
ҪУРАЛНӐ
ҪĔРШЫВРА

Ҫуралнӑ ҫӗршыв,
Эс ма илемлӗ?
Мӗншӗн яланах
Маншӑн хисеплӗ?

Мӗншӗн эп сана
Чунтан юратап?
Ма ҫапла сана
Эп асла хурап?

Ҫуралнӑ ҫӗршыв
Маншӑн пит чаплӑ:
Манӑн ҫамрӑк чун
Унта кӑмӑллӑ.

Ма унта ытла
Кайӑк юрлать-ши?
Мӗншӗн кӑмӑла
Уҫса ярать-ши?

Хамӑн ҫӗршывра
Мӗншӗн ҫапла-ши?
Ма хамӑр уйра
Чечек хитре-ши?

Ҫуралнӑ ҫӗрте
Мӗншӗн пурнас мар?
Пуҫ ҫамрӑк чухне
Мӗншӗн савнас мар?

Ҫуралнӑ ҫӗршыв,
Ма илемлӗ эс?
Мӗншӗн яланах
Маншӑн хисеплӗ?

1924

МӖНШӖН
ЖУРНАЛ ИЛЕС МАР?

Мӗншӗн журнал илес мар,
Мӗншӗн ӑна вулас мар?!
Журнал пире ӑс парать,
Пурнӑҫ тума пулӑшать.
Пӑхӑр халӗ Хветӗре
Епле пурнӑҫ тунине!
Унӑн пахчи туллиех
Тӗрлӗ ҫимӗҫ каш ларать,
Хирти ани ӑраснах
Сап-сар ларать хумханса.
Кӗре ҫитсе перӗнсен
Тем чул улма кӑларать,



Аван пулнӑ анинчен
Пӳлме тулли тыр илет.
Хӗл кунӗнче сивӗре
Пурнать Хветӗр савӑнса.
Тырри-пулли ҫитнипе
Налук тӳлет вӑхӑтра.
Унпа пӗрлех ыттисем
Асапланса пурнаҫҫӗ:
Вёсен пахчи ҫимӗҫсем
Çум пуснипе пӗтеҫҫӗ,
Хирти тырӑ-пулӑсем
Типсе-хӑрса каяҫҫӗ.
Выҫлӑх килсе ҫитсессӗн
Вилес патне ҫитеҫҫӗ;
Ним тума та пӗлмеҫҫӗ,
Куллен-кунах йӗреҫҫӗ...
Мӗншӗн апла пулать-ши?..
Кунта телей кирлӗ мар,
Нумай ӑс та кирлӗ мар, —
Пирӗн Хветӗр яланах
«Ёҫлекенсен сассинче»
Кӑтартнӑ пек ӗҫлет вăл:
Ҫуртри акас анине
Сухалать вӑл кӗркуннех,
Хыт сухине ҫуркунне
Иртерехех тӑвать вӑл;
Виҫӗ пусса пӑрахса
Тватӑ пусса куҫнӑ вăл;
Ҫак журнала вуласа
Вăл пит нумай ӑс илнӗ...
Ҫавӑнпа та Хветӗрӗн
Тырри-пулли пит аван
Пулса пырать яланах...
Мӗншӗн журнал илер  мар,
Мӗншӗн ӑна вулас мар?!
Журнал пире ăс парать,
Пурнӑҫ тума пулӑшать!!!

1925

ҪАМРӐК ТӐВАНА

Камшӑн ҫуралтӑн,
Юратнӑ тӑван?
Чӗр вӑйна камшӑн
Хӑюллӑн хуран?

Мӗнле ӗҫсемшӗн
Тӗрӗссӗн тӑран?
Камшӑн эс, камшӑн,
Тӑванӑм, пурнан?

Ҫапла, тӑванӑм,
Эп санран ыйтсан
-Мӗскер калӗ-ши



Ырӑ чӗлхӳ сан?

Мӗн тума тӗпчен
Манран ҫаксене?!
Ху та эс пӗлен
Манӑн чӗрене.

Йывӑр кунсенче
Анне ҫуратрӗ:
Тӑшман айӗнче
Пӑхса ӳстерчӗ.

Пиллерӗ мана
Вӑйлӑ кӗрешме.
Усал тӑшмана
Тӗппех пӗтерме.

Этем тӑшманне
Пурпӗр пӗтереп!
Мулӑн тымарне
Тӗппех сирпӗтеп!

Эп ҫак ӗҫсемшӗн
Хӑюллӑн тӑрап;
Хура халӑхшӑн
Чунтан тӑрӑшап.

Чӑтаймасть чунӑм
Тӑшман пӗтмесӗр!
Ҫав хаяр мулӑн
Пуҫне ҫӗмӗрер!

1925

УЛАХ ТАКМАКӖСЕМ

Шӑпчӑк юрлать, шӑрантарать,
Чӗрем ҫемҫелсе каять;
Манӑн савни калаҫнӑ чух
Чунӑм савӑнса тӑрать.

Хытрах янтра, ҫамрӑк сассӑм,
Янтрат эсӗ шӑпчӑк пек;
Манӑн савни комсомолец,
Татса ҫиес улма пек.

Мана савни юратать,
Шав улаха вăл ҫӳрет,
Комсомола кӳртесшӗн
Ялан мана ӳкӗтлет.

Эп комсомола кӗреп,
Ырӑ ӗҫе вӗренеп.
Савнипеле килӗштерсе
Пурнӑп ӗмӗр ӗҫлесе.



Манӑн савни комсомолец,
Шав улаха вăл тухать;
Унӑн ҫумне ларсан ман ӗҫ
Шӑрҫа пек пулса пырать.

Манӑн савни кунта килсен
Улах илемне кӳрет;
Ырӑ сасси калаҫнӑ чух
Ҫак мунчана чӗтретет.

Хытрах янтра, ырӑ сассӑм,
Янтра кӗмӗл хӑнкрав пек;
Савни патне ҫитех, юррӑм,
Ҫил ҫунатлӑ кайӑк пек...

Тусӑм кунта калаҫнӑ чух
Ҫӑварӗнчен вут тухать;
Унӑн ҫамрӑк ӑс-пуҫӗнче
Пурнӑҫ ҫулĕ курӑнать.

Манӑн Иван сак улахра
Пӗртен-пӗр лайӑх ача:
Ăна тӑнлӑ ӑс-пуҫӗшӗн
Ҫтан юратмӗ хёр ача?

Ытти куштан ачасем
Килеҫ кунта ҫӗмӗрӗлме;
Ҫавӑ ырӑ комсомолсем
Килеҫ ӑса вӗрентме.

Акӑ ҫитрӗҫ комсомолсем
Хӗрсем патне улаха,
Ҫемҫе чӗлхе-ҫӑварӗсем
Ҫӗмӗрттереҫ чӑнлӑха.

1925?

МАН ЮРӐ

Юратрӗ те саврӗ кӑварлӑ чӗрем
Пӗртен-пӗр илемлӗ, чи лайӑх хӗре.

Анчах паян кун ман ҫап-ҫамрӑк пуҫа
Вырнаҫрӗ ак тепӗр тӗреклӗ хуҫа.

Хӗртен те вăл ҫывӑх, хӗртен те чипер,
Хӑватлӑ вăл ирӗк тӑвӑл тӗнчи пек.

Ун аслӑ хӑвачӗ ҫунать те ҫиҫет,
Ун аслӑ ҫул-йӗрӗ — хисепсӗр виҫе.



Унпах эп паян кун хӗреп те ҫунап,
Тӑвӑл пек вӗҫмешкӗн саратӑп ҫунат.

Тӑван юрӑ-сӑвӑ! Эс ҫавӑ хӑват,
Пӗр саншӑн ман ӗмӗт паян ҫул хывать.

Сана ҫех паян кун сума эп сӑвап,
Эс пур хӑватран та хӑватлӑ хӑват.

1926

ПУШӐН 8-МӖШӖ

Инке, паян чаплӑ кун, —
Чунӑм ҫӗкленет,
Савӑннипе ҫамрӑк юн
Хӑватлӑн вӗрет.

Паян, инке, сирӗншӗн
Чӑн ырлӑх кунӗ,
Ҫакӑ куна илесшӗн
Юхнӑ ӗҫ юнӗ.

Паянхи кун тӗнчипех
Чаплӑ уяв тӑваҫҫӗ,
Ӗҫлӗх тӗнчин вӑйӗпе
Мула юнаҫҫӗ.

Анчах, инке, ҫакӑ кун
Кунта ҫеҫ хитре,
Муллӑ ҫӗрте илем ун
Вӑйлӑ хӗскӗчре.

Ҫак праҫникӗн илемӗ —
Юпа тивлечӗ,
Пирĕн пусмӑр вилӗмӗ
Унтан ҫеҫ килчӗ.

Инке, Юпа тивлĕчпе
Пирӗн вӗренес,
Коммунизм ялавне
Ҫӳлерех ҫӗклес.

1926

ЧĂВАШ ҪЫННИНЕ -
ХАМӐН ТӐВАНА

Хаклӑ чӑваш ҫынни — хамӑн тӑван,
Юрлам халӗ сана юррӑма,
Йывӑр ӗҫре сана йӑпатмашкӑн
Кӑларам-ха хӗрӳ сӑввӑма.

Эпӗр иксӗмӗр те ӗҫ ачисем, —



Ҫуралтӑмӑр асап йӑвинче,
Пире йывӑр пурнӑҫ хӑвачӗсем
Ӳстерчӗҫӗ хӑйсен аллинче.

Тимӗрленчӗҫ пирӗн аллӑмӑрсем
Хура ҫӗре чун пек ӗҫлесе,
Хурӑҫланчӗҫ ҫамрӑк чӗремӗрсем
Ӗҫ асаппе вӑйлӑ кӗрешсе.

Пирӗн ҫунса тӑран чӗр вӑй-хӑват
Ҫӗнӗ пурнӑҫ тума ӑвӑнчӗ.
Ак ӗнтӗ вӑл ӑна тинех тӑвать,
Пурнӑҫ никӗс ҫирӗп хывӑнчӗ!

Тинех, тӑшман вилсе ҫӗрнӗ хыҫҫӑн,
Пирӗн ӗҫ кӑкӑрӗ хӑпарать.
Ак ӗнтӗ, тӑван, пӑх, кӑтруҫӑн
Чӑваш яч те епле ыткӑнать.

Ыткӑнтӑр-ха, тӑван, ыткӑнтӑр-ха
Хамӑр тӑван ячӗ тӗнчене!
Ҫакӑ юррӑн сасси ян кайтӑр-ха,
Савӑнтарӑр ӗҫчен чӗрине!

1926

ҪАМРӐК СӐВӐҪСЕНЕ
ПЕХИЛЛЕСЕ

Ҫамрӑк ӗмӗрӗме илем кӳме
Ҫитӗнетӗп-ши-ха эп, айван?
Алла пул сан эсӗ, ҫӗрӗк хӳме,
Ман вут-хӗме ан чар, ишӗл ан!

Алла пурнӑҫ сӑввин тӗп миххине
Туртса салтса часрах сӑвӑлас,
Илей кӳрен кӗввӗн чӑн ҫӳпҫине
Ярах уҫса ярса тек юрлас.

Янтӑратас пурнӑҫ ыр юррине
Савӑнӑҫлӑ ӗҫпе вартарса,
Телей парас ӗҫӗн чӑн чурине
Юрлатӑр вăл сасне хӑпартса.

Ҫамрӑк ӗмӗрӗме илем кӳме
Ҫитӗнетӗп-ши-ха эп, айван?
Тытӑнасах апла сӑвӑ сӳме
Хастарлӑхпа ҫамрӑк чӗр вӑйран!
1926

УТӐ ҪИНЧИ ИР

Чипер хӗрсемпе
Тек хавхаланса
Акӑ ҫитрӗмӗр



Халӑх ҫаранне.
Чӑшӑл та вӑшӑлт
Лапаткаласа
Кӑларар ҫаван
Вутлӑ хӑватне.

Ҫӗкленсем, вӑй-хал!
Ыткӑн тилмӗрсе
Сарӑ кайӑкӑн
Ирӗк сассипе.
Чашлаттар, ҫавам!
Курӑк хирӗлсе
Юлтӑр пӗр енне
Касси-кассипе.

Атьӑр-ха, хӗрсем,
Йӗрӗ йӗкӗтсем,
Сывлӑм шӑрҫине
Типиччен сӑвар.

—Кам вăл хыҫалта?
Петӗр, хӗтӗртсем!
Ху савни пулсан —
Хӑ(вӑ)нтан ан хӑвар!

Ыткӑнса пырса
Вӑйлӑ ҫарана
Хыртаратпӑр ҫеҫ,
Ҫӳҫкасуҫӑ пек.
Паккус вӗҫӗнче
Темшĕн ак мана
Савнӑ тус ҫиет
Шухӑ куҫӗпе.

— Вӑхӑт ҫук чухне
Ан пӑх, ан астар!
Ҫитӗ кӗркунне,
Ҫитӗ ак улах.
Вара тин ун чух
Куҫупа кастар,
Савӑнса вылях,
Савӑнса кулах.

Халӗ ҫиҫтерер
Ҫамрӑк вӑй-хала.
Пӗрӗхер илем
Аслӑ ҫарана.
— Эй, Иван-пӑван,
Ватӑ мӗн калать!..
Вӑркӑнтар, Иван,
Ҫутӑ ҫавуна!

Ҫӑмӑл та хастар
Хӗр-йӗкӗт кулли
Ирӗк те хавас



Ярӑнса тӑрать.
Паккус ҫӗкленет
Кӑмӑл пек тулли,
Ҫамрӑк ывӑнмасть,
Ҫамрӑк ҫунтарать.

Хӑпарать хӗвелӗ
Пайӑрка ярса,
Шӑратать сар кайӑк
Ирхи юррине.
Хӑнӑхнӑ ӗҫ халӑх,
Пӗр хӗрсе кайсан
Нихӑҫан туймасть вӑл
Канлӗх пуррине.

Канлӗх унӑн — пурлӑх,
Канлӗх ун — ӗҫре.
Вӑхӑтра ӗҫлетпӗр,
Вӑхӑтра канар.
Эй, ҫӗклен, вӑй-халӑм,
Сулӑн ҫивӗчрех!
Уй-хирти тивлетшӗн
Ҫулӑм кӑларар!

1926

---
Сиктермерӗн мана кӗленче сӑпкара,
Макӑрсан пыл хумарӑн тута-ҫӑвара.
Анчах сансӑр пуҫне, ыр ҫӗршывӑм,
Тӗнчере чи хакли тек пур-ши вăл?..

Акӑ савнӑ Пӑла, вылянать-ҫке тек,
Чӗр вӑйне чӗреме иксӗлмесӗр парать...
Ак чечен сад пахчи, аппан шур пирӗ пек,
Ҫурхи кун шуралса ыр шӑршне вăл сарать.

Ял хӗрри укӑлча. Симӗсленнӗ калча
Хӗвелпе пӗрлешсе йӑрӑм-йӑрӑм юхать.
Сыв-и, ватӑ юман! Кунӗпех ача-пча
Сан туйру айӗнче туй тӑвать, ҫуйӑхать.

Ҫут тӑванлӑхӑм! Пар аллуна
Сан патна савӑнса таврӑнан ывӑлна.
Ӗмӗтсен илемне, шухӑшсен тупсӑмне
Вăл санра ҫеҫ шырать, ыр ҫӗршывӑм-анне!
1926

ЯЛКОР СӐВВИ

Эх, тӗрӗс тусӑм,
Ҫивӗчӗ перо,
Пирӗн вӑй — юхӑм,
Эпӗр чӑн герой!



Эпӗр иксӗмӗр
Ялӑн хӑй ҫути,
Ялӑн вӗҫӗмсӗр
Сыхлакан йытти.

Пирӗн вӑй, ҫутӑ, —
Тӗттӗме сирет,
Ирсӗре хытӑ
Вӗтӗлентерет.

Ман куҫ-пуҫ ӗҫлет —
Ял тавра йӗрлет;
Сан вӗҫӳ — вӗҫлек
Шухӑша тӗрлет.

Пирӗн пулнӑ ӗҫ
Хаҫата вӗҫет;
Акӑ ӗнтӗ кӗҫ
Хай тӑшман пиҫет.

Пӑх, ак эрнерен
Пирӗн тӑшман ҫук.
Вара тӗрмерен
Вăл хӑтӑлас ҫук!

Ҫапла тасатаҫ
Йрсӗрлӗхсене!
Ҫапла вӗт ҫӑваҫ
Хамӑр ялсене!

