
В. Алентей 

Кӗт кӗтес

Кӗт кӗтес! 

Тӑват кӗтес 

Пирӗн ҫӗнӗ пурара. 

Кӗт кӗтес! 

Пӗрер кӗтес

 Йышӑнтӑмӑр хамӑра.

Варринче —

Петюк пӗччен.

Унӑн ҫук иккен кӗтес.

Кӗт кӗтес!

Вӑйӑ пуҫланать каллех.

Кӗт кӗтес!

Тӑват кӗтес...

Хӑвӑрт пул эс, йышӑн эс

Тӑват кӗтесрен пӗр кӗтес.

А. Артемьев

Ҫамрӑк хурӑн

Шурӑ хурӑн, ҫамрӑк хурӑн, 

Мӗншӗн эсӗ ешерместӗн? 

Ҫут куҫҫуль тӑкатӑн хурлӑн, 

Ҫур кунне савма пӗлместӗн?

— Ирхи шуҫӑм, каҫхи шуҫӑм 

Ҫутипе халь савӑнмастӑп: 

Усӑнайрӗ ҫамрӑк пуҫӑм,

 Кӑтра ҫулҫӑ кӑлараймӑп;

Пӗр чӗресӗре илӗртрӗ 

Ман сӗткенӗн ыр шерпечӗ — 

Вӑл мана касса амантрӗ, 

Ҫавӑнпа йӗреп пӗчченҫӗ.



С. Асамат

Тетте

Амӑш пӳрте кӗнӗ-кӗмен: 

«Уляна, Анюк, салам! 

Иксӗре пӗрер парне,

 Акӑ мӑшӑр пукане. 

Атьӑр-ха тумлантарас, 

Питӗ хитре, чӑвашла, 

Савӑннипе чӑтаймасӑр 

Юр юрласа ярасла. 

Касатпӑр та ҫӗлетпӗр, 

Шӑрҫаласа тӗрлетпӗр. 

Ухтиярне шур шӗлепке 

Тӑхӑнтарни килӗшет, 

Селимене — кӗмӗл тухья, 

Шӳлкеме, саппун, тевет. 

Шукӑль, капӑр пултӑр тесен 

Тӑрмашса ларма тивет», — 

Терӗ савнӑ хӗрӗсене 

Ыталаса чуптуса.

«Куҫ хӑрать те, ал тӑвать» — 

Йӑпӑр-япӑр ӗҫ пырать. — 

Пуканисене вара

Ҫӑпата-ши, атӑ-ши 

Тӑхӑнтарсан лайӑх-ши?

— Ҫӑпатине ӑна, хӗрӗм, 

Ӗҫе кайма сырнӑ тет, 

Уявсенче тапӑртатма 

Сӑран атӑ пулнӑ тет.

— Аттене, килнӗ-килмен, 

Хамӑр ҫума лартатпӑр, 

Тӑхӑнтарса тумлантарсан 

Пурте пӗрле карталанса 

Вӑйӑ юрри юрлатпӑр.



С. Асамат

Садикра

Эпӗр, пӗчӗк ачасем,

Садика ҫӳретпӗр:

Чӑвашла та вырӑсла

Калаҫма пӗлетпӗр,

Такӑнмасӑр вулама

Вӗренсе ҫитетпӗр.

«Атте, анне, папа, мама», —

Тесе ҫыру ҫыратпӑр,

«Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тваттӑ,

Раз, два, три, четыре, пять», —

Чип-чиперех шутлатпӑр.

Часах шкула каятпӑр,

 Часах пысӑк пулатпӑр.

С. Асамат

Кӗвӗ

Асанне-ҫӑлкуҫ кӗсле калать, 

Курӑк-кинеми такмак калать, 

Шӑпӑр янратать мучи йӑмра 

Савнӑ ялӑмри пӗр айлӑмра.

Шӑп ларатӑп йӑпануллӑн киленсе,

Ҫаврӑм-ҫаврӑм юрӑ-кӗвӗ вӗренсе

С. Асамат 

Ҫумӑр ташши

Пысӑк ялӑн ҫийӗнче 

Пысӑк пӗлӗт чарӑнчӗ, 

Унӑн йывӑр кутамккинчен 

Ҫумӑр пӗрчи сапӑнчӗ.



Шӑпӑр-шӑпӑр юрласа, 

Тӑпӑр-тӑпӑр ташласа 

Ак пӗри ҫӗре сикет, 

Ак теприйӗ сирпӗнет... 

Шӑппи-шаппи, пӑтти-пат, 

Ҫара ури ҫӑтти-ҫат.

Йывӑҫ тӑрри, пӳрт тӑрри, 

Курӑк тӑрри, шыв тӑрри, 

Ҫумӑр пӗрчипе пӗр харӑс 

Тапӑртатса-шапӑртатса 

Ҫатӑлтатса юлтӑр-и?..

С. Асамат

 Шыв хӗрринче

Пысӑк Якур шыва кӗрет, 

Кӑвакал пек чӑмкалать, 

Кӳлӗ тӗпне ик аллипе 

Хыпашласа пӑхкалать.

Пилӗк таран тӑрӑ шыва 

Пӑтратать те пӑтратать, 

Шыв хӗрринчи ачасене

Шак чул тупса кӑтартать.

Пӗчӗк Якур шыва кӗмест, 

Хальлӗхе ишме пӗлмест. 

Амӑшӗ асӑрхаттарнӑ — 

Урине те йӗпетмест.

Е. Афанасьев
Мӗншӗн?

—  Эс пӗлетӗн-и, Ҫеруш,
Эс чухлатӑн-и, Ҫеруш,
Мӗн пирки-ши ҫулсерен
Мулкач шурӑ юр ӳксен?
— Ҫук, пӗлместӗп, каласам...
— Юр ҫиет вӑл хӗл ларсан...

Е. Афанасьев



Пулла

Тухрӑм эп вӑлтапала,
Пӑхрӑм эп урамалла:

Анаталла, тӑвалла.
Атя пулла, Ярмулла!

Шывӗ ӑшӑ пулмалла,
Паян пула туртмалла.

Тыт аллуна вӑлтуна,
Атя пулла, Ярмулла!

Е. Афанасьев
Сана супӑнь парас-и?

Пӗчӗк Ира кӗтесре
Пуканисемпе вылять.
Юнашар ула кушак
Мӑрласа питне ҫӑвать.

Пирӗн Иран куласси —
Янӑрать ҫинҫе сасси:
— Эпӗ ҫурӑм супӑньпе,
Сана супӑнь парас-и?

Е. Афанасьев
Кентти чупать

Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ...
Пиллӗк, улттӑ, ҫиччӗ...
АН шутла эсӗ, анне,
Миҫе утӑм тунине.
Кентти пирӗн пултарать:
Утса мар, чупса пырать.

В. Ахун

Ҫил армань

Сӑрт тӑрринчи ҫил армань 

Вӑшӑл-вӑшӑл ҫунатлӑ, 

Ҫуначӗсем тӗрӗллӗ,

Тӳпеттейӗ чӗнтӗрлӗ, 

Аркийӗсем хӑюллӑ, 

Пуставӗсем кӑшӑллӑ, 

Ырҫийӗсем ҫӑнӑхлӑ, 



Алӑкӗсем сӑлӑплӑ, 

Пусмийӗсем шур чуллӑ, 

Хӳри вӗҫӗ — тӗвӗшлӗ.

В. Ахун

Юман

Йӗкӗр-йӗкӗр йӗкӗрпи, 

Вӑхӑт ҫитӗ — шӑкӑрпи. 

Нӳрӗ пулӗ — тымарпи, 

Вӗлтӗр-вӗлтӗр ҫулҫӑпи. 

Кайӑп тӳррӗн ӑнтӑлса, 

Ларӑп ирӗк сарӑлса. 

Эп ӳсетӗп виҫ ҫӗр ҫул, 

Эп чӑтатӑп ҫич ҫӗр ҫул. 

Ятӑм сумлӑ халӑхра, 

Кирлӗ-мӗн хуҫалӑхра. 

Ман кашни турат шутра: 

Ҫирӗп никӗс кил-ҫуртра, 

Шӗвӗр ҫуркӑн — тӗкмере, 

Касмӑк-сасмӑк — нӳхрепре.

В. Ахун

 Уҫӑп хӑйма юратать

Уҫӑп хӑйма юратать, 

Умӗ тӑрӑх юхтарать. 

