ҫапкалать —
Ҫӗнӗ пӳрт ӳссе ларать.

Тук-тук-тук!
Тук-тук-тук!
Туклатать ҫеҫ мӑлатук.
Ӗшенмесӗр ӑсталать —
Ҫӗн гараж кунта пулать.

Тук -тук -тук!
Тук-тук-тук!
Тӑрмашать каллех Петюк.



Тук -тук -тук!
Пӳрнене
Ҫатлаттарчӗ мӑлатук.
У-у-у!-йӗрет Петюк. —
Ма усал эс,мӑлатук?..»
Туклатмасть  халь малатук,
Туклатмашкӑн кăмăл ҫук.

«Эс мана тытма вĕрен,
Кун пек пулмӗ ӳлӗмрен!..»
Тук-тук-тук!
Тук-тук-ту к!
Ӗҫ пуҫлать каллех Петюк.

Денис Гордеев

футбол

Тапатпӑр тӗл — кӗртетпӗр гол, —
Эпир маттур иккен.
Мӗн чухлӗ киленӳ футбол
Кӳрет пире куллен.

Туйса вӑя, савса вӑййа
Вылятпӑр кӑмӑлтан,
Каймасть пӗртте вӑхӑт сая
Спортпа тус пулнӑран.

Петĕр Ҫӑлкуҫ

Ракета

Ӳплештернӗ ик витре,
Айлӑ-ҫийлӗ хунă.
Ку — ракета. Пĕкĕрен
Унӑн рульне тунă.

Чупкалаҫҫӗ тавралла
Иккӗн-виҫҫӗн харӑс:
Кӗҫ ракета каймалла!
Пурте хӑвӑрт ларчӗç.

Ҫӗкленмешкӗн кӑшкӑрса
Коля ирӗк пачӗ.
Ачасем ав хӑраса
Халӗ куҫ хупаҫҫӗ.

Ӳсчӗр-ха айванскерсем —
Космоса ҫӗкленӗҫ
Халӗ куҫ хупакансем
Ун чухне шикленмӗҫ.

Денис Гордеев



Сӑрт патшилле выляни

Тухрӑмӑр тӑвайккине
Сăрт патши пулмашкӑн.
Терткелетпӗр пӗр-пӗрне
Чи ҫӳле тӑрасшӑн

Мăкăль тупрӗ Йӑкӑнат,
Алли чӗрӗк Ирăн.
Орден евӗр ялтӑрать
Кӑвакартнӑ вырӑн.

Ман та шӑйрӑлнӑ сӑмса —
Ыратмасть награда.
Пӗр-пӗрне ыталаса
Виҫҫӗн тан тӑратпӑр.

Николай Ишентей

Эп ҫынсен ятне
пӗлетӗп...

Эп ҫынсен ятне пӗлетӗп:
Анне тетӗп аннене,
Асанне тесе чӗнетӗп
Утмӑлти асаннене.

Темшӗн манӑн пукане
Паллаймасть-ха ҫынсене.
Кам тытсан та аллине
Кӑшкӑрать пӗрех:
«АН-НЕ!»

Николай Симунов

Кукамайӑн миҫе чӑх?

Кукамайӑн миҫе чӑх?
Лайӑхрах, юлташӑм, пӑх.
Иккӗш тухрӗҫ урама
Курӑк вӑрри пуҫтарма.
Хӑваларӗ виҫҫӗшне
Хураҫка кӗлет аине.
Йӑвара ларать пӗри,
Пахчара ҫӳрет тепри.
Пахчари тем кӑтиклет:
«Ҫимелли-ши тупрӑм?» —тет.
Хӑй патне пурне чӗнет.
Миҫе чӑх халь?
Кам пӗлет?



Анатолий Хум

Ҫумӑр

Тартăм эпӗ ҫумӑртан,
Чупрӗ ҫумăр хыҫӑмран.
Ҫывахрах ав ват юман -
Пур-ха ҫӑланӑҫӑм ман.

Ҫитрӗ ҫумӑр васкаса,
Аҫа-ҫиҫӗм кӑларса.
Эх, силлет вăл юмана,
«Тух унтан!» — хистет мана.
Кӗмсӗртетрӗ аслати:
«Эй, итле, этем ачи!
Ҫиҫӗм ҫиҫнӗ вӑхӑтра
Аякка тӑр йывӑҫран.
Шыв ислетнӗ йывӑҫа
Пултарать ҫапма аҫа».

Валентина Тарават

Светофор

Сан умра - асфальтлă çул,
Сан умра кӗрлет хула.
Ҫаванпа эс сыхӑ пул,
Пахкала умри ҫула.

Эх, чупаҫҫӗ вар та вар
Машинсем унта-кунта.
Ак виҫ куҫлӑ светофор
Куҫ хӗсет сана:

—  Тахта!..
—  Эй, ан каҫ ҫул урлӑ! — тет
Хӗрлӗ куҫ. — Инкек ҫеç тупăн!
— Тимлӗ пул! — тесе хистет
Сарӑ куҫӗ те. — Ҫул хупӑ!
Йӑл! ҫиҫет те симӗс куҫ:
— Уттарах! — тет.
— Тавтапуҫ!

Николай Теветкел

Автан

— Кунсерен ӳссе пыратӑп,
Эп кайран кам пек пулатăн? -
Ыйтрӗ чӗпӗ автанран.
—  Эс-и? —



Тет ӑна автан. —
Ман пекех, паллах, пулан:
Кӑкӑр урлӑ шӳлкемеллӗ,
Ҫырла тӗслӗ тӳпеттейлӗ,
Кӑлтӑрмач пек шур хӳреллӗ,
Ҫӗр чавма —
Ҫинҫе чӗрнеллӗ...
Ӳс-ха эс, Петюк!
Кӑт-кӑт-кӑт!
Кук-ку-ру-кук!

Николай Карай

Ленӑпа Кампур

—  Ҫакӑ пӳртӗн хуҫи кам?
Ыйтрӗ Лена Кампуртан.
Йытӑ вӗрчӗ:
— Хам-хам-хам!
Манӑн пӳрт ку,
Хуҫи хам.
Хам-хам-хам!                                                                                                                                                                  
Александр Ильин  

Кушакпа шӑши

Ыратать пӗрмай шăм-шак
Шӑшие хӑваласах,
Мӑртӑхать хура кушак. —
Ҫут тӗнчере ма пур-ши
Йӑрӑ та чее шӑши?
Шӑши тус пулмасанах
Тӑранӑттӑм хӑймапах.

Петӗр Ҫӑлкуҫ

Ĕне

Урамра ӗне тӑрать,
Чарӑнмасӑр муклатать:
— Мук! Мук! Му-у-ук!
Алӑк уҫ, Куҫук!
Илсе килтӗм сан валли
Ашӑ сӗт витре тулли.

Александр Ильин

Кушак ҫури

Кушак çури
Шӑши патне
Ҫыру ҫырать.



Ҫырать-ҫырать те
Ҫырнине саспах вулать:
«Ҫӗклетӗн манӑн кӑмӑла
Пӗр эс кӑна.
Хӗвел ансассӑн
Канмалла кил хӑнана.
Сана эп куртӑм тӗлӗкре
Ӗнер ирпе,
Ҫӳретӗн пек çак кӗлетре
Сар кӗпепе...»
Кушак ҫури татах ҫырать,
Татах вулать.
Лар айӗнче шӑши ларать —
Кулса ярать.

Николай Карай

Ҫуркунне ӑҫта-ши?

Урама тухсан анне
Килчӗ терӗ ҫуркунне.
Савӑнса тӑратӑп —
Таврана сӑнатӑп.

Тӳпере хӗвел хӗртет —
Пӗтӗм халӑх хӗпӗртет.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫырмисен
Шӑнкӑрав пек сассисем.

Тӑрлатаҫҫӗ тӑрисем,
Сиккелеҫҫӗ путексем,
Шӑнкӑрчи те йӑвара...
Ҫуркунни ӑҫта вара?

Николай Симунов

Хӗвеле ятлатӑп

Кӗнӗрен ман хӗвелле
Эп ятлатӑп хӗвеле:
— Ҫу ҫитсен хӗрте-хӗрте
Иртӗхетӗн уй-хирте.
Хӑпаратӑн тӳпене —
Хывтаратӑн кӗпене.
Тӑрӑшатӑн уссӑрах:
Ҫулла пӑчӑ сансӑрах!
Ма хĕлле мĕнпур çĕрте
Çакăн пек хĕрте-хĕрте
Хывтармастăн кĕрĕке?

Николай Симунов



Кĕркунне

Шаннă, ĕнтĕркенĕ
Çамрăк улмуççи.
Сарă тум пĕркеннĕ
Çирĕк йывăççи.
Авăнать йĕлме тек,
Çулçисем чĕтреç.
Кивелми тумли те
Ешĕл чăрăш çеç.

Владимир Харитонов

Сывӑ-и, сентябрь?!

Сывӑ-и, сентябрь?!
Ирт-ха малалла.
Кур: эпир чупатпӑр
Ир-ирех шкула!

Кӑмӑлу сан ырӑ,
Ҫупӑрлан ҫемсен.
Пирӗнпе, тен, пырӑн
Юлмӑн пирӗнтен?

Йӑлкӑшать сентябрь,
Йӑлкӑшать, кулать:
— Ӗҫӗм ман ҫӗр те пĕр
Тӑрӑшас пулать.

Ҫӗр улми пусси те
Ав кӗтет мана.
Садсене те ҫитӗп,
Кӗрӗп пахчана.

Юрӗ-ҫке, атьсемӗр,
Чупӑр шкула май.
Ĕҫӗм ман çĕр те пĕр,
Сирӗн те нумай.

Юрий Айташ

Тавтапуҫ сана, учитель

Тӑрӑшса ӑс-тӑн паратӑн
Кунсерен,
Кашнине ыр пурнӑҫ ҫулӗ
Парнелен.

Ҫавӑнпа кун-ҫул илемлӗ,
Ҫавӑнпа эпир телейлӗ, —



Тавтапуҫ сана, учитель,
Чӗререн.

Ăшӑ кӑмӑллӑ, сӑпайлӑ
Пулнӑран
Эс атте-анне пек ҫывӑх
Туйăнан.

Эс ӗҫре хастар пулмашкӑн
Вӑй кӗртен,
Ҫӗршыва чунтан савма та
Вӗрентен.

Ҫавӑнпа кун-ҫул илемлӗ,
Ҫавӑнпа эпир телейлӗ, —
Манас ҫук сана, учитель,
Нихӑҫан.

Геннадий Юмарт

Кĕр парни

Ҫитрӗ, ҫитрӗ ылтӑн кӗр —
Тарават та пуян хор.
Уҫрӗ эреш арчине,
Парнелерӗ пурлӑхне:
Хӑмӑр кӗпе — юмана,
Хӗрлӗ шӑрҫа — палана,
Ҫыхрӗҫ сарӑ тутӑрсем
Пике евӗр хурӑнсем.
Упа валли — пыл катки,
Чӗрӗп валли — уплюнкки.
Тулли мӑйӑр — пакшана...
Тав тума ан ман кăна!

Людмила Николаева

Шанса пачĕ руль атте

Тахҫанах ман ӗмӗт пурччӗ:
Эх, шофёр пуласчӗ те!..
Хале акӑ пурте курччӑр:
Шанса пачĕ руль атте.
Савӑнса ӑна тытатӑп,
Ҫӗкленсе тапать чӗре.
Ларӑр — эп илсе каятӑп
Ҫитмелли ҫӗре сире.

Ҫил хашка-хашка хӑвалӗ —
Пурпӗр юлӗ хыҫала.
Сахалрах-тӑр ҫав хавалӗ
Шӑхӑрсан та хуҫалла.



— Ну, мӗнле? — ыйтать аттеҫӗм, —
Ятӑн-и чунна уҫса?
—  Питӗ шеп! Машина — ҫиҫӗм! —
Хуравлатӑп йӑл кулса.

Аркадий Казанов

Анне алли

Амӑшне больницӑна
Асатни эрне кӑна.
Кил хуҫийӗ халь Тимук:
Выляма ун вӑхӑт сук.
Ӗнине те сумалла,
Сурӑхне шырамалла,
Чӑх-чӗпне те памалла,
Пахчана шӑвармалла...
Ҫухӑрать сысна ҫури:
Выҫӑпа-ши е юри?
Лаҫӑра та йӗрке ҫук:
Кӳлленсе выртать тип çу.
Таса мар савӑт-сапа
Сахалтан та пĕр купа!
Ӗшенсе хиртен киле
Ашшӗ сӗм ҫӗрле килет.
Апатне пӗҫермелле,
Ашшӗне ҫитермелле.
Уйӑх иртрӗ ҫаплипех,
Кӗрмешсе те тӗрмешсех.
Амӑш килчӗ сывалса,
Тимук ячӗ сывласа.
Халь пӳртре те ҫутӑрах,
Сарнӑ вырӑн — ӑшӑрах.
Ытарми анне алли —
Ҫавӑ тӑнӑҫлӑх палли.

Чакак Ваҫҫи

Ҫутӑ ӗмёт

Чунӑм ман хавхалануллӑ:
Чӗр чунсен салонӗнче
Пурӑнать-ха ылтӑн пулӑ
Хӑйӗн шыв хваттерӗнче.

Виҫӗ ӗмӗт ӗмӗтлентӗм
Пурнӑҫа кӗртес килет,
Аннене ҫавна систертӗм,
Ылтӑн пулă та пӗлет.

Ман пӗрремӗш ӗмӗт: пултăр



Ялапах анне хавас.
Теттесемпеле пӳрт тултӑр
Саванса выляс-кулас.

Эп ракетӑпа вӗҫесшӗн
Виҫҫӗмӗш тӗллев ҫапла.
Ҫутӑ тӳпене ҫитесшӗн
Ҫӗнӗ ҫӑлтӑр уҫмалла.

Хуравне вара пӗлетӗп:
— Ҫапла пултӑрччӗ, юрать,
Аҫуна та, аннӳне те
Лайӑхрах итлес пулать.

Светлана Гордеева
Валерий Кошкин куҫарнӑ

Вӑхӑт ӑҫта?

Аппана чӗнетӗп выляма,
Пиччене кӗтетӗп вулама.
«Вӑхӑт ҫуккӑ!» — теҫҫӗ те мана
Васкаса чупаҫҫӗ вӑрмана.

Ҫук аттен те вӑхӑчӗ нихҫан
Хӑпаймасть вăл телевизортан.
Лавккана чупать анне ялан:
«Ху тӗллӗн вĕрен,     тет, — ан кулян!»

Вӑхӑта эп кунӗ-кунӗпе
Ирттеретӗп хам пуканепе.
Хӑш чухне ыйтатӑп: «Пукане,
Ма пурте ҫухатнӑ вӑхӑтне?

Илме çук-ши лавккаран ӑна,
Килмĕ-ши чĕнсессĕн хăнана
Юрăсем юрласчĕ аннепе
Сӑвӑсем вуласчĕ аттепе...»

Николай Симунов

Пирӗн качака

Йӗтӗн пек ҫемҫе сухалӗ,
Шӑкӑрт-шӑкӑрт ҫут пушмак.
Тӑлӑп пек ула чаппанӗ,
Икӗ шӗвӗрлӗ калпак.

Кур, сарай ҫине хӑпарнӑ
Ту кушакӗ пек вӑр-вар.
Купӑста пуҫне тустарнӑ
Пахчана кӗрсе чал-пар...



Ак мӗнле вӑл «пултаруллӑ»
Пирӗн йӑрӑ качака.
Ялт! çеç сикрӗ вӗрлӗк урлӑ,
Эп ятлатӑп пуҫтаха.

Валем Ахун

Хур аҫи

Шурӑ-хура хур аçи,
Йышлӑ çемйин хуралҫи,
Шав хӑрах ури çинче
Вал тӑрать картишӗнче.

—Хур аçи, хӑрах уран,
Тен, аманнипе тӑран?
Еплерех сана сиплес?
Тухтӑра, тен, чӗнтерес?

— Ка-ка-как! — сас пачӗ хур,
Сып-сывах эп, акӑ кур:
Ик ури те манӑн пур,
Пултарап утма маттур!

Санӑн ыйтӑвна вара
Хуравлатӑп ҫапларах:
Ҫӗре йывӑр пуласран
Эп тӑрап хӑрах уран.

Петӗр Ҫӑлкуҫ

Курак

Чӑваш ялӗнчи курак
Вырӑсла ыйтать:
— Как? Как? —
Ларнӑ та йӑмра ҫине
Каҫӑртать хӑй сӑмсине.
Чӑвашла ыйтсан кӑна
Хурав парӑп эп ӑна.

Николай Симунов

Кӑткӑ

Кунӗпех хыпаланать,
Тем йӑтать, васкать, шырать,
Савалать, шаккать, туптать —
Ҫурт-йӗрне хӑй ҫавӑрать.

Кӑткӑ ҫивӗч те ӗҫчен,
Кӑткӑ ӗҫлӗччӗ темччен.



Анчах кӗҫех каҫ пулать,
Катка тус та ывӑнать.

Людмила Николаева

Тӗлӗнтермӗш тигр

Тайгара пурнать,
Ак мӗнле вăл, итлӗр,
Юрă янратать:
«Эпӗ тигр, хӑрлаккай,
Эп юрлатӑп хама май,
Никамран та хӑр-рамастӑп
Хӑр-раманшӑн хур-рланмастӑп.
Хар-хар-хӑр!
Тӑр-тӑр-тӑр!»

Николай Ыдарай

Хӗлле

Лапка-лапка юр çăвать,
Хура ҫӗре шуратать.
Хура ҫӗре шуратать,
Мамӑк сарнӑн туйӑнать.

Вӑштӑр-вӑштӑр çил вӗрет,
Пите сивӗ чӗпӗтет.
Пите сивӗ чӗпӗтет,
Хӗл ҫитнине пӗлтерет.
Ача-пӑча ярӑнать,
Тӑвайккине якатать.
Тӑвайккине якатать,
Хӗл кунӗпе савӑнать.

Василий Давыдов-Анатри

Хӗллехи ир

Урамра халь ҫатӑр сивӗ,
Тухсанах пите тӑм илӗ.
Хурӑн шурӑ шупӑрпа,
Шур ҫӳҫеллӗ тутӑрпа.

Таврари шап-шурӑ мамӑк
Сивӗпе курнать кӑваккӑн.
Йывӑҫсем ҫинче хрусталь,
Хускатса ан так ахаль.

Хӗллехи хӗвеллӗ ирӗн
Ытарми черчен кӗввийӗ



Пӗр сас-чӳсӗр янӑрать,
Кӑмӑла уҫса ярать.

Лев Кадкин
Галина Матвеева куҫарнӑ

Ҫӗнӗ юр

Хӗл Мучийӗ килсе ҫитрӗ
Инҫетрен, Пӑр ҫӗрӗнчен.
Таврана юрпа вӑл витрӗ
Таврана кӗр сисиччен.

Шура ҫĕлĕк тăхăнтарнăн
Курӑнаҫҫӗ юпасем.
Эрешленнӗ, капӑрланнӑ
Таврари пур йывӑҫсем.

Ҫӑм алсишӗ парнеленӗ
Хӗл Мучи туратсене.
Кӗмӗлпе йӑлт чӗнтӗрленӗ
Чӳрече каррисене.

Раиса Сарпи

Ытарайми хӗл

Хӗл илемӗ, хӗл илемӗ!
Кам кӑна унпа киленмӗ,
Йывӑҫсем — пирӗштисем пек,
Ачасем — асамҫӑсем пек.
Ытарми ҫак вӑхӑта
Кам юратмӗ тупата.
Чи пахи — Ҫĕн ҫул уявӗ,
Хӗл Мучин манми сӑйлавӗ.
Янкӑс, хӳхӗм юрӑсем,
Парнесем, кучченеҫсем.