Эх, тӗрӗс тусӑм —
Вӗҫлеке перо!
Пирӗн вӑй — юхӑм,
Эпӗр чӑн герой!

1926
САЛАМ ШУПАШКАРА

Шупашкар, Шупашкар — чӑваш чӗри,
Ан ӳпкеле халĕ эс мала.
Акӑ эп сан патна ӗнтӗ юри
Килтӗм халӗ пӗрре хӑнана.
Шупашкарҫӑм, эп сан ятупа
Кӳтӗм чӗрӗ чунлӑ пĕр салам,
Вăл салама санӑн хӑватупа
Тинех ӗнтӗ тӗплӗн эп калам.
Вăл ман хир пурлӑхпе ҫирӗпленсе
Атӑл хумӗпеле кӗрешрӗ,
Вӑрман илемӗпе сӗткенленсе
Ҫил ҫунатлӑ пулса вӗҫейрӗ.
Ак халь сан умӑнта вӗҫет вăл кар!
Тытах ӑна таса кӑмӑлпа.
Татах эпӗ, савнӑ ыр Шупашкар,
Килтӗм тепӗр кирлӗ ҫӑмӑлпа.



Хӑвӑн хӗрсе тӑран чӗрӳпеле
Уҫ халь манӑн сивӗ чӗлхеме,
Вара эп те тинех хӗрӳпеле
Янтӑратӑп кӗмӗл чӗлӗхе!..
1926

ҪӖНӖ ҪӖРЕЛЛЕ

Аслӑ вӑрман темшӗн хурлӑхлӑн
Тек ӗсӗклет паян йывӑррӑн.
Тӗнӗл кайӑк сасси хырлӑхран
Илтӗнет хӑлхана хаяррӑн.

Ах, мӗншӗн-ши эпӗ шикленеп? —
Ҫурӑм тӑрӑх сивӗ хыпашлать.
Тен, инкек пулать-шим, пӗлмесп эп,
Пуҫӑм тулли шухӑш тек ташлать.

Акӑ Вӑрмар станци ман умра
Кӗрлет, шавлать тӑван чӑвашпа.
Ак пуйӑс та ҫитрӗ Мускавран,
Ҫухӑрчӗ вăл ҫитнӗ хаваспа.

Анчах час чарӑнчӗ савӑнма, —
Хупӑрланчӗ шурӑ тӗтӗмпе.
Хуйхӑллӑ чӑвашсем ав ларма
Хатӗрленеҫ унта тӗтхӗмпе*.

Вакун алӑк часах яр! турӗ...
Макӑру, кӑшкӑру тапранчӗ...
Станцӑри чӑваш мӗнпурӗ
Вакун патне пырса капланчӗ.

Ма макӑраҫ вӗсем ҫав тери,
Ма ӳпкелеҫ кунти уй-хире?
— Сыв пулӑр, каятпӑр! — тет пӗри.
Каятпӑр инҫетри Ҫӗпӗре.

Чӑваш ҫӗршывӗнчи лӑс вӑрман
Кашлать епле хуйхӑ-суйхӑллӑ.
Хӑй илемне курса савӑнман
Чӑвашсене пӑхать хурлӑхлӑ.

Ҫӳлтен шӑван тӗксӗм пӗлӗтсен
Ăҫта-ши ертсе пыран тӳр ҫулӗ?
Ҫакӑ чӑваш ҫынни-тӑвансен
Ăҫта иртсе кайӗ-ши кун-ҫулӗ?

Чашкӑрса тапланӑ пуйӑс та
Тапратрӗ хӑй вӑйне ерипен.
Чӑваш чунне сиссе хуйхӑпа
Мӗкӗрттерчӗ пӗтӗм чӗринчен.

1926



ТӐВАН ҪӖРШЫВА

Ҫӗршывӑм, ҫӗршывӑм, каллех эп санра.
Хӗрӳллӗ ыр юррӑм шӑп саншӑн янрать.

Кала-ха, ҫӗршывӑм, кала-ха мана —
Куратна эс манӑн хастарлӑ чуна?

Пӗлетне, сисетне — ман ҫамрӑк чӗре
Сӳнет пулӗ ӗнтӗ вăл саншӑн йӗрсе...

Туятна? — Вӗт эпӗ тӑван ывӑлу,
Сана тасатакан чӑн ырӑ ҫӑлу!

Сана чӑн чӗререн ялан юратса
Пурнас теп чӗлхемпе ӗмӗр йӑпатса.

Тарас ҫук инçе эп санран ют ҫӗре,
Нихҫан та саваймӗ юта ман чӗре.

Ахаль мар тӑванӑм — сӑвӑҫ Хусанкай —
Каларӗ те татрӗ: «Юта эс ан кай!»

Апла эс, ҫӗршывӑм, пилле ман чуна,
Савса ҫитӗнтер-ха тӑван ачуна!
1926

ТӐВАН ХАҪАТА

Ҫӗршыв эшелӗ, илем тӳлемӗ
Пулса тӑратӑн эс, хаҫат.
Чӗрем киленмӗ, вӑй-хал тӳсеймӗ
Сана памасӑр чыслӑ ят.

Вӑй чыс час пулĕ, кӑмӑл сан тулӗ,
Чапу вӗҫейӗ ҫӗршыва!
Часах тасалӗ пулхӑр* йӑх ҫулӗ,
Сӑну та ҫапӗ чӗр йыша!

Ҫӗршыв эмелӗ шӑп эсӗ! тейӗҫ
Тинех сывалнӑ пур этем.
Хӑйма пек юхӗ тӑван хирте ӗҫ,
Тӑван та пулĕ хир-йӗтем!

Вӑрманӑн, хирӗн чӗл чӗлтӗртетрӗ
Тин шерпекленнӗ ыр сӗткен,
Эмеллӗ юрӑ вӗл! вӗлтӗртетрӗ,
Чӗлхе те пулĕ вӗҫекен.

Шансах калатӑп, тӑван хаҫатӑм,
Эс ҫеҫ чӑвашшӑн — утаман!
Пире чăн пурнӑҫ ҫине куҫартӑн,
Эс ҫеҫ сас патӑн юрлама.

Ҫунать чӗремӗн хӗрӳ вучахӗ,



Унта эп хутӑм вут-ама!
Юрлам халь эпӗ — пулхӑр йӑх чапӗ,
Сана ӗнентӗр утаман!..
1926

ХӖРӲЛЛӖ САЛАМ

Хӗлхемлӗ кӗвӗллӗ чи ыр сӑввӑма
Тивлетӗн хисеплӗ паян кун чаплать.
Паян кун — ҫӗнелнӗ чуна ҫӑвӑнма
Сӗткенлӗ ҫӑлкуҫӗ шӑп маншӑн тапать!

Хастарлӑн, тӑвӑллӑн тинех ӗнтӗ эп
Халавлӑ, илемлӗ ҫӗнӗ чӳк чӳклеп,
Октябрь ялавӗн тӗсне ҫӗнетеп —
Ӑна хам чӗремӗн юнпе эп чӳхеп!..

Чӗр ҫамрӑк — хастарлӑх, чухах эс паян,
Октябрь илемлӗ тӗс кӳтӗр сӑнна,
Хуланӑн та ялӑн сас кайтӑр ян-ян, —
Ӗҫ халӑх уявӗ мухтантӑр чӑнах!

Октябрь илемӗ ҫуратнӑ мана, —
Епле-ха ман уншӑн шеллес чӑн сӑвва?!
Сисетӗп, туятӑп: ҫак ыр самана
Чӗлхемшӗн ҫаврайрӗ чӑн ырӑ йӑва.

Кунран-кун хӗрӳллӗн ӳсет вут-хӗлхем
Хисеплӗ, кӳрнеклӗ ҫак ыр йӑвара.
Тӗнченӗн тӗрекӗ — Хӗрӳллӗ Хӗлхем*
Сӗткен ярать манӑн чӗлхе-ҫӑвара.

Хӗрӳллӗ Хӗлхемӗн тӗрӗс хӳттинче
Сӑваплӑн паян кун йӑлтах тасалам!
Юрлатӑп эп саншӑн, пуяс ыр тӗнче,
Октябрь тивлетшӗн хӗрӳллӗ салама!..
1926

УЯВ

И лапка-лапканӑн
Лӑпкӑ юр ҫӑвать,
Ҫӗр ҫине чӑлт шурӑ
Кӑкӑрлӑх ҫакать.
Тарлӑ, йӑлӑхтарнӑ
Канӑҫсӑр ҫӑва
Савӑнса ӑсатнӑн
Сиккелет чакак.

Сарлака йӑмранӑн
Шилӗкӗ ҫинче
Чавкасен шӑй-шайӗ
Ҫуйӑхать пӗрмай.
Калӑн, шурӑ вӑхӑт,



Калӑн, шур тӗнче
Килнине чыслаҫҫӗ
Сӑрнайпа палнай.

Катан пир пӗркенчӗк
Уртнӑ ҫӳллӗ ту,
Ун тавра тухьяллӑ
Яхтӑ-чӑрӑшсем.
Калӑн, хӗр сӑрийӗ,
Калӑн, ҫӗнӗ туй
Хускатма шутлаҫҫӗ
Пӗлӗш-тантӑшсем.

Тунсӑхлӑ хӑна пек
Пӑхкалать хӗлле,
Куҫ хӗсет ачашшӑн,
Кулкалать япшар.
Эх, кӑмӑлӑм, кӑмӑл,
Кӑмӑлӑм мӗнле!
Вăл паян ҫӗн юр пек
Тап-таса, шап-шар.

Эп выляп-кулатӑп —
Ҫӗн вӑхӑт паян,
Савӑнап-юрлатӑп —
Паян кун уяв.
Ак халавлӑн ҫитрӗҫ
Юрласа ян-ян
Хӗллепе Октябрь
Паянхи туя.

Ярапине янӑ
Савӑк тӗнчене
Хӗрлӗ тӗс хастарлӑн
Ҫавӑрса илет.
— Эй, тухсам, ӗҫ ҫынӗ,
Тух, ялав чӗнет!
Санӑн ҫеҫ паян кун
Илмелле тивлет!

Ҫиҫӗмпе шӑратнӑ
Пирӗн йӑласем
Ҫимӗкрен илемлӗ
Сӗрентен чипер.
— Эй, кӗрле, ӗҫ халӑх!
Ташлӑр, ялавсем!
Паян кун пĕр харӑс
Вӑйсене виҫер.

«Интернационале»
Хаяр та йӑваш,
Тапхӑр-тапхӑр тарӑн
Ҫывлатса илет:
Ӑншӑртран сывалнӑ
Пирӗн пек чӑваш



Паян кун туяннӑ
Танлӑхлӑ тивлет.

Савӑн, хапрӑк-савӑт!
Савӑн, аслӑ хир!
Ҫӗнтерӳллӗ савнӑҫ
Хулара, хирте.
Ҫак таса ҫӗршывӑн
Хуҫисем эпир,
Ҫак тӗнчен йӗвенӗ
Паян кун пирте!

И лапка-лапканӑн
Лӑпкӑ юр ҫӑвать.
Ял хушши йӑл-ялӑн
Ялавпа ҫунать...
1926

ТУПА

Ешӗл те сенкер уй-хирӗм —
Чиперленнӗ асамат!
Тупа ҫӑкӑрне эп ҫирӗм,
Сӑмах патӑм ҫак самант:

Саншӑн, саншӑн, пурлӑх амӑш,
Эп уҫатӑп кӑкӑра!
Иртнисемшӗн тек хурланмӗ
Сассӑм — ҫутӑ шӑнкӑрав.

Кам пӗлмест-ши, кам тӳсмен-ши
Касамат пек пурнӑҫа?
Ман аттен те тыр ӳсменшӗн
Куҫӗ шывлӑ пулнӑ ҫав.

Эс халь, хирĕм, ҫӗнӗленнӗ.
Эсӗ татнӑ касмӑкна.
Сарӑ кайӑк та иленнӗ
Шур чечеклӗ ясмӑкна.

Ахаль мар-тӑр ват аннемӗн
Супнӑ пичӗ тĕсленет.
Ахаль мар янравлӑ ҫемӗ
Кӗчӗ манӑн кӗслене.

Эй, уй-хирӗм — тараватӑм,
Мӗн калам? Мен сӑвӑлам?
Эсӗ ҫеҫ шӑнӑҫтаратӑн
Ман капланнӑ кӑмӑла.

Ир-ирех, хӗвел чаршавӗ
Хӗрелсе ҫӗклениччен
Тапранать хӗрӳ ӗҫ шавӗ
Сан тулли чӗркӳ ҫинче.



Аванса выртать сан урлӑ
Хӗвел ҫулӗ — асамат.
Ҫӑкӑрпа тупа эп турӑм
Ҫак пархатарлӑ самант:

Сан тивлетшӗн, пурлӑх амӑш,
Эп уҫатӑп кӑкӑра!
Яланах, йӗрке пуҫламӑш,
Пулӑн манӑн сӑвӑра!

Эсӗ ҫеҫ хӑват паратӑн
Ӗлкӗрсе ӳсен хала.
Эй, уй-хирӗм — тараватӑм,
Яланах эп санпала!
1926

ҪАМРӐКЛӐХ

Ҫамрӑклӑх — чаплӑ ят,
Чап ун кивелмӗ те чакмӗ.
Ҫамрӑк шеллемӗ вӑя.
Вӑй ун — Вулканӑн вучахӗ.

Чӑнкӑ, сулмак кӑкӑрта
Ҫамрӑк чӗремӗр — турбина.
Ҫамрӑк ӳте пӑхӑртан
Тӳсӗм хӑвачӗпе хывнӑ.

Ҫамрӑклӑх — ҫут асамат,
Ҫамрӑклӑх, теҫҫӗ, ҫиҫӗм,
Ҫиҫӗм тӗнче касаймасть,
Ҫамрӑклӑх касӗ те виҫӗ!

Ҫамрӑклӑх! Юррӑм ман
Ĕмӗр санпа хӗвеллентӗр.
Кам хӑй ҫамрӑк пулман —
Ҫавӑ мана ан ӗнентӗр!
1926

КАНИКУЛРА

Ак эп хуларан, савнӑ тусӑм,
Килтӗм-ҫке юриех сан пата.
Эх, халь эс ман умра тек ан усӑн,
Именсе ан чӗнсем ман ята.

Эх, йӗркен вӗренсе халь эп турăм
Ҫамрӑксен кӑмӑльшӗн ыр ӑс-хал!
Савнӑ тус, маншӑн эс — ҫутӑ туррӑм!
Ҫитӗ-ши саншӑн ман ӑраскал?

Вут чӗрем саншӑн ак татӗ калӗ
«Юратап, юратап!» теейсех.
Сив чӗлхем саншӑн ҫеҫ вăл якалӗ,



Юррӑмра выльӑн ҫав тек эсех.

Ма усан эс пуҫна, ма йӗретӗн,
Мӗншӗн эс тӑкан-ха куҫҫульне?
Халь йӗмеҫ! Пӗлместнем — ав ӗретӗн
Салтнӑ пусмӑр тӗввин кун-ҫулне.

Сан чӗрӳ, сар пике, ма ӗненмӗ
Вут чӗрем ҫумӗнчи сӑмаха?
Нимӗнле тӑшман та халь ҫӗнеймӗ! —
Пулӑп саншӑн юлташ хамах ак.

Тухӑп эп вӗренсе чӑн хӗрӳллӗ,
Выляса, савӑнса ҫӗн уйла.
Туйӑм ман пулас ҫук хӗр йӗрӳллӗ,
Сана эп илепех ҫӗн туйла!

Ма усан эс пуҫна, ма йӗретӗн,
Мӗншӗн эс тӑкан-ха куҫҫульне?
Халь йӗмеҫ! Пӗлместнем — ав ӗретӗн
Татнӑ пусмӑр тӗввин кун-ҫулне.

Куҫҫульне шӑлчӗ те ак чуптурӗ:
«Юратсах юратап!» — тет мана.
Уйӑх та лерелле ӗнтӗ шурӗ
Ҫакӑнса чуптума юмана.

Йышлӑ ҫут ҫӑлтӑрсем пит ырларӗҫ
Юратуллӑ, эх, яш ӗмӗре...
— Сыв пулсам эс, савни! Ман ыран ӗҫ
Ҫуранах утасси Чӗмпӗре.
1927

---
Çӗршывӑм, ҫӗршыв, мӗн кирлӗ сана?
Мӗскер эс ыйтатӑн? Мӗскер ӑмсанан?