Ай-ай-ай, ай-ай-ай,

 Умӗ тӑрӑх юхтарать.

Алли-ури Мӗкӗтен — 

Чикнӗ тейӗн тикӗте. 

Ай-ай-ай, ай-ай-ай, 



Чикнӗ тейӗн тикӗте.

Тимуҫ вара тап-таса, 

Ытараймӑн эс пӑхса.

 Чӑнахах, чӑнахах, 

Ытараймӑн эс пӑхса.

Пирӗн пӗчӗк Варвари 

Пит тирпейлӗ, куртӑр-и? 

Чӑнахах, чӑнахах, 

Пит тирпейлӗ, куртӑр-и?

В. Ахун

Ҫимӗп, ҫимӗп теекен

Кулюк кукӑль пӗҫерет, 

Сантӑр ҫисе пӗтерет. 

Кулюк турӑх кӗверет, 

Сантӑр ӗҫсе пӗтерет. 

Ҫимӗп, ҫимӗп теекен — 

Ҫичӗ кукӑль ҫиекен, 

Ҫич кӑвакал вӑртакан, 

Пичке шерпет ӗҫекен. 

Пурпӗрех ав тӑранман:

— Парӑр, — тет, — тата шӑрттан! 

Сантӑр, Сантӑр, Сантӑркка — 

Утаймасть те мӑнтӑркка.

В. Ахун

Сӑвӑр

Йышпа-йышпа пурӑнать, 

Шӗвик! Шӗвик! шӑхӑрать, 

Ҫич уйӑх вӑл ҫывӑрать,

 Юр ирӗлсен — вӑранать. 

Ҫырма-ҫатра хӗррине, 

Пӗр-пӗр тӳпем тӑррине, 



Чавса тӑвать йӑвине — 

Сӑвӑр теҫҫӗ кайӑкне.

В. Ахун

Чӗрӗп

Сысна мар вӑл — укҫаллӑ, 

Хурт пек кӗске туналлӑ. 

Чуппийӗ йӑпӑр-йӑпӑр, 

Уттийӗ кӑпӑр-кӑпӑр. 

Инкек ҫитсен — ҫӑмхаллӑ, 

Ахаль чухне — ураллӑ. 

Ҫӗлен унран пытанӗ, 

Чикенлӗ ун сӑхманӗ. 

Тукмак ӑна тытаймӗ, 

Тилли те кап хыпаймӗ.

В. Ахун

Шапа

— Ак! ак! ак! Ак! ак! ак! —

Тет шапа шыв хӗрринче,

Ватӑ ҫирӗк айӗнче. 

Вӑл чӗнет пулӑсене — 

Кӗмӗл пек ҫупахсене. — 

Тупрӑм, — тет, — хитре мерчен 

Ҫакӑ кӳлӗ тӗпӗнчен! — 

Хӑйӗн вара ним те ҫук, 

Выляс килет ӑшӑ чух.

Ав ҫанталӑк ӑшӑтать, 

Ҫавӑнпа вӑл кӑшкӑрать.

В. Ахун

Тимӗрҫӗ

— Чанк! Чанк! Тимӗрҫӗ!

— Мӗн кирлӗ?



— Кӗмӗл ҫӗрӗ.

— Мӗн тума?

— Ҫӗрӗлле вӑй выляма.

— Чанк! Чанк! Тимӗрҫӗ!

— Мӗн кирлӗ?

— Кӗмӗл сулӑ.

— Мӗн тума?

— Алӑ сулса ташлама.

— Чанк! Чанк! Тимӗрҫӗ!

— Мӗн кирлӗ?

— Тимӗр тӗрен.

— Мӗн тума?

— Уй-хирте суха тума.

— Чанк! Чанк! Тимӗрҫӗ!

— Мӗн кирлӗ?

— Ӑста пуртти.

— Мӗн тума?

— Шурӑ-шурӑ пӳрт тума.

В. Ахун

Шӑпчӑк

Хурӑнлӑхра шӑпчӑк юрлать, 

Сасси каять шыв тӑрӑх. 

Сӑрт хыҫӗнчен хӗвел тухать, 

Ӑшши каять ҫӗр тӑрӑх.

В. Ахун

Вир акрӑм

Кӑмака ҫине вир акрӑм, 

Юрла-юрла ӳстертӗм. 

Хӑмӑлӗ пулчӗ вӑрман пек, 

Шерепийӗ — тухья пек.

В. Ашкеров



Сар пуҫ

Ҫуркунне ҫарансенче 

Е вӑрман уҫланкинче 

Чи малтан илет тӗрек 

Ҫӳллех мар сар пуҫ чечек. 

Йӑрӑм-йӑрӑм ун ҫулҫи, 

Чӑнахах та, чун уҫҫи. 

Ака уйӑхӗ иртсен, 

Симӗс курӑк ешерсен, 

Сарӑ-сарӑ ҫеҫкине 

Вӑл сарать енчен енне.

В. Ашкеров

Ҫеҫпӗл

Хура вӑрман варринче 

Ҫӳллӗ-ҫӳллӗ хырсем пур. 

Ҫав хырсен сӗмлӗхӗнче 

Ҫеҫпӗл ятлӑ курӑк пур.

Ир килсессӗн ҫуркунне 

Кӑвак чечек кӑларать. 

Кая юлнӑ ҫулхине 

Шупка хӗрлӗ вӑл пулать.

В. Бараев

Митюк

Митюк тухрӗ урама, 

Хӑй шӑхличӗ шӑхӑртать: 

Тӳрӳ-тӳрӳ! Ти-ти-ти! 

Хӑй шӑхличӗ шӑхӑртать.

Митюк пӗлӗте пӑхать, 

Ай, мӗскер унта кӗрлет: 

Тӳрӳ-тӳрӳ! Ти-ти-ти! 

Ай, мӗскер унта кӗрлет?



Акӑ курчӗ, тӗлӗнет: 

Унта самолет кӗрлет. 

Тӳрӳ-тӳрӳ! Ти-ти-ти! 

Унта самолет кӗрлет.

Хӑвӑртрах эпир ӳсер, 

Летчиксем пулса вӗҫер. 

Тӳрӳ-тӳрӳ! Ти-ти-ти! 

Летчиксем пулса вӗҫер.

Б. Борлен
Кушак

Кушак мана куҫне хӗсет,
Апат пӗҫернине сисет.
Ялан пулмасть ҫисе какай,
Шӑши ҫинчен манса ан кай.
Ура ҫумне те сӗртӗнет.
Пур — пар, пур — пар теме пӗлет.
Хӑйне вăл мӗскӗне хурать.
Куҫран пӑхса апат ыйтать.
Сӗтпе пӗҫернӗ вир пӑтти
Сана юрать-ши, йӑпӑлти?

Б. Борлен
Куршанак

Ма мана
Курсанах
Ҫыпҫӑнан,
Куршанак?

Хулана
Хӑнана
Эс пырсан
Мӗн тӑван?

Хулара
Хупахран
Шӗлепке
Кам ҫӗлет?

Санпалан
Ҫумӑртан
Сыхланма



Кам пӗлет?

Б. Борлен
Шӑнкӑрч

Шӑнкӑрч халӗ юрламасть,
Юрлама та юрамасть:
Пысӑк-ҫке ҫемйи ытла та,
Чӗпписем апат ыйтаҫҫӗ,
Ҫӑварне карса лараҫҫӗ,
Амӑшне кӗтсе шавлаҫҫӗ.

Шӑнкӑрч вӗҫӗмсӗр вӗҫет,
Канӑҫа пӗлми ӗҫлет,
Пахчара тупать кӑпшанкӑ,
Хурт шырать —
Курсан вут-шанкӑ.
Уй-хире ҫитме васкать вал,
Йӑвине ӑман тултать вӑл.

Б. Борлен
Чӗкеҫ

Лупас айне
Йӑва тӑвать тӑмран,
Чӗпписене
Сыхлать хурчӑкаран.

Хӳри ҫинҫе,
Ик вӗҫлӗ — хачӑ пек.
Пӗве ҫинче
Вӗҫет вăл кунӗпех.

Тӑраниччен
Ҫисен чӗппи йӗмест,
Каҫ пуличчен
Вӗҫет, ӗҫлет чӗкеҫ.

А.  Васин
Пӗчӗк Анна

Чарӑнмасӑр ӗсӗклет
Пирӗн пӗчĕкҫӗ Анна.
Кам-ха ӗнтӗ ҫав тӗрлех
Кӳрентернӗ-ши ӑна?