Петӗр Ҫӑлкуҫ

Хӗл Мучие — вӗри мунча

Шур сухаллӑ Хӗл Мучи,
Асаттен ҫӑка мунчи
Ҫӑвӑнма чӗнет сана:
Ҫу, тасат шур сухална!
Тӑлӑпна хывса парах,
Ӑшшине пар вӑйлӑрах.
Хӑпарса лапка çине



Вут кӑлар ҫине-ҫине!
Ан хӗрхен эс милӗкне
Сиплӗ пулӗ пилӗкне.
Сунас лекнӗ пуль сана,
Эмелле-ха сӑмсуна.
Мунчара тарла вӑрах
Нимӗнрен те ан хӑра.
Пуҫласассӑн ывӑнма
Пӑлтӑра тух ҫӑвӑнма.
Хырса яр шур сухална,
Тӗреклет вӑйна-хална.
Хӑпарса лапка çине
Тепӗр хут пар ӑшшине.
Ывӑт шур çӑматтуна,
Тӑхӑн сӑран аттуна.
Тӑпӑр-тӑпӑр! тутарса,
Пӗр тӑрса та пĕр ларса
Ёлкӑра хавас сӑнпа
Кайран ташлӑпӑр санпа!

Николай Симунов

Марине

Пӗчӗк йӑмӑк Марине
Вӗрентет тĕр тĕрлеме.
Ак илет те ҫиппине
Тытӑнать вӑл ӗҫлеме.

Хӗрелет хӑй, тарӑхать:
— Ман, анне, хитре пулмасть,
Аллине йӗппе тирет,
Уласах вара йӗрет.

— Ан йӗрсемччӗ, Марине,
Ҫӑмӑл мар вал — ӗҫ тени.
Малтан вĕрен йӗркине,
Кайран тӗрлӗн хитрине.

Людмила Сорокина

Путене

Сар хӗвел хӗртсе пӑхать.
Пӑчӑр-пӑчӑр тар тухать.
Ай-ай-ай, мӗн каласси,
Йывӑр кӑшман ҫумласси.

Ана вӗҫӗ курӑнмасть,
Пач пӗтессӗн туйӑнмасть.
Амӑшӗ чеен кулать,
Ывӑлне ҫапла калать:



—  Шет, сисмерӗ вӑл хӑй те,
Пĕтрĕ те иккен йӑран.
—  Ыльӑм, хальччен чӑтнине
Тухарах ана вӗҫне.
Путене унта ларать,
Тӑрӑшсан ҫеҫ тыттарать.
—   Анне, мӗншӗн путене
Пытанать-ха хир вӗҫне?
—  Тухсан курӑпӑр унта,
Тытсах пӑхӑн аллунта.
Юлашки вӑйне пухса
Так! та так! таккать Куҫук.
Шӑрӑхӗ пырать пуссах —
Путенийӗ ҫук та сук.
— Анне, култӑн эс манран,
Путене пулман хирте!
Амӑш Çаплах юптарать,
Кирлӗ йӗрпех чуптарать:
—  Кӗтсе ывӑннӑ пулас.
Кайнӑ. Мӗншӗн айӑплас?
Вăл пи-ит пулӑшрӗ пире
Ҫумлама паян хире.

Чакак Ваҫҫи

Кӗреҫе

Пӗчӗкҫеҫҫӗ кӗреҫе
Юратмасть нимле ӗҫе.
Эп тытмасӑр ӗҫлемест -
Нимӗн те тума пӗлмест.
Пахчана йӑтса тухатӑп:
Йӑран чавтӑр ыриччен.
Сывлӑш ҫавӑрма памастӑп —
Тӑрӑшатпӑр тарличчен.
Юратать иккен ӗҫе
Манӑн пӗчӗк кӗреҫе!
Шав чаватпӑр! Шав чаватпӑр!
Ывӑнсан — выртса канатпӑр.

Николай Симунов

Ака уйӑхӗ

Сиплӗ уйӑх, чӗрӗ уйӑх,
Кӗтрӗмӗр сана, апрель.
Эсӗ — шӑнкӑр шывлӑ улӑх,
Эсӗ — йӑлтӑркка хӗвел.

— Ытарайми ҫанталӑк,
Ҫурӑлса тухас папка...
Ҫӳл тӳпе — кӑвак шӑналӑк —



Вӗҫсӗр-хӗрсӗр сарлака.

Пӑсланса ҫӗр типнӗҫемӗн
Ял тухать уя-хире,
Ҫӗнӗ юрӑ, ҫӗнӗ ҫемӗ
Янраса тӑрать ӗçре.

Симӗс уйӑх, чӗрӗ уйӑх,
Ырӑ уйӑх эс, апрель.
Мӗн тери илем те пурлӑх
Парнелетĕн эс пире.

Юрий Сементер

 Ула такка

Ҫуркуннехи вӑрманӑн
Чӑпар уҫланкинче
Илтейрӗм эп такканӑ
Сасса пуҫ тӗлӗнче...

Ăҫта-ши? Чимӗр, тӑхтӑр!
Хыр тӑрринче, ара,
Вӑрӑм сӑмсаллӑ «тухтӑр» —
Ула такка ларать!

—  Ула таккаҫӑм, тусӑм,
Кӳрсемччӗ, — терӗм, — усӑ:
Пырсамччӗ пахчана,
Сиплеччӗ хурӑна.

—  Пымастӑп, — терӗ кайӑк
Пылак шывне ӗҫме
Пӗлетӗн эс... халь кай та
Вӗрен-ха сиплеме!

Георгий Ирхи

Тӗтре

Уҫланкӑ ыйхӑран вӑранчӗ,
Тӗтре упаленме пуҫлать.
«Хӗвел тухман пулсан аванччӗ», -
Тесе хӑйпе хӑй калаҫать.
Анчах хӗвел канса выртать-и?
Паян та тӑчӗ ир-ирех.
Тӗтре ват çын пек хаш! сывлать те
Куҫран ҫӗтет, вăл çук текех.

Александр Ильин

Улӑхра



Улӑхра ҫулаҫҫӗ утӑ,
Ӗҫ сасси — каҫчен!
— Выльӑх-чӗрлӗх пултӑр тутӑ, —
Тет кашни ӗҫчен.
Кӑкӑр ҫӳллӗ ӳснӗ курӑк
Кӑмӑла ҫӗклет.
Таврара янравлӑ юрӑ
Кайӑк пек вӗҫет.
Ҫулнӑ та ӑна — пухатпӑр
Кӗреплепеле,
Ҫӳллӗ купасем лартатпӑр
Ҫул хӗрринелле...

Александр Ильин

Ҫумӑр

Иртрӗ сулхӑн ҫил вӗрсе,
Ҫиҫӗм йӑлтӑртатрӗ,
Сывлӑша йӑр-яр чӗрсе
Пӗлӗте вӑратрӗ.

Чупрӗ пӗлӗт ҫилленсе,
Аслати кӗрлерӗ.
Ав хӗвел тӗрлет ҫиҫсе
Асамат кӗперӗ.

Ашӑ ҫумӑр савӑнса
Кунӗпе ташларӗ.
Йывӑҫ-курӑк ҫӑвӑнса
Ирӗклӗн сывларӗ.

Юлчӗ чунӑм уҫӑлса,
Таврара пит ырӑ.
Куҫӑмран пӑхать кулса
Анса ӳснӗ тырӑ.

Александр Каттай

Шупашкар фонтане

Хат! та хат! сывлать Ленук
Тинкерсе залив енне:
— Ĕнер пурччӗ, паян сук...
Эх, ӑҫта фонтан, анне?

Еплерех ҫӳл тӳпене
Сирпӗтетчӗ вăл шывне.
Халӗ ваннă пулмалла,
Хӑвӑртрах юсамалла.
Амӑшӗ йӑл-йӑл кулать,



Ачине пуҫран шӑлать.
— Ахалех эс кулянан,
Пӗртте ҫӗмрӗлмен фонтан.

Вал ӗҫленӗ кунӗпе:
Ав епле таса тӳпе,
Сывлӑш уҫӑ та таса —
Тӑранаймӑн сывласа.

Питӗ ывӑннӑ фонтан,
Халь канать вӑл — хӑв куран.
Вӑрансассӑн ирхине
Каллех пуҫлӗ хӑй ӗҫне.

Олег Ялтра

Атьӑр похода!

Иртерех вӑрат-ха,
Анне, ыйхӑран.
Похода тухатпӑр
Ушкӑнпа ыран.

Ăс пухма ҫӳренӗ
Хӗл каҫа шкула.
Глобуса йӗрленӗ,
Тупнӑ сӑрт, хула.

Пал! тапать ҫӑлкуҫӗ,
Чӗрӗлет вӑрман...
Пирӗн юрӑ уҫҫӑн
Юхӗ ян! та ян!

Ту тӑрне хӑпарӑп,
Хӑнӑхӑп анма.
Эп палатка карӑп
Хӳтлӗхре канма.

Кӗрӗпӗр шыва та,
Ишӗпӗр чӑмса.
Кӗмӗл хумлӑ Атӑл
Тӑрӗ хумханса.

Иртерех вӑрат-ха,
Анне, ыйхӑран.
Похода тухатпӑр
Ушкӑнпа ыран.

Владимир Харитонов

Асамат кӗперӗ



Аслати тин ҫеҫ кӗрлерӗ,
Ҫурӗ ҫумӑр ҫаптарса,
Халь вара сӗрен кӗперӗ
Юлчӗ тӳпере тӑрса.
Вӑл чап-чакӑр хӑюсемлӗ,
Тӗрлӗрен тӗсрен вӗсем,
Чӑннипех те пит илемлӗ
Ҫак кӗпер халь, ачасем!
Кам-ши хӑвӑрт ӑсталарӗ
Кӗпере пӗр самантрах?
Улӑхса, тен, пӑхар мар-и
Тупсӑмне пӗлме часрах?

Александр Ильин

Тӗрлӗ тӗс тӗнче тулли

Тӗрлӗ-тӗрлӗ тӗспеле
Ҫут ҫанталӑк витӗнет.
Шур мулкач шур кӗрӗкпе
Шур юр ҫийӗн вирхӗнет.
Сахӑр шурӑ ҫеҫ пулать,
Шывра тӗссӗр ҫухалать.
Сарӑ хӗвел йӑл кулать,
Сарӑ саламне ярать.
Тырӑ-пулӑ кӗр енне
Саралать хӗвел пекех.
Хӗвел ҫаврӑнӑш пике
Сарӑ тутăр пӗркенет.
Хӗрлӗ куҫлӑ светофор
Чарӑнма пире хушать,
Хӗрлӗ сӑнлӑ помидор
Питӗ юратать ӑшша.
Кӑвак тинӗс куҫ виҫми
Сарӑлса выртать умра.
Кӑвак кит ишет шывра,
Шыв сыпать вăл ҫӑвара,
Пӗрӗхтерсе кӑларать,
Ҫӑварта тем хӑварать.
Симӗс-симӗс улӑхра
Симӗс курӑк чашкӑрать.
Тӗрлӗ тӗс тӗнче тулли:
Кӗмӗл пек пӗве пулли,
Чечексем епле хитре,
Сӗт пекех ирхи тӗтре.
Тӗссӗр, тӗксӗм тӗнчере
Кичем пулӗччӗ пире!

Любовь Афлятунова
Виталий Енӗш куҫарнӑ

Хӗвел пике



Хӗрлӗ тухӑҫ хӗмӗнчен,
Шурӑмпуҫ кӑварӗнчен
Тухрӗ кӑмӑллӑ сар хӗр,
Кӗтсе илчӗ тулӑх ҫӗр.
Йӑл кулать те çĕр çине
Тӳперен шевли ӳкет.
Ешӗл тумлӑ ялсене
Ӑшшине вăл парнелет.
Каҫ пуҫтарнӑ хӗлхемне
Салатать «хӗр» ирхине.
Тӳперен хӗвел анать
Ҫут тӗнче ыйха путать.

Клавдия Вишневская

Уйӑх

Уйӑх чӑкӑт пек ҫавра,
Чӑкӑт пек вăл шап-шурах.
«Чӑкӑт пек вăл тутлă пуль?»
Шухӑшлать пӗчӗк Микуль.
Ир пулать те каç пулать,
Уйӑх катӑлсах пырать.
«Кам ҫиет-ши уйӑха?» —
Тĕленсе тӑрать Микуль.
«Чӑланта шӑши пурнать,
Каҫсерен вӑл ҫывӑрмасть.
Ҫав кӑшлать пуль уйӑха», —
Тавҫӑрса илет Микуль.

Петӗр Эйзин

Ҫывăр, уйăх

Сӑпкари ача пек уйӑх
Выртнӑ, лӑпкӑн тӗлӗрет.
Куҫ пӑван асамлӑ тунсӑх
Ҫак сӑнпа, тен, пӗр килет?
Уйӑх, тен, ӗҫленӗ эсӗ
Кӑнтӑрла хастарланса,
Ҫавӑнпа халь ним сисмесӗр
Ҫывӑратӑн мӑшлатса?
Эсӗ каннине чухланӑн
Шӑплӑх килнӗ шӑвӑнса.
Ҫак асамлӑха чунтан эп
Тинкеретӗп савӑнса.

Петӗр Ҫӑлкуҫ

Каппайчӑк Ҫилпе
ырӑ Хӗвел



Каппаять хӑватлӑ Ҫил:
— Эп ҫӳлтен илетӗп пил.
Ак вылятӑп, ак юрлатӑп,
Пӗр вӗҫетӗп, пӗр анатӑп,
Пӳрт тӑрри ҫинче ташлатӑп.
Курса тăр - ак хӑпаратӑп
Ҫӳллӗрен ҫӳле. Хӑвалӑп,
Ҫут Хӗвел, сана кунтан.
Тӗксӗм пӗлӗтсем яратӑп.
Хӑвату черченкӗ сан.
Йӑл та йӑл кулать хӗвел:
Эх, каппайчӑк. Питӗ шел,
Ҫук санра сӑпайлӑх, тимлӗх.
Илеймен ҫӳлтен эс пиллӗх.
Чӗнмен чух ялан килетӗн,
Ашкӑнатӑн, ҫӗмӗретӗн...
Ҫӗр ҫинче те шыв ҫинче
Эс киревсӗр пуринчен.
Кай-ха, пӑрӑн ҫул ҫинчен.
Култӑр савӑнса тӗнче.

Валентина Тарават

Пӗрремӗш юр

Юр ҫӗр каҫипех вӗҫтерчӗ
Мамӑк евӗр ярӑнса,
Хӗл ҫитни ҫинчен систерчӗ
Парӑс евӗр хупласа.
Ир-ирех кушак вӑранчӗ,
Пӑхрӗ те чӳречерен
Карӑнса тӑма вӑтанчӗ
Тӗлӗнсе чун-чӗререн.
Кам капла тума пултарнӑ?
Тӗлӗнтермӗш!
Ах тӗнче!
Тахӑшӗ такса тултарнӑ
Шур хӑйма кил картинче.
Чӗлхине кушак ҫуларӗ,
Чупса тухрӗ урама,
Сӑмсине юр кӑтӑкларӗ —
Ӗмӗт кайрӗ харама.
Силленсе ҫилленнӗн пулчӗ:
Тутлӑ мар-мӗн, ай тур-тур!
Кӳршӗсен кушакӗ кулчӗ:
— Хӑйма мар ҫав ку, шур юр.

Светлана Гордеева
Валерий Кошкин куҫарнӑ

Ытарма ҫук хитре



Сар хӗвел йӑл кулать тӳпере.
Шевлипе ҫупӑрлать вăл пире
Сивӗ хӗл иртнине систерсе,
Ҫуркунне ҫитнине пӗлтерсе.
Шурӑ юр ирӗлет васкаса.
Ытарма сук хитре вăл, таса.
Туй тӑваҫҫӗ хӗрсех тумламсем
Ҫурт тӑрри хӗррипе ӳкнӗҫем.
Кӑнтӑртан таврӑнаҫҫӗ вӗҫсе
Кураксем, шӑнкӑрчсем, чӗкеҫсем...
Кӑвак пӗлӗт мӗнпур талккӑшпе
Тӗрӗленнӗ чӑваш тӗррипе.

Михаил Мерчен

Ҫулла

Ҫӗнелсе капӑрланчӗ тӗнче,
Улӑхра ҫӗр пин тӗслӗ чечек.
Лӗпӗшсем вӑй выляҫҫӗ унта,
Лӗп ҫилпе чӳхенеҫҫӗ каҫчен.
Ах, тӑхтар-ха тухмашкӑн утта!

Александр Пӑртта

Аслатиллӗ ҫумӑр

Янкӑр тӑрӑ тӳпере
Ҫула тухнӑ пӗлӗтсем,
Шурӑ пулнӑран пире
Мамӑк пек курнаҫ вӗсем.
Ҫиҫрӗ ҫиҫӗм йӑр та яр!
Хуп-хура пӗлӗтсене
Хӑваларӗ (ах, хаяр!)
Ҫавра ҫил вӑрман енне.
Вирхӗнчӗҫ килӗсене
Урамри шӗвӗрккесем.
Ан йӗпентӗр — кӗпене
Тытрӑм эп те чĕркесе.
Аслати кӗрленипе
Ҫурӗ ҫумӑр, ҫавӑнтах
Карӑнчӗ... темле кӗпер —
Ҫичӗ тӗслӗ ҫут ахах.
Тухрӗ пӗлӗт хыҫӗнчен
Сар хӗвел йӑл-йӑл кулса.
Курӑнать чӳречерен:
Ҫӳл тӳпе каллех таса.
Тухрӑм эпӗ — чун хавас! —
Кӳлӗ пулнӑ урама,
Ҫумӑр шывӗпе ҫӑвас
Питӗме те аллӑма...



Вӑрӑм Палюк

Вӑрттӑнлӑх

Куккӑш килнӗ хӑнана
Пӗчӗк Петӗрсем патне.
Юратать вăл ачана,
Чуптӑвать сантал питне.
— Пысӑкланнӑ шӑллӑм ман
Салтакран эп киличчен! —
Ачана мачча таран
Ҫӗклесе тӑрать темччен. —
Илеес ҫук палласа, —
Чарӑнмасть салтак ҫаплах, —
Кӑтартсамччӗ каласа
Епле ӳсрӗн-ха каплах?
-Пулӑп халӗ санпа тан, —
Тавӑрать ача кулса,
Пӗлтерем сана чунтан:
Пур ман вӑрттӑнлӑх, кукка.
Ҫӑм арлать те кукамай,
Тепӗр чух йӗки ӳкет.
Эп илсе парсан пӗрмай:
«Пысӑк пул, мăнукăм», -  тет.
Час-часах атте килте
Карта-хура тӳрлетет.
Эп пӑта парсан илсе:
«Пысӑк ӳс эс, Петӗр»,  -  тет.
Е аппа сӗрет урай
Пулӑшап ӑна пӗрмай,
Ҫакӑншӑн вӑл хӗпӗртет:
«Пысӑк ӳс эс, Петӗр»,  - тет.

Пӗлтӗм, - терӗ куккӑш, - халь
Эс ларман иккен ахаль,
Ҫӳремен ӗсӗклесе,
Пысӑкланнӑ ӗҫлесе.

Александр Савельев-Сас

Пирӗн телей

Пӗррехинче аннерен,
Те халиччен илтменрен:
«Телей тени — мӗн тени?»
Тесе ыйтать Сӑпани.
Анне ӑна йӗркерен,
Мӗнпур чунтан-чӗререн
Ҫурӑмӗнчен лӑпкаса
Ăнлантарчӗ каласа:
«Эсӗ паттӑр ҫитӗнни,



Ача садне ҫӳрени,
Унта вӑйӑ выляни —
Телей ҫавӑ, Сӑпани.
Мӑн заводсем шавлани,
Хирте тыр-пул кашлани,
Эпир лайӑх пурӑнни —
Телей ҫавӑ, Сӑпани.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхни,
Спутник вӗҫсе ҫӗкленни,
Ҫӗршыв ӳсни, сарӑлни —
Телей ҫавӑ, Сӑпани.
Эпир сана юратни,
Пире эсӗ итлени,
Маттур, лайӑх вӗренни —
Телей ҫавӑ, Сӑпани...»

Василий Давыдов-Анатри

Ӗмӗт

Кӳршӗре, ик-виҫ кил урлӑ:
Юра тантӑшӑм пурнать.
Питӗ чӑрсӑр та хӑюллӑ
Ӗмӗтпе ҫунатланать.

Вӑрттӑн халӗ систересшӗн
Унӑн ӗмӗтне сире:
Ҫитӗнсессӗн ҫул ҫӳресшӗн
Вӗҫсӗр-хӗрсӗр тинӗсре.

Ҫавӑнпа халех шутлать вӑл
Парӑслӑ карап тума,
Ӑнтӑлать куллен шкулта та
Пуринчен малта пыма.