Пуянлӑх, хаваслӑх е ӗмӗрлӗх ят,
Е иксӗлми паттӑр асамлӑ хӑват?

Кала эс, ҫӗршывӑм, кала эс пире:
Туятӑн-и пирӗн хӗвеллӗ ире?

Туятӑн-и эсӗ: ҫак пирӗн чӗре —
Пӗр саншӑн тапать вăл, пĕр саншӑн хӗрет.

Чи сиплӗхлĕ, хаклӑ, таса ҫӑлкуҫ пек
Сан сывлӑш-хӑватшӑн пулатпӑр пуҫпех.

Хӗр хальлӗн тасалӑх санра упрама
Ҫап-ҫамрӑк чӗремӗр-ҫунан вут ама.

Асаплӑ ӗнерӗн палли-ҫӗввисем —
Паян кун ҫухалӗҫ, якалӗҫ вӗсем.



Юханӗ-шӑтанӗ е ирсӗр кӗсен
Нихҫан пусмӑрлаймӗ ванми никӗсе.

Ҫӗршывӑм, ҫӗршывӑм, мӗн кирлӗ сана?
Мӗскер эс ыйтатӑн? Мӗскер ӑмсанан?

Е пурлӑх, хаваслӑх е ӗмӗрлӗх ят?
Е иксӗлми паттӑр асамлӑ хӑват?

Вăл пулĕ, ҫӗршывӑм, вăл пулĕ пурте!..
Чӑн аслӑ вут амӑш хӑвачӗ пирте!
1927

---
Петӗр Хусанкая

Ӑшӑм ҫунать,
Хыпать вăл паян ман...
Ӑҫта чикес
Тӑр ешӗл пуҫӑма?
Вăл вӗт тӳсет...
Чӗремҫӗм, эс ан ман
Таҫта ютра
Аташнӑ тусӑма!
Епле тӳсес
Ҫак чиксӗр хурлӑха?
Е куҫҫульпе
Ярам-и юрласа?
Ӑҫтан юрлан!
Чӗремҫӗм — хурлӑхан,
Паян тытать
Вăл типĕ ураса.
Тӳсет ман тус,
Тӳсет вăл ҫич ютра...
Ҫыврать те пуль
Хӳменӗн хыҫӗнче...
Тӑван ҫӗршыв —
«Чечеклӗ ҫӗн утрав» —
Туй халĕ эс —
Мӗнле вăл ҫут тӗнче!
Тӑван ҫӗршыв,
Ҫӗнелнӗ теҫ сана.
Ăҫта сӑну,
Ҫӗнелнӗ сан сану?
Эс ҫӗнелмен!
Сан пуҫлӑх — тӑмана.
Пӗтсех пӗтмен
Сан ирсӗр сӑттану!

Тӑван ҫӗршыв,
Чӑн ывӑл ӑҫта сан?
Ху ылтӑнна
Пӗлмерӗн упрама.
Чӗппӳсене



Куллен-кун ҫухатсан
Вара мӗнле
Пулатӑн ыр ама?
Шеллеп сана,
Ҫӗршывӑм, эп чунтан.
Сан хуҫусем
Халь тухнӑ ҫӑхана!
Капла пулсан
Чӗр Вилӗм-каччу та
Ак сан пата
Час килӗ хӑтана.

Чӑн чӗлхӳне
Ҫураҫӗҫ ҫӑханне...
Ҫӗнӗ ҫынсем
Ҫуратӗҫ «вырӑса».
Ак ҫавӑнпа,
Ҫӗршывӑм — ман анне,
Эп хыт тытап
Паян кун ураса...

Илтсем, тӑван,
Ман йывӑр сассӑма.
Ан ӳпкеле,
Вăл ирсӗр пулсан та.
Ан каласам:
«Эс ешӗл, эс ӑнман!» —
Ӗмӗр манми
Тӑванӑм ХУСАНКАЙ!

---
Ст. Леонтьева

Йӑлттам хӗвел чупать, ури ун сакăл.
Ӑна арман кӳлесшӗн пӗр мелник...
Паян, тӑван, тултартӑм эп вун саккӑр,
Паян тӑвап эп чаплӑ менелник.

Паянхи кун тӗттӗм ялта хӗрарӑм
Мана кун-ҫул парасшӑн йĕнĕ тет...
Хӑй ҫӗршывне тӳленӗ ҫав вăл парăм, —
Ачи халь ун, эх, юрӑ ҫӗнетет!

Куҫҫуль шывпе анне текех чӳхерӗ,
Чӗри юнне пиллерӗ вăл мана...
Татах калап: чӗлхем ҫинчи йӳҫ эрӗм
Тăре пулса ак тутлă лиманат!

Ҫунатлансах вӗҫем-ха эп, тӑванӑм,
Вӗҫем часрах ҫӗршывшӑн юрлама!
Киввишӗн мар, — йӑлхах, йӑлтах вăл ваннӑ,
Ҫӗнӗ ҫӗршыв халь маншӑн Утаман!

Йӑлттам хӗвел кулать, ҫул ун хап-такӑр,



Унтан арман хӑвасшӑн пӗр мелник...
Паян, тӑван, тултартӑм эп вун саккӑр,
Паян, хӑвап эп чаплӑ менелник.

Паян савнап, паян ташлап!.. Хыт хурлӑх
Мана халь тин ҫураҫмӗ ват кине!..
Салам сана Вӑрнар вӑрманӗ урлӑ,
Тыт-ха чӗлхен шерпеклӗ* куркине!..
1927

ТӐВАН ЧӖЛХЕНЕ

Шанап, чӗлхемҫӗм, ӗненетӗп
Сан чи тивлетлӗ ӗмӗтне,
Ҫунатлӑ пултӑм — вӗҫӗнетӗп
Ĕмӗт сӗткенӗ ҫӗнетме.

Ҫамрӑк чӗремӗн вут хӗлхемӗ,
Чӗлхемҫӗм, саншӑн ялкӑшать.
Тин ҫеҫ вӑраннӑ чӑн чӗлхемӗм
Ӗнтӗ хӗрӳллӗ чалкӑшать.
Хӗскӗч кун-ҫулӗн мур ӗмӗрӗ
Чылай вӑл ҫирӗ хӑватна...
Ҫапах чӑн сиплӗх сан пӗтмерӗ,
Усал тивмерӗ сӑпатна.

Тинех тивлетӗн ырӑ ячӗ
Ярса та тытрӗ ирӗкне!
Ҫамрӑк поэтӑн чӗр хӑвачӗ
Ҫӑвӗ чӗлхенӗн кирĕкне!

«Килсем, килсем, чӑваш поэчӗ!» —
Теетчӗ Ҫеҫпӗл куҫҫульпе.
Чӗлхем, вӑл саншӑн, саншӑн йӗчĕ,
Уйрӑлчӗ саншӑн кун-ҫульпе.

Татах калам — вăл пурнӑҫ иртрӗ,
Йӗрӳсем юлччӑр тӗлӗкре!
Ĕнтӗ, чӗлхеҫӗм, сана витрӗ
Ҫамрӑк ҫар. Эс халь чечекре!

Ӳссе пыран ҫамрӑк вӗҫлейӗ
Чӗлхен тивлетлӗ илемне —
Калатӑп эп — Митта Ваҫлейӗ —
Ҫыртса чӗлхенӗн тӳлемне!
1927

ҪУРХИ КӐМĂЛ

Ҫамрӑкланнӑ ҫут хӗвелӗ
Тараватлӑн кулкалать.
Уртрӑм ятӑм ҫӗр пӗрмеллӗ
Ешӗл симӗс ҫӗн халат.



Тухрӑм утрӑм. Кӑмӑл тулчӗ.
Чӗр вӑй килнӗ Сӗвене.
Сивӗ хӗлӗн каскӑн учӗ
Туртнӑ татнӑ йӗвенне.

Урӑм-сурӑм аннӑ халӑх
Чӗнтӗрленӗ Чӗмпӗртен.
Пӑр хускалнӑ. Уҫнӑ алӑк.
Ҫурӗ тытнӑ чӗлпӗртен.

Ҫут хӗвелӗн тумӗ капӑр,
Сар хӗр евӗр шупӑрпа:
Чуптӑвать вӑл тапхӑр-тапхӑр
Кӑвакарнӑ шур пӑрпа.

Эх, кӑмӑлӑм, шухӑ кӑмӑл,
Ҫак шыв евӗр хумханать!
Е вӗҫесшӗн вӑл ҫӑп-ҫӑмӑл,
Е ӳкесшӗн хӑтланать.

Пӗрех хут, ассан — асам-и,
Тулхӑртам-и вӑй-хала?
Ҫут тӗнчен ҫурхи асамӗ
Тӑванланчӗ манпала.

Эй, хӗвел! Ҫурхи ытамӑм
Пĕр сана ҫеҫ хапсӑнать.
Эй, хӗвелӗмҫӗм!
Тытам-и,
Пӑчӑртам-и эп сана?

Халиччен хӗрле упраннӑ
Чӑн таса телейӗм ман
Кӗрлесе тӑтӑр
Тапраннӑ
Пар пекех паян!..

Эх, атьсемӗр, каҫарсамӑр, —
Шухӑ шухӑш ман пуҫра...
Каҫарсамӑр та чарсамӑр
Хӑвӑр аскӑн сӑвӑҫра.
1927

---
Паян эпӗ хӗпӗртерӗм,
Ҫӑл шыв сапрӑм йӑлӑмра.
Сив чӗремӗм — хытнӑ эрӗм —
Халь шерпетлӗ сывлӑмра!

Ҫамрӑк юнӑм ак ташларӗ
Ҫепӗҫ туппӑль ҫуппипе.
Эп халь — пулхӑр чӑн яш арӗ -
Ак сикетӗп пит чипер.

Ӗлӗк йӑшнӑ хал-ҫунатӑм



Халь хӗлхемлӗн вăл хыпать...
Акӑ кӳчӗ ҫак кун Атӑл
Маншӑн чаплӑ ыр хыпар.

Хыпар кӳчӗ Аслӑ Атӑл:
Килчӗ, терӗ, тӑвану.
Мана ҫыхнӑ тӑлӑ, татӑл,
Ирӗк пуҫӑм, аван ут!

Хыпар ячӗ паттӑр тусӑм,
Тин чӗремҫӗм хыт тапать.
Чаплӑ паттӑр капкӑн хуҫнӑ,
«Сыв пул, — тенӗ, — Асхапат!..»

Паян эпӗ ҫунат хыврӑм,
Ҫӑл шыв сапрӑм пӗлӗтре.
Ҫамрӑк пуҫшӑн ӗнтӗ йывӑр
Пулмӗ сӗрӗм-тӗтӗре.

Кив поэзи тӑмлӑ, — вантӑр!
Пире кирлĕ вут чӗлхи!
Кӗмӗл лира эс, тӑванӑм,
Эпӗ — ҫиҫӗм йӗс ҫилхи!
1927

---
Тавралӑх шуҫӑмпа хӗрелнӗ,
Йыхравлӑн янӑрать кӗсле.
Паян поэт кӑвар чӗреллӗ,
Чӗлхи вылять ун ҫут хӗҫле.

Тӑван ҫӗршыв — мухтавлӑ Улӑп
Поэт чунне пӑхӑнтарать.
Тӑван чӗлхе — ем-ешӗл улӑх —
Поэт унта халь хӑнара.

Юрла, поэт, ташла та ҫуйӑх!
Йӑпат хӑватлӑ Улӑпа.
Упаленет антранӑ уйӑх, —
Ҫапса ӳкер ӑна чулпа!

Кама пит кирлӗ пуль ҫав уйӑх?
Ун хакӗ халӗ йӳн ҫӳрет.
Нарастаран салху та хуйӑх
Мещен хӗрсемшӗн вăл кӳрет.

Халь пултӑр купӑс е сӑрнай, —
Ташша кӗтет ҫӗршывӑн уйӗ.
Ҫак аслӑ ҫимӗк ҫитнӗ май
Пуҫланмалла чӑвашӑн туйӗ.

Поэт тени пит чӑрсӑр çын вăл,—
Мӗскер шутлать — ҫавна тӑвать:
Салхуллӑ уйӑх — сӑнсӑр символ -
Ак кутӑн-пуҫӑн ывтӑнать.



Поэт хӗҫпе вӑльт-вальт ухать...
Е мыскара ку, е ку чудо —
Ӳкернӗ уйӑхран ҫап-ҫутӑ
Янравлӑ ҫӗн сӑрнай тухать.

Кам ҫакӑ тӗнчере асамӑҫ,
Кам ӑрӑмӗ темрен хаяр, —
Ҫавна поэт тесе ӑмсанӗҫ,
Унтан ытла никам та мар.

Поэт ак тытрӗ сӑрнайне...
— Кӗрле, пӑлхавӑрлӑ сӑрнайӑм!
Ҫӗнӗ ҫӗршывӑн ҫӗн туйне
Чи чаплӑ хӑна пек эс кайӑн.

Ташла, юрла, ҫӗршывӑн уйӗ,
Таптат тӗп пулнӑ авална!..
Паян сикет чӑн паттӑр туйĕ,
Хастарлӑ Улӑп авланать.
1927

---
Тӗнчере хӗрӗх те пĕр илем теҫ, —
Пурте пирӗн пулӗҫ вӗсем.
Ахаль мар-тӑр хӗр хальлӗн иленчӗҫ
Пире юрă кайӑкӗсем.

Кам ытамӗ ытамлӗ те илĕ
Ҫакӑ аслӑ ҫӗршыв чиккине? —
Е асар та писер ҫавра ҫилӗ?
Е вăл тивӗҫ поэт чӗлхине?

Пурте, пурте пӗртен-пӗр тивӗҫ
Сӑввӑн ылтӑн чӗлхи-ҫӑварне.
Ун хӑвачӗ стихийӑран ҫивӗч,
Уншӑн пур вӑй-хӑват та — парне.

Тусӑм, тусӑм, ҫакна пӗлнӗ хыҫҫӑн
Уйрӑлатпӑр тесе ан кала!
Ирӗкри телее ывҫӑн-ывҫӑн
Ывӑҫланӑ эпир санпала.

Пире аслӑ ҫӗршывӑн илемӗ
Тӗне кӳртрӗ ҫурхи телейре.
Ҫавӑнпа юррӑмӑр иксӗлеймӗ,
Пирӗн юрӑ ҫӑлкуҫ евӗрлех.

Аслӑ улӑхӑн ешӗл хускавӗ
Хумхантарнӑ пире ачаран.
Ҫавӑнпа юрӑра унӑн шавӗ,
Пирӗн юррӑмӑр — хир те çаран.

Сар чечеклӗ вӑрман аслӑ уйӗ



Тарӑн шухӑш сӗнетчӗ пире.
Ҫавӑнпа чӗрери ҫамрӑк туйӑм
Хӗмленсе амаланчӗ ирех.

Чӑн тӑванӑм! Янравлӑн та уҫҫӑн
Такмаклар-и паян санпала?
Ҫак тӗнчен тупсӑмне тупнӑ хыҫҫӑн
Уйрӑлатпӑр тесе ан кала!
1927

СӐВАПЛӐ КӖТЕС

Хула хӗрри улах. Сӗве йӑвашшӑн
Пахча ҫуммисемпе иртсе каять...
Ҫак лӑпкӑ кӗтесре тӑван чӑвашшӑн
Ҫуралнӑ ӗлӗк чух пӗр ҫамрӑк ят.

Ак ун кӗперӗ, вăл юратнӑ вырӑн,
Ак вăл час-час таяннӑ ват йӑмра.
Паян та вăл кунта ҫӳрет пек ыррӑн,
Тӑрать пек сыввӑн умӑмра.

Ун лӑпкӑ куҫӗсем йӑл-йӑл тӑваҫҫӗ,
Ун сӑнӗнче — те хурлӑх, те телей...
«Мӗнле пурнан? Мӗнле ҫӗршыв хӑвачӗ?
Ман шӑллӑмсем нумай-и, Ваҫилей?» —

Тесе ыйтассӑн тӑрать пек поэтӑн
Шухӑшӑмра ҫӗкленнӗ ӗмӗлки...
— Аван, манми тете. Аван, — теетӗп. —
Сывлать чӑвашӑмӑр, сывлать чӗлхи.
Ҫак пирӗн ӳсӗмри чӑваш этемӗ
Иртме шанать чӑн пурнӑҫ тӗпелне.
Ҫитет пире, ҫитет — тертленнӗ,
Лаххан таврашӗнче ҫитет-тӗр йӗпенме!