— Шыв хӗррипе пынӑ чух
Темле пӗчӗккӗ чӗр чун
Шӑмпӑрт! сикрӗ шывалла,
Путса вилчӗ пулмалла.
Пит шеллерӗм эп ӑна, —
Тет йӗре-йӗре Анна.



— Ан йӗр уншӑнах, лӑплан,
Хӑрамасть шапа шывран.
Вăл ишме пӗлет аван,
Пурӑнать шывра ялан.

Н. Ваçанкка

Мулкач

Тӗмеске те тунката 

Нимӗн те мар мулкача. 

Карта урлӑ ялт сикет, 

Кӗрет каять пахчана.

Пахча тулли купӑста 

Тӗлӗнтерет мулкача.

Купӑстийӗн пуҫӗсем 

Шап-шурӑ та сарлака. 

Хӑшне ҫыртса пӑхам-ши? 

Хӑшне татса каям-ши?

Н. Ваҫанкка

Чи-чи кӑсӑя...

—  Чи-чи кӑсӑя, кӑсӑя,
Шыв кӳрсемччӗ, кӑсӑя.
—  Эп хӑратӑп кашкӑртан,
Эп хӑратӑп упаран.
—  Шыв кӳрсемччӗ, кӑсӑя,
Кашкӑр халӗ шурлӑхра,
Упи кайнӑ сунара.

Н. Ваҫанкка

Ка-ач, ка-ач качака

Ка-ач, ка-ач качакин
Лӑпӑс-лӑпӑс сухалӗ,
Шӗп-шӗвӗркке мӑйраки,
Кӑкарам-и хурӑнтан,
Кӑшт ятлам-и хушӑран:
— Ҫиме ҫи те ҫиессе,
Пăрах эсӗ сикессе,
Йывӑҫсене ан кӑшла,
Ан хуҫ манӑн кӑмӑла!

Н. Ваҫанкка



Нӑрик тус

Нӑрик, нӑрик, Нӑркки тус —
Вӑрман тарах вăл утать,
Симӗс курӑк вăл татать,
Кунтӑка вăл тултарать,
Унтан киле чуптарать.

Н. Ваҫанкка

Куян уҫӑлма тухать

Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ.
Уҫӑлма куян тухать те,
Сунарҫи ӑна курать тет,
Пӑшалне персе ярать тет.
Еф! Уф-ф! Кӗрс те кӗрс-с!
Палт! йӑванать куян тус.

Н. Ваҫанкка

Кукӑр сӑмса тӑмана

Кукӑр сӑмса тӑмани —
Пысӑк куҫлӑ куками —
Тунката ҫине ларать,

Куҫне-пуҫне пӑркалать,
Таплаттарать урипе,
Мӑчлаттарать куҫӗпе.

Н. Ваҫанкка
Маттурсем

Ав кӑмака умӗнче
Анчӑк йӑва пӗҫерет.
Кӑски урай варринче
Сухарисем вӗтетет.
Кушак ҫури пит ҫӑвать,
Меуклетсе ҫаврӑнать.
Ама кушак асанне
Тетте кӗпе хатӗрлет.
Чӑпар чӑхӑ тусӗнне
Пӳртне-ҫуртне тирпейлет.
Шӑлса кайрӗ урайне,
Кайса хучӗ шӑпӑрне.
— Выртах, шӑпӑр, канса вырт,
Ҫӳп-ҫап шӑлма хатӗр вырт!

Н. Ваҫанкка
Качака

Каччин-каччин качаки



Чарусӑра пултарать:
Карта умĕн уткалать,
Хушӑк витӗр пӑхкалать.
Кĕнчеле вĕç сухалли
Лăпăс-лăпăс сулланать.
Шĕпшĕвĕркке мăйраки 
Тăрăнассăн туйăнать.

Н. Ваҫанкка 

Ҫырла пиҫнӗ вӑхӑтра

Ҫырла пиҫнӗ вӑхӑтра

Ирпе ирех тухрӑмӑр,

Тухрӑмӑр та утрӑмӑр 

Ушкӑнӗпех вӑрмана.

Хӑшин чӗрес алӑра, 

Хӑшин пӗчӗк карҫинкка. 

Татрӑмӑр-ҫке ҫырлине те 

Хӗп-хӗрлине, пиҫнине.

Шакӑлтатса каҫхине 

Эпир киле килтӗмӗр. 

Эпир киле килтӗмӗр те 

Сӗтпе ҫырла ҫирӗмӗр.

Тавах Униҫ инкене 

Пирӗнпеле пынӑшӑн, 

Тури Вылӑн вӑрманне 

Пире ертсе кайнӑшӑн.

Н. Ваҫанкка 

Чакак хӑнисем

Чак! чак! чакакӗ 

Пӑри пӑтти пӗҫернӗ, 

Пӑтти пиҫнӗ-пиҫменех 

Хӑнисене чӗнтернӗ. 

Шӑкӑриех хӑнисем: 

Чӗнменнисем, чӗннисем 

Килсе тулчӗҫ ун патне 

Ҫакӑ ирхине. 

Пӗрне кашӑк тыттарать, 



Тепӗрне хӑй хыптарать, 

Виҫҫӗмӗшне чей парать... 

Чакак хӗрсех хӑналать.

Пӗрне кӑна памарӗ, 

Кӑшт та кӑмӑл тумарӗ: 

— Эсӗ ак мӗн, наян тус, 

Калама ҫук уссӑр пуҫ, 

Кӗрпе те авӑртмарӑн, 

Вутӑ та татмарӑн, 

Шывне те тултмарӑн, 

— Пая тивӗҫ пулмарӑн.

Н. Васильева
Ҫӗр ҫырли

Симӗс бантиклӑ, умрах
Вӑшт пытанчӗ, ҫакӑнтах...
Кукку тӗрри ун ҫинче,
Хӗвел пӑхать хӑй ҫине.
Пичӗ хӗрлӗ, туп-тулли.
— Ку мӗн пулчӗ?
— Ҫӗр ҫырли.

М. Волкова

Пӗлӗтсем, ӑҫта васкатӑр?

Пӗлӗт, пӗлӗт, ушкӑн пӗлӗт! 

Ӑҫталла чупатӑр-ши? 

Пурте тӑхӑннӑ шур ҫӗлӗк, 

Эй, кама ҫухатрӑр-ши?

Хӑвалатӑр, тем шыратӑр, 

Ӗмӗрхи ҫул ҫӳренсем. 

Шур путексем пек пыратӑр 

Шыв енне кӑшт ӳпӗнсе.

М. Волкова

Кӗрхи вӑрман



Кӑнтӑралла иртет хур кайӑк, 

Ҫӑка тӑкать сар ҫулҫине. 

Тӳпе таса. Илемлӗ. Лайӑх. 

Тӗтре хуплать лапамсене.

Шур хурӑн ӑшшӑн та

типтерлӗн Пуҫ тайрӗ ылтӑн кӑтрине.

Пилеш курнать кӑвар пек хӗрлӗ,

Сывлать ҫӗр анлӑ кӑкрипе.

Хумханчӗ шӗшкӗ мана курнӑн, 

Татма чӗнет сар мӑйӑрне. 

Юман йӗкел тӑкать сатуррӑн 

Кӗрнеклӗ кӗр арки ҫине.

М. Волкова

Ырӑ ӗне

Кӗтӳ ярсан каҫхине 

Хамӑр ӗне сассине 

Эп таҫтанах паллатӑп, 

Хапха уҫма васкатӑп. 

Ӗне калать: «Му-ук, му-ук, 

Мана илме хирӗҫ тух! 

Хирте шӑрӑх пулнипе 

Ӗҫес килет кунӗпе. 

Ӑш хыпнине ирттерме 

Пур-и лӗп шыв — ҫӑнӑх шыв? 

Уншӑн ҫутӑ витрене 

Сӗт антарӑп — су та су!» 

Анне суса кӗрсенех 

Эп ӑшӑ сӗт ӗҫетӗп. 

Вара ырӑ ӗнене 

Эп ҫитерме вӗҫетӗп.

М. Волкова
Ак мӗнле эп пысӑккӑ

Ирхине эп вӑранатӑп,
Хӑвӑрт-хӑвӑрт тумланатӑп,
Аттепе пӗрле тухатӑп,



Физзарядка эп тӑватӑп,
Музыка янранӑ майӑн
Атте утать сулӑмлӑн.
Эп унран тӑрса юлам-и? —
Ярса пусап ҫӑмӑллӑн.
Хам сывлатӑп вӑрӑммӑн,
Сарӑлать ман кӑкӑрӑм.
Ак мӗнле эп пысӑккӑ!