Юра хӑй вӑл питӗ шухӑ:
— Пулӑпах, — тет, — капитан
Килӗшетӗп: лайӑх шухӑш,
Ĕмӗт çитӗ тӑрӑшсан.

Хам пирки кӑштах калас-и?
Штурманах пулас пуль теп.
Карапа çултан пӑрмасӑр
Тӗрӗс илсе пырӑп эп.

Юлташпа таҫти ҫӗре те
Ĕмӗт пур çитсе килме.
Чӗнӗпӗр, туссем, сире те
Пирӗнпе ҫул ҫӳреме.

Петĕр Çăлкуç



Кивӗ пушмак

«Пушмаку апат  ҫиесшӗн,
Асӑрхарӗ асатте. — Кӗт, ҫитерӗп». —
Ҫӗнетсессӗн 
Пулĕ  вăл каллех «тетте».
Кӑшт кӑна хӑть пулӑшмашкӑн
Хатӗрлентӗм ваттине —
Пушмака тӑрантарасшӑн
Хӗрхенмерӗм пӑттине.
Асатте пӳрте кӗрсессӗн
Кулса ячӗ сасӑпах:
«Пушмака юсас тесессӗн
Ҫӗнетес урӑхларах.
Ҫӑварне те карнӑ вирлӗ,
Чылай чалӑшнӑ кӗлли.
Пӑтӑ мар, пӑта ҫеҫ кирлӗ
Юсав ӗҫӗсем валли».

Светлана Гордеева
Валерий Кошкин куҫарнӑ

Ляпук

Ляпук пушмак тӑхӑннӑ —
Пӗри шӑши ҫурин пек,
Тепри пӑши урин пек.
Утса пырать урампа
Хӑрахшарӑн пушмакпа.

Сылтӑм ури шак-шак-шак!
Сулахайӗ лак-лак-лак!
Пӗр пушмакӗ Урпашра,
Тепӗрийӗ — Муркашра.

Ҫынсем лӑх-лӑх кулаҫҫӗ,
Варӗсене тытаҫҫӗ.
Пирӗн Ляпук шав утать,
Пушмакӗшӗн савӑнать.

Анатолий Тимофеев-Ыхра

Амӑрту — вӑй-хал уҫҫи

Ҫу. Ир кӳлӗм. Укӑлча.
Шӑкӑрин тӑрать ача.
Пурте сывлӑхлӑ, хастар.
Йыхравлать хаваслӑ старт.

Ăмӑрту — вӑй-хал уҫҫи.
Шӑхӑрать шӑхличӗ — ши!
Чӑтӑмлин ҫӗнтермелле,



Финиша ӗлкӗрмелле.

Ух! Ах! Чупӑр хӑвӑртрах!
Тупӑшар хастаррӑнрах.
Кам малта? Кам чемпион?
Кӗр! кӗрлерӗ стадион.

Николай Ишентей

Кушак ҫурипе шӑшисем

Кантӑк янаххи ҫинче
Ҫывӑрать кушак ҫури.
Мӑр-мӑра ҫурӑмӗнчен
Ачашлать хӗвел ури.
Аялта, урайӗнче,
Туй тӑваҫҫӗ шӑшисем.
Кушак тус турилккинчен
Тутанаҫҫӗ сӗт вӗсем.
Ак мӑр-мӑр кӗҫех вӑранчӗ,
Тӑчӗ вăл ура çине.
Шӑшисем тарса пытанчӗҫ,
Вӑрттӑн чӑмрӗҫ сакайне.
Тимлесех вӗсем сӑнарӗҫ
Пӗчӗк-пӗчӗк хушӑкран,
Пӗр-пӗрне вара каларӗҫ:
— Асӑрханӑр кушакран.

Андрей Растворцев
Юрий Сементер куҫарнӑ

Ӳстӗр хурӑн хӳтӗре

Ҫамрӑк хурӑн ҫырмара
Шӑнса кайнӑ, тӑр-р! чӗтрет.
— Эп шывра тӑра-тӑра
Чирлеме пултарӑп, — тет.
— Каласам, епле кунта
Лекрӗн чӑнкӑ ҫырантан?
— Ҫурхи ҫумӑр çĕр хута
Ҫурӗ, ҫурӗ те, кайран
Ире хирӗҫ ҫырмана
Куҫса анчӗ-ҫке ҫыран.
Мӗн кĕтет-ши халь мана,
Кам хӑтарӗ шыв-шуртан?
«Йывӑҫа пулӑшмалла», —
Шухӑшларӑм та кӗҫех
Илтӗм хӑвӑрттӑн алла
Ҫивӗч вӗҫлӗ кӗреҫе.
Инкекри ҫак хурӑна
Лартрӑм куҫарса тӳрех
Ҫӗнӗ типĕ вырӑна.



Хӳтлӗх тупрӗ вăл тинех.
Ушкӑн шурӑ хурӑнпа
Пĕр йышра вăл паянтан.
Хӗпӗртерӗм ҫавӑнпа
Эпӗ пӗтӗм кӑмӑлтан.

Александр Ильин

Пулӑра

Йывӑҫ-курӑк типшӗрет,
Ҫав тери хӗвел хӗртет.
Атӑл тӑрӑх кимӗпе
Вӑштӑрти ҫил уҫҫипе
Аттепе ишетпӗр ирӗк,
Кӗсмене тытатпӑр ҫирӗп.
Тӑкӑнса юлать ҫут кӗмӗл
Шыв ҫине кӗсменсенчен.
Йӑлкӑшать хӗвелӗн хӗмӗ
Кӑн-кӑвак хумсем ҫинче.
— Пуллине вӗҫертмӗпӗр,
Тытӑпӑр, пӗҫерӗпӗр, —
Тет атте. Хӑй пӗкӗ евӗр
Авӑнать те спиннингне
Кӑларать туртса чӗнмесӗр
Йӑпӑрт-йӑпӑрт пуллипе.
Пӑсланать шӳрпе хуранӗ,
Хӑнана килме ан манӑр.
Карттуса пуҫран хывар,
Тав тӑвар юхан шыва.

Людмила Симонова

Юмах ен

Ку мӗн ҫӗршывӗ?
Юмах ен!
Камсен ҫӗршывӗ?
Ачасен!
Кунта ик арӑслан
Ҫӗре антарнӑ хӗвеле,
Кӑнтӑрлапа ялан
Унпа выляҫҫӗ пӳскелле.
Кунта кам аслӑ?
Ачасем!
Камсем хаваслӑ?
Ачасем!
Кунта шур упаран
Кашни ача илет парне:
Пире вăл шӑнасран
Парать хывса хӑй кӗрӗкне.
Камсем юрлаҫҫӗ?



Ачасем!
Камсем ташлаҫҫӗ?
Ачасем!
Кунта мулкачӑсем
Пан-пан ҫапаҫҫӗ параппан,
Слонсем те тӗвесем
Утаҫҫӗ харӑс хыҫалтан.

Юрий Сементер

Улӑм, Хӑмпӑ, Ҫӑпата

(Вырӑс халӑх юмахӗнчен)

Пурӑннӑ тет пӗр ялта
Улӑм, Хӑмпӑ, Ҫӑпата.
Пӗрре ешӗл ҫуркунне
Вӗсем кайнӑ сертене.
Пырсан-пырсан ҫул ҫинче
Курчӗҫ: улӑх хӗрринче
Ҫырма юхать шавласа,
Сар хӗвелпе ҫуталса.
Мӗскер ӗнтӗ тумалла?
Мӗнле каçса каймалла?
Ларт пире эс ху ҫине,
Илсе каҫар леш енне,
Хӑмпӑна пур кӑмӑлтан
Сӑмах хушрӗ Ҫӑпата.
Хӑмпӑ пӑхрӗ ун ҫине,
Туйрӗ йывӑр пуласса.
Ҫавӑнпа хӑй сӑмахне
Вӑл пуҫларӗ тӑстарса:
Эп черченкĕ те ҫӳхе,
Пултараймӑп хальлӗхе.
Ҫил вӗрсессӗн вӗҫсе кайӑп,
Манах тӑвӑр кайран айӑп.
Хывӑр каҫӑ Улӑмран,
Вăл маттур ҫӗр хут манран.
Улӑм сӑлтав шырамасть,
Ĕҫрен тарма шутламасть:
Пулать каҫӑ, ҫул уҫать,
Уншӑн хӑй те савӑнать.
Çырма урлă чи малтан
Каçма тивет Çăпатан.
Çинçе Улăм чăтаймасть,
Вăйĕ çук ун, йăтаймасть,
Хуçăлать вăл хăвăртах - 
Шыва чăмать Çăпата.
Кулать Хăмпă лăхлатса,
Икĕ аллине шарт! çапса.
Кулнă май тулса пырать,
Сывлăшпа хăй чыхăнать.
Ахăлтатрĕ-ахăлтатрĕ,



Пычĕ-пычĕ карăнса,
Тÿсеймерĕ-çке, çатлатрĕ
Çитмĕл чĕлпĕклĕ пулса!

Кам кӗнӗ пахчана?

(Юмах)

Те ирпе, те каҫхине,
Кампур ҫывӑрнӑ чухне,
Тахӑш кӗнӗ пахчана,
Йӑкӑртнӑ купӑстана.
«Ах тур-тур! -
Тет Кампур. -
Вӑрра халех тытмасан
Хамах лекет хуҫаран».
«Кам-ши кӗнӗ пахчана?
Каласамччӗ эс мана», -
Ыйтрӗ вал Качакаран,
Шӗвӗркке мӑйракаран.
«Ме-ке-кек! Ме-кек! Эп мар!
Эп пӗлместӗп, эп курман,
Кайса ыйт ав Сыснаран
Вараланчӑк сӑмсаран».
«Кам-ши кӗнӗ пахчана?
Каласамччӗ эс мана», -
Ыйтрӗ Йытӑ Сыснаран
Вараланчӑк сӑмсаран.
«Нӑрӑх-нӑрӑх! Ҫук, эп мар,
Купăста эп вӑрламан.
Чӑхсем кӗнӗччӗ унта,
Ҫавсем çине, тупата».
Картишӗнче шӑй та шай,
Картишӗнче лай та лай.
Кампур вӗрет хӑр та хар!
Чӑхсем тараҫ чӑл та пар!
Киккирикки сар Автан
Хӑрамарӗ Йытӑран,
Сиксе ларчӗ ун ҫине,
Сӑхрӗ вăл çине-çине:
«Чӑхсене ма хӑвалан?
Тасаран ма айӑплан?
Пахчана чӑхсем кӗмен,
Купӑста вӗсем ҫимен».
«Кам-ши кӗнӗ пахчана?
Каласамччӗ эс мана», —
Ыйтрӗ Йытӑ шур Хуртан,
Шур Хуртан   тӑсмак мӑйран.
«Ки-как! —

кӑшкӑрчӗ шур Хур.
(Шартах сикрӗ ват Кампур.)
Пӗлейместӗп ҫав, курман,



Ыйтса пӑх-ха Кушакран.
Ҫывӑрмасть вӑл каҫхине,
Ҫав пӗлет кам кӗнине».
«Кам-ши кӗнӗ пахчана?
Каласамччӗ эс мана», -
Ыйтрӗ Йытӑ Кушакран
Йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫут куҫран.
Кушак шӑртне тӑратса
Сӑмах хушрӗ чашкӑрса:
«Хӑвах ҫинӗ эс ӑна.
Халех калап хуҫана.
Вӗрентет-ха вăл сана
Сыхламашкӑн пахчана».
Кам-ши кӗнӗ пахчана?
Йытӑ тӑрать хурланса,
Качака — йӑл-йӑл кулса.

Петӗр Эйзин

Тилӗпе Ула курак

Юптару

Ҫӑвать кӑна япшар чӗлхеллӗ Тилӗ:
Ула куракӑм, эсӗ маншӑн пурнӑҫ пилӗ!
Леш те юлсах каясшӑн мар унран:
- Эс, Тилӗ тусӑм, маншӑн тӑванран тӑван.
Чунтан калатӑп, хакли ҫук санран!
Хайхискерсем пӗрне-пӗри ачашшӑн ҫупӑрлаҫҫӗ,
Пыл пек, ҫу пек сӑмахсемпе мухтаҫҫӗ...
Ват Чӗрӗп ҫак сӑмахсене илтсен
Вӗсем патне йӑкӑртатса пырать хуллен.

Пикемӗрсем, сире ырӑ хыпар эп пĕлтерем:
Инҫех те мар, шӑп хамӑр ӗшнерех,
Илемлӗх конкурсĕ пулать иккен,
Питех аванччӗ иксӗр те унта ҫитсен,
Пире талантӑрпа тӗлӗнтерсен...

-  Аха, -  тет Тилĕ, - пит кӗтеттӗм-ха куна
Ку уявра, пӗлетӗр-и, 
тивӗслипе хак параҫҫех мана!
Тӑхта-ха, чим-ха, - тет ӑна Ула курак,  унта
Эп пулмалла пӗрремӗш вырӑнта!
Куна илтсессӗн Тилӗ тарӑхса каять:
Пӗрремӗш вырӑнта? Ай, катемпи!
Мӗнле вăл калаҫать?
Сан пек айван мала ӑçтан тухать?
Тин ҫеҫ пӗрне-пӗри мухтакансем
Ҫапла сапма пуҫларӗҫ сив хӗлхем.
Куракӗ Тиллине хӑрӑмпала сӑрлать,
Леш Курака ҫӗр чӑтайми хурлать.
Тапранчӗ вӑрманта шӑй-шай,



Пур кайӑк тĕлĕнсе кӑна тӑрать... Ай-яй!

Туссем, хӑш чух илемлӗх вӑййинчен ҫапла
Пулса тухать камитлӗ япала.

Елена Светлая
Юрий Сементер куҫарнӑ

Шкула

Ҫанталӑк тӳлек те капӑр
Хӗвел хӑпарать ташласа.
Чӗнет вӗренме сентябрь
Пире ӑшшӑн ырӑ сунса.
Сыв пул, ытарми, илӗртуллӗ,
Хаваслӑ каникул, сыв пул!
Паян ав каллех хӗпӗртӳллӗн
Уҫать алӑкне савнӑ шкул.
Эпир ҫӑвӗпе кӗтнӗ мар-и
Ҫак чаплӑ, манми саманта.
Халь акӑ тинех ҫупӑрларӗ
Пире вăл мӗнпур кӑмӑлтан.
Кашнин питӗнчех йӑлтӑр кулӑ,
Ҫиҫеҫҫӗ вут-хӗмӗн куҫсем.
Аван-и, юратнӑ шкулӑм,
Аван-и, туссем, тантӑшсем?!
Янрать шӑнкӑрав кӗмӗл саслӑн,
Ӑс-хакӑл пухма вӑл чĕнет.
Уҫатпӑр телейлӗн, хавассӑн
Асамлӑ пӗлӳ алӑкне.

Петӗр Ҫӑлкуҫ

Пире кирлĕ мир

Аслӑ ҫӗр, ĕмĕр-ӗмӗр эс пурӑн,
Парнеле ҫынсене ырлӑх-пил.
Ҫут тӗнчемӗр юрлатӑр маттуррӑн,
Савнӑ ҫĕр, ҫавра ҫӗр -  пирӗн кил.

Ҫӗр ҫинче пурӑнсан туслӑ халӑх
Хӑратаймӗ ӑна вутлӑ ҫил.
Пурӑн, ҫӗр, ҫыннусем савӑнмалӑх,
Савнӑ ҫӗр, ҫавра ҫӗр — пирӗн кил.

Сывӑ пултӑр этемлӗх кун-ҫулӗ:
Хӗвелтен, ҫӗр, ялан шевле ил.
Нихӑҫан та ан юхтӑр куҫҫулӗ,
Савнӑ ҫӗр, ҫавра ҫӗр — пирӗн кил.

Аркадий Лукин



Калаҫу

— Атте, пит сивӗ-ҫке тулта паян,
Ҫил уҫҫинче кӑштах тӑрсан
Кӗҫех юр кӗлетке пулан...

— Ҫапла. Анчах та салтаксем
Хӑйсен посчӗсенчех тӑраҫҫӗ.
Сыхлаҫҫӗ ҫӗршыва вӗсем,
Пӗри те ӑшӑ шырамаҫҫӗ.

— Атте, ытла та шӑрӑх-ҫке паян.
Вӗри хӑйӑр ҫине выртсан
Ӳтӳ кӗҫ пиҫсе кайӗ сан...

— Ҫапла. Анчах та салтаксем
Хӑйсен посчӗсенчех тӑраҫҫӗ.
Сыхлаҫҫӗ ҫӗршыва вӗсем,
Пӗри те сулхӑн шырамаҫҫӗ.

— Атте, сив ҫумӑр ислетет паян,
Тӑкать пуль тӗпсӗр каткаран
Тухан кӑна — лачкам пулан.

— Ҫапла. Анчах та салтаксем
Хӑйсен посчӗсенчех тӑраҫҫӗ.
Сыхлаҫҫӗ ҫӗршыва вӗсем,
Пӗри те хӳтлӗх шырамаҫҫӗ.

Юрий Сементер

Юрататӑп, аннеҫӗм, сана

Юрласа парар-и ҫепӗҫ юрӑ
Сарӑ хӗвел пек аннемӗре.
Ӗмӗр-ӗмӗр эсӗ сывӑ пурӑн,
Ах, аннемӗр, эс пӗртен-пӗрре.

Ӑнӑҫу та ҫут телей сунар-и
Йӑлтӑр ҫӑлтӑр пек аннемӗре.
Пӗр-пӗрне куҫран пӑхса кулар-и.
Ах, аннемӗр, эс пӗртен-пӗрре.

Тав туса ачашшӑн ыталар-и
Хӳхӗм чечек пек аннемӗре.
Савӑнса кӑна ялан пурнар-и,
Ах, аннемӗр, эс пĕртен-пӗрре.

Петӗр Ҫӑлкуҫ

Ҫул уҫрӗ Гагарин



Никам та ҫитменччӗ
Тӗнче уҫлӑхне.
Гагарин ҫӗкленчӗ
Ҫӳле, тӳпене.

Вӑл вӗҫрӗ те килчӗ
Ҫӗр чӑмӑрӗ тавра.
Тӗнче кӗтсе илчӗ
Ăна, паттӑра.

Ҫул уҫрӗ Гагарин
Инҫе, космоса.
Эй, юрӑ юрлар-и
Ăна мухтаса.

Пурте тав тӑватпӑр
Раҫҫей ҫыннине,
Нихҫан та манмастпӑр
Ун чаплӑ ятне.

Василий Давыдов-Анатри

Хӗвеллӗ Май

Камӑн Май илемӗшӗн
Кӑмӑлӗ ҫӗкленмӗ-ши,
Камӑн пулас килмӗ урамра?!
Чыслӑ-сумлӑ ватӑлӑх,
Пирӗн харсӑр ҫамрӑклӑх,
Юрӑ янӑрать йӗри-тавра.
Вӗлкӗш, ҫут ялавӑмӑр, —
Яланах уявӑмӑр,
Савӑнӑҫлӑ та ирӗклӗ
Юратнӑ ҫӗршывра.
Ӗҫ умне тӑрсассӑн,
Уява тухсассӑн —
Ҫӗкленетпӗр пинӗ-пинӗпе.
Пурнӑҫӑмӑр тулӑх,
Савӑнӑҫпа пурлӑх
Ĕмӗрлӗх туслашрӗҫ пирӗнпе.
Ĕҫлӗ ҫын телейӗшӗн,
Мирлӗ кун илемӗшӗн
Тӳпене ҫӗклетпӗр ялавсем.
Шурӑ кӑвакарчӑн пек
Вӗҫтӗр пирӗн юррӑмӑр,
Ҫиттӗр вăл кашни хула-яла.
Вӗлкӗш, ҫут ялавӑмӑр!
Яланах уявӑмӑр,
Савӑнӑҫлӑ та ирӗклӗ
Юратнӑ ҫӗршывра.
Николай Евстафьев
Ҫӗнтерӳ уявӗ



Ҫунапа шуса хӗл иртрӗ,
Килчӗ ырӑ ҫуркунне.
Ҫӗнтерӳ уявӗ ҫитрӗ,
Юрлӑр унӑн юррине.

Юхса тӑтӑр уҫӑ сасӑ
Инҫете кайса ян-ян.
Аслӑ халӑхӑн хавасӗ
Пулмалла хитре паян.