Чӑвашӑн ӑнсӑртран сывалнӑ куҫӗ
Культура кил-ҫуртне пӑхса илет.
Телейлӗх тупсӑмне хӑех вăл уҫӗ,
Хӑех туянӗ хӑй валли тивлет.

Эх, Константин! Пирӗнпеле пулсамччӗ.
Пулсамччӗ кӗрекере илем пур чух...
Анчах мӗскершӗн-ши нимле асамҫӑн
Сан ыйхуна сирме хӑвачӗ ҫук?..
1927

«ҪАМРӐК ХРЕСЧЕНЕ»

Манра хал, вутлӑ хал,
Ҫамрӑк юн ҫиҫӗм пек!
Ҫапах эп пит кахал, —
Курӑр, тӗпсӗр йӗмпех!..



Эп кахал, пит кахал, —
Вутлӑ юн ӗҫре мар!..
Ман вӑя пит сахал
Ҫитрӗ ҫамрӑк тымар...

Ҫамрӑксен куҫкӗски
 Пулӑн, ҫамрӑк хаҫат!
Мана эс, куҫкӗски —
Кахала сирччӗ чат!

Ырласам ман ӗҫре,
Электрицӑ-хала!
Унтан тин эп вӗҫсе
Илем кӳрӗп яла!

Хушрӑм ак ҫил ҫунат, —
Халӗ эп кахал мар!
Ман сӗткен тин ҫунать...
Эх, ӗмсем, чӗр тымар!!!
1927

УЛӐХРА

Куҫӑмсем умӗнче аслӑ улӑх
Атӑл евӗр сиксе ыткӑнать.
Улӑх, улӑх!
Мӗн чул санӑн пурлӑх,
Мӗн чул ырлӑх сана пӑхӑнать!

Улӑх, улӑх!
Хитре эс, ятуллӑ,
Ешӗл тум сан — савнин улачи.
Ахаль мар
Ҫав тери юратуллӑ
Сан сине куҫ хывать
Ял ачи.

Эп пӗлетӗп: татах чиперленӗн,
Капӑрланӑн, ыр улӑх — анне.
Халь кашни хресченех:
«Эпир Ленин
Хушнӑ пек
Пурнар», — тет тӑванне.

Ҫӗн этем пурнӑҫпа
Курнӑҫасшӑн,
Вӑл илесшӗн алла ӗмӗте.
Ӗмете ҫитерме
Пурнӑҫ ашшӗ
Вырӑнне халь суйланнӑ
Этем.

Ак сана та часах, ешӗл улӑх,



Илем сырӗ ҫӗнелнӗ этем.
Килӗ санӑн телейшӗн
Ҫӗн Улӑп,
Чечекленӗ уй-хир те йӗтем.

Ҫавӑ Улӑп — телей, вăл — пархатӑр,
Вӑл ҫунатлӑ йӑлттам урхамах.
Эпӗ уншӑн тахҫан, тахҫан хатӗр
Ҫамрӑк сассӑмпала юрлама.

Электрицӑн
Кӗрен шурӑмпуҫӗ
Сана, Улӑп — йӑлттам урхамах,
Таҫтанах тавҫрать* улӑх куҫӗ,
Саламлать вăл сана тахҫанах.

Эх, килсемччӗ часрах, хурӑҫ Улӑп!
Виҫсе тух ҫакӑ улӑх ҫӗрне!
Эп ун чух урӑхла юрӑ юрлӑп,
Мухтӑп хурҫӑ хӑват ӗмӗрне.
1927

ПИРӖН ЭРТЕЛ

Ыр ҫӗршывӑн чӑн чӗлхишӗн
Пире кӳнӗ ыр ама,
Чыслӑ пурнӑҫ чӗлӗхӗшӗн
Пехилленӗ юрлама!

Вут чӗлхемӗр ак вӑратӗ
Ыйха кайнӑ пулхӑра,
Хамӑр халӑх ыр ӑратӗ
Хастарланӗ тулхӑрса.

Эх, чӗлхемҫӗм, — ҫирӗп хурӑҫ,
Сана эпӗр чечеклер!
Сан тивлетшӗн имлӗ юрӑ
Ярать чаплӑн ак Элкер.

Тепӗр лирӗк питӗ ирĕк
Юрлать саншӑн кӑшкӑрса.
Ах, чӗлхеҫӗм, ирсĕр кирӗк
Санран хырӗ вăл Ăрсай.

Кӗвӗленчӗ, илемленчӗ
Хастар ҫамрӑк Ваҫанкки,
Халлӑ юнӗ хӗлхемленчӗ,
Мӗкӗрттерчӗ чан ҫапки.

Вут чӗлхеҫӗм — пыл чӳлмекӗ,
Сар кинле эс юсан-ха!
Тум сан чӗнтӗр — ун чӗмекӗ
Пулса тӑчӗ Хусанкай.

Ыр сун чаплӑ йывӑр ӗҫшӗн



Шупуҫ харсӑр ҫыннине!
Эх, пӗлетпӗр ырӑ тӗшӗ
Малтан ҫавӑ ҫинине.

Акӑ тепӗр ҫамрӑк Ҫулӗҫ
Сарать вутлӑ ҫунатне,
Юррисем ун хӗмлӗ пулӗҫ, -
Чӗртӗҫ пулхӑр чӑн ятне!

Эп те халӗ ҫил ҫунатлӑ, —
Хама саншӑн шеллеп-и?!
Ҫамрӑк юнӑм сӑвӑҫ ятлӑ,
Часах пулӑп Шелепи!

Ҫак эртел вăл час вӑратӗ
Ыйха кайнӑ пулхӑра!
Пулхӑр юрӑ ак шӑратӗ
Ҫитти ҫитнӗ пурлӑха!

1927

ЭМИГРАНТ

Яла ҫитрӗ пит хаваслӑн
Урхамах пек пĕр пар ут,
Туртса кӳлнӗ хитрен, чаплӑн
Ҫак, утсемшӗн тимӗр ут.

Пружиналлӑ трантас меллӗн,
Пит сикет-ҫке транк та транк!
Унта чаплӑн, мӑн ҫӗмелӗн
Ларать таркӑн — эмигрант.

— Эх, кала эс, ыр ҫын-ямшӑк,
Епле тупрӑн тимӗр хут?
Пулни ӗлӗк санӑн шанчӑк
Тытса тӑма пĕр пар ут?

Эс кала, кала, ыр ҫыннӑм,
Ку чӑнах-и манӑн ял?
Епле кун пек вӑйлӑ чынлӑн
Ҫиҫет халӗ йӑл та ял?

Ҫӗрнӗ шӑршлӑ тӑван ялӑм
Халь ак чаплӑ, шӑлт хула!..
Эй, телейсӗр, пӗтнӗ халӑм,
Сисеймерӗн кун-ҫула!..

Хуҫи кам-ши ҫакӑ пӳртӗн,
Капӑр тунӑ вăл ӑна...
Тӑван ялӑм, епле кӳртӗн
Мана — каскӑн ывӑлна?

Тӗнче касрӑм, тӗл пулмарӑм
Кун пек вӑйлӑ улшӑну!..



Эх, пулать-ши, юн тымарӑм,
Кунта саншӑн йышӑну?..

Шурри майлӑ пултӑм кайрӑм,
Ҫирӗм ҫамрӑк ӗмӗре...
Тинех эпӗ асӑрхарӑм,
Тин эп куртӑм чӑн йӗре!

Чӗререн эп тек ылхантӑм
Большевизм Ӑруҫне*...
Тинех сисрӗм, тин тӑнлантӑм
Совет влаҫӗ хурӑҫне!..

Хӑйӗн аскӑн ӗмӗрӗшӗн
Йӗрсе ячӗ эмигрант...
Терӗ ямшӑк: «Ма иртнишӗн
Хурланатӑн, макӑран?

Ӗҫ ҫынни вăл халь тӗреклӗ,
Эсӗ сисрӗн тин ӑна!
Кунта пурӑн эс ӗретлӗ,
Ун чух пулӑн тин хăна...»

Пружиналлӑ трантас меллӗн
Пит сикет-ҫке трант та трант!
Вăл йӗрет-ҫке чӑн йӗмеллӗн...
Пуҫне чикнӗ эмигрант.
1927

УТАМАН

Ахӑрать, кӑтӑрать тинӗс шывӗ,
Темӗнпе тытӑҫать пӗрмаях.
Инҫетре...
Инҫетре...
Ах, мӗн-ши вăл?
Те — телейлӗ хӗвел, те — маяк?

Инҫетре...
Инҫетре...
Ах, мӗскер вăл?
Ах, мӗскер вутланать тинӗсре?
Нимӗн те мар ӑна хум кисревӗ,
Сӳнтереймерӗ ӑна нимӗскер...

Ак пырать тинӗспе вутлӑ крейсер
Хумсене ывӑтан Утаман.
Шанчӑксем ун вӑйне хӗтӗртеҫҫӗ,
Ун чӗрийӗ — ҫунан вут ама.

Ун чӗри тӑвӑлпа ҫирӗпленнӗ,
Ун чӗри тимӗр-хурӑҫ татать.
— Эй, карап капитанĕ —
Ленин,
Каласам, миҫе ҫухрӑм тата?



Инҫе мар,
Инҫе мар
Пирӗн шанчӑк!
Ав умрах ҫут маяк ялкӑшать.
Тинӗс хумӗсем те ӗнтӗ шанчӗҫ,
Ватă тинӗс сывлать ак кӑштах...

Вунӑ ҫул тинӗсре чаплӑ крейсер,
Вунӑ ҫул ыткӑнать Утаман.
Шанчӑксем ун вӑйне хӗтӗртеҫҫӗ,
Ун чӗрийӗ — ҫунан вут ама.

Самананӑн пархатӑрлӑ* ывӑль —
Хурҫӑланӑ карап Утаман.
Халӗ урнӑ тинӗсӗн шывӗ
Час тапратӗ ӑна пуҫҫапма...
1927

---
Сыв пул, ирхи телейлӗ килĕ,
Вӗренӳре ирттернӗ ир.
Ӳстерчӗ Яковлев пехилӗ,
Кунта ҫын пултӑмӑр эпир.

Мӗскер паян кун парнелем эп,
Мӗнле телейлӗх ӑмсанам?
Ирхи кунсем кӑна илемлӗ,
Ирхи кунсем ҫеҫ — асамат.

Кӑмӑлӑма ҫемҫетрӗн эс те,
Лӑпкӑ хӗр евӗрлӗ Сӗве.
Пурте тӑван. Мӗншӗн — пӗлместӗп.
Пурне те хурӑттӑм хӗве.

Пурне те ирӗклӗ ытамӑм
Хӗр пек ыталӗччӗ паян,
Малашне те рай, те тамӑк,
Ҫавах хаваслӑн пуҫ таян.

Паян кӑна вӗт пурӑнмаҫҫӗ,
Чӗре ыраншӑн та йӗрет.
Мӗншӗн ҫитес кун курӑнмасть-ши?
Апла пул сан та пурпӗрех...

Апла пул сан та пурпӗрех...
(Ҫитес кунсемсӗр курӑнсан та)
Илемлӗ ҫамрӑклӑ ире
Кӗтсе эс, тусӑм, урӑх ан тар.

Чӗрем ҫапах ҫунса кӗлленмӗ,
Чӗрем илемлӗх ӑмсанать.
Ҫапах малта
Шупка илем-мӗн,
Иртни —



Шенкерлӗ асамат.
1928

---
Сыв пул, юратнӑ шкулӑм,
Сыв пул эс те, хула.
Куҫҫуль тумланӑ куллӑм
Ман темӗншӗн кулать?

Те савӑнӑҫ, те урӑх
Мана малта кӗтет,
Анчах ҫӗнелнӗ юрӑ
Тур ҫырнӑ йӗкӗте.

Вӗрениччен — Ваҫлейччӗ,
Халь ак пулап Митта.
Ан тив, пурте ҫилленччӗр
Вӗре пӗлмен йытта.

Вӗре пӗлмесп пулсассӑн
Вӗрме те нимӗн мар.
Хӑҫан тупайӗ сассӑм
Хам тенӗ ҫыннӑма?..

Сыв пул, юратнӑ шкулӑм,
Тӑван кил пек хула, —
Куҫҫуль тутаннӑ куллӑм
Пӗр сирӗншӗн кулать.
1928

 А. Беляева

Юлташлӑхра телей иккен-мӗн.
Илем юлташлӑхра кӑна!
Сӑвӑланан чӗрем сӗткенӗ
Пӗр саншӑн, саншӑн сӑрхӑнать.

Ах, Шура, Шура! Шурӗ, шурӗ
Ирхи шур ҫамрӑклӑх пӗрле.
Ирхи кунсенӗн абажурĕ
Асамат пек пире тӗрлет.

Кунсем-ҫулсем ҫаплах шӑваҫҫӗ,
Юртаҫ кунсем ҫавра ҫилле.
Паян эс калӑн: «Вася, Вася!
Сыв пул, тӑванӑм, Ваҫилей!»

Сыв пул, сыв пул! Эх, Шура, Шура!
Хӑҫан ыталӑп ҫӗнӗрен?
Санран ытла юлташӑм урӑх
Тупманччӗ эпӗ кӗҫӗнрен.

Чи ҫывӑх йӗкӗреш пек эпӗр
Ӳсеттӗмӗр вӗренӳре.



Ҫитес кунсен хавас хисепӗ
Тухман нихҫан ӗненӳрен.

Паян унпа чӗрем сӗткенӗ
Пӗр саншӑн, саншӑн сӑрхӑнать.
Юлташлӑхра телей иккен-мӗн,
Илем юлташлӑхра кӑна.
1928

КАНАШ

Выҫ вар кӗвви калан юрра,
Поэтăм, пӑрахар.
Уксах ура вӑйлӑ туйра
Ташлаймӗ вӑрахах.

Кӑвак пӗлӗтӗн чатӑрĕ
Хӗвелшӗн уҫӑлсан —
Поэт, поэт, эс ҫав тери
Шӳтле, ан хуҫӑлсам!
1928

СЫВ ПУЛ, ХУЛА!..

Кунта тӗнче! Тӗнчен хум-шавӗ.
Кунта автобус — урхамах!
Хӗрлӗ хӗвел пек хӗвелҫаврӑш
Кунта никам та курманах.

Кунта этемӗн ӑраскалӗ,
Этем кунта ҫех çын пулать.
Унпа — хир ывӑль чун хавалӗ
Сана юратрӗ те, хула!..

Сыв пул, сыв пул! Эпир ак хатӗр -
Чĕнет пире тӑван уй-хир.
Ӑҫтан халь курӑпӑр пархатӑр —
Лӑпланмасан хресчен хуйхи?

Хресчен кӗтет, кӗтет тахҫан вăл
Хӗрсе туптаннӑ ывӑлне.
Юрламалла ялта халь ҫамрӑк
Хула хум-шавӗн калавне.

Пĕр ӗмӗт, пӗр сӑмах паян кун
Ҫӳрет тек пирӗн патӑрта:
«Епле аван — ялти тальянка
Сасса килсессĕн тракторпа!»
1928

ҪАМРӐК ПОЭТА



Эй, тантӑш, тантӑш,
Эс-им, эс-им
Мана саватӑн, юлташлан?
Е саншӑн юра астивес-им,
Е саншӑн чаплӑн эп ташлам?
Е иксӗлми ҫӗнӗ илемшĕн
Паян хушам-и сил ҫунат?
Чӗрем, чӗрем хыпсах ҫунать,
Мĕскер эп, тантӑш, кĕвĕлем-ши?
Тĕнчеленет
Умра ав шуҫӑм,
Умра —
Хĕрелнĕ асамат.
Ҫынсем ҫинчен юрлам кӑтруҫӑн,
Ҫавсем
Тимлеҫҫӗ сассӑма.
Ӗмӗр сӳнми тӑван кӗтесӗн
Амалансах пырать кӑвар.
Эй, тантӑш, тантӑш,
Эс-им, эс-им?
Тавай
Пӗр харӑс
Сас парар!
1928

АСАМАТ

                                           Чӑваш автономине

Тӗнчене кисретсе аслати ҫӗхӗрсен,
Вӑйлӑ тӑвӑл иртсессӗн тискеррӗн
Ӗмӗрхи ӗмӗрти хӗвел тухрӗ хӗрсе,
Тухрӗ ҫут асаматӑн кӗперӗ.