М. Волкова
Эх, савӑнӑҫ, савӑнӑҫ!

Анне мана юратать,
Хӗрлӗ тутӑр ҫыхтарать.
Тутӑр хӗрри ҫӳҫеллӗ,
Ун кӗтесси ҫеҫкеллӗ.

Йӑмӑк пуплет ачашшӑн,
Ялан манпа вылясшӑн.
Унпа вӑййа тухатӑп,
Ҫунашкапа туртатӑп.

Ҫуна сӑртран хӑй анать,
Сулнӑкалла йӑванать.
Савӑнатпӑр, кулатпӑр,
Шур упа пек пулатпӑр.

М. Волкова
Хӑрамастӑп

Вӑкӑр килет мӗкӗрсе,
Ял урамне ҫӗмӗрсе.
Йӑраланать. У-у, йӑтмак!
Вӑйне ниҫта хураймасть.

Ан тив, вăл маттур,
Хӑрамастӑп эп унран:
Карта хушӑкӗ ман пур,
Вӑкӑр тухаймасть унтан.

М. Волкова
Ма, ҫӳренӗм, кӗҫенетӗн?

Ма, ҫӳренӗм, кӗҫенетӗн?
Мӗн ыйтатӑн тулхӑрса?
Утӑ-сӗлӗ ҫитерем-и,
Шӑварам-и шӑхӑрса?

Ҫилхӳне пӗр ҫивӗтлем-и



Пурҫӑн лентӑсем ярса?
Йӗнерлем те вӗҫтерем-и
Таканна вут хыптарса.

М. Волкова
Самолет

Атте мана илсе пачӗ
Ик моторлӑ самолет.
Кӗмӗл тӗслӗ ун ҫуначӗ,
Варринче — маттур пилот.

Самолет, самолет!
Пулӑп эп хамах пилот.
Хӑпаратӑп сак сине,
Ҫавӑратӑп моторне.

Мотор сасси кӗр-кӗр-кӗр!
Часрах ларса ӗлкӗрӗр!
Ҫитес ҫӗре ҫитӗпӗр,
Тем те курса пӗлӗпӗр.

А. Воробьев
Анне

Тем-тем сӑмах каласшӑн
Ача тӑсать алне.
Вӑл туртӑнать хавассӑн
Хӑй амӑшӗ патне.

Анне!
Ҫак ят чи ҫывӑх,
Чи чаплӑ ҫӗр ҫинче.
Пурнать вăл ӗмӗр сывӑ
Кашни ҫын чӗринче.

А. Воробьев
Март

Ҫерҫи пуххи йӑмра ҫинче
Тем канашларӗ,
Пӑр-р саланчӗ.
Ҫав сасӑпа тумла вӑранчӗ —
Ҫинҫен юрлать ҫурт ҫумӗнче.

А. Галкин
Кӗлеткесем

Мӗн чухлӗ хут,
Мӗн чухлӗ хут
Касса вакланӑ Хӗветут!



Хутран вăл туна качака,
Вун икӗ сурӑх, виҫ лаша, —
Мӗскер ку?
Вӑт так тамаша!
Малта пырать ав пӗр така,
Хӑй пуринчен те мӑнтӑркка, —
Хупланӑ лартнӑ кантӑка!

А. Галкин
Тимӗр шапа

Кӗлетки — лаптак тукмак,
Урисем — ҫавра тукмак.
Кӑштӑрт-кӑштӑрт шутарса,
Чӑштӑрт-чӑштӑрт тутарса
Сӳрӗккӗн аран утать;
Тем шырать: кӑн-кан пӑхать.
Тимӗрех ҫав тимӗркке —
Ватӑ сын пек мӗштӗркке.

А. Галкин
Шыв хӗрринче

Тӑтӑм ҫеҫ пеме чулпа
Ҫырмари пӗр шапана,
Сантӑр ҫирӗп алӑпа
Тытрӗ ҫатӑрах мана:

— Ма тиветĕн эс ăна?! —
Терĕ вăл. — Сана хăвна
Лектерсессĕн çак чулпа
Лайăх-и, шутла çавна!..

Асăрхарĕ курăнать 
Пĕвери шапа çакна.
— Ак-ак, — терĕ, — ак-ак-ак!
Кĕрт мунча хăйне пăртак.

А. Галкин
Йӑмӑк

Йӑмӑк выртрӗ ҫывӑрма: 

Кӑнтӑрла кирлех канма. 

Пысӑк ӗҫ паян вӑл тунӑ — 

Кӗпине хӑех-ҫке ҫунӑ!

А. Галкин
Ҫитрӗҫ сивӗсем



Ҫитрӗҫ сивӗсем,

Шӑнчӗҫ пӗвесем.

Мамӑк пек шап-шур

Ӳкрӗ кӑпӑш юр.

Выртрӗ ҫӗр вара

Ҫывӑрма тинех,

Сивӗ ҫапасран

Тӑлӑп витӗнсех.

А. Галкин
Марине

Пысӑк хуйхӑ Маринен:
Пукани сыв мар иккен.
Сунаслать те сунаслать,
Пит вӗри, аран сывлать.

Пултаруллӑ Марине:
Хӑй вăлэмеллет тусне,
Ма тесессӗн Марине
Юратать пуканине.

А. Галкин
Ик автан

Икӗ пӗчӗк сар автан
Тытӑннӑ вӑрҫма паян:
Эх, сӑхаҫҫӗ, эх, чаваҫҫӗ
Пӗр-пӗрне куҫран-пуҫран.

Илтӗм те патак — пӗрне
Хӑваларӑм кил енне...
— Мӗн пустуй ҫапӑҫмалла?
Тус-юлташлӑ пулмалла.

А. Галкин
Турник ҫинче

Турник лартрӗҫ картишне. 

Ирсерен эп ун ҫине 

Хӑпаратӑп 

Е анатӑп,

Вылянап ҫине-ҫине.

 Тӗлӗнеҫҫӗ кӳршӗсем, 



Савӑнаҫҫӗ ял-йышсем.

— Пирӗн Юрик — 

Физкультурник! — 

Теҫҫӗ кӑмӑллӑн вӗсем.

Д. Гордеев

Пӑравус

Пукан сине пукан —
Ку ӗнтӗ пӑравус.
Петюк — руль тытакан.
Асту, пуҫна ан ус!

Хаваслӑ машинист
Пӑхать инҫе-инҫе.
Ванюш, мескершĕн эс
Йӗретӗн айккинче?

Йӗме сӑлтав сук мар.
Руль тивӗҫмест ӑна.
Калать вăл Петюка:
— Вылясшӑн ху кӑна...

Ванюш халь руль тытать.
Асту, пуҫна ан ус!
Епле ав ыткӑнать
Хӑватлӑ пӑравус.

— Ванюш, ҫитет-тӗр. Чар!
Часрах ан, эп ларам. —
Ванюш анасшӑн мар,
Петюк тӗртсе ярать.

Хӳхлеҫҫӗ иккӗн тан.
Çимун пичче кулать:
— Татах тӳнтер пукан
Ик пӑравус пулать.

Д. Гордеев

Аленка теттисем

Хушка кушак, путек,
Сар кӗпеллӗ пукане —
Харӑс темиҫе тетте
Хучӗ вăл сӗтел ҫине.

Итлемеҫҫӗ теттесем.



Кушак ӳкрӗ урайне.
—  Эп сана, Мӑр-мӑр! — тесе
Вӑл кӑнтарчӗ пӳрнине.

Пукане ҫыхасшӑн мар
Сар ҫеҫкеллӗ тутӑрне.
—  Пултаратӑн вӗт шӑнма, —
Тет Аленка теттине.

Упине, ҫӑмламасне,
Ташлама хушать вӗҫрен.
Леш силлет вара пуҫне
Пружинсем пушаниччен.

Попугай, кӑвак сӑмса,
Аптратать Аленкӑна,
Ни тӑмасть вӑл ҫакӑнса,
Йӑванма пӗлет кӑна.

— Лар кунта! — пукан ҫине
Хучӗ вӑрӑм сӑмсине.
Попугай теттесене
Тӳнтерет, персе анать.