Тӗпренех ҫапса аркатнӑ
Ҫакӑ кун вăл тӑшмана.
Савӑнса Мускав янратнӑ
Салютпа пур таврана.

Саламланӑ та тав тунă
Халӑх паттӑрӗсене, —
Сывлӑх суннӑ, ырлӑх суннӑ
Хӑйӗн улӑпӗсене.

Савӑнса паллӑ тӑватпӑр
Майӑн тӑххӑрмӗш кунне.
Пурте харӑссӑн калатпӑр:
«Пултӑр Мир, Хӗвел, Анне»!

Иван Малкай

*    *    *

Чӑваш юрри — кӗсле юрри
Чӑваш тӗрри — кун-ҫул тӗвви.
Сас хыҫҫӑн сас,
Йӗр ҫийӗн йӗр,
Чӗре кӗвви тӗрре кӗрет,
Тӗрре курсан юрлас килет.
Васкать, тимлет ӗҫчен алли.
Пит-куҫӗнче — хӗвел кулли.
Чӑваш-хресчен ака тӑвать,
Акнӑ тырри шӑтса пырать.
Сип-симӗс улӑх ешерет
Пыл хурчӗ нӑрласа иртет.
Кĕпе арки, саппун, сурпан
Тĕрлет Илем ан хыҫҫӑн ан.
Сас хыҫҫӑн сас,
Йӗр ҫийӗн йӗр,
Чӗре кӗвви тӗрре кӗрет,
Тӗрре курсан юрлас килет.

Светлана Асамат

Кӗнеке



Кӗнеке!
Эс — пире вӗрентекен,
Пысӑк ӑс парнелекен,
Ӗҫлемешкӗн чӗнекен.
Кӗнеке!

Кӗнеке!
Эс — пире вӑй кӳрекен,
Ҫӗнтермешкӗн пиллекен,
Ҫут малашлӑх сӗнекен.
Кӗнеке!

Кӗнеке!
Эс — пире ӳстерекен,
Инҫете вӗҫтерекен,
Ӗмӗте ҫитерекен.
Кӗнеке!

Ю. Сементер

Ҫӗнук

Йӑл! та йӑл! кулать Ҫинук,
Телейли унран халь ҫук:
Ҫӗнӗ кӗпе, ҫӗн саппун,
Ҫӗнӗ сумка та пур ун.
Йӑлтӑр-ялтӑр пушмаксем,
Тетрадьсем, кӗнекесем...

Ма-ши пухнӑ ҫак мула?
Каймалла кӗҫех шкула.
Витлешетӗп: «Эй, Ҫинук!
Ҫинук мар эс халь  -  Ҫӗнук».

В.Тарават

Кая юлсан

Петӗр шкула хатӗрленчӗ.
Питне ҫурӗ, тирпейленчӗ,
Питӗ хӑвӑрт тумланса
Пӑтӑ ҫирӗ васкаса —
Ҫитрӗ урока юлса.
Мӗншӗн-ха ӗлкӗреймерӗ?

Утнӑ май йӑлт асӑрхарӗ:
Кайӑк вӗҫнине сӑнарӗ,
Йытӑ ҫурине сӑйларӗ,
Кӳршипе те сӑмахларӗ,
Вӑхӑчӗ вара кӗтмерӗ.

С. Гордеева



(В. Кошкин куҫарнӑ)

Тыт мана

Эй, чуп, хӑвала!
Пирӗнпе пӗрле выля!
Уруна мӗн-ма аран
Сӗтӗрсе утса пыран?
Чирлӗ-чӗрлӗ çын пекех
Эс ҫӳретӗн тек-текех.
Пул вӑр-вар, ан пул лӳппер,
Спортсмен пек эс ут чипер.
Эй, чуп, хӑвала!
Пирӗнпе пӗрле ... 

Г. Юмарт

Ураллӑ купӑс

Купӑс тӳмисем çине
Пусрӗҫ Сантӑр пӳрнисем.
Тӑссан ҫеҫ пӗрмисене
Курӑнаҫҫӗ урисем.
Ун çине кушак ҫури
Тӗлӗнсе пӑхать, итлет.
Хӑлхаран ӑна тепри:
«Ку  ураллӑ купӑс», -  тет.

Н. Карай

Лаша

Урай тӑрӑх тӗпӗр-тӗпӗр
Ман лашам ҫӳрет.
Хушӑран вăл тиха евӗр
Хыттӑн кӗҫенет.
Урхамах мана ӳкерчӗ,
Тарчӗ сак айне.

Ҫамкана сакпа лектерчӗ,
Ҫурчӗ кӗпене.
Лашама эсир пӗлетӗр
Каласан ятне.
Ман пичче —
Хаваслӑ Петӗр —
Унӑн вырӑнне.

В. Эктел

Пукане



Пӗчӗк тусӑм, пукане,
Ма ӳкертӗн пуканне?
Ăҫта хутӑн урине
Пӗчӗк упа ҫуринне?
Ма тиркерӗн апатне:
Тутанман та салатне,
Упӗнтернӗ чашӑкне?
Ах, тирпейсӗр, ах, наян,
Мӗн хӑтлантӑн эс паян?
Малашне сана ялан
Ертсе çÿрĕп хампалан.

Н. Симунов

Ăмсанса пӑхать Кампур

Автан килчӗ хуларан,
Автан килчӗ пасартан.
Паян питӗ пуян вӑл —
Тем чул тетте туяннӑ.
Пур ун халӗ параппан,
Пукане, пӳске, баян,         |
Шӑнкӑрав та,
Кӑлтӑрмач та,
Урхамах та - тем те пур.
Савӑнпах ӗнтӗ, куратӑр,
Ӑмсанса пӑхать Кампур.

П. Ҫӑлкуҫ

Алёнка теттисем

Хушка кушак, путек,
Сар кӗпеллӗ пукане —
Харӑс темиҫе тетте
Хучӗ вӑл сӗтел сине.
Итлемеҫҫӗ теттесем,
Кушак ӳкрӗ урайне.

— Эп сана, Мӑрмӑр! — тесе
Вӑл кӑнтарчӗ пӳрнине.
Пукане ҫыхасшӑн мар
Сар ҫеҫкеллӗ тутӑрне.

— Пултаратӑн вӗт шӑнма, —
Тет Алёнка теттине.
Упине, ҫӑмламасне,
Ташлама хушать вӗҫрен.
Леш силлет вара пуҫне
Пружинсем пушаниччен.
Попугай, кӑвак сӑмса,



Аптратать Алёнкӑна,
Ни тӑмасть вӑл ҫакӑнса,
Йӑванма пӗлет кӑна.

—Ан пас эс хитре вӑййа, —
Тет Алёнка вӗрентсе.
Ашкӑнчӑк попугая
Тӑратать вӑл кӗтесе.

Д. Гордеев

ххх
Тӑн-тан! Тӑнкӑл-тан!
Тӑнкӑл-тӑнкӑл! Тӑнкӑл-тан!
Тӗлӗнтермӗш пукане
Парнелерӗ асанне.
Вырттарсассӑн ҫӗкленет,
Ташламашкӑн пикенет.
Кӗвӗлет кӑшт тайӑлсан:
— Тӑнкӑл-тӑнкӑл! Тӑнкӑл-тан!
(Выртма пӗлмен ҫак Ванюк.)

М. Волков

Суха тӑватпӑр

Павӑл тусӑмпа пӗрле
Тÿсме çук кӗрле-кӗрле
Тракторла вылятпӑр:
Суха сухалатпӑр!

Хамӑр     чӗркуҫҫи ҫинче.
Пӗр каҫалӑк пуҫӗнче
Хирӗҫ ҫаврӑнатпӑр
Кӗр-рӗс! ҫапӑнатпӑр.

Ян! янрарӗ пуҫӑм ман,
Хӗлхем тухрӗ куҫӑмран...
Хӗрхенетӗп Павӑла —
Ҫулӑм хыпмӗ-ши ӑна?

Н. Симунов

Улах

Анне кайнă пасара,
Атте кайнӑ сунара.
Йӑмӑкпа пире  улах.
Тӑрмашатпӑр хамӑрах.

Пӗҫерес улах пӑтти, —
Тет ман йӑмӑк Ултутти.
Вӑл кӗрпе илсе кӗрет.



Лӑкӑр-лӑкӑр! шыв вӗрет.

Кӗрпине ярас виҫсе —
Сарӑлать кӗрпе пиҫсен.

Тӑрӑшатпӑр йӑмӑкпа —
Пӑтрататпӑр кашӑкпа.
Ак хушатпӑр услам ҫу.
Питӗ тутлӑ. Чӑтӑм ҫук.

Пиҫрӗ пӑтӑ пӑртакран.
Ак ларатпӑр апата.
Ху пӗҫернӗ апатран
Тутли ҫук пуль, тупата.

В.Тарават

Пӑрҫа хуралҫисем

Эпир, ҫамрӑк ачасем,
Пӑрҫа ҫиме кайрӑмӑр,
Хуралҫине курсассӑн
Ҫырмана тармарӑмӑр.
Уй хуралҫи туяллӑ,
Ыйтрӑмӑр та, чармарӗ:
Ҫийӗр,     терӗ, хураллӑр!..

Пусӑ вӗҫне хӑй кайрӗ.
Акӑ ҫырма пуҫӗнчен
Качакасем пӑхаҫҫӗ,
Хуралҫӑсем сисиччен
Симӗс пӑрҫа вӑрласшӑн.
Пульккӑ йытӑ хӑратсан
Качакасем шарт сикрӗҫ,
Хӳрисене тӑратса
Аслӑ ҫулалла ӳкрӗҫ.
Эпир пӑрҫа ҫирӗмӗр,
Карттуса тултартӑмӑр,
Йӑмӑксене патӑмӑр.

М. Волкова

Пулӑра

Хураҫка тусӑмпала
Кайрӑмӑр эпир пулла.
Хӗвел хытӑ хӗртнипе,
Питӗ шӑрӑх пулнипе
Типсе кайнӑ пирӗн кӳлӗ,
Курӑнмасть унта халь пулă.
Ак мӗнле иккен шӑпа —
Кӳлленчӗкре ик шапа
Кваклатса лара парать,



Пиртен кулнӑн туйӑнать.

Н. Карай

Карамель-тарамель

Пӗчӗк йӑмӑкӑмҫӑм Катя
Мӗншӗн ҫапла хӑтланать-ха?
К вырӑнне Т теет,
Мана пит тӗлӗнтерет.
Эп ӑна чӗнетӗп: «Катя!»
Хуравлать мана вал: «Татя!»
«Кулӑ» тетӗп — «тулӑ» тет.
«Коля» тетӗп — «Толя» тет.

—   Катя, Катя, ан васка,
Васкакан сикет вакка.
Уҫӑмлӑн, хуллен К те.

—    Тӑнласам, пичче, Т теп.
—   Юрĕ, тек ан тарӑхтар,

Халӗ сӑмахсем калар:
Кӑнтӑр!
Тӑнтӑр!

— Мӑкӑль!
— Мӑтӑль!
— Мӑкӑнь!
— Мӑтӑнь!
Карамель!
Тарамель!
Карусель!
—Тарусель!
—  Куккурук!
— Туттурут!
— Татя, Татьӑҫӑм, тала:
Мӗн тӑвас ман санпала?

П. Ҫӑлкуҫ

Сăмах вăййи

Кастрюльте, плита ҫинче,
Тутлӑ ҫеҫ яшка вӗрет.
Урамра, кил умĕнче,
Манӑн тус Кампур вӗрет.

— Сивӗ, — тет вăл, — сил вӗрет,

Шӑнтӑм эп, Кирук, хытах.
Ман валли эс чей вӗрет,



Ӑшӑнасчӗ хӑвӑртрах.

И. Малкай

Кӑвак ӳкерчӗк

Петӗр ларнӑ шӑпланса,
Тем тӑвать хӑй тӑрӑшса.
Эпӗ пытӑм та пӑхатӑп,
Ак мӗскер унта куратӑп:
Кӑвак курӑк хушшинче
Кӑн-кӑвак чечек ларать,
Кӑвак хурӑн тӑрринче
Кӑвак шӑнкӑрчӑ юрлать.
Кассӑн-кассӑн çил вӗрет,
Кӑвак тырӑ хумханать.
Кӑвак тӗслӗ тӳперен
Кӑн-кӑвак хӗвел пӑхать...

П. Эйзин

Лашапа Кашкӑр

Пӗр кунхине выҫ Кашкӑр-кашаман
Тухать тӑрантармашкӑн хырӑмне.
Курать Лаша ҫӳренине.
Ун-кун шутланӑ-шутламан
Пĕр мел тупать,
Лаша патне пырса калать:
—  Салам юдташӑма!
Юратчӗ-ши ыйтма?
Епле пурнан?
Е ӑнсӑртран сыв мар пулсан
Сана эп чӗртӗп самантрах.
—   Эй, Кашаман,
Сурать-ҫке ман кайри ура, —
Калать Лаша выҫ Кашкӑра.
— Апла пулсан пӑхам ӑна...
Лаша патне пырать кӑна —
Хайхи тапать те ҫамкаран,
Кайса ӳкет выҫ Кашкӑр-кашаман.

Юхма Мишши

Йӗп те пур,
ҫип те пур

Пӑлтти-палтти
Сиккелесе кам ҫӳрет?
Куянсем.
Ак вӗсем.
Тупнӑ вӑйӑ, пӑхӑр-ха!



Пӗрин урлӑ пӗри,
Теприн урлӑ тепри...
— Ай!
— Мӗн пулчӗ?
Чӑрсӑрри,
Харсӑрри
Турат сине лекрӗ.
Шӑлаварне,
Чи хаклине,
Ҫурмаранах ҫурчӗ.
Ак инкек:
«Йӗп те ҫук,
Ҫип те ҫук.
Мӗнле саплас халь ӑна?»
—  Ним.
Йӗп те пур,
Çип те пур.
—Ăçта?
— Сип арлама
Эрешмен
Пит ӑста.
Йӗппине,
Киввине,
Хӑйне кирлӗ маррине,
Илме пулать чӗрӗпрен.
Йӗп тупрӗҫ,
Ҫип тупрӗҫ,
Шӑлаварне сапларӗҫ.

Г. Харлампьев

Тиха

Сакӑлта та чанккама,
Йӑлтӑркка, яка,
Юратать ачашланма
Уйӑхри тиха.
Кунсерен ӗҫе тухать
Амӑшӗпеле —
Е кая тӑрса юлать,
Е иртет каллех.
Ҫӑмӑл пултӑр кӑшт тесе
Юнашар утать.
Амӑшӗ ҫавна сиссе
Ҫӑмӑлрах туртать.

Ю. Сементер

Кушак ҫури

Макӑрать кушак ҫури,
Пылчӑкланнӑ ун ури.
Хӗрхенет ӑна Алюш,



Илсе парӗччӗ калуш.
Анчах темшӗн сутуҫсен
Ҫук-ҫке пӗчӗк калушсем.
Л. Сорокина

Сар чӑх

Кӑнтӑрла иртсен ҫуран
Сар чӑх килчӗ пасартан.
Тем те пур ун сумкинче.
Хӑй кӑшт ырнӑ ҫул ҫинче.
Килсенех вăл чӗппине
Тӑхӑнтартрӗ сар кӗпе.
Картишне ыттисене
Сапса пачĕ сар кӗрпе.

Н. Карай

Чанасем

Кинеми мӑрйи сине
Пухнӑ хӗл чанасене.
Ӑшӑнма урисене
Вӗсем чикнӗ мӑрьене —
Кинемин вутти ҫунмасть,
Кӑмаки вуҫех туртмасть.

Н. Карай

Путене

Путӗр-путӗр путене
Савать тулӑ пуссине.
Ир пуҫласа каҫченех
Шӑрантарать юррине:

— Пӗт-пӗл-тӗк те пӗт-пӗл-тӗк,
Ҫӑкӑр ҫиме пӗлен-тӗк
Ҫитӗнтерме пӗлмелле,
Хура-шурне тӳсмелле.

Ту суха, акса ӳстер,
Выр та авӑрт эс, пӗҫер.
Ан ӳркен ҫеҫ — пилӗк ав,
Халӑх калĕ сана тав.

А. Партта

Астутарчӗ



Шурӑ сурӑх пӑранларӗ.
Шур путек ҫӳрет сиксе.
Кӗркури унпа вылярӗ
Тӗкӗшмешкӗн вӗрентсе.
Вӑхӑт иртрӗ сисӗнмесӗр,
Пысӑкланчӗ шур така.
Ҫамки ҫинче шушкӑ евӗр
Икӗ пысӑк мӑйрака.
Пĕр кунне сак так! тутарчӗ
Хыҫалтан Кӗркурине.
Ахӑртнех, вӑл астутарчӗ
Кам тӗкме вӗрентнине.

А. Савельев-Сас

Уяр

Хӗрлӗ-хӗрлӗ, чӑпар
Пӗчӗк чӑмӑр уяр
Мак пӳрне вӗҫӗнчен
Анчӗ курӑк сине,
Ҫумӑра сиснӗрен
Хыпаланчӗ килне.

Хӗрлӗ-хӗрлӗ, чӑпар
Пӗчӗк чӑмӑр уяр
Ав пытанчӗ епле!
Темех мар ҫурт ҫукки:
Шӑнкӑрав чечекки
Питӗ селӗм ӳпле.

Н. Ишентей

Ҫумӑр ташши

Шӑпӑр-шӑпӑр, тӑпӑр-тӑпӑр,
Пултаруллӑ эпӗ — пӑхӑр:
Ташламашкӑн пикенсен
Мана çук та ҫитекен.

Пӳрт тӑрри хитре те капӑр,
Ташламашкӑн питӗ такӑр.
Чарӑнмасӑр савăнам,
Шӑвӑҫа янраттарам.

Ҫӗр сине ак сиксе анӑп.
Йывӑҫ-курӑк маншӑн савӑк.
Манпа туслӑ пурнакан
Ӗмӗр ырӑ куракан.

Вӑй-хал пӗтрӗ, ывӑнатӑп,
Ҫӗр ӑшне эп сӑрхӑнатӑп.
Кӑҫалхи ҫу иртиччен



Ан мансамӑр ман ҫинчен.

А. Пӑртта

Аслати

Ҫиҫрӗ ҫиҫӗм йӑлтӑр-ялтӑр,
Ал арманӗ кӑлтӑр-кӑлтӑр
Ҫынсӑр-мӗнсӗр авӑртать,
Сассипе хӑй хӑратать.

В. Эктел

Асамат кӗперӗ

Ҫичӗ тӗслӗ кӗвенте —
Те ҫухатнӑ хуҫине
Чӗвен тӑнӑ шыв сине,
Кармашать хӑй пӗлӗте.
Ман унта ҫитесчӗ терӗм,
Чупрӑм-чупрӑм     ҫитеймерӗм

В. Эктел

ххх

Пӳрт хыҫӗнче ӑшӑра
Аçа кушак мӑрлатать.
Ҫӳлте курак ушкӑнра
Кӑраклатса ҫуйӑхать.
Чӗвӗл-чӗвӗл ҫерҫисем
Хӳме çине сырӑннӑ.
Унта-кунта эрешмен
Карта тытса ҫавӑрнӑ.
Хӗвел ҫути йӑвашрах,
Ҫуллахи пек ӑшӑтмасть.
Вӑрманӗ те ав шӑпах,
Кайӑк юрри янрамасть.

Хумма Çеменĕ

ххх
Ҫитрӗҫ сивӗсем,
Шӑнчӗҫ пӗвесем,
Мамӑк пек шап-шур
Ӳкрӗ кӑпӑш юр.
Выртрӗ ҫӗр вара
Ҫывӑрма тинех
Сивӗ ҫапасран
Тӑлӑп витӗнсех.

А. Галкин



Ӑсату

Ял ҫумне ҫерем çине
Ларса тухнӑ кураксем.
Кӑнтӑра кураксене
Ӑсатаҫҫӗ чанасем.
— Чипер кайӑр, кураксем! —
Ҫуйӑхаҫҫӗ чанасем.
—Чипер юлӑр, чанасем! —
Янрашаҫҫӗ кураксем.
Кураксем сиккелесе
Кар ҫӗкленчӗҫ тӳпене.
Юр пӗрчи вӗлтӗртетсе
Ӳкрӗ ман тута сине.