Ытарса илейми куҫ тулли ҫӗн илем:
Асамат та ҫутӑ хӗвелӗм!
Эй, кама эп паян юррӑма пехиллем,
Камшӑн юррӑм илемӗ ҫӗнелӗ?!

Асамат та, хӗвел те — пӗрле!
Тӗнчеленнӗ илемлӗх паян кун,
Таврипех юрӑ-сасӑ кӗрлет,
Таврипех — кӗмӗл саслӑ тальянка.

Ҫӗнӗ саслӑ тӗнче, ҫĕнӗлле сӑн-сӑпат,
Сенкерпе пиеленнӗ тӑванлӑх!
Халиччен те пулман сасӑпа
Паян кун ман тӑван аталаннӑ.

Ахаль мар-мӗн сӑрнай ирсенче
Тимсӗлсе ӑмсанатчӗ ирӗк.
Эй, тӑван, юрруна кисрентер!
Кисрентер юрруна, аслӑ хирӗм!



Вылянать асамат умӑмра.
Асамат вăл — ҫӗн пурнӑҫ ирӗ.
Асамат варрине ылтӑнран
Эп ҫыратӑп:
«Республика — пирӗн!»
1928

ҪӖНӖ ТУПА

Кулса тӑран хӗвелӗмӗр,
Кампа эс ӑмӑртан?
Пулмашкӑн санӑн евӗрлӗ
Килет вăл хамӑртан.

Тӗсӳ сан — хӗрлӗ сарӑллӑ.
Эпир те сан тӗслех
Пуласшӑн сасӑларӑмӑр,
Янратрӑмӑр кӗсле.

Ҫапах илем пулмарӗ-мӗн
Ҫак пирӗн ӗмӗрте...
Хӑшне хула бульварлӑхӗ
Сӗткенлӗн ӗмӗртет.

Е темӗскер чӗнет пӗри
Айванлӑн сӗрӗмре,
Ҫапла чечек сӗнетпӗр-и
Чӑн ҫамрӑк ӗмӗре?!

Каҫар, каҫар, хӗвелӗмӗр!
Ҫамрӑккипех пуль ҫав —
Хальччен те сас килмерӗ-мӗн
Мӑнтарӑн сӑвӑҫа.

Каҫар, каҫар, хӗвелӗмӗр!
Паян ак урӑхла
Кӗвелетпӗр терӗмӗр
Пурне те урӑхла.

Ҫӗнӗренех кӗрлерӗмӗр
Паян кун ушкӑнта:
Пӗри пулсассӑн Лермонтов,
Тепри, тен, —
Пушкин та...

Хӗвел хӗрлӗ те сарӑллӑ,
Эпир те ҫав тӗслех
Пулмашкӑн сасӑларӑмӑр,
Янратрӑмӑр кӗсле.

Кулса тӑран хӗвелӗмӗр,
Кампа эс ӑмӑртан?
Пулмашкӑн санӑн евӗрлӗ
Килет-мӗн хамӑртан!



1928

ОКТЯБРЬ АЧИСЕМ

Утар, утар пĕр харӑссӑн,
Октябрь ачисем!
Хӗвел шевли пек харсӑрлӑх,
Ҫиҫсем, ҫиҫсем, ҫиҫсем!

Пыратпӑр ак урам тӑрӑх,
Умра — хӗрлӗ ялав.
Хытрах, атьсемӗр, янтӑрӑр,
Ҫӗнетӗр кив яла!

Эпир ҫӗнӗ пӑлхавӑрӑн
Чӑн ывӑль-хӗрӗсем.
Пур хапрӑк-савӑт — хамӑрӑн,
Тӑраҫҫӗ кӗрлесе.

Мӗнпур тӗнчен пархатӑрӗ,
Мӗнпур телей — пире!
Урхамах пек тракторĕ
Ҫӗмӗрттерет хире.

Йӳҫет тӑшман кӗвӗлӗхӗ,
Тӑшман ҫилли урать.
Ҫурхи кунсен хӗвелӗ пек
Ҫиҫер ҫапӑҫура!

Утар ударлӑн, харӑссӑн,
Атьсемӗр, малалла.
Хӗвел шевли пек харсӑрлӑх
Эпир кӑлармалла!

Пыратпӑр ак урам тăрăх,
Умра — хӗрлӗ ялав.
Хытрах, атьсемӗр, янтӑрӑр,
Ҫӗнетпӗр кив яла!
1928

---
Анкӑ-минкӗ пуҫӑм, хура куҫӑм,
Урӑх эпӗ сирӗн чурӑр мар!
Шупкаланнӑ, шаннӑ кӗрхи уҫӑм
Паян кун тапратрӗ урӑлма.

Ахаль мар хама эп
Тикӗслесшӗн —
Тӑвӑл пек вӑй-халӑм ӳснӗ чух.
Авалпа аташнӑ йӗс кӗслешӗн
Тӗпелте паян кун вырӑн ҫук.

Пӑтранмасть ман пуҫӑм,
Йӗмӗ куҫӑм,



Эп — ирхи ҫӗршывӑн чӑн ачи.
Аллӑма тыттарчӗҫ ылтӑн уҫӑ,
Умӑмра ман —
Пурнӑҫӑн арчи.

Ылтӑн уҫӑ акӑ часах уҫӗ
Самананӑн пурлӑх арчине.
Ачаллах илемшӗн ҫуннӑ куҫӑм
Илеме ачашлӗ вăл тинех.

Кӗмӗлпе тыттарнӑ арчара-мӗн
Ҫитмӗл ҫичӗ чӗлӗхлӗ тӑмра.
Илем те вылям-и,
Янтратам-и?
Савӑнам-и юррӑм-сӑввӑмра?

Илем те вылям-и
Эп халавлӑн —
Самана ӗнернӗ чӗлхе?
Кӗввӗмре
Кӗлленмӗ тек аваллӑх,
Ҫӗнӗлӗх ҫӗнтерӗ
Ĕлӗке.
1928

МӖНШӖН?
(Агротакмаксем)

Пӑри терӗм — акӑнчӗ,
Сӗлӗ терӗм — сапӑнчӗ.
Шӑтрĕ тухрӗ хуп-хура
Ӑш ҫунтармӑш хытхура.

—  Мӗншӗн?

Евит пултӑр халӑха:
Тасатманччӗ вӑрлӑха.

Сӗллӗм селӗм — куҫ тулли,
Вырма тӑтӑм... ял кулли!
Акӑ мӑшкӑл — вырт та вил,
Пушӑ хӑмӑл выр та ил...

—  Мӗншӗн?

Пирӗн пурнӑҫ — пурнӑҫ-и:
Кӗллентерчӗ вутпуҫҫи.

—  Мӗншӗн?

Пӑхӑнмарӑм чӑнлӑха —
Чӳхемерӗм вӑрлӑха.

Акрӑм тулӑ, акрӑм вир,
Пулĕ терӗм ҫӑп-ҫӑра.



Вырма тухрӑм... манӑн хир
Кукша пуҫ пек ҫап-ҫара.

—Мӗншӗн?

Ак ӑҫта-мӗн тӗрӗслӗх:
Кирлӗ пулнӑ тирӗслӗк.

Пурнӑҫ, пурнӑҫ хирӗҫрӗ,
Выҫӑ юлтӑм эп кӑҫал.
Чышрӑм, чышрӑм тирӗслӗк,
Пурпӗр тыррӑмҫӑм чӑл-чал.

—  Мӗншӗн?

Тиркемерӗм вӑрлӑха —
Тӑтӑм юлтӑм хурлӑха.

Аллаттартӑм виҫӗ хут,
Пулĕ терĕм первӑй сурт...
Ах, пӗтерчӗ, ах, каппут —
Пуҫа ҫирӗ сӑтӑр хурт.

—Мӗншӗн?

Хамах пулнӑ-ҫке айван:
Кӗрхи суха тӑвайман.

Тарас пирӗн хӗлӗпе
Супрӗ улӑм кӗлӗпе.
Пыр та кур ак Тарасна —
Тырри ӑнчӗ ӑраснах!

—Мӗншӗн?

Вăл акман ҫав кӗлӗпе,
Акнӑ улӑм кӗлӗпе.

Ял-ял тарăх сас-хура:
Тытмалла теҫ шур юра.
Чӑнахах та вăл пӑртак
Усӑ парӗ-ши, вӑртах?

Вӑртах:

Кам анийӗ шурӑ юр —
Ҫавӑн сутлӑх тырӑ пур.
Эпир тырӑ акрӑмӑр,
Минералне сапрӑмӑр.
Тӗлӗнен те ахлатан —
Тулӑ пулчӗ хампа тан.

—Мӗншӗн?

Шереметӗн усси пур —



Аванрах ҫеҫ ҫӗре хур.
Ҫакӑ сӑвӑ хыҫҫӑнах
Кирлӗ теҫҫӗ хыҫ сӑмах.

— Мӗншӗн?

Тем тусассӑн та хресчен
Ӑнтарайман пӗр-пӗччен.
Коллективлӑ пурӑнӑҫ —
Ак ӑҫта вăл ҫӑлӑнӑҫ!
1956

ТАКМАК

Савни килет савӑнса,
Килет салам каласа.
Ларах, тусӑм, хам сума,
Икӗ питӳ — ик улма.

Икӗ куҫу — ик ҫӑлтӑр,
Пӑхса чунӑм савӑнтӑр.
Чӗлхӳ-ҫӑвар вут-кӑвар,
Пулар, савни, пӗр кавар.
1929

---
Уҫ ҫырупа калаймӑн нимӗн,
Уҫ ҫырури сӑмах кӗске.
Тен, ҫакӑнпах мана асилӗн,
Асилӗн терӗм йӗксӗке.

Пурнап ҫаплах. Пурнап тумитсӗр.
Ҫӳҫсем ӳсеҫҫӗ лупас пек.
Тӑп-тӑр урах: Ваҫлейӗр, Миттӑр,
Примерлӑ каччӑ пулас тет.

Ку пурнӑҫра пурте-мӗн проза,
Поэзисем кирлех те мар.
Ҫта ҫӗр улми, унта чăн роза
Яраймӗ нихӑҫан тымар.

Поэзисӗр кӗпер хываҫҫӗ,
Унсӑрӑнах кӳлеҫ ҫиле.
Халь ыр ҫынсем сӑвӑ ҫырмаҫҫӗ,
Эс те ан ҫырнӑ пул, Ваҫлей...

Ҫитет, тӑван. Ҫырма ҫук урӑх.
Кӑмӑл пулсассӑн ҫырса яр.
Тен, Виктора унта эс курӑн —
Салам хӑйматлӑх Ӑрсая.
1929

---
Хура ҫӗр хӑй ҫине ешӗл тум
Уяври пек уртса пӗркенсессӗн



Манӑн сас
Комсомолец юнгштурм
Тӑхӑнса ешелленчӗ тесшӗн.

Ирсенче пӑравус шӑхӑрать
Е ак савӑт вӑйпа ҫӗхӗрет-и, —
Эп калап:
Комсомол похода
Алла-аллӑн уттарчӗ тетӗп.

Ахаль мар паян кун ман куҫа
Ҫак тӗнче
Комсомолӑн
Курнать-тӗр.
— Паян кун
Тӗнчере
Хам хуҫа! —
Теме эп, комсомолец, хатӗр.
1930

УЯВ ЮРРИ

Ялавӑмӑр — ҫулӑм.
Ялавӑмӑр — вут.
Кам тарлӑ кун-ҫуллӑ —
Тӳрех унпа ут!

Вăл ҫӑлӑнӑҫ панӑ.
Вăл хывнӑ чӑн ҫул.
Никамӑн ылханӗ
Ӑна ҫитес ҫук.

Кам пусмӑрлӑх, хурлӑх
Кунне курнисем —
Ҫӗршыв, ирӗк, пурлӑх
Туянчӗҫ вӗсем.

Кӗрлет хапрӑк-савӑт,
Шавлать ҫеҫен хир.
Пурте — пирӗн шав вӑл,
Пурте вăл — эпир.

Патшасӑр, улпутсӑр
Ҫак ҫӗнӗ ҫӗре
Ӗҫри революци
Пиллерӗ пире.

Кам тарлӑ кун-ҫуллӑ —
Ҫавна ҫех тӗнче!..
Улать вут та ҫулӑм
Мӗнпур ҫӗр ҫинче.
1930?



МАЛАШЛӐХ МАРШӖ

Ҫак аслӑ тӗнченӗн пӗр улттӑмӗш пайӗ
Пӗлмест канӑҫа та, ҫыврас ыйӑха та.
Хавас юрӑпа-и е паттӑр маршпа-и —
Утать ҫӗнтерӳллӗн ударлӑ бригада.

Ҫанталӑк хум-шавӗ унпа тавлашаймӗ,
Тӑшман-и, хурах-и — ӑна ҫӗнтереймӗ.
Чакмасть, иксӗлмест ун хӑватлӑ вӑй-шайӗ,
Хӗвел пек вылять ун, вылять ҫӗн телейӗ.

Никам хурланмарӗ Британи пек маршӑн,
Америк пек маршӑн никам та йӗмерӗ.
Эпир — ҫӗнтерӳллӗ Октябрь таврашӗ —
Уҫатпӑр мухтавлӑн кунтах ҫӗн Америк.

Ӗнер — ҫеҫен хирччӗ, уратчӗ ҫил-тӑвӑл,
Паян — ӑмӑртуллӑ Кузбасс, Магнитту вăл.
Ак кӳлӗнчӗ Днепр, час кӳлӗнӗ Атӑл!
Мала эс, Союзӑмӑр — харсӑр бригада!

Ҫак паттӑр бригадӑн чӗри таппинче эп
Сана та туятӑп, чӑваш ӗҫ ҫыннийӗ!
Хирте, заводра-и е Атӑл ҫинче-и —
Санра та пĕр сасӑ. Пӗр юррӑн ҫеммийӗ.
1932

ТӐВАЛЛА МАРШӖ

Чӑнкӑ ҫул.
Тумхах та тӑвалла.
Ҫак вăл пирӗн ҫул —
Ĕҫ ҫамрӑк ҫулӗ.
Пӗр пӑхсан —
Ҫӳҫ-пуҫ йӑлт тӑмалла,
Тен, чылайӑшӗн ҫаплах та пулĕ?

Анчах, комсомоли,
Эс — парӑнми паттӑр!
Нимле тӑвалла та
Сана хӑруш мар.
Маттур ҫӗкленетпӗр,
Кал-кал хӑпаратпӑр,
Пире йӑтса илчӗ тӑвӑллӑ марш.

Пурте мар.
Шӑлӑнайман ҫӳп-ҫап
Чылай,
Пур-ха мӗшӗлтетен мещен те.
Пӗр ик-виҫ ҫул хыҫран чупсах
Ав — хӑшӗ
Ашакла ӗшенчӗҫ.

Ҫӳле, комсомоли,



Ҫӳле, харсӑр паттӑр!
Нимле тӑвалла та
Сана хӑруш мар.
Кам ҫул урлӑ выртнӑ —
Хӑюллӑн ҫеҫ таптӑр,
Кам йӗрӗнчӗк ертнӗ —
Шӑлса вӑркӑнтар!

Ҫитес пилӗк ҫул.
Пулмалла
Ҫӗршывӑмӑр
Классӑр,
Ултавсӑр.
Чӑн ҫӑлӑнӑҫ
Эпӗр унта тупмалла.
Апла тăк,
Эй, харӑс
Утаслӑр!

Мала, комсомоли!
Ҫулсем тӑвалла.
Ытлах тӑвалла тӑк —
Ҫине тӑмалла!
Мала, комсомоли!
Ҫулсем такӑр мар.
Ытах такӑр мар так -
Тавай такӑрлар!
1932

АТӐЛ ҪИНЧЕ

Атӑл, Атӑл — ҫӗршывӑн илемӗ —
Хумлӑн-хумлӑн сикет умӑмра.
Камӑн чунӗ пӑхсассӑн ҫӗкленмӗ,
Кам ҫӳҫенмӗ ҫак аслӑ вӑйран?

Вăл никамӑн ятне пӑхӑнмасӑр
Анлӑ кӑкӑрӗпе ҫул хывса
Ыткӑнатчӗ хӑватлӑн та харсӑр
Урӑм-сурӑм вӑй-хал ывӑтса.

Икӗ паттӑр та аслӑ ҫыранӗ —
Икӗ паттӑр, пуян йӗкӗреш.
Сӗм вӑрманӗ, чечеклӗ ҫаранӗ
Ун ятне мухтаса ешереҫ.