—  Ан пăс эс хитре вӑййа, —
Тет Аленка вӗрентсе.
Ашкӑнчӑк попугая
Тӑратать вăл кӗтесе.

Д. Гордеев

Тӗлӗнтермӗш

Пирӗн вӑйӑ кулӑшла. 

Тӗлӗнтермӗш пит нумай. 

Йытӑ ташлать чӑвашла 

Купӑсне каланӑ май.

Ик уран ҫӳрет така. 

Шӑхличне калать ӗне. 

Кролик ватӑ кушака 

Сунара пыма чӗнет.

Слон йӑваннӑ месерле, 

Кӑчи-мачи хуҫкалать. 

Вӗрлӗк тӑрӑх вӗҫесле 

Бегемот ав куҫкалать.

Пулӑ сӗтӗрнӗ ҫуна, 

Лашана ярӑнтарать. 



Тилӗ тупнӑ та ҫунат 

Ҫерҫирен вӗҫсе тарать...

Д. Гордеев

Тытса юрат

— Пукане валли ҫӗлерӗм 

Ҫӗн саппун. Аннеҫӗм, кур. 

Аркине те эрешлерӗм.

— Пултаратӑн. Пит маттур.

— Кив теттесене юсарӑм. 

Халь упан та пуҫӗ пур. 

Мулкача ҫуса тасатрӑм.

— Пултаратӑн. Пит маттур.

— Урайне те, кур-ха, ҫурӑм. 

Астуса ут, ан хурат.

— Пултаратӑн эс, маттурӑм!

— Маттур мар... Тытса юрат.

Д. Гордеев

Петюкпа мӑлатук

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 кирлӗ пулать.

Тук, тук, тук! 

Тук, тук, тук! 

Тӑрмашать кӑна Петюк.



 Тук, тук, тук! 

Пӳрнене

Ҫатлаттарчӗ мӑлатук.

— У-у-у! — йӗрет Петюк, 

— Ма усал эс, мӑлатук, 

Туклатмашкӑн кӑмӑл ҫук.

Туклатмасть халь мӑлатук, 

Туклатмашкӑн кӑмӑл ҫук.

— Эс мана тытма вӗрен —

Кун пек пулмӗ ӳлӗмрен!.. 

Тук, тук, тук!

Тук, тук, тук!

Ӗҫ пуҫлать каллех Петюк.

Д. Гордеев

Ракета

Ӳплештернӗ ик витре, 

Айлӑн-ҫийлӗн хунӑ. 

Ку ракета. Пӗкӗрен 

Унӑн рульне тунӑ.

Чупкалаҫҫӗ тавралла 

Иккӗн-виҫҫӗн харӑс. 

Кӗҫ ракета каймалла: 

Пурте хӑвӑрт ларчӗҫ.

Ҫӗкленмешкӗн кӑшкӑрса 

Коля ирӗк пачӗ. 

Ачасем ав хӑраса 

Куҫсене хупаҫҫӗ.

Ӳсчӗр-ха айванскерсем, 

Космоса ҫӗкленӗҫ. 

Халӗ куҫ хупакансем 

Ун чухне шикленмӗҫ.



В, Давыдов-Анатри

Пакша

Турат ҫинчен турат ҫине 

Пакша хавассӑн сиккелет, 

Чанк! тӑратать хӑлхисене, 

Сас-чӳ ҫук-ши тесе итлет.

Кӗрхи кунта шӗшкӗлӗхре 

Пакша васкать, апат пухать, 

Пуш хӑвӑла кӗре-кӗре 

Сар мӑйӑрне хурса тухать.

В, Давыдов-Анатри

Пулӑра

Ҫырма хӗрринче, 

Йӑмра аиӗнче, 

Ларать Лариван 

Иртенпех паян.

Пӑхать вӑлтине, 

Юсать ӑманне. 

Йӑл кулать чунтан 

Пулли ҫаклансан.

В, Давыдов-Анатри

Ма йӗртетӗн?

Тимуш темшӗн юратмасть, 

Теттесене упрамасть. 

Вӑл мулкача аллинчен, 

Шур упана уринчен 

Тапса туртать, хӗрхенмест, 



Мӗн тунине хӑй пӗлмест. 

— Тимуш, мӗншӗн ҫӗмӗрен, 

Теттесене ма йӗртен?

В.  Давыдов-Анатри

Сӑпка юрри

Пепкеме,
Чӗппӗме —
Ыйхине,
Тутлине.
Сарӑ уйӑх хӑпарать,
Йӑлтӑр-йӑлтӑр курӑнать.

Улмине,
Хӗрлине —
Ачине,
Танине.
Пӗр сас-чӳ ҫук таврара,
Ҫывӑр канлӗ сӑпкара.

Тӗлӗкре
Тӳпере
Эс вӗҫен,
Хӗпӗртен.
Сывлӑш уҫӑ, тап-таса, —
Ярӑн хыттӑн талпӑнса.

Юррине,
Хитрине —
Пепкеме,
Чӗппӗме.
Ҫывӑр, чунӑм, ҫут ирччен,
Пӳрте шуҫӑм кӗриччен.

В.  Давыдов-Анатри

Параппан

Атте паян пасартан
Илсе килчӗ параппан.
Пат! Пат! Параппан
Пӑнтӑртатать пит аван.

В.  Давыдов-Анатри

Анне килчӗ кӑнтӑртан

Пирӗн анне кӑнтӑртан,
Каннӑ ҫӗртен, Кавказран,
Илсе килчӗ мандарин,



Иҫӗм ҫырли, апельсин.
Тутлӑ шӑршӑ халь кӗрет
Пирӗн ҫутӑ пӳлӗмре —
Ӑшӑ кӑнтӑр пӗтӗмпе
Килнӗ тейӗн аннепе.

В.  Давыдов-Анатри

Путене

Йӑва тунӑ путене
Сарӑ тулӑ пуссине.
Сарӑ тулӑ хумханать,
Путенийӗ авӑтать:
Пӗт-пӗлтӗк,
Пӗт-пӗлтӗк,
Эп — путене,
Пĕлен тĕк.

В.  Давыдов-Анатри

Нарт-нарт кӑвакал

Нарт-нарт кавакал
Кӳлӗ тавра ҫаврӑнать,
Ик ҫунатне шарт ҫапать.

Нарт-нарт кавакал
Шыва чӑмать, ҫухалать,
Лӑпкӑ шыва хумхатать.

Нарт-нарт кавакал
Шывран тухать, савӑнать,
Сар сӑмсине вылятать.

Нарт-нарт кавакал
Чӗпписене йыхӑрать,
Киле ертсе таврӑнать.

В.  Давыдов-Анатри

Упа

Упа, упа, утаман,
Ӑна туна шур юртан.
Ӑна туна пит аван
Пӗчӗк ача, сар Иван.

В. Давыдов-Анатри
Ыйхӑ чӑпти

Вӑхӑт чупать малалла,



Кӗҫех ҫитет кӑнтӑрла.
Пӗр Петӗр ҫеҫ ыйхӑран
Каличчен те вӑранман.

— Тӑр, — тет ашшӗ ачине, —
Тӑр, — тет ыйхӑ чӑптине.
Кӗвел кулать тӳпере,
Вăл та: «Тар», — тет Петере.

В. Давыдов-Анатри
Сар автан

Пӗр ирхине автанран 

Ыйтать пӗчӗк шӑллӑм ман:

— Ки-ки-ри-кук сар автан, 

Мӗншӗн хытӑ авӑтан?

— Ҫӗнӗ вите шур чултан 

Туса пачӗҫ, — тет автан,

 — Ҫавӑнпа та эп паян 

Савӑнатӑп пур чунтан!

В. Давыдов-Анатри

Мӗншӗн тутлӑ?

Мӗншӗн тутлӑ пан улми, 

Мӗншӗн тутлӑ ҫӗр ҫырли, 

Мӗншӗн тутлӑ хурлӑхан? 

Хамӑр лартса тунӑран, 

Хӗвел тӗслӗ пулнӑран.

В. Давыдов-Анатри

Тилӗ

Ҫывӑр, чунӑм, ҫут ирччен 

Пӳрте шуҫӑм кӗриччен.

— Тиллит-тиллит тилӗ тус, 

Ӑҫта каян, тилӗ тус?

— Васкап эпӗ ялалла, 

Манӑн чӗпсем тытмалла.



— Ах! Пӗлмен-ҫке халиччен 

Эсӗ усал иккенне.