Н. Карай

Юр

Вӗлтӗр-вӗлтӗр
Вӗлкӗшеҫҫӗ
Лӗпӗшсем.

Шурӑ чӗнтӗр
Пӗркенеҫҫӗ
Урамсем.

Ушкӑн лӗпӗш
Анса ларчӗ
Ал çине.

Сивӗ сӗлкӗш
Тулса ларчӗ
Ҫӗр çине.

Лӗпӗш мар-мӗн —
Вӗлтӗр-вӗлтӗр
Юр ҫӑвать.

Эп каларӑм —
Шӑллӑм пӗлтӗр —
Хӗл ларать.

В. Эктел

Тӑвайкки

Хӗл Мучи ҫат чӗпӗтет
Хӑлхана, пите.



Илӗртет-ҫке пурпӗрех
Тӑвайкки пире.

Теветкеллӗн, тупата,
Чӑнкӑ вырӑнтан
Вирхӗнетпӗр тусӑмпа
Ҫӗн ҫунашкапа.

Йыхӑрать пире хӗлле
Тӑвайкки куллен.
Ярӑнатпӑр тӗттӗмччен,
Кӑмӑл туличчен.

Л. Смолина

Хӗллехи кунсем

Ачасем лармаҫ килте —
Иртенпех тулта.
Каҫ та пулнӑ — халӗ те
Хӗвӗшӳ унта.

Пичӗсем хитре, кӗрен —
Пан улми майлах.
Урамран епле кӗрен
Ырмасан вӑйлах?

Сывӑ пултӑр çунашка,
Йӗлтӗрпе коньки!
Савӑнар-и ҫакнашкал,
Ку вӑл — чи пахи.

Л. Афлятунова
(В. Енӗш куҫарнӑ)

Тӑвайкки

Ак хайхи — тӑвайкки
Уҫрӗ мар-и кӑмӑла.
Ҫулне тупнӑ ҫунашки
Вирхӗнет çил ҫунатла.

Мӗн чул савӑнӑҫ куллен
Парнелет сив хӗл тӗнчи.
Киленет чун-чӗререн
Пирӗн ял ачи-пӑчи.

П. Ҫӑлкуҫ

Хӗллехи хирте

Хӗллехи уй-хир илемлӗ,
Калама та сук хитре.



Пин-пин йӑлтӑр ҫӑлтӑрсемлӗ
Курӑнать вӑл инҫетрен.

Илӗртет пире ир кӳлӗм
Ҫавӑнпа тӑван уй-хир.
Самантрах пушанӗ пӳлӗм
Йӗлтӗр сырӑпӑр эпир.

Вӗҫтерсе кӑна пыруҫӑн
Хыҫа юлӗ сил ачи.
Сывлӑш сиплӗхлӗ те уҫӑ
Султан пӑрӑн, Хӗл Мучи!

Л. Смолина

Юр пӗрчи

Тӗлӗрет уйра калча
Витӗнсе шап-шур юрпа.
Ешӗлскер шӑнмасть пачах
Кӑпӑшка кӑна тумпа.

Шӑнас ҫук-ха хурӑнсем
Шурӑ шупӑрлӑ вӗсем.
Сивӗ-ҫке юр пӗрчине,
Ҫав тери черченскерне.

Л. Салампи

Пукане

Пӗчӗк савнӑ пукане,
Кӗҫ килет ӗҫрен анне.
Эп ҫуман тирӗксене,
Пуҫтарман вырӑнсене.

Пуканеҫӗм, пукане,
Час кӗрет тултан анне.
Шӑварман чечексене,
Шӑлайман-ха урайне.

Пуканеҫӗм Кулине,
Пулӑшсам Маринене.
Тирпейлер-ха кил ӑшне,
Хӗпӗртетӗр ман анне.

Л. Сорокина

Ташлать Илемпи

Тулта сивӗ çил кашлать.



Пӳртре Илемпи ташлать.
Пӑхать кантӑкран сивӗ çил,
Пӑхать, тӗлӗнет сивӗ çил:
Ташлать Илемпи, ташлать,
Шӑвать вăл, ишет акӑшла.
Хулне вылятать кӗвӗ май,
Пуҫне вӗлт! ухать шунӑ май.
Алне Илемпи вӑшт! сулать,
Ташланӑ май йӑл-йӑл кулать
Е вырӑнтах вӗл! ҫаврӑнать.
Сиксе тӑпӑрт-тӑпӑрт! тӑвать.

Р. Сарпи

Ҫуркунне

Ылтӑн хӗвел, сар хӗвел
Ирӗлтерет шур юра.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать
Пирӗн касри урамра.

Палюк урам варринче
Пӗчӗк пӗве пӗвелет,
Сарӑ хӗвел ӑшшинче
Юрла-юрла вӑл ӗҫлет.

Ҫут шыв тулать пӗвине —
Палюк чунтан савӑнать.
Ярать пӗчӗк карапне —
Шывра карап ярӑнать.

В. Давыдов-Анатри

Чуччу

Ӑсталарӑм пӗчченех
Эп паян чуччу.
Ярӑнатӑп киленсех,
Кӑмӑлӑм — сар ҫу.

Савӑнма пӗччен кичем,
Чӗнтӗм шӑллӑма.
Мӗн тери аван, туссем,
Иккӗн ярӑнма.

П. Ҫӑлкуҫ

Чӑваш ачи

Чӑваш ачи чӑвашах —
Чунӗ ӗҫре яланах.



Пӗр ҫул хушши сӑпкара
Пиеленсе пиҫӗхет.
Ик ҫул хушши вӑйӑра
Ирӗкленсе ҫитӗнет.
Виҫӗ ҫула ҫитсессӗн
Витре йӑтма вӗренет.
Тӑват ҫула ҫитсессӗн
Тукмак тытма тӗлленет.
Пилӗк ҫула ҫитсессӗн
Пилӗк авма сӗмленет.
Ултӑ ҫула ҫитсессӗн
Уя тухса вӗҫтерет.

Н. Ыдарай

Эп хамах

Никамран та маларах
Эп паян вăрантăм.
Вырӑна та эп хамах
Майласа пуҫтартӑм.

Ҫӑвӑнтӑм сивӗ шывпа,
Тӑхӑнтӑм, тумлантӑм.
Пӗчӗк симӗс лейкӑпа
Чечексем шӑвартӑм.

Ҫинӗ хыҫҫӑн эп хамах
Чашӑк-тирӗк ҫурӑм.
Чӑхсене те эп хамах
Апат пама тухрӑм...

Эп халь пӗчӗк пепке мар,
Эп халь пысӑк ӗнтӗ.

П. Эйзин

Ӳкерчӗк

Ҫӗнӗ пӳрт ӳкертӗм,
Турӑм мӑрйине.
Тухрӗ сар хӗвел те
Янкӑр тӳпене.

Пӗлӗтсем шап-шурӑ,
Пысӑк мӗлкесем...
Хумлӑ-хумлӑ тырӑ —
Анлӑ уйӗсем.

Яштака шур хурӑн
Лартрӑм ҫӑл умне.
Сад ӳкерсе хутӑм



Чӳрече умне.

Татӑк хут анчахчӗ
Тин ҫеҫ ман умра.
Пурнӑҫ сӑн-сӑпачӗ
Чӗрӗлчӗ унра.

Р. Сарпи

Наçтук

Пирӗн Наҫтук пит маттур,
Ӗненмесен кил те кур.
Чӑхсене хӑех пӑхать,
Пахчана ирех тухать.

Чупа-чупа шыв йӑтать,
Тирпейлет йӑрансене.
Юрла-юрла тӑрӑшать,
Шӑварать хӑярсене.

Сар ҫӑмха пек чӗпӗсем
Хӗпӗртеҫҫӗ вăл тухсан.
Хура кушак ҫурисем
Сӗт кӗтеҫҫӗ Наҫтукран.

Нӑрик-нӑрик чух-чухне
Ачашласа ӳстерет.
Амӑш килте çук чухне
Ҫупа ҫӑкӑр ҫитерет.

Л. Сарине

Пӗчӗк Анна

Чарӑнмасӑр ӗсӗклет
Пирӗн пӗчӗкҫӗ Анна.
Кам-ши ӗнтӗ ҫав тери
Кӳрентернӗ-ха ӑна?
— Шыв хӗррипе пынӑ чух
Темле пӗчӗкҫӗ чӗр чун
Шӑмпӑрт! сикрӗ шывалла,
Путса вилчӗ пулмалла.
Пит шеллерӗм эп ӑна, —
Тет йӗре-йӗре Анна.

А. Васан

Кӗске ыйхӑллӑ кушак

Кӗске ыйхӑллӑ кушак
Ир-ирех ӗҫлет: шак-шак



Чӳлмекне ӳпне вырттарнă
Хӑймине унтан пуҫтарнӑ
Тарӑн тирӗкри аша
Ҫисе янӑ апӑрша.
Ларнӑ та вăл сак çине
Тӑрӑшсах ҫӑвать питне.

Мӑр-мӑр-мӑр! Петюк, вӑран!
Пит нумай эс ҫывӑран.
Пӗл: ир таракан валли
Кӗреке ялан тулли.

В. Тарават

Кӳлӗре

Хур чӗппи пӗрремӗш хут
Анчӗ кӳлӗ хӗррине.

—Шывалла пӗр шиксӗр ут,
Ан хӑра, — тет чӗппине
Амӑшӗ, унтан хуллен
Кӗчӗҫ тӗкӗр пек кӳлле.

Хур чӗппи путмасть иккен,
Ярӑнса ишет епле!
Хур ами хӗпӗртесе
Юнашар ишсе пырать,
Вӗрентни пӑсмасть тесе
Чарӑнмасӑр какалать.

А. Ильин

Ыра çне

Кӗтӳ ансан каҫхине
Хамӑр ӗне сассине
Эп таҫтанах паллатӑп,
Хапха умне тухатӑп.
Ӗне калать: «Му-ук, му-ук!
Мана илме хирӗҫ тух!
Хирте шӑрӑх пулнипе
Ӗҫес килет кунӗпе».

М. Волкова

Чӗрӗп кулать

Икӗ нӑрӑ чӗрӗпе
Йӗп сутаҫҫӗ пӗр ирпе.



Чӗрӗпӗ кулса ярать,
Кулнӑ майӑн тавӑрать:
«Эх, эсир ытла айван!
Эпӗ хам йӗпрен пуян.
Пӗтӗм пӗвӗм йӗплӗ ман».

К. Чуковский

Пакша

Йывӑҫ тăрăх сиккелет
Ҫӑмламас пакша.
— Эй, пӑх-ха, илемлӗ те, —
Тетӗп юлташа.

Хӑвӑлне кӗрсе каять,
Мӑйӑр шӗкӗлчет;
Каялла сиксе тухать,
Чӑйлатса илет.

Клентӗр евӗр хӳрине
Кукăртайнă хай,
Шӑп пӗр ҫуллӑх мӑйӑрне
Пуҫтарайнӑ хӑй.

С. Шавли

Ула такка

Чалтӑра куҫ, чал сухал,
Кӗске кӗрӗк, пурҫӑн йӗм,
Мӗн шыратӑн, мӗн сӑхан,
Мӗн таккатӑн, мӗн ҫиен?

— Эп шыратӑп шӗкӗсем
Йывӑҫа хыт таккаса.
Пӗтчӗр йывӑҫ мурӗсем,
Вӑрман пултӑр тап-таса.

М. Сениэль

Путене

Каҫхине е ир енне
Тухӑр тулӑ пуссине,
Итлӗр путӗр путенен
Янкӑр уҫӑ сассине.
Пӗт-пӗлтик! Пӗт-пӗлтик!..
Шӑнкӑрав пек чӗтренет.

Авӑтать ҫине-ҫинех



Йӑпӑр-йӑпӑр путене.
Пӗлтерет вӑл ҫынсене
Тулӑ хӳхӗм пулнине.
Пӗт-пӗлтик! Пӗт-пӗлтик!..
Хирӗпех халь илтӗнет.

Ю. Петров

Ҫуркунне

Ир иртет те, каҫ пулать,
Ҫуркунне те ҫывхарать.
Кунран-кунах ӑшӑтать,
Хӗвел ҫути сарӑлать.

Сӑрт тӑррисем, вӑрмансем,
Пӗтӗм ҫуна ҫулӗсем
Хуралаҫҫӗ... Хӗл иртет,
Тусем урлӑ ҫу килет.

Ӑшша хирӗҫ ҫӳҫесен
Ҫурӑлаҫҫӗ кӑчкисем.
Ялти пӗчӗк ачасен
Хӗпӗртеҫҫӗ чӗрисем.

Хумма Çеменĕ

Ҫавӑнпа хитре тӗнче

Сад пахчи шав ирӗлет,
Ешерет е хӗрелет,
Улшӑнать куҫ умӗнче —
Ҫавӑнпа хитре тӗнче.

Сивӗре те ӑшӑра
Тӳпене сӑнать йӑмра,
Кайӑксем турат ҫинче —
Ҫавӑнпа хитре тӗнче.

Ярӑнса ырсан пурте
Эп вӑр-вар кӗреп пӳрте,
Пур анне, атте, пичче —
Ҫавӑнпа хитре тӗнче.

А. Савельев-Сас

Ҫумӑр умĕн

Килчӗҫ ҫитрӗҫ пӗлӗтсем,
Килчӗҫ кӗрлесе.
Пӗчӗк ҫеҫ хур чӗпписем



Тарчӗҫ шимплетсе.
Кӗмсӗр-кӗмсӗр тутарса
Илчӗ аслати.
Килне тарчӗ пӑрахса
Пирӗн кас ачи.

Алармань пек ҫавӑрать
Ҫилӗ таврара.
Хӑлтӑр-халтӑр тутарать
Ку вӑл ҫумӑра.

П. Ҫӑлкуҫ

Тӗтре

Сӗт евӗр ҫӑп-ҫӑра тӗтре
Упаленет ирпе ҫӗртре.
Упаленет вӑл, пӗтӗрнет,
Питрен ачашшӑн сӗртӗнет.

Кӗҫех хӗвел курӑнмалла —
Тӗтре тарать ҫырманалла.
Шыв пек юхать, тӗлӗнмелле,
Унпа пӗве хӑть пӗвеле.

В. Енӗш

Уйӑх ачи

Ҫутӑ уйӑх каҫхине
Куртӑм шыва кӗнине.
Чӑмпӑлтатать, ҫӑвӑнать,
Таса питшӗн савӑнать.

Касса кайсах алхасать,
Мана куҫран ҫутатать.
Чӑтаймасӑр ҫутине
Пӑхса илтӗм тӳпене.

Ак тамаша, вӑт тӗнче!
Уйӑх хӑй вырӑнӗнчех.
«Ачи пулчӗ-тӗр шывра?»
Шухӑшларӑм хам ӑшра.

А. Пӑртта

Иртрӗ кун

Иртрӗ кун, хӗвел анать,
Вăл канма вӗҫтерчӗ.
Тӳпери сар хунара



Тахӑшӗ сÿнтерчӗ.

Сырса илнӗ тӳпене
Йӑлтӑр ҫӑлтӑр йышӗ,
Тинкереҫҫӗ ҫӗр ҫине,
Куҫ хӗсеҫҫӗ ӑшшӑн.

Тем тесен те ҫӑлтӑрсем
Хӗвелпе тӑванлӑ:
Аппӑш кайнӑ та — вӗсем
Вылямашкӑн аннӑ.

Л. Симонова
(Н. Теветкел куҫарнӑ)

Ҫурхи илем

Акӑ хӗл те иртсе кайрӗ,
Ҫитрӗ кӑмӑллӑ апрель.
Чыс туса ӑна пуҫ тайрӗ
Сарӑ ҫӳҫлӗ ҫут хӗвел.

Шевлипе вӑл ачашларӗ
Ялсемпе хуласене.
Амӑш евӗр ҫупӑрларӗ
Чӗтрекен ҫерҫисене.

Хӗвеле сиссе вӑранчӗ
Шӑнкӑр сасӑллӑ шыв-шур.
Ҫурҫӗрти килне ӑсанчӗ
Ушкӑн-ушкӑн кайӑк хур.

А. Ыхра

Вӗреннӗ Лаша

Кӗчӗ пӳрте Лаша
пӗринче.
Вӗреннӗ Лаша
Хыврӗ кӗрсенех
Пальтопа калуша,
Лаша иртнӗ май
перӗнмест сӗтеле.
Вӑл ӳкермерӗ
Пукана.
Ак пычӗ, ҫывхарчӗ
хуллен ман ума.
Вара сывлӑх сунчӗ мана.
Унтан
Манпа, Катьӑпа, Петӗрпе
Ӗҫрӗ вал чей чип-чипер.
Ним те тӑкмарӗ вăл
хӑй сине,



Вăл вар(а)ламарĕ
Сӗтел ҫиттине.
Шăп-шăпăрт ларчĕ,
Кĕçенмерĕ вăл хыттăн,
Хăй
Чей куркине
Тирпейлĕн тытнă.
Ак вăл тутăрпа тутине те шăлайрĕ.
"Тавах!", - терĕ те
Питĕ ăшшăн пуç тайрĕ.
Кÿрши еннелле çаврăнать 
Пуç таймашкăн,
Каларĕ:
"Каçарăр,
Ман вăхăт каймашкăн.
Юлчĕç килте
Ман ачаш тихасем.
Çапах
Ачасем-çке вĕсем!"
Вара калушне,
Пальтине тăхăнса
Каларĕ:
"Тепре куриччен!"
Шак-шак! сасă çеç
Янраса юлайрĕ вара хыçĕнчен.

Г. Спагир

Лӑпкӑ ҫӗршывра

Тулли кӗмӗл уйӑх
Тахҫанах ҫӑвать
Сӗмлӗхпе хупланнӑ
Лӑпкӑ ҫӗршыва.
Ҫавал шывӗ — тӗкӗр —
Ӗмĕт тӳпене.
Ҫыран тӑрӑх вӗтлӗх
Чӳхет кӑтрине.

Акӑ унӑн ешӗл
Кипки ӑшӗнче
Сасӑсем ҫӗкленчӗҫ
Кӑвайт кутӗнче.
Тӑлӑпа ҫӳреҫҫӗ
Унтах лашасем.
Тинкӗл-тин-н! юхаҫҫӗ
Шӑнкрав сассисем.
Кӗҫех юрӑ тӑсрӗ
Пӗри ушкӑнтан.
Вӗтлӗх ахӑлтатрӗ
Таврара — ян-ян...
Акӑ ахӑр сасӑ
Вӗтлӗхрен тухса
Ҫавал шывӗ тӑрӑх



Вӗҫрӗ улӑха.
Ҫурхи улӑх лӑпкӑ,
Сывлӑшра — таса.
Вăл хирех ӑсатрӗ
Вӗтлӗхри сасса...
Тулли кӗмӗл уйӑх
Паҫӑрах ҫӑвать
Сӗмлӗхпе хупланнӑ
Лӑпкӑ ҫӗршыва...
Ҫаплах улӑх, хирӗ
Саспа чӳхенет.
Хӗлхемлӗ кӑвайчӗ
Ҫунать те сÿнет...

Н. Янкас

Туслӑх сӑмахӗ

«Юрататӑп» сӑмах
Марилле янӑрать,
Чӑвашла янӑрать,
Тутарла янӑрать.
Вăл кашни чӗлхере
Чечек евӗр хитре:

—     Ератем!
—     Юратап!
—     Яратам!

Юрӑ пек вăл ӗлккен
Кӑмӑла ӑшӑтать.
Пуҫа йывӑр килсен
Ырӑ шухӑш парать.
Ҫав сӑмах илтӗнсен
Савӑнан чӗререн:

—     Ератем!
—     Юратап!
—     Яратам!

Марие тӗл пулан,
Чӑваша тӗл пулам,
Тутара тӗл пулан —
Тус-тӑванлӑ пулан.
Хуть ӑҫта эсӗ пул,
Вӑл сӑмах — санӑн ҫул,

—     Ератем!
—     Юратап!
—     Яратам!

Хӗвелле, уйӑхла
Вăл пире ҫупӑрлать.



Ӑсансассӑн ҫула
Ҫӑлкуҫ пек ҫутатать.
Туслашан унпалан —
Вӑйли пулмӗ санран.

—     Ератем!
—     Юратап!
—     Яратам!