Пин-пин ҫухрӑм халат пек вӗҫеҫҫӗ,
Акӑш евӗр выляҫҫӗ кимсем.
Ҫта пӑхсан та — пурлӑх пичечӗ,
Ҫта пӑхан — ҫавӑнта чӑн илем...

Анчах темшӗн вӑркать паян ман ӑш,
Тем ҫитмест пӑшӑрханнӑ чуна...
Шывсен амӑшӗ, тинӗс пуҫламӑш!
Аса илтӗм эп сан авална...



Тухӑр, тухӑр ҫак шыв хӗррине,
Итлӗр Атӑлӑн ӗҫ юррине!
Юрӑ мар вăл... Вăл хурлӑх, куҫҫуль.
Вăл — телейсӗр ирттернӗ кун-ҫул...

Чун илли пек шӑвать йывӑр кимӗ,
Вилӗм евӗр пӑвать-ҫке йӑлмак...
Ма эс килнӗ кунта, ма эс килнӗ,
Юн сурса кайса ӳкнӗ бурлак?

Тутлӑ мар-им сана, хавас мар-им
Ху ҫуралнӑ тӑван кил-йышу?
Е ялта ятлӑ ҫын пулаймарӑн?
Е чун евӗр кӗтен килӗшӳ
Савнӑ тантӑшунта тупаймарӑн?

Е эс ҫӑкӑр чӗлли шыраса
Тартӑн выҫлӑх текен шалкӑмран?
Пур ҫӗрте те, тӑван, пӗр асап,
Пур ҫӗрте те — юнлӑ тӑшман.

Уй-хирте-и е сӗм вӑрманта —
Пĕр пек хуйӑх, пӗр евӗр инкек.
Куланайӗ, хырҫи амантать,
Пӑчӑркаҫҫӗ — пурмис та тиек.

Ҫакӑн пек кун-ҫула чӑтаймасӑр
Ятсӑр-килсӗр пурнан бурлака
Эсӗ килнӗ... ӗмӗр канмасӑр
-Сӗтӗрмешкӗн ют пурлӑха.

Умлӑн-хыҫлӑн улпут караванӗ
Шӑвӑнать таварпа йӑтӑнса.
Ун тавар, унӑн мул, вăл тарламӗ,
Унӑн кунӗ ҫӑмӑл, ансат.

Унӑн килӗ — хула. Ун керменӗ
Юмахри ҫӑтмах евӗр чипер.
Уншӑн ҫакӑ кимме сӗтрекенӗн
Юн тумламӗ — мерчен пӗрчи пек.

Вырӑссем-и, чӑваш-и, тутар-и —
Пирӗн-пирӗн килсе бурлака —
Юлашки сывлӑшӗнчен вӗт турттарнӑ
Такшинсен пухакан пурлӑха...

Атӑл, эс илем мар-мӗн — куҫҫулӗ,
Атӑл, эс тӑван мар-мӗн — тӑшман.
Асапри халӑхсенӗн кун-ҫулӗ,
Эх, мӗн чухлӗ кунта ҫухалман!

Анчах Атӑл текех пӑхӑнмарӗ,
Хаяр Атӑл ҫитрӗ тулса.
Аҫтӑрханӑн, Хусанӑн, Самарӑн



Ашкӑнас ҫук улпут та купса.

Хӗрлӗ Атӑл текех парӑнмарӗ.
Атӑл, Атӑл! Кӗрле те юрла!
Аҫтӑрханӑн, Хусанӑн, Самарӑн
Тек йӑлмак тӑхӑнас ҫук бурлак!..
1932

ЧӐВАШ КОМСОМОЛĔ

Уй-хирӗмӗр аслӑ, заводӑмӑр ҫӳллӗ!
Пурнатпӑр, атьсемӗр, мӗнпур халпалан.
Пире чӗнсе илчӗ ӗҫпе килӗшӳлӗх,
Пире илентерчӗ план.

Ĕҫе, комсомоли! Ӗҫе, комсотантӑш!
Мӗн пур пек пархатӑр,
Хӑюллӑн карах тар!
Ҫул-йӗрӗмӗр ҫутӑ, умра ҫул тем анлӑш, —
Мала, комсомоли! Мала, комсотантӑш!

Ҫунать пирӗн шухӑш, вылять ҫӑмӑл кӑмӑл •
Электр пек ҫутӑ, халат пек ҫӑп-ҫӑмӑл.
Вӑй-халӑмӑр ҫӳллӗ, вӑй-халӑмӑр паттӑр, —
Октябрь таврашӗ эпир вăл пулатпӑр!

Ҫул вӑрӑм-ха пирӗн. Тин ҫеҫ купаланчӗ
Пӗр-ик пысӑк савӑт, пӗр-ик комбинат.
Унпа — пирӗн утӑм питрех хыпаланчӑк,
Унпа — пирӗн кӑмӑл малах ывтӑнать.

Тин ҫеҫ сӑн илет-ха колхозӑн уй-хирӗ,
Сахал вăл ҫӗршывшӑн улт-ҫич МТС.
Унта та пĕр лозунг, пер сасӑ халь пирӗн:
«Ҫӗклен, ӑмӑрту! Парти евӗр ӗҫлес!»

Пур пирӗн мӑн Атӑл. Вӑл аслӑ, вӑл паттӑр.
Хум шавлӑ чӗри ун миҫе ҫул тапать-тӗр?
Мӗн чухлӗ хӑват, мӗн чул киловатт
Куллен-кун хисепсӗр, ахаль тӑкӑнать.

Каларӗ ак парти, каларӑмӑр эпӗр:
— Эй, Атӑл — стихия, вăйна пире пар!
Санра вăл пархатӑр, санра ик-виҫ Днепр,
Патне те пыраймӗ хаяр Ниагар.

Турбина пек таптӑр ударникӑн пульсӗ,
Юн сисӗмӗ пултӑр пружин пек хивре.
Тӑшман хирĕҫ пулчӗ, тӑшман ҫулна пӳлчӗ:
Хаяррӑн пӗрех ҫеҫ тиврет!

Эй, харӑссӑн утӑр —
Ҫул-йӗрӗмӗр ҫутӑ!
Эй, ирӗккӗн, тантӑш —
Умра ҫул тем анлӑш!



Мала, комсомоли! Мала, комсотантӑш!
1932

КӖРЕКЕ ЮРРИ

Ик куҫ тулли колхозӑн кӗреки,
Кӗреке те тулли чысӑмӑр.
Тытӑр, тытӑр савӑнӑҫ курки!
Савӑнар, хастарлӑ йышӑмӑр.

Кам колхозӑн ятне ҫӗклекен? —
Пирӗнпе кар тӑрса ӗҫлекен.
Тытӑр, тытӑр пыллӑ куркӑра,
Шӑрантарӑр савнӑ юррӑра!

«Хура вӑрман урлӑ эп ҫул хыврӑм
Самар сарӑ шывне курасшӑн.
Ял-йышпа килӗшсе колхоз пултӑм
Ӗмӗрлӗхе ырлӑх курасшӑн.

Сӑрт хӗррипе тилӗ юртать-ҫке,
Куракансем калӗҫ ух! тесе.
Ытла шӑлтӑр-малтӑр пулас мар,
Ватӑ ҫынсем калӗҫ шух тесе.

И пахчи те пахчи шур купӑста,
Ҫулҫине татмасӑр пуҫ пулмасть.
Эсӗрех те ватӑ, эпӗр — ҫамрӑк,
Ватти ӑс памасӑр ӗҫ ӑнмасть.

Ыр ут юртать, юртать, пуҫне ухать:
Инҫе ҫулне ҫывӑх тӑвасшӑн.
Колхозпала колхоз ӑмӑртать:
Ялан малтан мала каясшӑн.

Вырӑсла та хапха ай хӑмисем —
Пурте ватӑ хырӑн ай варрисем.
Пирӗн колхоз ӗҫки ай ҫикисем —
Пурте ватӑ хуртӑн ай пылӗсем.

Улатӑртан илтӗм ула ӗне,
Нумай та сумарӑм — ҫу турӑм.
Ял-йышпа пӗр пулса, пурнӑҫ туса —
Нумай та иртмерӗ — ыр куртӑм.

Кӗмӗл ҫӗррӗн ахах куҫ пулсан —
Пулсан пулĕ Хусан лавккинче.
Ай-хай пӗр колхозсем — тӑвансем,
Сирӗн пек илемлӗ чӗлхелли —
Пулсан пулĕ хура чӗкеҫре...»

Нихҫан ан чактӑр пирӗн перекет,
Ҫуллен-ҫул хӑпартӑр аслӑ чысӑмӑр.
Ĕрехмет, колхозăм, пысӑк ӗрехмет!



Мухтав, мухтав сана, хастарлӑ йышӑмӑр!
1933

ЧӐНАХ-И?

Ана ҫинче хытхура,
Пирӗн ялта сас-хура:
Эй, тусӑм Ҫинахви,
Эс кахал теҫ, чӑнах-и?

Колхоз хирте вырмара,
Ҫинук килте — выртмара.
Эй, тусӑм Ҫинахви,
Ҫак сӑмах та чӑнах-и?

Пилӗк-ҫурӑм, ал-ура
Пӗрмай санӑн ларура.
Канлӗ теҫҫӗ, чӑнах-и,
Санӑн пурнӑҫ, Ҫинахви?

Самӑй ӗҫе тухнӑ чух
Сан ыратман ҫӗр те сук.
Эй, тусӑм Ҫинахви,
Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук.

Ӗҫе тытнӑ-тытманах
Сана тытрӗ тытамак.
Мӗн пулчӗ, Ҫинахви,
Улталатни, чӑнах-и?

Анчах темшӗн ӗҫкӗре
Чӗп-чӗрех эс, чӗмере!
Эй^ тусӑм Ҫинахви,
Ку сӑмах та чӑнах-и?

Ӗҫкӗре сан пӗсехе —
Пӗсехе мар, сӗреке!
Эй, Ҫинук, кӑлӑхах
Култаран-ҫке халӑха.

Тыр уйӑрма тытӑнсан —
Сассу ытла ҫепӗҫ сан.
Эй, пирӗн Ҫинахвин
Ытла лайӑх юмаххи.

Темшӗн пирӗн Ҫинуша
Килсе лекнӗ ак нуша.
— Эй, тусӑмҫӑм Ҫинук,
Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук.

Ӗҫлемерӗн таклуша,
Сӗтел ҫийӗ пуш-пушах...
Эй, Ҫинук, ӑслӑ пул,
Ӑслӑ пул та ӗҫлӗ пул!
1933



АКАТУЙ КАЧЧИСЕМ

(Марш)

Ял-йышӑм ян кайрӗ
Ирхи хыпарпа —
Туй пуҫӗ ҫӳрет-мӗн
Улма-чӑпарпа.
—  Вӑранӑр, атьсемӗр,
Хӗвел хӑпарать,
Садра сарӑ кайӑк
Юрра шӑратать.
Ҫӑл шывӗпе уҫӑр
Пит-куҫӑрсене,
Йӗнерлӗр, утланӑр
Ыр утӑрсене!

—Эй, Акатуйӗ!
Кам мала!
Хӗрсен парни
Кама пулмалла?!
—Кала эс, туй пуҫӗ,
Кам учӗ маттур?
Кама мухтамашкӑн
Сан шухӑшу пур?
—Эй, кам урхамахӗ
Сил пек ҫӑрхалать,
Йӗнер ҫийӗнче
Кам халат пек ларать,
Кам хатӗр каймашкӑн
Буденный ҫарне —
Ҫавна халаллатпӑр
Чи лайӑх парне.

—Эй, Акатуйӗ!
Кам мала!
Хӗрсен парни
Кама пулмалла?!
Кам иртӗ, атьсемӗр,
Колхоз каччинчен!
Вут ҫеҫ сирпӗнетӗ
Такан качинчен.
Пире ал сулаҫҫӗ
Хӗвел пек хӗрсем,
Пире ыр сунаҫҫӗ
Атте-аннесем.
Утсем тулхӑраҫҫӗ, —
Туй пуҫӗ, ертсем:
Туя та,
Вӑрҫа та
Чӑн хатӗр вӗсем!

- Эй, Акатуйĕ!
Кам мала!



Хӗрсен парни
Кама пулмалла?!
1936

ҪӖНӖ ҪӖРТЕН КИЛНӖ ҪЫРУ

Кукаҫийӗм! Кунта пурнӑҫ тулӑх,
Чӳхенсе ҫеҫ выртать ешӗл улӑх.
Пӗлӗт уҫӑ. Сывлӑш таса.
Тырӑ-пулӑ ӳсет кашласа.

Пултаруллӑ хастар ҫут ҫанталӑк
Ырлӑхне кӑтартать савӑнмалӑх.
Кунти пек пархатарлӑ вӑрман
Халиччен эп ниҫта та курман.

Кутамас та патвар ватӑ кедр:
Ан ӳркен — мӑйӑрне шӗкӗлче тӑр.
Анкарти хыҫнелле ҫеҫ тухан:
Пӗрлӗхен, шур ҫырли, хурлӑхан.

Катӑркасӗ, паланӗ, пилешӗ —
Виноград тейӗн ҫав, мур илесшӗ!
И ҫупкам та ҫупкам пиҫет-ҫке,
Хӗвелпе хӗрелсе ҫиҫет-ҫке.

Шӑмаккийӗ, серти, пултӑранӗ:
Темӗнле выҫӑ куҫ та тăранĕ!
Пурте пур — чӑваша юрӑхли —
Ие курӑк, хӗрен, хир ыхри...

Аслӑ шыв хӗррине эс тухатӑн,
Таврана куҫ илмесӗр пӑхатӑн:
Ҫӗрӗшсе ҫитӗнет май таран
Йӑлӑмри тӗтӗреллӗ ҫаран.

Унта тулӑ, кунта йӗтӗн-кантӑр:
Асатте-асанне те курман-тӑр!
Ҫулсерен тӳпеми мукаҫей...
Килсе кур, ан ӳркен, кукаҫей.
1949

ҪАМРӐК ТӖПЧЕВҪӖСЕМ
(Вырӑсларан)

Кӑлӑх ирттерместпӗр
Пушӑ вӑхӑта.
Атьӑр-и, атьсемӗр,
Савнӑ похода!

Ҫупӑрла, ӑш ҫилӗ,
Варкӑш сула май!
Пирӗн ҫитмелли ҫӗр
Питӗ те нумай.



Ҫта мӗнле ҫанталӑк,
Ҫта мӗнле сунар —
Тӗпчесе сӑнар та
Хут ҫине ҫырар.

Ҫта мӗн вӗҫен кайӑк,
Ҫта мӗнле чечек —
Астуса пыр лайӑх,
Чӑн тӗпчевҫӗ пек.

Шырлана анса пӑх,
Ту çине ҫӗклен, —
Тупӑнас пуянлӑх
Ҫавӑнта-и тен?

Тен, кунта выртать пуль
Кӑмрӑк е тӑхлан?
Тен, кунтан тапранӗ
Халӑхсӑр фонтан?

Ҫавӑнпа та пирӗн
Пӗлмелли нумай.
Ҫилӗ — чун уҫҫийӗ,
Варкӑш ҫула май!
1955?

---
Улӑхра чечек нумай
Ешӗл ҫуркунне.
Хапсӑнатпӑр-ҫке пӗрмай
Чи илемлине.
Астарать-мӗн ахалех,
Ахалех чӗнет, —
Алла илнӗ-илменех
Вăл типет, сӳнет.
1955

ҪЫРУ

Тӗрӗс мар вăл. Тӗрӗс мар.
Ахалех ан макӑр,
Ху пӗлетӗн: Шупашкар
Ҫулӗсем тап-такӑр.
Ăш ҫунсан, чун ыратсан
Аса ил: шӑллу пур сан.
Тунсӑхланӑ ҫӑмӑлпа —
Лар та кил ӑш кӑмӑлпа.

1956?

ВИҪӖ ХӐВАТ

Поэзи ырсемӗн
Пур виҫӗ хӑват.



Вӗҫсе иртнӗҫемӗн
Кама куç хывать.
Кам: «Ман сӑвапӑм!» —
Тесе ыталать,
Ҫавна виҫ хӑватӑн
Вӑйне халаллать.

Пӗри вӗсенчен
Чӗлхен чӑн илемӗ;
Тепри — чун-чӗрен
Хӗвеллӗ хӗлхемӗ;
Ҫунатлӑ ӑс теҫҫӗ-
Мӗн виҫҫӗмӗшне.
Ай-хай ас тивесчӗ
Вĕсен ҫимӗҫне!