Эп систереп сан ҫинчен 

Хамӑр касри вӗшлене.

В. Давыдов-Анатри

Качака

Кача ура качака, 

Икӗ вӑрӑм мӑйрака, 

Кӗрсе кайнӑ чӑлана, 

Тӑкса янӑ хӑймана.

Качӑр-качӑр качака, 

Кукӑр-кукӑр мӑйрака, 

Кӗнӗ кайнӑ пахчана, 

Ҫинӗ тутлӑ кӑшмана.

Мекек-мекек качака, 

Картлӑ-картлӑ мӑйрака, 

Картана хурам хупса — 

Ан ҫӳре тек тустарса.

В. Дмитриев 

Хӗвел, тух!

Хӗвел, тух! Хӗвел, тух!

Ҫумӑртан ма пытанан? 

Вӑйлӑ ҫумӑр ҫунӑ чух 

Тӳперен ӑҫта анан? 

Пит хавас-ҫке санпа чух, 

Ҫутӑрах та ӑшӑрах.

Хӗвел, тух! Хӗвел, тух! 

Ҫумӑр иртнӗ паҫӑрах.

В. Дмитриев 

Кушак

Пирӗн пур хура кушак, 



Питӗ юратать ӑшша. 

Ҫак муркка ялан вара 

Кӑмака ҫинче ларать.

Хӳрине ҫумне хурать, 

Йӗкӗлтет унпа пире. 

Те вылять, те ҫывӑрать — 

Вылянать ялан хӳре.

Эпир выртнӑ чух вара

 Чӑрмалать вӑл ураран. 

Эпӗ тытрӑм хӳререн — 

Ячӗ илчӗ пӳрнерен!

В. Дмитриев 

Ҫӗр мулкачӗ

Ҫер мулкаче печекскер 

Чупаймасть анаталла. 

Тӑвалла кайсан чипер... 

Тытас ҫук — ан хӑвала.

Ма тесен ун урисем 

Питӗ вӑрӑм — кайрисем. 

Малтисем ун кӗскерех, 

Хӑй мулкач евӗрлӗрех.

В. Дмитриев
Вӑйӑ

Ку — каять,
Ку — чупать,
Ку тарать те, ку юлать.
Эп таратӑп,
Эс те тар,
Ку тытаканни пулать.

В. Дмитриев
Эс пытан, эп пытанатӑп

Эс пытан,
Эп пытанатӑп.
Эс каятӑн,
Эп каятӑп.
Эс чупатӑн,



Эп чупатӑп.
Эс шыраканни пулатӑн.
Сан куҫна халь хупмалла,
Халь эс ан пӑх кунталла.
Эп тарса халь пытанатӑп,
Пытансан ҫеҫ сас паратӑп.

В. Дмитриев
Верук-чиперук

Ир тӑрать те ҫӑвӑнать,
Типтерлет ҫӳҫне Верук,
Садике пуҫтарӑнать
Пирӗн Верук-чиперук.

Пичӗ-куҫӗ тап-таса,
Хӑй ялан ҫӳрет кулса,
Ун юратнӑ япали:
Супӑнь, щетка, ал шӑлли.

В. Енӗш

Тӗтре

Сĕт евĕр ҫап-ҫара тĕтре

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

Тӑван ҫӗршыв

Ҫаран хитре, 

Ҫаран хитре 

Пин-пин чечек унта

 Ешернӗрен. 

Ҫӗршыв пуян, 

Ҫӗршыв пуян 

Ҫӗр тӗрлӗ халӑх 

Килӗштернӗрен. 



Пӗр чечекпех, 

Ик чечекпех 

Чечек ҫыххи хитре 

Пулаяс ҫук. 

Тӑванлашса 

Пурӑнмасан 

Ҫӗршыв ҫапла пуян 

Пулаяс ҫук.

Г. Ефимов

Ҫуркунне, ҫуркунне...

— Ҫуркунне, ҫуркунне... 

Мӗнле ҫитрӗн ку енне?

— Кайӑк ҫунатти ҫинче 

Ларса пытӑм темӗнччен. 

Тракторсен кӗрлевӗнче, 

Вӑштӑр ҫил юхӑмӗнче 

Эп ҫӳрерӗм кунсерен. 

Плуг тимри йӑлтӑртатать, 

Хирелле текех пӑхать. 

Тимӗр шӑллӑ сӳресем 

Сӳрелесшӗн, пӗлӗрсем.

— Ҫуркунне, ҫуркунне! 

Ҫитнӗшӗн тавах сана!

А. Ӗҫхӗл

Анне

Пире кам ачашшӑн 

Лӑпкать пӗчӗкрен, 

Чипер ҫын тӑвасшӑн 

Ҫунать чӗререн?

Кам тӗлӗкӗнче те 

Курать-ҫке пирех, 

Килте пуринчен 

Тӑрать иртерех? 



Кам ир вучах чӗртнӗ —

 Апат пӗҫерет, 

Ӗне суса кӗнӗ, 

Ӑш сӗт ӗҫтерет?

Кам пултӑр? Пӗлеҫҫӗ 

Туссем вӑл камне: 

Вӑл пирӗн телей-ҫке, 

Вӑл — пирӗн анне.

К. Иванов
Сентти

Чипер ача Сентти пур,
Чупса ҫӳрет урамра.
Кӗвентине утланса
Ача вылять лашалла.

Аслӑ урам тӑршшӗпе
Чиксӗр тусан кӑларать,
Хура чикан пек хура
Каҫпа килне таврӑнать.

Чипер ача Сентти пур,
Чупса килет лашипе,
Хӑйӗн пӗчӗк чӗлхипе
Пакӑлтатать инкӗшпе.

К. Иванов
Сентти вӑййи

Вут пек хӗвел выляса
Ҫӳл тӳпене хӑпарать,
Хуллен-хуллен ярӑнса
Кӑнтӑрлана сулӑнать.
Сентти килет сиктерсе
Кӗвентине утланса,
Инкӗш патне ҫӗмӗрсе
Кӗрсе кайрӗ ахӑрса.

Ҫапать паттӑр лашине
Хӑй аллинчи хуллипе,
Ӑнсӑртранах инкӗшне
Тапса илет урипе.

А. Ильин



Тӑмана

Тӗвик-тӗвик тӑмана
Каҫ шӑплӑхне юратать,
Тӗвиклетсе пӗр кана
Ӑна хӑех йӑлт пӑсать.

Ҫывӑрасчӗ лӑпланса
Шуҫӑм ҫути киличчен,
Кайӑксенчен уйрӑлса
Пӗччен вӗҫсе ҫӳриччен.

Тӗвик-тӗвик тӑмана
Тавҫӑрасшӑн мар ҫакна.
Тӗвиклетет ав каллех,
Тӗвиклетет ҫӗрӗпех.

А. Ильин
Тиха

Кунӗпех ҫаран ҫинче
Эрнери тиха ҫӳрет,
Ешӗл курӑк хушшинче
Вӗлт те вӗлт! вăл сиккелет.

Е пуҫне ухать сатур
Сакӑлта ураллӑскер.
Амӑшне калать пек: «Кур,
Ывӑлу сан маттурскер».

А. Ильин 

Кам вӑранать чи малтан?

— Кам вӑранать чи малтан? — 

Ыйтрӑм эпӗ шӑпчӑкран.

— Шӑплӑх, — терӗ вӑл мана.

— Кам вӑранать чи малтан? — 

Ыйтрӑм эпӗ шӑплӑхран.

— Ҫулҫӑ, — терӗ вӑл мана.

— Кам вӑранать чи малтан? — 

Ыйтрӑм эпӗ ҫулҫӑран.

— Йытӑ, — терӗ вӑл мана.

— Кам вӑранать чи малтан? — 

Ыйтрӑм эпӗ йытӑран.

— Алӑк, — терӗ вӑл мана.

— Кам вӑранать чи малтан? — 



Ыйтрӑм эпӗ алӑкран.

— Аннӳ, — терӗ вӑл мана.

— Кам вӑранать чи малтан? — 

Ыйтрӑм эпӗ аннерен.

— Автан, — терӗ вӑл мана.

— Кам вӑранать чи малтан? — 

Ыйтрӑм эпӗ автанран.

— Ку-ка-рекук-карек-кук! 

Кам-ши чӑнах, Кетерук?

А. Ильин 

Кам мӗн тӑвать?

— Кӑчкӑ, эсӗ мӗн тӑватӑн?