Ҫакӑ пирӗн сӑмах —
Виҫӗ халӑх тупи.
Ҫакӑ пирӗн сӑмах
Харсӑр туслӑх тупи.
Туслашар, юратар —
Ӗмӗр-ӗмӗр пурнар.

—     Ератем!
—     Юратап!
—     Яратам!

С. Вишневский.
А. Ыхра куҫарнӑ

Мерчен те ылтӑн пӗрчӗсем

Тӑван чӑваш сӑмахӗсем —
Мерчен те ылтӑн пӗрчӗсем!
Шӑтса вӗри чӗремӗрте
Пучах кӑларӑр пур ҫӗрте.
Ас вучӗпе, чун тарӗпе
Шӑрҫаланса куҫа йӑпатӑр —
Пин-пин этем, тухатнӑ пек,
Килентӗр, тӗмсӗлтӗр, пӑлхантӑр.

Манми чӑваш шеп юррисем —
Чӗкеҫ те шӑпчӑк чӗпписем!
Улахсенче, уявсенче,
Вӑй картинче те ӗҫ ҫинче
Эсир ӑшра чӗртсе хӗлхем
Вут кайӑк пек ҫунат саратӑр;
Пуссассӑн йывӑр туйӑмсем
Хӑюлӑх, тӳсӗмлӗх паратӑр.

Чӑваш ташши — шевле ташши,
Шух çил ташши, ҫут хум ташши.
Санра хӗрӳ хӗвел ӑшши,
Ӑсталӑх тупсӑмӗ, тӗшши.
Эс илӗртсе куҫ пӑвнипе
Авнать-ҫке пилӗк хулӑ майлӑ,
Ура вылять-ҫке ҫиҫӗм пек.
Ҫӗр мӑшӑр ҫаврӑнать сӑпайлӑн.

Чӑваш йӑли-йӗркийӗсем,



Сирте ҫӗкленӳпе илем!
Е сурхури, е ҫӑварни,
Е калӑм та сӗрен эрни,
Е ҫимӗк, шавлӑ акатуй,
Утҫи, вырма уявӗ, туй!..
Тухья та шӳлкеме, тевет,
Масмак та ҫилкӗҫ, сӗлкӗ, сарӑ!.
Ак вӑл чӑвашлӑх та тивлет,
Ак вăл ман халӑх пархатарӗ!

Ю. Петров-Вирьял

Кӗрхи сӑнсем

Ума вӗҫсе ӳкрӗ
кӗр пӗлтерӳҫи —
Хур ури пек хӗрлӗ
вӗрене ҫулҫи.
Ҫут ҫанталӑк шарт ҫеҫ
сикнӗн туйӑнать,
Кӗркунне хыпарӗ
хӑвӑрт саланать.
Вӑрмансем ҫаралчӗҫ,
уй-хирсем хура,
Кайӑк хур саланчӗ
ӑшӑ кӑнтӑра.
Йӑмрасем те путрӗҫ
тарӑн шухӑша —
Упраса юласшӑн
ҫуллахи ӑшша.

Н. Теветкел

Кӗр пасарӗ

Кӗрхи чечек, йӑмра эрешӗ,
Пӗрӗхтерсе пылне сапсан
Хӗлле валли апат илесшӗн
Сӗрлет, кӗшӗлтетет сӑпса.

Сап-сар хӗвел чӗппи пек сарӑ
Пыл хурчӗ пӑрахман ӗҫе.
Кĕрлет кунта та кӗр пасарӗ,
Мухтать Ҫу панӑ ҫимӗҫе.

Н. Исмуков

Кӗрхи хурӑн

Шӑпӑрланнӑ хурӑн
Ҫил лӑсканӑран.
Кил карти те хурлӑ,
Савӑк мар урам.



Уйӑхлӑ кӗр каҫӗ
Тарӑн курӑнать,
Урӑхла сӑн пачӗ
Шурӑ хурӑна.
Тухйине вӑл хывнӑ,
Ылтӑн тенкине
Сапаланӑ хунӑ
Кӗр арки çине.
Ҫил ӑна пуҫтарӗ
Кустарса ирпе,
Сиккипе хӑй тарӗ
Шӑхӑрса хирпе...
Чӗтренет-и уҫӑм —
Хурӑншӑн пӗрех.
Маншӑн ҫара пуҫӑн
Вӑл илемлӗрех.

М. Волкова

Сивӗтет çанталӑк

Ушкӑн-ушкӑн кайӑксем
Мал енне васкаҫҫӗ.
Йывӑҫсен те ҫулҫисем
Куллен ҫаралаҫҫӗ.

Хир те тулӑх кӑкӑрне
Ҫимӗҫрен хӑтарчӗ —
Ылтӑн тырӑ вырӑнне
Хӑмӑл ҫеҫ хӑварчӗ.

Сарӑлса пӑхмасть хӗвел,
Сивӗтет ҫанталӑк.
Кӗрӗ шартлама хӗле
Кӗҫ уҫас пек алӑк...

Сивӗ çилĕ тек улать,
Тутӑхать ҫу тумӗ.
Ҫумӑрӗ куллен ҫӑвать,
Ҫӑрӑлать кил умӗ.

Сивӗ ҫилӗ уласа
Ҫу тумне туларӗ.
Сивӗ ҫумӑр юр пулса
Ҫӗр-шыва хупларӗ.

Умра акӑ — сивӗ хӗл,
Ҫӗр-шыв — ҫемҫе мамӑк.
Йӗлме йӗлтӗр — вӗлтӗр-вӗл-
Хатӗр хӗлшӗн манӑн.

Н. Янкас



Ула куракпа Тилӗ

Миҫе каланӑ вӗрентсе
Йӑпӑлтатни пӑсать тесе
Анчах та йӑпӑлти ҫаплах
Ҫын чӗрине ирӗлтерет суйсах.

Сип-симӗс чӑрӑш тӑррине
Ларайрӗ те Ула курак
Ҫиесшӗн пулчӗ апатне
(Вӑл чӑкӑт тупнӑ-мӗн пӑртак).
Тӑхтарӗ, путрӗ тарӑн шухӑша.
Сисет те Тиле ыр шӑрша
Йӑпӑлтатса чупса ҫитет, пӑхать:
Куракӗ чӑкӑтне ҫыртса ларать.
Тиллин сасси хуллен чӗтрет:
 «Ай-хай илемлӗ эс, хитре!
Мӑю ҫинҫе, куҫу кӑвар,
Юмахринчен те кая мар.
Тĕкÿ те пурҫӑн сан! Сӑмсу тата, сӑмсу!
Илтесчӗ, ангел сасси пуль — сассу!
Юрла-ха пӗр ҫавра, эс ан вӑтан,
Юрру чӑнах та лайӑх сан.
Ҫак илемпе чи чаплӑ юрӑҫӑ пулан!»
Куракӑн пуҫӗ анраса каять,
Тил(ӗ) тус мухтанипе ун сывлӑшӗ пӗтет,
Вара тип пырӗ тӗпӗпе кӑраклатать.
Ҫӑварӗнчи шур чӑкӑт лап! ӳкет,
Тилли — хыпать те вӗлт тӑвать.

И. Крылов. С. Шавли куҫарнӑ

Улӑпсем

Пурӑннӑ вӗсем сӗм авалах,
Хапӑлланӑ ырӑ хавала.
Пулнӑ тет хӑйсем шултра,
Атлантсем пек вӑйлӑ та патвар.
Ҫичӗ ҫухрӑм пулнӑ тет утти,
Ҫичӗ чалӑш тӑршшӗ — ҫӑпати.
Хӑтлӑх кӳнӗ хӑтсӑр тӗнчене,
Тытнӑ теҫҫӗ пурнӑҫ тыткине.
Пӗлӗте ҫӗкленӗ тет ҫӳле
Ирӗккӗн хӑйсем ҫӳремелле;
Ашӑнмашкӑн тупнӑ кӑварне,
Шӑрӑх чух ҫутарнă ҫумăрне.
Вырӑнтан куҫарнă тет тăва,
Ҫӗн ҫулпа юхтарнӑ тет шыва.
Тӗнчене шыв илнӗ те — талан
Шавласа тӑрайнӑ тет чылай.
Пур чӗр чун пӗтес патне ҫитсен
Улӑп ҫӑлнӑ тет путассинчен:



Хывнӑ та вăл хӑйӗн кӗпине
Мӑшӑррӑн тултарнӑ ун ӑшне.
Тытнӑ тет пӗр вӑхӑт пӗлӗтре,
Шыв чаксан антарнӑ тет ҫӗре.
Пулнӑ тет кӗпи асамлӑскер,
Ҫитмӗл ҫич тӗрпе тӗрленӗскер.
Иксӗлми вӑй панӑ — хӗн килсен,
Ҫӗнеймен никам та — кӗрешсен.
Хӑваланӑ вӑл тӑшмансене —
Татӑлма паман тӑван йӑхне.
Йыхӑрсан та ют ҫӗре Мерчен
Вăл кайман ҫуралнӑ ҫӗрӗнчен.
Савнӑ ҫӗрӗ пулнӑ хаклӑрах,
Чӑн телейӗ — хамӑр халӑхра.
Улӑп ватӑлса шуралнӑ та
Вырӑн тупнӑ чаплӑ масарта:
Пӗчӗкҫӗ ту евӗрлӗ тӗми
Нихӑҫан йӑшса ҫӗтми-пӗтми.
Ҫав теме çине ларса кансан
Иксӗлми вӑй-хал кӗрет-мӗн сан.
Йывӑрлӑх килсен ҫӗршывӑма
Улӑп хатӗр чӗрӗлсе тӑма.
Ҫил ҫунатлӑ шурӑ утпала
Ҫӗкленсе вара вăл тухмалла.
Улӑпӑн тӑпри асамлӑ тет:
Хытнӑ анана иккен имлет.
Мул тӑпри тесе вара ӑна
Ывҫӑн-ывҫӑн сапнӑ пахчана...

Улӑп йӑхӗнчен эпир, туссем!
Улӑпла — эпир тӑвас ӗҫсем.
Халӑх вӑй илет улӑпсемпе,
Пурӑнар вёсен хавалӗпе!
Тулӑхрах сапса мул тӑприне
Им-ҫамлар-и пурнӑҫ йывӑҫне.

Г. Юмарт

Тинӗс кукринче...

(«Русланпа Людмила» сӑвӑлла юмах сыпӑкӗ)

Пур тинӗс кукринче юман;
Ун ҫумӗнче пур ылтӑн сӑнчӑр.
Пулать-и каҫ, ҫитет-и кӑнтӑр —
Ӑслӑ кушак аҫи ялан
Тек ҫаврӑнать сӑнчӑрпалан;
Сылтӑмалла кайсан — ун юрӑ,
Сулахаялла кайсан — юмах.
Унта тӗлӗнмелли тем курӑн:
Ав арҫури ҫӳрет; унтах
Турат ҫинче ларать пӗр вутӑш;
Тухман, иртмен ҫулсемпелен



Курман, илтмен те кайӑксен

Йӗр-паллисем выртаҫҫӗ хутӑш;
Унта пӳрт чӑх ури ҫинче,
Ҫук алӑк ун, ҫук чӳрече;
Унта мĕн ҫук-тӑр хир-вӑрманӑн;
Кӑвак ҫутпа унта капланнӑн
Хум хӑйӑр ҫырана юхать,
Вара тара шывран — курсах тар —
Тухаҫҫӗ вӑтӑр хӳхӗм паттӑр,
Вӗсемпелех асли тухать;
Унта маттур король каччийӗ
Ҫул май мӑнаҫлӑ патшана
Илет-мӗн хӑвӑрт тыткӑна;
Унта вӑрман та тинӗс ҫийӗн
Тухатмӑш пӗр пӑхаттирех
Ҫӗкле каять куҫ умӗнчех;
Унта патша хӗрӗ салхуллӑн
Ларать, мӑнтарӑн, тыткӑнра,
Мӗн хушнине итле тӑрать
Сӑр кашкӑр — ырӑ тусӗ унӑн;
Унта тухатмӑш карчӑкпа
Ҫӳрет шалт тылӑ пӗр ҫулпа;
Унта Кащей патшанӑн юнӗ
Типсех пырать ҫӑткӑнлӑхпа;
Унта Русь сывлӑшӗ... Русь чунӗ!
Ҫав шавлӑ тинӗс хӗрринче
Еҫсе-ҫисе хӑна эп пултӑм,
Ҫав ешӗл юмана та куртӑм;
Ăслӑ кушак ун айӗнче
Юмах каларӗ темӗнччен.

А. С. Пушкин. А. Алка куҫарнӑ

Хӗл пуҫламӑшӗ

Шап-шурӑ юрӗ мамӑк евӗр
Анать хуллен ҫеҫ тӳперен.
Хавхаланса сыратпӑр йӗлтӗр —
Тухасшӑн аслӑ уй-хире.

Анчах пӗрремӗш юр ултавлӑ...
Кӑшт ҫеҫ хупланӑ шӑн ҫӗре.
Ҫул-йӗр те хальлӗхе тумхахлӑ,
Хуҫмашкӑн пулӗ йӗлтӗре.

Эпир ҫавах хавас, хӑюллӑ —
Юрпа перетпӗр пӗр-пӗрне.
Питре вылять пурин те кулӑ,
Мухтатпӑр хӗл пуҫламӑшне.

В. Эктел



Хӗлле...
1

Январём виҫҫӗмӗш çĕрне
Тин ӳкрӗ юр. Ирех тӑрайрӗ
Татьяна, кантӑкран пӑхайрӗ:
Шуралнӑ-мӗн лупас, карташ,
Чечек тӑпри, хӳме тавраш;
Ҫӳхен шӑнса тӗрленнӗ кантӑк,
Кӗмӗлленеҫҫӗ йывӑҫсем,
Йӑлт-ялт сикеҫҫӗ чакаксем;
Сӑртсем хӗл ҫиттипе хупланнӑ
Тирпейлӗн, кӑпӑш, ҫеп-ҫемҫе;
Шап-шурӑ та ҫап-ҫутӑ ҫеҫ.

2

Хӗлле!.. Хресчен ҫынни хаваслӑн
Ҫӗн ҫул хывать ҫунипелен;
Лаши юра сиссе вӑраххӑн
Лӑстӑртатать юрттипелен;
Ларман юра ҫурса сатуррӑн
Пуҫтах кӳме вӗҫет маттуррӑн,
Тӑлӑппалан ун ямшӑкки,
Вӑл ҫыхнӑ хӗрлӗ пиҫиххи.
Ав чупкалать ача хастаррӑн —
Хӑй пӗчӗк ҫунашки ҫине
Лартса ҫӳрет вăл йыттине;
Там илнӗ пӳрнине, мӑнтарӑн;
Пӳрни сурать, хӑй шав кулать,
Ун амӑш кантӑкран юнать...

А- Пушкин. П. Хусанкай куҫарнӑ

Йӗлтӗрпе

Кӑпӑш юршӑн хаваслантӑм,
Йӗлтӗр сыртӑм урана,
Хӑвӑрт шурӑм, тапаҫлантӑм,
Сиксе тухрӑм ҫырмана.

Шур сухаллӑ Хӗл Мучийӗ
Чӗпӗтесшӗн хӑлхаран.
Чӗлтӗр-чӗлтӗр шур юр ҫийӗн
Ыткӑнатӑп пур вӑйран.

Йӗлтӗрпех ҫӳреп шкула та, —
Пур ҫӗре те йӗлтӗрпе.
Варсем урлӑ, вăрманта та
Йӗр йӗрлетӗп эп ирпе.

Н.  Харитонов

ххх



Уҫӑ ҫилӗ чӗлтӗр-чӗлтӗр,
Юр пӗрчийӗ вӗлтӗр-вӗлтӗр.
Йӑлтӑр-йӑлтӑр йӗлме йӗлтӗр
Ҫинҫе йӗр ҫип ҫапнӑн чартер,

Тӑхтамасӑр, хӑпӑл-хапӑл
Хаваспах хире тухатпӑр.
Хӗл Мучи пурне те хапал,
Кашниех хавхаллӑ, хатӑр.

Хӗрхенмест хӗмне хӗвел те,
Хӗлхемне сапать пӗр вӗҫӗм.
Ярӑнма питех те меллӗ,
Туйӑнать ҫунатсӑр вӗҫнӗн.

А. Смолин

Ҫывракан ача

Мамӑк тӳшек ҫинче
Халь вӑл шӑппӑн выртать.
Куҫ илеймӗн унран —
Епле тутлӑн ҫыврать.
Ҫаврӑнать-и хӑш чух,
Хыттӑнрах-и сывлать —
Ун ачаш тутине
Мӑкӑнь тӗсӗ ҫапать.
Пичӗ — йӑлтӑр улма,
Куҫне хупнӑ йӑлтах,
Кӑшт йӗпеннӗ кӑтри.
Ҫывӑр, чӗппӗм, вӑрах!
Тӗлӗкре тем курса
Пӗртӗн куҫ харшине.
Ыйхунта урупа
Сиртӗн виткӗҫне.
Ман пепкем, ман ҫеҫкем!
Пуканӳ аллунтах.
Ҫывӑр, тутлӑн ҫывӑр!
Пӳрт шӑпах. Сас-чӳ ҫук.
Ан калаҫ — пӑшӑлтат.
Хыттӑнрах калаҫсан
Вăл халех вӑранать.
Шӑппӑн-шӑппӑн ҫӳре,
Сасӑ ан пултӑрах,
Ан вӑрат эс ӑна.
Ҫывӑр, чӗппӗм, вӑрах!
Нӑйкӑшаҫҫӗ пӳртре
Виҫӗ чӑрсӑр шӑна,
Хӑвала тутӑрпа —
Ан вӑратчӑр ӑна.
Халь ак шӑп таврара.
Амӑш лӑпкӑн пӑхать .—
Ун ачаш ыйхине



Чӗрипе вăл сыхлать.

М. Джалиль

Пулӑшакан

Киле пӗччен тирпейлеме
Йывӑртарах аннеҫӗме.
Анчах эп харсӑр хӗр ача,
Юлхавлӑх ют мана пачах!
Часах пулать килте йӗрке...
Ҫума пуҫлам-ха тирӗке.
Ҫӑпалана, турилккене...
Туятӑп кӑшт ывӑннине.

Ҫапла ҫусассӑн пӗр-пӗччен,
Ҫук, ӗлкӗреймӗп эп ирччен.
Ирӗксӗрех сывлатӑп ассӑн:
— Аннеҫӗм, пулӑшсам, тархасшăн!

Р. Минатуллин. А. Смолин куҫариа

Наян Кампур

Кампур шӑрӑхпала аптранӑ,
Хашкать вăл чӗлхине тӑсса.
«Кун пек ӗҫ тухас ҫук-ха манӑн
Вӗрентӗм ӗнтӗ халь ăса:
Хӗле кӗрсессӗн шур юртан
Тӑватӑп эпӗ хам ҫурта;
Вара чи пӑчӑ вӑхӑтра та
Мороженӑй ҫисе выртатӑп», —
Шутлать вăл халĕ кашни кун,
Сӑлтавӗ, чӑн та, «пысӑк» ун.
Анчах та сивӗ хӗл хаяррӑн
Килсе ҫитсессӗнех, мӑнтарӑн,
Хӗссе лартать те хӳрине
Аса илет ӑш ҫу кунне;
Уйӑх сине пӑхса хуллен
Йӑслать вара куллен:
«Ах, сивӗ-ҫке! Ҫӑва тухсан
Ятарласах шӑмӑ пухса
Хама ваяли шур пӳрт лартатӑп,
Вара хӗлле те ыр куратӑп...»

Ҫапла ҫул хыҫҫӑн ҫул иртет.
Тума шутланӑ шур пӳрте,
Юлташӑм, эс хӑвах туян-тӑр,
Кампур тӑвать тет-ха паян та.
Ахальтен мар калать кӳрши:
— Кун пек наян ӑҫта пур-ши?
Шыраса пӑхӑр-ха, Кампур,



Тен, сирӗн хушӑра та пур?

А. Калкан

Шӑна кӑмпин шӑпи

Кӑрӑҫсене кӑмпаҫӑсем пуҫтарнине курсам
Сасартӑках шӑна кӑмпи те ӳкнӗ хыпӑнса:
— Эй! — тенӗ вӑл уҫланкӑна янраттарса, —
Мана мӗскершӗн уйӑратӑр туссенчен?!