Пӗри этеме
Маттурлӑх парать;
Тепри ҫӗнтерме
Чӗнет, йыхравлать;
Леш, виҫҫӗмӗш пурлӑх —
Ҫунатлӑ хӑват.
Сӗм авӑрсем урлӑ
Ҫутта ҫул хывать.

Поэзи асамӗн
Пур виҫӗ хӑват.
Тухатмӑш — унпа-мӗн
Пире куç пӑвать.
1956

Ноннӑна

Пит маттур-ҫке Иванов бульварĕ,
Пыллӑхри пек ҫамрӑк ҫӑкасар.
Ҫта ҫитсен те манӑҫа юлмарӗ
Шурӑ тум тумланнӑ Шупашкар.

Чечекре нар питлӗ сар настурци,
Ҫӑлтӑр астра, капӑр георгин...
Ҫамрӑк чух, тен, хамӑр та маттурччӗ,
Ҫакна темшӗн эп астурӑм тин.

Шухӑ пулнӑ, шухӑшсӑр ҫӳренӗ,
Такӑрлатнӑ Атӑл хӗррине.
Кам шутланӑ, кам ӑна ӗненнӗ
Чи хакли яш ӗмӗр иккенне?..
1956

АТӐЛ ЮРРИ

Силпи хӗрӗме
1
Ачаш ача пек Атӑл ирхине:
Ӑш ҫил лӑпкать, вăл тутлӑн анаслать...



Вӑран, савни! Уҫ чатӑр аркине,
Мал ен сана хаваслӑн саламлать!
2
Ёҫри ӗҫчен пек Атӑл кӑнтӑрла:
Вылять ун ҫийӗн тӗтӗм те ӑрша...
Кунта мухтавлӑ тинӗс пулмалла,
Эппин, ӗҫлер-и, тусӑм, тӑрӑшса!
3
Пусса каччи пек Атăл каçхине:
Юрлать, ташлать, кăшт хĕрĕнкеĕ курнать...
Мĕн пулчĕ, тусăм санăн киммÿне,
Çут уйăх çутинчен ма пăрăнать?
4
Çулри юлташ пек Атăл сĕм çĕрле:
Инçе-инçе чĕнеççĕ çутсем...
Çитер, савни, пĕр тухнă çĕрелле,
Эпир  — пулас Мăн тинĕс хуçисем!
1956

КĔРХИ ИЛЕМ

Кĕрхи сăнарăн пур ĕлккемлĕх,
Чуна кайса тивен илем.
Çунаççĕ çулçăсем хĕлхемлĕн,
Вĕçсе иртеççĕ кайăксем.

Палан пек ĕнесем çÿреççĕ
Пас тытнă çеремсем çинчн.
Хĕвелĕн пичĕ пĕчĕкçеçĕ
Ирхи тĕтрелĕх хыçĕнче.

Йĕтемсенче илеççĕ авăн,
Ĕç шавĕ хăлхаран каймасть.
Пахча тулли арпус та кавăн -
 Кĕр мăнтăрне ут туртаймасть.
Лаçсем çинче чĕтренчĕк тĕтĕм, - 
Сăра çакаççĕ инкесем. 
Уяв тесен - ял-йыш пĕр пĕтĕм,
Ĕçре те çавă - пикенсен!

Саламлă, савнăçлă, ĕлккемлĕ
Ик куç тулли кĕрхи илем...
Анчах та темшĕн, тем хĕрхеннĕн
Кăшт ассăн сывласа илен.

Мĕскершĕн тунсăх, кулянулăх
Амаланать пек чĕрере?..
(Салхулăх, кай кунтан, ан çулăх!
Эс ют хальхи поэзире.)

Шавланӑ-иртнӗ ҫамрӑк шухлӑх
Темме ҫаплах аса килет?..
(Малта?.. Малта мӗн? — Шурӑ пушлӑх
Тесе ак рифма ответлет.)



Мӗнпе кун-ҫулӑм курӗ кунӑҫ,
Мӗскер хӑварӑп асӑнма?
Кӗр кунӗ! Ырлӑхлӑ кӗр кунӗ,
Кӗвӗҫтеретӗн эс мана.

Эс пур — кунта ахаль килмерӗн,
Эс патӑн мӗн памаллине.
Ним ҫук ҫӗре эс ҫимӗҫлерӗн
Хисеп туса ӗҫ аллине.

Ак халӗ сумлӑн уйрӑлатӑн
Ху тивӗҫне хӑвах туйса...
Ҫапла каять ҫул ҫитнӗ ватӑ,
Ун сӑнӗ лӑпкӑ та таса.

Юлашки хут ӑна чыс тунӑн
Кашлаҫҫӗ савнӑ йӑмрисем.
Йӗри-тавра тӑраҫҫӗ унӑн
Мал ӗмӗтлӗ ывӑлӗсем...

_____

Поэтăм, вилӗме ан асӑн,
Ҫак пурнӑҫ — ӗмӗрхи илем.
Кун-ҫулӗ кӑлăх пулмасассӑн
Вилсен те пурӑнать этем.
1956

---
Хӗн-хурлӑ пултару саманчӗ,
Ӑна пӗлмен поэт — айван.
Сӑмахӑн асапне чӑтман ҫын
Нихҫан та сӑвӑҫ пулайман.

Чун тарӗпе тухман сӑмахӑн
Пӑшал тытмалӑх ҫук вӑй-тар.
Ан ут, поэт, уксах-чӑлаххӑн,
Сан аллунта шакӑртма мар.

1956

САЛАМ КУРКИ

Ҫӗнӗ ҫул — ҫӗнӗ пултарулӑх...
Тусӑмсем, пӗр ҫӗрелле!
Татӑла пӗлми татулӑх
Тыттӑр пирӗн эртеле.

Кӑйкӑр мар, шур кӑвакарчӑн
Вӗҫтерер ҫӳлӗксенчен.
Ҫук сӑмахшӑн, кирлӗ маршӑн
Ан писер пӗр-пӗринчен.

Яшлӑх, иксӗлми маттурлӑх
Пытӑр ӗмӗр-ӗмӗре.



Ҫӗнӗ ҫул — ҫӗнӗ пултарулӑх.
Хуҫа пул кӗрекере!
1956

НОННӐНА

Савнӑ арӑм, савнӑ арӑм,
Кӑвакарчӑнӑм!
Санӑн умӑнти ман парам
Ҫӑмӑл мар, чунӑм.

Мӗн кӑна тӳссе курмарӑн
Тӑлӑха юлсан!
Сур мана куҫран эс, арӑм,
Эп ҫавна мансан.
1956

ӐСЛӐ СТИХИЯ

Петӗр Хусанкая

Ҫил ачинчен ыйтать этем:
—Мӗн хаклӑ ҫутӑ тӗнчере?
—Чӑн-чӑн хакли вăл маншӑн — ирӗк!
Эп — шухӑ чун, — тет Сил ачи. —
Эп ирӗкре ҫеҫ пурӑнатӑп,
Вӑл пулмасассӑн — эпӗ ҫук.
Эх, юрататӑп хирсенче
Йӳле ярса ҫавӑрӑнма;
Эх, юрататӑп вӑрманта
Тайкаланса каш кашлама;
Эх, юрататӑп тинӗсре
Карапсемпе вӑй выляма!
Мӑнтарӑн ирӗк! Сансӑрӑн
Пултараймасть вăл, Сил ачи.
—Маттур! — мухтать ӑна Этем. —
Кам ирӗке сума сӑвать,
Ҫав паттӑр ҫутӑ тӗнчере.
Анчах Чӑн ирӗк ман алра ҫеҫ
Хӑват пулса тапса тӑрать.
Кил, чупкӑн вӑй, чараксӑр кӑмӑл,
Этем ӑсне пӑхӑнтарам.
Эс ӗлӗк ирӗк Ҫил ачиччӗ,
Халь пулӑн Пултару ачи!

II
Вут ачинчен ыйтать Этем:
—Сана мĕн хаклӑ тӗнчере?
— Паллах, чӑн ирӗк чи хакли,
Эп унсӑр мӗн? — тех Вут ачи. —
Эп ирӗкре ҫеҫ ялкӑшатӑп.
Вăл пулмасан сӳнсе ларатӑп.
Эп юрататӑп хӗлхемрен
Ултавлӑ ҫулӑм ҫуратма;



Саватӑп сӗм-сӗм каҫсенче
Тип шар ярса ахӑрашма;
Ҫунатлӑ тус — çил ачипе
Эп юрататӑп тупӑшма.
Эх, ирӗк, ирӗк! Сансӑрӑн
Пултараймасть вăл, Вут ачи.
—Маттур! — мухтать ӑна Этем. —
Кам чунӗ ирӗкшӗн ҫунать,
Ҫав паттӑр ҫутӑ тӗнчере.
Анчах чӑн ирӗк ман алра ҫеҫ
Хӑй хӑватне туйса тӑрать.
Кил, каскӑн вӑй, амаклӑ кӑмӑл,
Этем ӑсне пӑхӑнтарам.
Эс ӗлӗк ирӗк Вут ачиччӗ,
Халь пулӑн Пултару ачи.

III
Шыв ачинчен ыйтатъ Этем:
—Кала, мĕн хаклӑ тӗнчере?
—Нимрен хакли мана та — ирӗк!
Эп шавлӑ чун, — тет Шыв ачи. —
Эп ирӗкре ҫеҫ хумханатӑп,
Хумханмасассӑн — пӑнтӑхатӑп.
Эп юрататӑп ту ҫинчен
Шарлак пулса сиксе анма;
Ӗмӗртенпе выртан чула
Ӳпне-питне йӑвантарма.
Саватӑп тӑвӑлсем тухсан
Асар-писеррӗн пӑлханма.
Эх, ирӗк, ирӗк! Сансӑрӑн
Пурӑнаймасть вăл Шыв ачи.
—Маттур, — мухтать ӑна Этем. —
Кам ирӗкшӗн хум ҫаптарать,
Ҫав паттӑр ҫутӑ тӗнчере.
Анчах чӑн ирӗк ман алра ҫеҫ
Хӑват пулса тапса тӑрать.
Кил, аскӑн вӑй, хум шавлӑ кӑмӑл,
Этем ӑсне пӑхӑнтарам.
Эс ӗлӗк ирӗк Шыв ачиччӗ,
Халь пулӑн Пултару ачи.

Поэзи, эсӗ сил ачи,
Эс вут ачи, эс шыв ачи.
Эс ирӗкшӗн ҫунса тӑран,
Эс хумханатӑн, пӑлханан.
Сана хӑватлӑ ӑс кӑна
Илме пултарнӑ тыткӑна.
Стихия — ӑсӑн аллинче,
Унпа ҫеҫ вӑйлӑ ҫут тӗнче.
1957

Шараф Мударриса

Тӑлмач вӑл — халӑх евӗчи,
Тӑлмач — чӑн туслӑхӑн кӗперӗ,



Тӑлмач — пахчаҫ. Ун йывӑҫҫи
Пӗтӗм ҫӗршывӗпе ешерӗ.
1957

ТАВ

 А.Канаша

—Манран вӑйли мӗн пур?..
Эп — чир,
Эп — тыткӑнлӑх,
Эп — ҫуклӑх, —
Тесе мухтаннӑ тет Хӗн-хур.

—   Тӗнче ылханӗ, кай, ан ҫулӑх!
Эп пур ҫинче — эс ҫук тек урӑх!
Эп — сип,
Эп — ирӗклӗх,
Эп — пурлӑх,
Эп — санӑн вилӗмӳ, хӗн-хурлӑх, —
Татса каланӑ Пултарулӑх.
1957

А.Ӗҫхӗле

Йӑнӑшра мар иккен чӑн-чӑн этем,
Ӗҫре, мал ӗмӗтлӗ ӗҫре.
Ҫапла калатчӗҫ ӑслӑ китайсем,
Ҫак чӑнлӑх пултӑр тивӗҫре,
Вара этемӗн кунӗ-ҫулӗ
Телейлӗ пулӗ, ҫутӑ пулӗ.
1957

ПИЛЛӖКӖН ПӖРТӐВАН
(Бирма халах юмахё)

Юмах тени чӑнах мар,
Анчах суя сӑмах мар.
Ват çын янӑ юптару —
Тӗрӗс ҫулпа уттару.
Мӗн калам-ши, хурӑнташ?
Лартӑм сӗтел хушшине.
Алла илтӗм кӑранташ,
Шурӑ хута хуратса
Ҫыртӑм чӗрем хушнине, —
Вӗрентсе мар, юратса.
Пӗр кӑкран, пӗр чӑмӑртан
Пулнӑ пиллӗкӗн тӑван.
Тӗнчере никам нихҫан
Вӗсенчен туслӑ пулман.
Пилӗк тӑван нихӑҫан
Пӗр-пӗринчен уйрӑлман:
Айваннине ал панӑ,
Халсӑррине хал панӑ.
Юмах ҫулӗ яп-яка,



Пурнӑҫ сакки сарлака...
Ҫак пурнӑҫра мӗн паха?
Чи ырри, чи аванни
Этем тату пурӑнни, —
Ҫавӑ кирлӗ халӑха.
1957

---
Авалхи садӑмра, астӑватӑн пулсан,
Эсӗ лартнӑ пӗр йывӑҫ пур ман.
Тӑвӑл ҫапрӗ ӑна, хупӑрларӗ тусан,
Анчах унӑн тымарӗ хӑрман.

Кил, пӗрле тӑприне кӑпкалар,
Шӑварар, суранне им-ҫамлар.
Чӗрӗл, туслӑх, ҫулҫӑ кӑлар,
Сансӑр пирӗн пахча хӑтлӑ мар.
1957

ТАВ САНА

П. Хусанкая

Кам тӳссе ирттерчӗ ҫынпа тан,
Кам ырра усал теме хӑймарӗ,
Усала айваннӑн пуҫ таймарӗ,
Ҫав калатӑр пӗтӗм кӑмӑлтан:
Ҫамрӑк ӗмӗр харама каймарӗ!

Пултаруллӑ тусӑм, тав сана!
Эп кунта вун ҫичӗ ҫул пулмарӑм,
Пуласса та, ахӑрнех, сунмарӑм,
Анчах та тивлетлӗ сӑнарна
Чӗрӗ хальлӗн чӗремре упрарӑм.

Вӑй паратӑн — ывӑнса ҫитсен,
Сас паратӑн — шухӑша кайсассӑн,
Е хӗвеллӗ ҫумӑр пек ачашшӑн
Ислететӗн чун типсе килсен...
Ахаль мар эп тайӑлса каласшӑн:
Чӑвашсен пӗр лайӑх сӑмах пур —
Юлташ пултӑр хӑвӑнтан маттур!
1957

«ТАЙАР» ПОЭМӐРАН

---
Тӑван чӗлхем! Таса хӗлхем
Парсам пӑлхавлӑ чунӑма.
Пар чӑнлӑх, савӑнӑҫ, илем,
Пар ирӗк — ҫутӑрах ҫунма.

Ӗшеннисемшӗн ҫул ҫинче
Эс — шанчӑк ҫӑлтӑрӗ ялан.



Тискер тӑманлӑ каҫсенче
Йыхравлӑ чан пек янӑран.

Ҫунат паратӑн ҫамрӑка,
Ватта чун канӑҫӗ кӳрен.
Сӳнсе кӗлленнӗ кӑмрӑка
Вут кайӑк сывлӑшӗ кӗртен.

Хыпса ҫунан ҫӗршывӑма,
Чӗлхем, сипетлӗ ҫумӑр яр.
Хӗвел хӗм панӑ сывлӑма
Мана та пёр тумлам сыптар.

Сӗткенӳпе шӑварӑнса
Шаланкӑ евӗр ҫӗкленем.
Ҫӳлте ҫуйхавлӑн ярӑнса
Этемшӗн савӑнаҫ чӗнем.
-
Ан тив, хисеп те, чыс та ан курам.
Пин юррӑмран пӗри анчах юлайтӑр.
Ӑна тӑван ыр кӑмӑлпа юрлатӑр, —
Вара ман канлӗ пулӗччӗ тӑпрам.

---
Ҫӳресе ҫинҫелмен ҫӳрен ут...
Лар, савни, вӗҫтерер пӗрех хут!

Ытарса илейми чечен ир,
Куҫпала виҫейми ҫеҫен хир...

Лар часрах! Ӑш вӑркать, ӑш ҫунать..
Кукалет — ҫул ыйтать ҫил ҫунат.