— Ҫулҫӑпа эп калаҫатӑп.

— Хурӑн, эсӗ мӗн тӑватӑн?

— Кӑчкӑ сӑмахне тӑнлатӑп.

— Петӗр, эсӗ мӗн тӑватӑн?

— Хурӑн тӑрне улӑхатӑп.

— Шӑнкӑрч, эсӗ мӗн тӑватӑн?

— Вӗлле ҫакнине сӑнатӑп.

— Хӗвел, эсӗ мӗн тӑватӑн?

— Шӑнкӑрч юррине тӑнлатӑп.

А. Ильин 

Атьӑр шутлӑпӑр татах

— Эрнере шӑп ултӑ кун, — 

Тупӑшсах калать Ҫимун.

— Йӑнӑшатӑн, — тет Антун, — 

Улт кун мар ҫав, пилӗк кун.

— Улттӑ! Улттӑ! Пиллӗк мар! 

Ак тӑнла шутланине. 

— Тытӑнать хӑй вӑр та вар 

Калама кунсен ятне:

— Тунти кун, ытлари кун, 

Малалла вара юн кун, 



Эрне кун, кӗҫнерни кун, 

Улттӑмӗш кун — шӑмат кун.

Сехет ҫурӑ е ытла 

Тупӑшаҫҫӗ халь вӗсем, 

Пӗлес ҫук, паллах, капла 

Кун шутне ҫак ачасем.

Пулӑшар-и ушкӑнпа 

Тупсӑмне татса пама. 

Килӗр, пурте ушкӑнпа 

Тытӑнатпӑр шутлама:

Тунти кун — пӗрремӗш кун, 

Иккӗмӗш — ытлари кун, 

Виҫҫӗмӗш — чӑнах юн кун, 

Вӑл иртсен — кӗҫнерни кун.

Шутпала, атьсем, ҫак кун 

Шӑп тӑваттӑмӗш пулать. 

Тепӗр кунӗ — эрне кун. 

Вӑл хӑш кун-ха? Кам калать?

Малалли кун — шӑмат кун, 

Тӗрӗс, улттӑмӗш шутпа, 

Пур татах та тепӗр кун, 

Паллашар-и халь унпа?

Вӑл, туссем, вырсарни кун, 

Асра тытӑр яланах. 

Эрнере шӑп ҫичӗ кун, 

Атьӑр шутлӑпӑр татах.

А. Ильин

Килӗр ӑмӑртма!

— Кам халь ӑмӑртма шутлать 

Ҫавӑ тӑтӑр ушкӑна! 

Чупмалли, — Петюк калать, 

Ик урам хушши кӑна. 

Пурте килӗр хӑвӑртрах, 

Тытӑнӑпӑр ӑмӑртма! 

Курӑр акӑ хӑвӑрах: 



Пит аван ҫарран чупма.

Ӑмӑртаҫҫӗ ачасем, 

Хӑшӗ тухӗ-ши мала?..

А. Ильин

Ик ӑнлавлӑ сӑмахсем

Ҫакрӑм вучаха ХУРАН. 

Шӑллӑм, эс кӑвайт ХУРАН.

Сана, шӑллӑм, миҫе ХУТ 

Эп каларӑм: ме шур ХУТ.

Ыйхӑран паян ТӐМАН 

Шур сухаллӑ ҫил-ТӐМАН.

Эсӗ мар-и халь, АНТУН,

 Ашкӑнатӑн? Ҫук, АН ТУН.

Лартӑм вулама, ҪЫРМА, 

Урамах чӗнет ҪЫРМА.

*   *   *

Ҫил тулта кӗрлет кӗр-КӖР, 

Ҫывхарсах пырать-мӗн КĔР

Шӑллӑм, халӗ мӗн ТӐВАР? 

Ҫук пӗр чӗптӗм те ТӐВАР.

Пур татах та сӑмахсем, 

Икӗ ӑнлавлӑскерсем. 

Вӗсене пӗрле шырар, 

Малалла вӑййа тӑсар.

Кунта аксаччӗ пӗлтӗр КАНТӐР, 

Кӑҫал акмарӑмӑр, ҫӗр КАНТӐР.

А. Ильин

Машӑпа автан

— Куккурук-кук! мӗн тени? 

Ыйтрӗ пӗчӗк Маша.

— Вӑл пире ыр кун сунни, 

Ӑнлантарчӗ ашшӗ.



— Апла эпӗр те ӑна 

Ыр сунса илер-и? — 

Маша хӑй те автана:

— Куккурук-кук! — терӗ.

А. Ильин

Ӗне муклатать

Урамра ӗне тӑрать, 

Чарӑнмасӑр муклатать: 

— Мук! Мук! Му-ук! 

Алӑк уҫ, Куҫук! 

Илсе килтӗм сан валли

 Ӑшӑ сӗт витре тулли.

А. Ильин

Эс мӗн ятлӑ?

Эс мӗн ятлӑ? Ка-ка-ка! 

Эс мӗн ятлӑ? Нарт-нарт-нарт! 

Эс мӗн ятлӑ? Чим-чим-чим! 

Эс мӗн ятлӑ? Хам-хам-хам! 

Эс мӗн ятлӑ? Мӑр-мӑр-мӑр! 

Эс тата? Нӑрик-нӑрик.

Тӗлӗнсе тӑрать Прахур: 

Кур-ха, темле ят та пур. 

— Халь пӗрле выляр-и? — тет. 

Шавлӑ ушкӑн килӗшет. 

Вӑйӑ картине тӑраҫҫӗ, 

Выляма часах пуҫлаҫҫӗ.

А. Ильин

Сивӗ, эсӗ ӑҫтан?

— Сивӗ, эсӗ ӑҫтан?



— Ҫурҫӗртен.

— Ӑшӑ, эсӗ ӑҫтан?

— Кӑнтӑртан.

— Ҫутӑ, эсӗ ӑҫтан?

— Тухӑҫран.

— Тӗттӗм, эсӗ ӑҫтан?

— Анӑҫран.

А. Ильин

Уйӑх

Тӗлӗрет йӑмраллӑ ял, 

Тутлӑн, канлӗн ҫывӑрать.

 Уйӑх тӳпере шӑвать. 

Вӑл хӑҫан, хаҫан канать?

Асаннен пек, ыйхи ҫук, 

Ҫӗрӗпех-ҫке куҫ хупмасть. 

Эп ӑна сунап ыр ҫул, 

Эп сунап ӑна ыр каҫ.

И. Исмуков

Хӗрлӗ астра

Тӑм ӳкрӗ, ҫумӑр асрӗ, 

Лӳшкерӗ пӗр кана. 

Ан парӑн, хӗрлӗ астра, 

Йӗпе-сапа куна.

Эс ҫуллахи хӗвелӗн 

Пӗр ванчӑкӗ пулса 

Ыр туйӑмсем парнелӗн 

Анне пек йӑл кулса.

Н. Ишентей
Чуччу кашти хурама

— Чу-чу!
— Чу-чу!
Чуччу кашти хурама,



Пурте тухӑр урама.
Чуччу кашти авӑнсан
Ярӑнма тата аван.

— Чу-чу!
—  Чу-чу!
Анне — ачаш тӑвакан,
Атте — чуччу тӑвакан.
АН шикленӗр ярӑнма —
Хуҫӑлас ҫук хурама.

Н. Ишентей
Уйӑп

Тусӑмсемӗр, уйӑпа паллатӑр-и?
Ав палан ҫинче ларать. Куратӑр-и? 
Тӑккаланӑ сине чух ҫырлисене —
Хӗп-хӗрлех хӗретнӗ хӑй пӗсехине.

Н. Ишентей
Сассӑр шӑнкӑрав

— Шӑнкӑрав манерлӗ лантӑш
Татрӑм, — терӗ манӑн тантӑш.
Сулкаларӗ вăл ӑна. —
Янӑраттӑр вӑрмана!

Эп те лантӑша тӑнларӑм:
Шӑнкӑравӗ шарламарӗ.
Ӳкрӗ кӗмӗл пек тумла —
Сассӑр йӗчӗ пулмалла.

Н. Ишентей
Сарӑ чӑх

Сарӑ-сарӑ чӑх пур пирӗн.
Какалать вăл касӑн-ирӗн,
Сар кӗпи ун пурҫӑнран,
Шӳлкемийӗ ылтӑнран.