Начар-им эп кӑрӑҫсенчен?
Сӑнран илес пулсассӑн та

Чылай капӑртарах-ҫке вӗсенчен?..
Анчах тем каласассӑн та
Кӑмпаҫӑсем
Илсе кайман ӑна — килӗштермен:
—  Сӑнран кӑна хитре ҫав эс,
Ашу усал! — тесе
Вӑрман варнех ӑна хӑварнӑ тӑратса вӗсем.

Сӑмахсӑрах ӗнтӗ ӑнланмалла:
Шӑна кӑмпин шӑпи пулаймӗ урӑхла!

А. Галкин

Ҫурхи тӗнче

Хӗвел куҫа йӑмӑхтарать:
Пайӑркисем ытла та каскӑн.
Аппа пир тӑрӑхӗ сарать
Шур юр пек шур чаршав тумашкӑн.

Ула кушак пек ҫул ула.
Хуралчӗ Арапуҫ кӗперӗ.
Хуракӑш ҫулӗ пек юлать
Сукмак, хир урлӑ хывнӑскерӗ.

Пӗр ӑшӑтать, пӗр сивӗтет
Ҫурхи ҫанталӑк — йӑлӑнтармӑш.
Анчах ман чунӑм хӗпӗртет:
Хӗртет хӗвел — ҫу кунӗн амӑш.
Ҫак ирӗклӗ ҫурхи тӗнче
Улӑштарать пек хамӑра та.
Эп пӗчӗк аслӑк тӑрринчен
Мӗнпур ҫут тӗнчене куратӑп.

Н. Исмуков

Ҫуркунне пуҫланать



Ҫурхи ҫепӗҫ ҫилпе
Юр йӑшать хӑвӑртах.
Тупӑшать хӗвелпе
Хӗл Мучи кӑлӑхах.
Хӗллехи ыйхӑран
Пур тавра вӑранать.
Инҫетри ват вӑрман
Хуп-хуран курӑнать.
Кайӑксем юррине
Янратма пит хавас.
Ҫуркунне ҫитнине
Систересшӗн пулас.

Л. Смолина

Ешӗл шав

Килет-чашлать ем-ешӗл шав,
Ем-ешӗл шав, ҫурхи чӗр шав!
Сӗт такса янӑ евӗр щуррӑн
Чие сад-пахчисем лараҫҫӗ,
Кашлаҫҫӗ ерипен;
Хӗвел ӑшшишӗн савӑннӑ
Хырсем лараҫҫӗ кӑмӑллӑн,
Хуллен ҫеҫ кашласа.
Çумрах вӗр ҫӗнӗ ешӗллӗх:
ара шупка ҫулҫишӗн
Ҫака ларать хаваслӑн
Юрлать шап-шурӑ хурӑн
Ем-ешӗл ҫивӗтпе!
Шавлать тин шӑтнӑ курӑк,
Шавлать ҫӳл вӗрене...
Тавра вёсен йӑлт ҫӗнӗлӗх,
Ҫурхи хаваслӑ ҫӗнӗлӗх... '
Килет-чашлать ем-ешӗл шав,
Ем-ешӗл шав, ҫурхи чӗр шав!

Н. Некрасов. Г. Ефимов куҫарнӑ

Ҫурхи вӑйӑ

Тулта шавлать хӗвеллӗ ҫур,
Ӑсатрӑмӑр хӗле!
Тавралӑхри шап-шурӑ юр
Васкавлӑн ирӗлет.

Шывсем лупашкасем тулли
Кӗрлеҫҫӗ; урамра
Ача-пӑча вӑййи-кулли
Пӗр чарӑнми янрать.



Мӗн чухлĕ савăнăҫ килет
Ҫуркуннепе пӗрле!
Тултан кӗрес килмест киле,
Вӑййи те тем тӗрлех.

Ав кӑлтӑр-кӑлтӑр авӑрать
Тахшин арманӗ, кур.
Унтах карап ишсе пырать,
Шур ҫилкӗҫи те пур.

Уйап Мишши

Йытӑпа Кушак

Кушакӑн шартлама хӗл варринче
Вутти пӗтсе ҫитет,
Выртасчӗ кӑмака ҫинче,
Анчах сив кирпӗч хытӑ чӗпӗтет!
Ӑшша вӗреннӗ Кушака
Пит ырах мар-мӗн шӑннӑ кӑмака.
Тек тусеймест хайскер, пӳртрен тухса
Йӑпӑлтатма пуҫлать Йытта курса:
«Салам, пускилӗм!
Ма-а вĕрен?
Пит майлӑ мар-им сивӗре?»
«Сана аван! — тет Йытӑ тарӑхса. —
Эс ӑшӑ кӑмака çине
Выртан та хӑпарса
Туймастӑн сивӗ хӗл кунне».
«Туятӑп ҫав, туяп, Хураҫка тус!
Шеллеп сана... Анчах пуҫна ан ус,
Куҫ паянах эс ман пата!
Пурнар-ха, тупата,
Чунтан килӗштерсе,
Ҫут тёнчене тӗлӗнтерсе.
Парах ҫак шӑтӑк кил-ҫурта,
Шӑнса вилетӗн эс унта...
Тӑхта!
Пӗр шухӑш кӗчӗ ман пуҫа:
Пул ман килте халь эс хуҫа,
Вут тат та хӑв пӳртне пӑсса
Тек пурӑн кӑмака хутса!»
Суйса курман нихҫан та Хураҫка,
Шанать вăл Кушака.
Куçать те ун патне
Сÿтсе тӑкать хӑйӗн пӳртне.
Хӗл каҫиччен вăл вут татса
Хутса пурнать Кушак кӑмакине.
«Ава-ан! - тет Кушакки мӑрӑлтатса,
Мухтать вăл халь Йытта: —
Сан пек маттур тус тупас ҫук ниҫта!
Мӗнле хастарлӑ эс! Мӗнле ӗҫчен!



Пӗрле пурнасчӗ виличчен!..»
Анчах та ҫуркунне ҫитсен
Хуса ярать ӑна хӑй килӗнчен.

Александр Калкан

Тӑрна ташши

Вӑранман-ха йӑлтӑр кӳлӗ,
Тул ҫути кӑшт палӑрать.
Шӑплӑха сирсе ир кӳлӗм
Кайӑк-кӗшӗк сас парать.
Кӑрӑл-кӑрӑл-кӑрӑлтик!..
Вӑштӑр-вӑштӑр-вӑштӑртик!..
Ҫунатпа сулкалашса
Пур тӑрна тухать ташша.
Йӗркипе карталанаҫҫӗ
Шыв хӗрне, ҫерем ҫине,
Пуҫ ухаҫҫӗ, ҫаврӑнаҫҫӗ
Вылятса урисене.
Кӑрӑл-кӑрӑл! кӗвӗлеҫҫӗ
Ҫӑмӑл ташӑ ҫеммине,
Ташламашкӑн вӗрентеҫҫӗ
Тӑрнасем чӗпписене.

Юрий Петров-Вирьял

Ҫу çитрĕ

Тÿпеми пулмалӑх тулчӗ
Ҫырмана сӗт пек тӗтре.
Нурӗк сыпрӗ курӑк-ҫулҫӑ
Ӑмсанса ӑна хитрен.

Улӑха утсем анайрӗҫ
Симӗс курӑк ҫимине,
Шурӑ тӗтрене сӑнарӗҫ
Пухӑнса пӗр тӗмене.

Кӗрсе кайрӗҫ те таптарӗҫ,
Ах, ӑна тӑват уран.
Тӑскаларӗҫ ярӑм-ярӑм
Аната ҫити туран.

Георгий Фёдоров

Ҫулла

Шӑрӑх. Пӑчӑ. Питӗ йывӑр. Ҫук вӑй-хал. Май çук тӳсме.
Çил вӗрменнипе пӑрахрӗҫ ҫулҫӑсем вӗлтӗртетме.
Тахҫанах ҫуман та ҫумӑр, типсе ларнӑ ҫырмасем,



Чечексем шанма пуҫланӑ, саралаҫҫӗ ҫулҫӑсем.
Сарӑхма пуҫланӑ ҫулҫӑ йыхӑрать ачасене,
Сулхӑнра та ҫук-мӗн канлӗх, чупмалла пӗве патне.
Пулă пек чӑмпӑлтатаҫҫӗ ачасем ҫав пӗвере,
Ҫырана вӗсем тухаҫҫӗ каҫ пулсассӑн, ӗнтрӗкре.
Пӗр кӗтмен ҫӗртен, сасартӑк, сулхӑн перӗнет пите.
Уҫӑ сил вӗҫсе килет-мӗн ӗнтрӗк пуснӑ уй-хиртен.
Катара ҫуталчӗ пӗлӗт, пӗлӗт тулчӗ ҫиҫӗмпе,
Аслати кӗрлет канмасӑр, тӗнчене кисретес пек.

Габдулла Тукай
Валерий Туркай куҫарнӑ

Чи савӑнӑҫлӑ кун

Мӗншӗн Петӗр хӗпӗртенӗ,
Пичӗ-куҫӗ йӑл кулать?
Иртенпех лара пӗлмесӗр
Уткалать те чупкалать.
— Вӑхӑт ҫитрӗ пуль, каяр-и? —
Васкатать вӑл пиччӗшне.
Пӗр уҫать-и, пӗр хупать-и
Хӑмӑр питлӗ сумкине.
Ак шкула вӗҫтерчӗ Петӗр,
Пичӗ-куҫӗ йӑл кулать.
Халь эсир ӑна пӗлетӗр:
Иккӗмӗш класа каять.

А. Алка

Савнӑ ҫӗр, Чӑваш ҫӗршывӗ

Авалтан эпир юратнӑ
Пархатарлӑ Атӑла,
Ун шывне нумай хумхатнӑ
Тӑвалла-анаталла.

Пирӗн халӑх ӗмӗтленнӗ
Кун курасшӑн малашне.
Сӗм вӑрман пире пилленӗ
Сиплӗ уҫӑ сывлӑшне.

Ӗмӗр хыҫҫӑн ӗмӗр иртрӗ,
Шухӑш вӗҫрӗ аякка.
Ӗмӗтленнӗ ӗмӗт ҫитрӗ:
Пирӗн ҫул-йӗр сарлака.

П. Хусанкай

Ҫӗршывӑмӑр пуҫламӑшӗ

...Сан килӳ Вӑтакасра,



Хамӑр кас ялан асра.
Ҫавӑ-ши ҫӗршывӑмӑр?
Ҫав та, ҫав кӑна та мар:
Анаткас та пур ялта,
Турикас та пур тата;
Вӗсенче те ачасем,
Пĕр класра ларакансем.
Хамӑр ял вĕçне тухсан
Эс ҫеремлӗ ҫул куран;
Ҫав ҫулпа утсан-утсан
Эс шоссе çине тухан.
Ҫулӑн икӗ хӗррипе
Йывӑҫ лартнӑ йӗркипе;
Тикӗс сарнӑ ҫулпала
Унталла та кунталла
Ыткӑнаҫҫӗ машинсем —
Ҫӑклисем, ҫӑмӑллисем.
Тӗлӗнсе пӑхса тӑран.
Ачасем аташасран
Аслӑ ҫулӑн хӗррине
Юпа лартнӑ, ун ҫумне
Шӗвӗр пуҫлӑ ик хӑма
Ҫырса ҫапнӑ вулама.
Пӗр хӑми ҫине Канаш
Тесе ҫырнӑ ҫав юлташ,
Теприне вал пит катмар
Авса хунӑ — Шупашкар.

П. Хусанкай

Савӑнӑҫ

Савӑк, савӑк, савӑк
Ҫутӑ тирексем.
Ҫутӑлчӗҫ вӗсем ҫинче
Хӗрлӗ чечексем.

Савӑк, савӑк, савӑк
Тӗксӗм хурама.
Ҫавӑнпа та ун ҫинче
Туп-тулли хурма.

Ҫумӑр мар ҫӑвать ҫӳлтен,
Ҫиҫкӗнмерӗ ҫиҫӗм.
Тӑкӑнса тӑрать ҫӳлтен
Витӗр пиҫнӗ иҫӗм.

Йӑмрасем ҫинче курак
Шӑпчӑкла юрларӗ ак.
Тăра шыв пал-пал тухать.
Пыл пек тутлӑ вăл юхать.

Турткӑш пулчӗҫ чӑхӑсем,



Кӑтра пуҫлӑ — кукшисем
Ватӑ шыв арманӗ те
Ташлама пуҫларӗ тем.

Ҫӗкленет юхан шывран
Асамат кӗперӗ.
Чупӑр, чупӑр ман хыҫран,
Кам мана ҫӗнтерӗ?

К. Чуковский

Чӗрӗп

—   Мӗскер пулнӑ Чӗрӗпе?
Мӗн тӑвать вăл ҫӗрӗпе?
—  Мӗн пултӑр-ха Чӗрӗпе —
Йӗп шутлать вăл ҫӗрӗпе.

—   Мӗскер пулнӑ Чӗрӗпе?
Ма йӗрет вăл иртенпе?
—    Мӗн пултӑр-ха, ир енне
Вӑл ҫухатнӑ йӗппине.

—    Мӗскер пулнӑ Чӗрӗпе?
Ма кулать вăл кунӗпе?
—    Хӑрӑк йӗпсен купине
Хыр айӗнче курнипе!

Н. Ыдарай

Ҫырлана кайсан

Мӗскер пулнӑ Сантӑра?
Макӑрать уҫланкара,
Пиччӗшне чӗнет:
—Пи-и-чче-е-е!
Янӑрать вӑрман:
«Пи-и-чче-е-е!»
Ҫырлара пиччӗшӗнчен
Ҫӗтсе юлнӑ вӑл пӗччен.
Çил килет те Сантӑра:
—      Ан хӑра, — тет, — Ан хӑра.
Хӑрамасӑр! Ҫывӑхрах
Пат! ӳкет турат ҫӗре.
Ҫулҫӑ чаштӑр тусанах
Чарӑнать тапма чӗре.
Хӗвел хурӑн тӑрринчен
Анчӗ шӗшкӗлӗх ҫине,
Шӑппӑн тӗмӗ хыҫӗнчен
Тилӗ тухрӗ ун умне.
- Пĕчĕк тусăм, ан хурлан,
Ма йĕрсе куçна пăсан?



Кĕç килет пиччÿ. Унччен
Çул хĕрне тухса ларар.
Хам та ыртăм çырлара, -
Вӑл йӑпатрӗ Сантӑра
Лӑпкаса ҫурӑмӗнчен.
Тухса ларчӗҫ ҫул хӗрне —
Пысӑк тунката ҫине.
Тилӗ лӑпкӑн юптарса
Тӗрлӗрен юмах калать.
Куҫне мӑч та мӑч хупса
Сантӑр тутлӑн анаслать.
—     Юмах  пӗтмӗ.
Кӑшт канар, — терӗҫ,
Выртрӗҫ юнашар.
Ыйхӑ пусрӗ Сантӑра —
Сантӑр путрӗ ыйӑха.       
Сас илтсессӗн ҫывӑхра
Тилӗ чӑмрӗ чӑтлӑха.
Ҫырларан килекенсем
Асӑрхарӗҫ Сантӑра,
Тӑчӗҫ тунката тавра.
—      Кам ку? — теҫҫӗ. — Хӑш ялсем?
Тен, вӑл хамӑр патрисем?
Пысӑк тунката ҫинче
Сантӑр канлӗн ҫывӑрать.
Пӗчӗк ҫӳхе тутинче
Ӑшӑ кулӑ палӑрать.

Н. Карай

Сывӑ пул, çу кунӗ

Сывӑ пул, хавас ҫу кунӗ,
Сывӑ пул.
Халь кӗтет пире пурне те
Савнӑ шкул.
Сар хӗвел кӑштах ӗшеннӗн
Туйӑнать.
Кунсерен кая юлса вăл
Вӑранать.
Ҫитрӗ, ҫитрӗ, килсе ҫитрӗ
Кӗркунне.
Хурӑн тӑхӑнчӗ илемлӗ
Кӗпине.
Сывӑ пул ӗнтӗ, ҫу кунӗ,
Сывӑ пул.
Шкул енне выртать ҫап-ҫутӑ
Утма ҫул.

П. Эйзин

Кӗр ирӗ



Салам сана, сап-сарӑ тумлӑ,
Пуян та ҫутӑ кӗркунне!
Кучченеҫпе сӗтел халь тулӑх,
Савӑнтарать пире парне.
Яла ак ҫитрӗ капӑр кайӑк —
Сар пӗсехеллӗ кӑсӑя.
Ҫерҫи чӗвӗлтетни те лайӑх, —
Ан кайтӑр ӑшӑ кун сая!
Шкул умӗнчи сип-симӗс чӑрӑш,
Анне пек, пил сӑмах калать:
— Пӗр ӳркенми вĕрен эс, тӑрӑш,
Вӗреннӗ çын мала каять!
Салам сана, хавас кӗр ирӗ!
Савӑнтаратӑн эс чунтан!
Нихҫанхинчен те туслӑн пирӗн
Ӑс пухмалла тӑван шкулта.

В. Ямаш

Симӗс хуралҫӑ

Сар тутӑр ҫыхнӑ вӗрене
Шкула чупать пек вӗренме.
Чупать ҫилпе ӑмӑртмалла:
— Кайри — мала! Кайри — мала!
Лӑс чӑрӑш — ватӑ асатте,
Ларать мӑнаҫлӑн пӗр ҫӗрте.
Хӗлле пулать-и е ҫулла —
Ялан вӑл симӗс тумпала.
Пӑхсан салтак пек курӑнать,
Пӗрмай вал хуралта тӑрать.

Н. Теветкел

Кӗркунне

Савнӑ ял урамӗнче
Ҫулҫӑсем ташлаҫҫӗ,
Кӗркунне ҫитни ҫинчен
Шав хыпар сараҫҫӗ.
Тӗрлӗрен кӑпшанкӑсем
Сивӗпе халь ҫӗтнӗ,
Мӑкӑнь питлӗ уйӑпсем
Хӗл каҫмашкӑн ҫитнӗ.
Ешӗл ҫулҫӑ — кӑсӑя
Кантӑка шаккарӗ,
Хӗлӗпех килти сӑя
Тутанма шутларӗ.
Ҫут ҫанталӑк пӑсӑлать,
Пӗрӗхет сив ҫумӑр.
Ватӑ йывӑҫ хурланать,
Халь юлать вăл тумсӑр.
Ял ҫыннийӗ хӗпӗртет:
Кӗреки ун тулӑх.



Пурлӑхпа хӗле кӗрет,
Мӗн-ха кирлӗ урӑх?

В. Аптраман

Кӗркунне

Шӑнтать ӗнтӗ кунсерен,
Ҫитрӗ ӗнтӗ кӗркунне.
Вӗҫен кайӑк сассинчен
Хуйхӑ кӗрет чӗрене.
Карти-карти кайӑксем
Вӗҫрӗҫ тинӗс леш енне.
Хывнӑ ӗнтӗ йывӑҫсем
Пурте сарӑ тумтирне.

К. Иванов

Чӑрсӑр автансем

Пӗр ирхине
Ик сар автан
Пӗр харӑс курнӑ тулӑ пӗрчине.
Эп куртӑм чи малтан! —
Пуҫланӑ янрашма пӗри.
Ҫук, эпӗ!  тенӗ тапӑнса тепри. —
Кӗҫтет-им сан пуҫу?!
Пуҫланӑ акӑш-макӑш ҫапӑҫу.
Ӑна ҫерҫи илтсе
Кӗҫ пынӑ та сиксе
Сар тулӑ пӗрчине
Кап! хыпнӑ та вĕçтерне йӑвине.
Сисмен ҫакна «мӑнаҫлӑ» автансем,
Ҫерҫи сӑмси пек тулӑшӑн вӗсем
Юнпа пӗветнӗ пӗр-пӗрне.
Туссем! Ун пек ан пулӑр ӗмӗрне!

А. Кăлкан

Лапӑрчӑк

Панӑ Марука тетрадь,
Хӑй сӑрлать те хӑй ҫырать.
Ку вăл     чӑрӑш, ку — така,
Ку вăл — каҫӑр качака.
Ку   мучи, сухаллӑскер,
Ку вăл — пӳрт, мӑрьеллӗскер.
—  Ку тата, Марук, мӗскер,
Ӑнланса илме ҫукскер:
Вун ураллӑ,
Вунӑ мӑйракаллӑ?