Эреветлӗ чаршав пӗлӗтсем
Уҫӑлайччӑр эпир вӗҫнӗҫем.

Шӑпӑрне ҫухӑртса сил ачи
Чуптӑр пирӗнпеле катаччи.

Туссан тус лайӑхрах, ҫил-тӑман!
Ирӗк, ирӗк!...
Тӑван, мӗн тӑвам?

Янкӑс чун ямшӑкла кӑтӑртса,
Е ярам-и ши-ши! шӑхӑрса?

Тапса сиктӗр маттур ҫӳрен ут,
Пӑхса юлтӑр, ан тив, ҫичӗ ют.

Камӑн ҫулӗ пире хирӗҫ мар —
Ларкӑча тус-йышла сиксе лар!

Савнӑҫ, савнӑҫ!
Чупту, ытала!
Ямшӑк тус, хулленрех хӑвала...



Киленсе куҫ хупса иличчен
Ялӑм юлнӑ таҫта ҫитиччен.

Юр ӳкет — и лапка та лапка...
Пурнӑҫ, пурнӑҫ, ытла ан васка!
Ҫамрӑк ӗмӗр — самант.
Ун парни —
Ҫут шӑнкравлӑ кӗҫ-вӗҫ ҫӑварни.

Анатри юрӑ

Ман пурлӑхӑм чух, пин ылтӑнӑм ҫук,
Нумай кирлӗ мар тӑван пӗрле чух.

Нумай та пӗтет, сахал та ҫитет,
Тату пурнӑҫа, элле, мӗн ҫитет?

Пурри вăл — пӗрле, ҫукки — ҫурмалла.
Тата, тӑвансем, мӗнле пулмалла?

Ҫӳлтен ӗрехет сайра пӗрӗхет,
Ҫапах иксӗлмест пирти перекет.

Ырсенӗн ырсемӗ — Управ та Тирпей,
Эсир пирӗн хунта, шанчӑк, телей.

Ӑс патӑр ватти, вӑй патӑр яшши.
Этем, этеме ан пул ытлашши.

Тивлет те сӑвап, мухтав та пехил
Сана, ыр ӗҫре хунан таса кил!

Мухтав та пехил ӗмӗр-ӗмӗрне
Тарпа тӑварланнӑ ыраш ҫӑкӑрне!

И мӗн пуян...

И мӗн пуян, тӑванӑм?
Сывлӑх пуян.
Сывлӑх ҫул памасӑр çта каян?

И мӗн пуян, тӑванӑм?
Туслӑх пуян.
Пин ылтӑн мар, пин тус эс туян.

И мӗн пуян, тӑванӑм?
Халӑх пуян.
Унсӑр пуҫне кама пуҫ таян?

Эс те пуян, тӑванӑм,
Эп те пуян:
Пуҫӑмӑрта сывлӑх пур паян.



Сывӑ пулар, тӑванӑм,
Туслӑ пулар,
Халӑх ирӗкӗнчен ан тухар.

Мишавай юрри

Хир-хир урлӑ ҫӗр виҫсе эп тухрӑм:
Шухӑшларӑм — ҫак юрра эп тупрӑм.

Пархатарлӑ пирӗн ен, тӑванӗ!
Ялан тулӑран тулӑ йӑранӗ.

Аташтармӗ сарӑ тул йӑранӗ —
Аташтарӗ янтӑ мул тӑванӗ.

Тӗнче мулӗ — мӗскӗнсен куҫҫулӗ, —
Ан ӑмсанӑр, пуҫӑра хӗн пулӗ.

Хир-хир урлӑ сахал мар хутларӑм:
Ҫак юрра эп ахаль мар юрларӑм.

Вун тӑваттӑ ҫапсан

— Ҫапать кун чанӗ вун тӑваттӑ,
Ҫалам пӗрремӗш апреле!
Ӗнтӗ ман хурлӑхлӑ йӑва та
Пӑртак ҫуталчӗ темелле.

Чуна уҫса пӑлхавлӑ вӑркӑш
Кӗрет хӗҫ карнӑ кантӑкран.
Тӗнче ӑшши кунта та пур кӑшт
Чӗре таппи чарӑнмасан.

Туятӑп, ав каплам-капламӑн
Мӑн Атӑлта тапраннӑ пӑр.
Эпир хӑҫан ҫапла, тӑванӑм,
Ҫӗр чӗтретсе тапранӑпӑр?

Ҫӗклен, кам выҫлӑх, кам чуралӑх
Кунне текех курасшӑн мар.
Вӑркать ӑш-чик, ҫунать хаярлӑх,
Пӗр харӑс ҫапӑҫма тухар! —

Ҫапла вăл алӑкӑн-тӗпелен
Утса хӑйпе хӑй сӑмахлать.
Пӗрре ҫиҫсе илет хӗвелӗн,
Тепре сӗм каҫ пек шӑмарать.

Е акӑ темӗскер астунӑн
Пуҫне тытать ик аллипе.



Ҫунат, ҫунат пулинччӗ унӑн,
Ытла та мӑшкӑл каплипе!..

Ҫил кайӑк евӗр, тӑвӑл умĕн
Ҫӳресчӗ тинӗс ҫийӗпе;
Е хум пулса пӑлхавӑр кунӗ
Тапасчӗ аскӑн ҫилӗпе...

Ларать пӗччен пӗр камӗрта вӑл,
Кун хыҫҫӑн кун ахаль иртет...
Жандарм калать: «Семенов, тайӑл!».
Семеновĕ: «Эп — Тайӑр!» — тет.

Ӗнтӗ ҫулталӑк тыттармаҫҫӗ
Ӑна хутпа кӗнекене.
Чи пысӑк хурлӑх ҫакӑ мар-ши
Пӑртакҫӑ ӑс пӗлекене?..

Шарланкӑ тӑраймасть кӗрлевсӗр,
Вӗҫмесӗр пурнаймасть хӑлат.
Ҫырман поэт чӑн-чӑн телейсӗр,
Вăл, пулă пек, типпе юлать...

Ак ҫапрӗ, ҫапрӗ вун тӑваттӑ,
Хускалнӑ вӑй Мӑн Атӑлта.
Ҫӗклентӗр тӗлӗрнӗ хӑватӑм, —
Ҫур кунӗ ялтӑрать тулта!

Тап-тап пусса кал-кал утам-и,
Кисрентӗр цементлӑ урай.
Ҫӗлен пек сӑнчӑрӑн ытамӗ
Ан пустӑр кӑкӑра пӗрмай.

Ӑҫта эс, вутлӑ чӑн сӑмахӑм,
Илемӳпе мана ҫутат! —
Ҫапла вăл тӑлӑххӑн-хӑраххӑн
Кун кунласа утать, утать...

Ҫук, халь ӗнтӗ вăл тӑлӑх мар тек:
Вӑл туйрӗ турӑ пуррине...
Ӗмӗрлӗхех поэт ӑнкарчӗ —
Ҫав турӑ юрӑ иккенне!

Ӗнтӗ тулать пек хӗсӗк пӳлӗм
Хӑватлӑ юрӑ-сӑвӑпа.
Пӑхӑнтаруллӑн, ҫӗнтерӳллӗн
Кӗрлет йыхравлӑ йӗс труба.

Пӗр харӑс уҫҫӑн хуравлаҫҫӗ
Ӑна хӗн-хурлӑ флейтӑсем.
Чӗнет, хистет, янрать мӑнаҫлӑн
Фанфара кӗвӗ ӳснӗҫем.

Ҫӗр ҫӗмӗрсе маттур ҫар умĕн
Утса килет мӑн параппан.



Вӗҫӗ-хӗррисӗр халӑх хумӗ
Тапса тӑрать пур урамран...

— Аркат, ҫунтар, тӗп пултӑр хурлӑх,
Эпир ҫӗн никӗс хывмалла.
Мӗнпур тӗнче, пур ырлӑх-пурлӑх
Сана ҫеҫ, халӑх, пулмалла.

Герой-и, турӑ-и, патша-и —
Пире никам та ҫӑлас ҫук.
Ху тивӗҫне ху ҫапӑҫса ил,
Шаккар-ха тимӗр хӗрнӗ чух! —

Ҫапла вăл алӑкӑн-тӗпелӗн
Кун кунласа хутлать-хутлать.
Чӑваш ҫӗрне хӑват кӗртмелӗх
Вут хӗҫ пек сӑмахсем туптать.

Вăл тӑлӑх мар, вăл паттӑр ҫарӑн
Мухтавлӑ юррине илтет.
Жандарм калать: «Семенов, чарӑн!»
Поэт: «Юрра чараймӑн!» — тет.

---
Ҫӑлтӑр хушка, ан хашка
Сывлӑш ҫавӑрми.
Тĕк татнӑ пек ан васка, —
Иртрӗ ҫӑварни.

Сыв пулӑрах, тусӑмсем, —
Вӑхӑт ӑсанма.
Вылянисем-кулнисем
Юлччӑр асӑнма.

Пуҫ янисен юрри

Ҫӑлтӑр витӗр ҫул курӑнать,
Куҫҫуль витӗр кун курӑнать...

Ҫунатӑм, юлатӑн. Ан макӑр.
Салтак пек маттур уйрӑлар.
Ман ҫул — ҫӑлтӑр витӗр — тап-такӑр,
Ман кун — куҫҫуль витӗр — уяр.

Пире ҫурҫӗр ҫилӗ ыталӗ,
Ачашлӗ кӑра шартлама.
Ҫуталӗ жандармӑн медалӗ,
Вӑл памӗ ҫулра аташма.

Спасибо! Савса ывӑлларӗ
Мана Сармантей самани.
Юрлар-и, кулса уйрӑлар-и?
Тен, ӗмӗрлӗхех... чун савни!..



Элеги

Савнӑ Ульхана

Каясси ман каллех — вӑрӑм ҫул,
Курасси ман каллех — темĕн чул...
Тусӑм, тусӑм, мӗн пулчӗ? Мӗн килчӗ?
Тӗрӗс-тӗкел пурнар тенӗ чух
Ак каллех уйрӑлмашкӑн тӗл килчӗ...

Юлтӑн, юлтӑн инҫе, аякка.
Сӑрт-тусем, шыв-шурсем, сӗм тайга —
Пирӗн хушшӑмӑра хупӑрларӗ.
"Ылхан витнӗ ҫӳрен кайӑка
Ҫта ҫитсен те канӑҫ пулмарӗ.

Ак умра сарӑлса шыв юхать,
Улӑхпа сивӗ лӑм улӑхать.
Чупса антӑм: тӑван Атӑл мар-и?
Ҫук, ку шыв ҫичӗ ютӑн сывлать —
Сӗлкӗш Обь — пӑрлӑ ҫурҫӗр тымарӗ.

Вӑл шӑмарнӑ паян темӗскер.
Хура хумӗ юнавлӑ, тискер.
Е пире вăл хапӑл тумарӗ?
Е хӑнийӗ эпир — кӗтменскер?
Е чалтун чӑваша палламарӗ?

Кама калӑп хам хуйхӑм ҫинчен?
Кама чӗнӗп чӗлхем ҫӗтиччен?
Кӑлӑх пулĕ — сассӑм пӑчланӗ.
Анӑҫран тухӑҫа ҫитиччен —
Хырлӑх мар-мӗн — хурлӑх вӑрманӗ.

Ҫитӗ вӑхӑт, мана манӑҫа
Эс хӑварӑн. Пурнан пурнӑҫа
Кайӑкла ирттерме ҫтан пултарӑн?
Эпӗ панӑ айван шанӑҫа
Шур пӳспе чӗркесе эс пытарӑн.

Эп ҫаплах хам пуҫтах пуҫӑмпа
Утӑп, утӑп асаплӑ ҫулпа —
Чӑтлӑхсем, шыв-шурсем, тусем урлӑ.
Ҫтан чӗнен сана, тусӑм, хампа:
Инҫе ҫулӑм ытла та хӗн-хурлӑ!..

Ан кулян

Шавлӗ вӑйӑ-кулӑ
Кӗр уявӗнче.
Эсӗ ҫеҫ салхуллӑ
Ларӑн ҫын ҫинче.

Тав туман курканӑн



Йӳҫҫине чӑтса
Асӑнӑн, хурланӑн
Куҫҫульне ҫӑтса.

Ан кулян, ан усӑн!
Паттӑррӑн тӑрса
Аякри тусушӑн
Шалт ӗҫ тав туса.

Ун чӗрин хӗлхемӗ
Ахаль мар ҫунать —
Пурӑнӑҫ илемӗ
Килессе шанать.

Юрӑ

Мул тӗнчине тӗп тумалӑх
Халӑх утать чӑн ҫулпа.
Ирӗклӗх, танлӑх, тӑванлӑх —
Ҫакӑ вăл пирӗн тупа!

Тухӑр, тапранӑр пӗр харӑс,
Пурте — сӑваплӑ вӑрҫа!
Халӑх, текех тарҫӑ мар эс,
Ху телейпе хӑв хуҫа.

Чул ҫыран хӗрринче

Чул ҫыран хӗрринче пӗчӗк пӳрт,
Юр тултарнӑ мӑрйийӗ таран...
Мӑнакка, хӑвӑртрах уҫса кӳрт,
Ҫитсе ӳкрӗм паян эп аран.

Ураран ӳкерен шартлама
Кун каҫа муталарӗ пире.
Ни ӗҫпе, ни вутпа ӑшӑнма,
Тумтирри тумтир мар-ҫке ҫире!..

Чĕрт, аппа, вучахна... Ҫак яшка...
Салтӑнам... Ӑшӑнма эп ларам...
Малашне те пулсан ҫакнашкал —
Тӗнчере пурӑнни те харам...

Куллен-кун хӑшкӑла-хӑшкӑла
Хырӑмшӑн хырӑмпа шӑвӑнан.
Ҫынлӑхран кӑларан мӑшкӑла
Хӑҫанччен тӳсмелле-ши, тӑван?..

Ҫун, вучах! Ӗнтӗркенӗ вӑй-хал,
Тепӗр хут йӑл илсе амалан.
Курасси, тен, нумай,
Пурнасси, тен, сахал...
Мӗн пулать, мӗн килет —
Тапалан!..



Икӗ ҫыру

I

Хусанти юлташсене

Хӑямата янисене ан манӑр,
Харкамӑн хӑйӗн ӑраскал.
Салам сире! Аякри тӑванӑр
Упрать-ха сых ятне вӑй-хал.

Е кӗтнӗ кун ҫитес пулсан пĕр те пĕр —
Эп ҫунӑп иртнӗ хӗрӳпех, —
Ӑмӑртӑва тухан яш-кӗрӗм евӗр,
Вӑй-кил кӳртен мӑн кӗрӳ пек.

Эп таврӑнӑп йӑвашшӑн та хаяррӑн —
Ҫӗршыв туй-ҫуй тапратнӑ чух.
Хавхалануллӑ такмаксем хайларӑм,
Туй намӑсне ярассӑм ҫук.

Ҫапла, кӗрӳ килессине ан манӑр —
Е ҫур ҫӗрте, е кӑнтӑрла...
Салам сире! Аякри тӑванӑр
Вӑй-хал кӳртме таврӑнмалла!..

II

Кӗҫтук Иванова

Эп курнӑ тӗнчере чӗр тамӑк,
Эп курӑп ҫӑлӑнӑҫ кунне!
Саламлӑн уҫӑлать ытамӑм
Паян, ҫӗршывӑм, сан енне.

Эс манӑн шанчӑка сыхлатӑн
Хаяр та шалкӑм кунсенче.
Чӗпписене шыран хӑлатӑн
Вӗҫетӗн ман шухӑшсенче...

Каллех ак Атӑлӑн тав-шавӗ
Мана йыхравлӑн тухатать...
Нихҫан та сан йӑху хавшамӗ,
Тӑван ҫӗршывӑм, тупата!

Эп саншӑн ҫӗнӗрен ҫуралтӑм,
Эп мантӑм пур йывӑрлӑха.
Ҫӗкленчӗ сыпӑннӑ ҫунатӑм
Каллех хӗвеллӗ анлӑха.

Тапранчӗ чун хаваль хавассӑн
Сан ӑшшупа амаланса.
Хӗнпе хӗрсе туптаннӑ сассӑм
Каллех ян хурҫӑ пек таса!..



Телейлӗ ачисем Адамӑн —
Умра ыр шанчӑк пур чухне.
Тӗп пултӑр тӗнчере чӗр тамӑк!
Ҫул пултӑр ҫӑлӑнӑҫ кунне!

---
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