—   Ку вăл —  Лапӑрчӑк,
Ҫыртаканскер.
Хам шутласа тупрӑм.
—    Ма пӑрахрӑн тетрадьне,
Ӳкерместӗн ыттине?
—    Лапӑрчӑкран хӑратӑп.

К. Чуковский

Пулӑра

Камшӑн — хуйхӑ,
Камшӑн — кулӑ:
Вӑлтапа тытатпӑр пулă.
Кирлӗ мар пире атма —
Вӑй ҫитмест ӑна йӑтма.
Меслетне аван пӗлетпӗр;
Вӑлтана ӑман тиретпӗр,
Ывӑтатпӑр авӑра —
Пулӑ кӗттермест вӑрах!
Ҫыранти мӗнпур пулла
Кушак тусӑм хураллать.
Ай чӑнах та пултарать:
Пуллине вăл тултарать
Пысӑк савӑт вырӑнне
Хӑйӗн пӗчӗк хырӑмне!

Н. Симунов

Вӑт епле вăл пулӑшать

Таньӑн ӗҫӗ сахал мар,
Таньӑн ӗҫӗ пит нумай.
Пулӑшрӗ вăл шӑллӗне:
Ҫирӗ унӑн канфетне.

Ах, мӗн чухлӗ Таньӑн ӗҫӗ:
Таня ҫирӗ, Таня ӗҫрӗ.
Амӑшпе пӗрле кӑшт ларчӗ,
Асламӑш патне уттарчӗ.

Ыйхӑларӗ те каларӗ:
— Мана хӑвӑр салтӑнтарӑр:
Ывӑнтӑм. Тӑрап аран.
Пулӑшӑп сире ыран.

А. Борто

Кенттипе Мишша

— Атя, Кентти, урама
Ҫӗнӗ хӳме сӑрлама.



Ҫӗнӗ хӳме ҫӗн чусран,
Чипер пулӗ сӑрласан.

Кур ак темĕн самантра
Икӗ кӳршӗ пахчара.

Хӗвел ҫаврӑнӑш тымарӗ
Сӑрламалли милке мар-и?

Чим, асту, хуҫмалла мар
Пӗрле иккӗн кӑларар.

Тӑприне кӑшт силлесен
Милке хатӗр малярсен.

Сӑрне ӑҫтан илмелле,
Ӑҫта ирӗлтермелле?

Шывӗ пур ҫут витрере,
Сӑр та пур ав кӗтесре.

(Там пулин те     ирӗлсен
Сӑр пекех вӑл тӗсӗнчен.)

Икӗ кӳршӗ     ик маляр
Ӗҫе тытӑнчӗҫ хастар.

Ирӗлтернӗ тăм хухать —
Хӳме хуп-хура юлать.

Ашшӗ тухрӗ ак пӳртрен:
— Эй, сире! Ӑҫта вӗлтрен?

Туссем юлчӗҫ хӑтӑлса
Пусма айне пытанса.

Кур, ӑнлан аслисене!
Пулӑшас тен вӗсене!

Тав сӑмахӗ вырӑнне
Лектеретчӗҫ вӗлтренпе!

Е. Афанасьев

Çÿпçе

Чаплӑран та чаплине,
Хаклӑран та хаклине
Хунӑ хӑйӗн ҫӳпҫине
Пирӗн ватӑ асанне.
Акӑ вăл тухья, хушпу —



Тӑхӑнмашкӑн хатӗр пул!
Ҫутӑ кӗмӗллӗ тевет,
Шӳлкеме куҫа ҫиет.
Ҫамкаран ҫыхма масмак,
Вӗттӗн ташлама пушмак.
Икӗ аркӑллӑ кӗпе
Пурҫӑнпа тӗрленипе
Питӗ хӳхӗм курӑнать.
— Тӑхӑнса кӑтарт ӑна!
Асанне туй тумӗпе
Ҫамрӑкланчӗ пӗтӗмпех,
Хӑйӗн ӑшӑ куллипе
Чӑннипех те Туйпике.
Пул эс сывлӑхлӑ куллен,
Ан чирле, ҫӳре хуллен
Эп ӳссе ҫитӗниччен,
Ман туйра савӑниччен!

И. Малкай

Пыл хурчĕ

Вăл килне вӗҫет пин хут
Пыл йӑтса мӑн улӑхран.
«Вӗлле хурчӗ — ылтӑн хурт», —
Теҫҫӗ ӑшшӑн халӑхра.
Мӗнле ҫын-ши хӑй ҫинчен:
«Вӗлле хурчӗ пек ӗҫчен», —
Тенине илтсен ҫуталмӗ,
Хаваспа чӗри ун тапмӗ?

Н. Тимаков

Кӗтÿç

Ял хыҫӗнчи ҫеремре
Симӗс курӑк ешерет.
Ватӑ кӗтӳҫ Мӗкӗте
Унта пӑрусем кӗтет.
Мучи ырӑ та япшар:
Аллинче ун пушӑ мар,
Пӗчӗкҫӗ шӑхлич кӑна.
Ҫавӑнпа пуль ҫав ӑна
Юратаҫҫӗ пӑрусем:
Ачаш, ҫепӗҫ ҫав вӗсем!
Аслӑ ялӑн варринче,
Ҫӳллӗ каланча ҫинче,
Шӑп вун ик сехет ҫапсан
Мучи шӑхлич каласа
Кӗҫ пухать пӑрусене,
Йыхӑрать шыв хӗррине:
— Утӑр, утӑр ерипен,
Кайӑпӑр халь тапӑра.



Шӑнкӑр-шӑнкӑр Шетмӗрен
Шыв ӗҫтерӗп пурсӑра.

А. Калкан

Юр

Эпир, юрсем, пит ҫӑмӑл,
Çил вӗрнине итлетпӗр,
Вӗлтӗртетсе ҫаврӑнса,'
Сиксе-вӗҫсе ҫӳретпӗр;
Ҫил-тӑвӑлтан хӑраса
Таҫта-таҫта ҫитетпӗр,
Ăҫта ҫитнӗ вӑл тӗле
Шурӑ чаршав витетпӗр.
Пирӗн ӗмӗр вӑрӑм мар,
Ăна лайӑх пӗлетпӗр;
Хӗвел хӗрте пуҫласан
Эпир часах пӗтетпӗр.

Н. Шелепи

Хӗллехи каҫ

Пӗлӗте хуплать ҫил-тӑвӑл,
Пӑлтӑр-палтӑр ҫавӑрать;
Е выҫ кашкӑр пек улать вӑл,
Е ача пек макӑрать.
Пирӗн пÿрт кивелнӗ, тӗксӗм,
Хурлӑх унӑн ӑшӗнче.
Ма шӑплантӑн, кинемейҫӗм,
Шӑннӑ кантӑк умӗнче?
Юрласа кӑтарт таҫта пӗр
Кӑсӑя пулни ҫинчен,
Юрласа кӑтарт-ха сар хӗр
Шыв ӑсма анни ҫинчен.

А. Пушкин
(П. Хусанкай куҫарнӑ)

Хӗллехи вӑрман

Ҫаппа-ҫара йывӑҫсем
Шавламасӑр лараҫҫӗ.
Пас айӗнчи туратсем
Темле мӑннӑн курнаҫҫӗ.
Унта-кунта кӗрт ҫинче
Тилӗ чупни палӑрать.
Ҫукмак пекки пур ҫӗрте
Йӗлтӗр йӗрри тӑсӑлать.
Сисмен хутран пуҫ ҫине
Юр чӑмакки ӳккелет.



Ҫӑка тӑрри ҫилпеле
Лӑстӑртатать, силленет.

Хумма Çеменĕ

Юр пике

Тин ҫеҫ ҫунӑ шур юртан
Юр пике тӑватпӑр.
Йӑмӑх хура кӑмрӑкран
Мӑшӑр куҫ лартатпӑр.
Акӑ пĕлĕт хыҫĕнчен
Сар хӗвелӗ тухрĕ,
Юр пикен ик куҫĕнчен
Ҫут куҫҫулӗ юхрӗ.

—  Мĕншӗн эсӗ, Юр пике,
Куҫҫульпех йĕретӗн?
Сар хĕвелĕн ӑшшипе
Хӑвӑрт ирӗлетӗн?

—  Манӑн пĕчӗк тусӑмсем,
Ҫуркунне ҫывхарчӗ, —
Юр пике пире йӗрсе
Шӑппӑн ӑнлантарчӗ.

В. Эктел

Юратнӑ анне

Кам-ха пире юратса,
Ачашласа, йӑпатса,
Лӑпка-лӑпка ӳстерет,
Ҫунат пиллет, вӗҫтерет?
— Юратнӑ анне.

Кам-ха эпир чирлесен,
Япала-мӗн ҫӗмӗрсен,
Начар, юлхав вӗренсен
Куҫне хупмасть каҫсерен?
—  Юратнӑ анне.

В. Давыдов-Анатри

Тумла

Сас парать ҫурхи тӗнче:
Шыв тумлать пӳрт умӗнче.
Мӗншӗн-ха тумла тумлать?
Йывӑҫа мӗскер калать?
Вăл калать тирексене:
«Ӑшӑ сил килет тинех».



Вӑл чӗнет кураксене:
«Таврӑнӑр тӑван ене!»

Вӑратать упасене:
«Кӑнтӑр ҫӗрӗн ӑшшине
Илсе килчӗҫ кураксем,
Иртрӗҫ ӗнтӗ сив кунсем!»

Шыв тумлать пӳрт умӗнче,
Вӑранать ҫурхи тӗнче.

Калина Малина

Пăр каять

Кӗпӗрленсе, кӗрлесе,
Сӗлтӗшленсе, сӗрӗшсе
Ҫырмасенче пар каять.
Йӑлтӑр-йӑлтӑр курӑнса,
Шӑкӑлтатса калаҫса,
Шӑнкӑртатса, шавласа,
Пӗрне-пӗри хӑваласа
Пыра-пыра капланать.
Эх, ҫуркунне, ҫуркунне
Савӑнтарать пурне те!
Вут хунӑ пек ҫунтарать
Вăл юрне те, парне те.

Н. Шелепи

Ҫуркунне

Хӗвеллӗ кун. Таса тӳпе
Утмӑл турат чечекӗ пек.
Тӑрин илемлӗ юррипе
Янрать хир-улӑх иртенпех.
Сӗрлеҫҫӗ улмуҫҫи ҫинче
Канма пӗлмен пыл хурчӗсем.
Ача-пӑча сӑрт ҫамкинче
Тамран тӑвать тетте ҫуртсем.
Хӗвел сапать хӑй хӗлхемне
Ялсем сине те улӑха.
Вӑрман симӗслетет тумне,
Кӗрнек кӳрет тавралӑха.

Н. Мартынов

Пӑши пӑрушӗ

Чӑтлӑх вӑрман варринче,



Шур ҫӗмӗртлӗх ӑшӗнче,
Пӑши пӑрушӗ тӑрать,
Ярса пусма та хӑрать.
Витере мар, ирӗкре,
Ирӗкре те хӳтлӗхре.
Тин ҫуралнӑ, пӗчӗкскер,
Хӑмӑр кӑвак тӗслӗскер.

М. Волкова

Кӑткӑсем

Сӗм вӑрман кашланӑҫем
Хӗвӗшеҫҫӗ кӑткӑсем.
Купалаҫҫӗ пӗрисем
Тӗрлӗ ҫапӑ-пӗрчӗсем.
Сӗтӗреҫҫӗ теприсем
Хурт-кӑпшанкӑ пикенсе.
Эх, мӑнтарӑн кӑткисем
Кун каҫа мекеҫленсе
Ывӑнаҫҫӗ пуль хытах.
Ма канмаҫҫӗ-ши кӑштах?

А. Хум

Улай

Ҫырмара вылянӑ чух
Тупрӑм эпӗ йыт ҫури.
Пӗчӗкскер сывлатчӗ чух —
Хуҫӑлнӑ кайри ури.
Йӑтса кайрӑм эп ӑна
Хӑвӑртрах больницӑна.
— Йыт ҫурин тяппи аманнӑ,
Ҫыхса яр, Анюк аппа... —
Эмел сӗртӗм кашни кун.
Кӗҫ сывалчӗ йыт ҫури —
Сыпӑнчӗ хуҫӑк ури.
Халӗ акӑ пыр та кур —
Мӗнлерех Улай маттур!
Кил-ҫурта сыхлать тата
Хураллать хӑех сада,
Ҫывӑха ямасть юта.

Р. Сарпи

Текерлӗк

Тӗвик-тӗвик текерлӗк
Лара-тӑра пӗлмерӗ,
Яра куна ҫÿрерӗ.



Каҫпала вӑл ывӑнчӗ.
Киккирикӗ ывӑнчӗ-усӑнчӗ.
Улӑхра ҫӳре-ҫӳре
Урисем йӗпенчӗҫ,
Курӑка сире-сире
Ҫунатти ӗшенчӗ.
Тӗвик-тӗвик текерлӗк 
Ма ҫаплах ҫӳрерӗ? 
Утӑ тултрӗ йӑвине.
Ӑшӑ халь чӗпписене.

М. Стельмах

Сар автан

Авӑтать автан:
«Киккирикку-ук!»
Кӑшкӑрать тултан:
«Тар часрах, Кирук!
Сывлӑм типиччен
Вӑранас пулать.
Ыйхӑ чӑптинчен
Сар хӗвел кулать;
Йӑпӑр-япӑрах
Тумланать Кирук.
Кӗтнӗ пит вӑрах
Сар киккириккук:
Чӑн ҫар пуҫӗ пек
Хăйĕн йышĕнче
Уткалать тек-тек
Каҫӑркка пичче.
Ҫумӗнче ҫӳрет
Вун пĕр кӑт-кӑтик.
Йӑл та ял ҫиҫет
Хӗрлӗ киккирик.
Апатпа тухсан
Йыхӑрчӗ Кирук.
Савӑнчӗ автан:
Ки-киккирикку-ук!

П. Эревет

Тивес мар

Мучи хӑртнӑ варринче
Ларчӗ пӗр самант канса.
Упасем хыр хыҫӗнче
Тӑчӗҫ шӑппӑн калаҫса.

Ҫури: «Атьӑр мӗкӗрсе
Мучие, — тет, — хӑратар».
Ăна амӑшӗ пӳлсе:



«Ватта, — терӗ, — тивес мар».

Н. Карай

Хурлӑхан, ан хурлан

—  Хурлӑханӑм-хурлӑхан,
Ма ҫӗрелле усӑнан?
—   Лутра пӗвӗм ӳсменрен...
Ҫырлам пиҫсе ҫитмесрен.
Сулхӑн сывлӑм ӳксенех
Эп йӗретӗп ирсерен.
—   Хурлӑханӑм-хурлӑхан,
Уншӑн эсӗ ан хурлан.
Ак пиччепе сан тавра
Вӗрлӗк карта тытрӑмӑр,
Уснӑ пуҫна майласа
Унтан уртӑнтартӑмӑр.
Кӗлеткуне пуҫтарса
Пилӗклесе ҫыхрӑмӑр.
Хӗрӳ хӗвел пӑхтӑрах —
Ҫырлу пиҫӗ хуп-хура!..
Текех ӗнтӗ ан хурлан,
Ҫут хӗвелпе маттурлан.

М. Волкова

Кулӗ

Ярӑм-ярӑм сапрӗ
Хӗвел ҫут хӗмне.
Кулӗ шывӗ ҫакрӗ
Кӗмӗл теветне.

Лӑпкӑ сил хускатрӗ
Вӗтӗ хумсене.
Тевет ҫинчен татрӗ
Ҫутӑ тенкине.

Вӗлт те вӗлт ҫухалчӗҫ
Татнӑ тенкисем...
Ак каллех ҫуталчӗҫ -
Шыв ҫинчех вӗсем.

Р. Сарпи

Каç пулчӗ

Хӗвел анчӗ, тӗттӗмленчӗ,
Ҫырма-ҫатра пытанчӗ,
Сӑрт тӑррисем шӗвӗрӗлчӗҫ,
Симӗс вӑрман хуралчӗ.



Канлӗхе хурал тӑма
Уйӑх тухрӗ шуралса.
Таса хирсем, тӳлек шывсем
Кайрӗҫ хуллен ҫуталса.

Н. Шупуҫҫынни

Малтанхи аслати

Кӑнтӑрлахи тӳпе уярччӗ,
Ҫуса тасатнӑ пек таса.
Анчах та пӗлӗт кӑвакарчӗ,
Таҫтан вӑл тухрӗ капланса.
Нӳрелчӗ сывлӑш. Ҫут ҫанталӑк
Шав тӗттӗмленчӗ ерипен.
Ял ҫумӗнчи лаштра ҫӑкалӑх
Шӑп пулчӗ пек. Тем сисрӗ тен.
Сасартӑк аслати сассийӗ
Шартлатрӗ шӑплӑха татса,
Вара вал кайре улӑх ҫийӗн
Кӗмсӗртетсе, кӑлтӑртатса.
Пуртсем ҫине ҫывхарнӑҫемӗн
Шӗвелчӗҫ тӗксӗм пӗлӗтсем.
Пуҫланчӗ шӑпӑр-шӑпӑр ҫемӗ,
Ташларӗҫ кӗмӗл пӗрчӗсем.

А. Алка

Ҫумӑр ташши

Пысӑк ялӑн ҫийӗнче
Пысӑк пӗлӗт чарӑнчӗ,
Ун йывӑр кутамккинчен
Ҫумӑр пӗрчи сапӑнчӗ.

Шӑпӑр-шӑпӑр юрласа,
Тӑпӑр-тӑпӑр ташласа
Ак пӗри ҫӗре сикет,
Ак теприйӗ сирпӗнет...
Шӑппи-шаппи, пӑтти-пат,
Ҫара ура ҫӑтти-ҫат.

Йывӑҫ тӑрри, пӳрт тӑрри,
Курӑк тӑрри, шыв тӑрри
Ҫумӑр пӗрчипе пӗр харӑс
Тапӑртатса-шапӑртатса,
Ҫатӑлтатса юлтӑр-и?

С. Асамат

Ҫуллахи ир



Шупка шурӑмпуҫӗ
Шуса хӑпарать,
Ирхи ҫӑлтӑр вучӗ
Сӳнсе ҫухалать.
Йӑлтӑр сывлӑмланчӗҫ
Чечек-курӑксем,
Ҫерем ҫине анчӗҫ
Уйри кӗтӳсем.
Ҫӳлелле шӑваҫҫӗ
Кӑвак тӗтресем,
Улӑха васкаҫҫӗ
Хурсен картисем.
Хӗвел курӑнайрӗ —
Ҫӗршыв савӑнать:
Ял çынĕ вӑранчӗ,
Ĕҫе тытӑнать.
Ҫ. Элкер

Утӑра

Куян ашшӗ утӑ ҫулать,
Пӗр сулсан капан пулать.
Куян амӑш уттине
Купалать лавсем ҫине.
Пӗчӗкҫеҫҫӗ ҫурисем —
Катӑк-кӗсӗк хӳресем —
Тек кумаҫҫӗ ҫулпала
Кÿмепе калла-малла:
Турттараҫҫӗ уттине
Васкаса ҫӗн йӑвине —
Канлӗ пулӗ, ҫеп-ҫемҫе,
Ан ӳркен кӑна ӗҫе.

А. Костецкий

Хирте

Куҫпа виҫейми,
Вĕçне ҫитейми
Хӗрри-йӗррисӗр
Ыраш хумханать.
Аслӑ тинӗс пек,
Канлӗх пӗлмен пек,
Ылтӑн тумӗпе
Хумне хӑвалать.
Лӑпкӑн вылятса,
Савса, юратса
Тулли пучаха
Ӑш сил чуптӑвать.
Ҫӳлтен, пӗлӗтрен —
Ҫутӑ хӗвелтен
Ылтӑн тинӗсе



Хӗлхем тӑкӑнать.
Ана пуҫӗнче,
Тымар ӑшӗнче,
Вӑрттӑн сасӑпа
Путене юрлать.
Ылтӑн тинӗс пек
Е сӗм вӑрман пек
Хусканан тырра
Сасси ачашлать.
Пӗт-пӗл-тӗк!
Тутарса илет,
Ҫутӑ, ыр ӗмӗт
Хресчене сӗнет.

Г. Тал-Мăрса