Уртнӑ сарӑ ум ҫакки.
Хӗм сапать хӑлха ҫакки.
Ах, юрать-ха йӑлтӑрти
Ылтӑн мар ун ҫӑмарти.

Питӗ-питӗ хырӑм выҫрӗ
Мечӗкле вылянӑ хыҫҫӑн.
Сарӑ чӑх ҫӑмартине
Астивес-и, асанне?

Н. Ишентей



Чечекпипе Чӗвӗлпи

Пӑрӑва ҫаран ҫинчен 

Хуса килчӗ Чечекпи. 

Пӳрт ҫамкинчи йӑвинчен 

Сас парать чӗкеҫ чӗппи.

— Эпӗ — Чӗвӗл-чӗвӗлпи. 

Атя иккӗн калаҫар.

— Манӑн ятӑм Чечекпи, — 

Тет хаваслӑ хӗр ача.

— Тунсӑхларӑм, Чечекпи. 

Пушӑ вӑхӑт сан пур-и?

— Пӑрӑва хупсан, эппин, 

Юрлӑпӑр чӗкеҫ юрри.

Н. Ишентей

Уяр

Хӗрлӗ-хӗрлӗ, чӑпар 

Пӗчӗкҫеҫҫӗ уяр — 

Ман пӳрне вӗҫӗнчен 

Анчӗ курӑк ҫине. 

Ҫумӑра сиснӗрен 

Хыпаланчӗ килне.

Хӗрлӗ-хӗрлӗ, чӑпар 

Пӗчӗкҫеҫҫӗ уяр 

Ав пытанчӗ епле! 

Темех мар ҫурт ҫукки: 

Шӑнкӑрав чечекки —

 Питӗ селӗм ӳпле.

Н. Карай

Ҫырлана кайсан

Мӗскер пулнӑ Сантӑра? —

 Макӑрать уҫланкӑра.

 Пиччӗшне чӗнет:



— Пи-и-чче-е-е! 

Янӑрать вӑрман: 

«Пи-и-чче-е-е!» 

Ҫырлара пиччӗшӗнчен 

Ҫӗтсе юлнӑ вӑл пӗччен. 

Ҫил 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.

— Пӗчӗк тусӑм, Ан хурлан.    4

Ма йӗрсе куҫна пӑсан? 

Кӗҫ килет пиччӳ. Унччен

Ҫул хӗрне тухса ларар.

 Хам та ыртӑм ҫырлара, — 

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
Упа ҫури

Пысӑк чӑрӑш айӗнче, 

Тарӑн шӑтӑк умӗнче, 

Макӑрать упа ҫури. 

Ҫывӑртӑр тесе юри 

Ана амӑшӗ ҫӗрле 

Вӑратман тет ыйхӑран. 

Утара

Хӑйпе пӗрле

Пыл ҫиме илсе кайман.

Н. Карай
Урине

Такӑнчӗ те Урине
Ыраттарчӗ урине.
Сасӑпах вăл макӑрать.
Ӑна ашшӗ йӑпатать:
«Ан йӗр-ха эс,
Урине,

Тӳрлететпӗр урине.
Урине мар,
Марине
Ыраттарнӑ урине».
Пирӗн пӗчӗк Урине
Тухнӑ вӑйӑ картине.



Аллисене шарт! ҫапать,
Урисене тӑрст! тапать,
Питӗнче хӗвел вылять,
Курӑр,
Тути йӑл купать.

Н. Карай
Автан

— Кунсерен ӳссе пыратӑп,
Эп ӳссен кам пек пулатӑп? —
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...
Ус-ха,
Ус-ха эс,
Петюк,
Кӑт-кӑт-кӑт,
Кукуруку-у-ук!

Н. Карай
Така

Пӗчӗк Петӗр
Такӑнать,
Тин утма вал
Хӑнӑхать.
Хӑй ҫапах та
Такана
Ҫинҫе хулӑпа
Юнать.
Тӑрӑс! сиксе
Вырӑнта
Петӗре калать
Така:
— Хирӗҫ тӑрӑп-ха,
Тӑхта.
Ӳстӗр ҫеҫ кӑшт
Мӑйрака.

А. Кӑлкан

Пӗчӗк Гена



Халӗ Гена пӗчӗк ҫеҫ,
Пӗчӗк те — чӗлхи чӗкеҫ;
Чӗвӗл-чӗвӗл калаҫать,
Сӑвӑсем ӑста калать.

Юратать вăл выляма —
Шыв сине карап яма,,
Хӗрлӗ мечӗк сиктерме,
Хут ракета вӗҫтерме.

Гена халӗ пӗчӗк-ха,
Пӗчӗк пулин, ӳсӗ-ха.
Ӳсӗ те ун чух вара
Тӗлӗнтерӗ пурсӑра.

Кӑткӑсем

Кӑткӑсем, кӑткӑсем... 

Пысӑк тӗмӗ тунӑ. 

Кил-ҫуртне тума вӗсем 

Мӗн тери вӑй хунӑ!

Килсе курӑр, ачасем,

 Пӑхӑр-ха, ӗҫлеҫҫӗ. 

Халь те улӑм пӗрчисем 

Йышлӑн сӗтӗреҫҫӗ.

Малалла та каялла 

Васкаса чупаҫҫӗ. 

Ак шыв урлӑ каҫмалла — 

Час кӗпер хураҫҫӗ.

Кӑткӑсем, кӑткӑсем... 

Пысӑк тӗмӗ тунӑ. 

Тӑрӑшса кунта вӗсем 

Мӗн тери вӑй хунӑ!

И. Малкай

Ан вӗренӗр юнтарма

Темӗн пулчӗ, тем ҫитмерӗ, 

Тем тӑвасшӑн пирӗн Вера? — 



Хучӗ ҫутӑ кашӑкне, 

Тӑсрӗ пӗчӗк тутине. 

Ҫавӑнтах анне систерчӗ, 

Куҫӗпе пире пӗлтерчӗ: 

Лартӑрах вӑл, лартӑрах, 

Хӑйне хӑй юнтартӑрах. 

Ак эпир апат ҫиетпӗр — 

Пуҫтаратпӑр та илетпӗр. 

Ларса юлтӑр вӑл пӗччен, 

Кӑмӑлне тӳрлетиччен.

И. Малкай

Сӑмах вӑййи

Кастрюльте, плита ҫинче, 

Тутлӑ ҫеҫ яшка вӗрет. 

Урамра, кил умӗнче, 

Манӑн тус, Кампур, вӗрет.

— Сивӗ, — тет вӑл, — ҫил вӗрет, 

Шӑнтӑм эп, Кирук, хытах. 

Ман валли эс чей вӗрет, 

Ӑшӑнасчӗ хӑвӑртрах.

И. Малкай

Ик чӗлхе вӑл — ик тӗнче

Килтисемшӗн эп Эльвира, 

Верка теҫҫӗ хӑшӗсем. 

Стройкӑри пек «Майна! Вира!» — 

Тӑрӑхлаҫҫӗ теприсем. 

Асатте ялне килсессӗн, 

Хурланмашкӑн кӑмӑл ҫук, 

Урӑхла мана чӗнеҫҫӗ, 

Эп пуриншӗн те ВЕРУК. 

Эп чӑваш пулса ӳсесшӗн 

Вырӑсла пӗлсессӗн те. 

Чӑвашла та вӗренесшӗн, 



Ик чӗлхе вӑл — ик тӗнче!

И. Малкай

Пулмасла ӳкерчӗксем

Пӗчӗкҫӗ кӑна ҫӑрттан 

Ярса тытнӑ Петӗре. 

Шывалла мӗн пур вӑйран 

Сӗтӗрет те сӗтӗрет.

Ак кур мӗнле тамаша — 

Урампа пырать лаша! 

Кур-ха, мӗн хӑтланнӑ: 

Кавӗрле ҫине утланнӑ!

И. Малкай

Кӑмпара

Тавраран паян утатпӑр, 

Васкамастпӑр хулана. 

Ҫула май кӑмпа тататпӑр —

Кӗтӗмӗр те вӑрмана. 

Мӗн тери пуян уҫланкӑ! 

Тулнӑҫем тулать витре. 

Хӗрлӗ кӑмпана куҫларӑм, 

Шӗлепки мӗнле хитре! 

Ман атте хытахтиркерӗ:

— Наркӑмӑш!.. Ӑна ан тат! 

Вӑл шӑна кӑмпийӗ, — терӗ, 

Пӑшие — аван апат.

И. Малкай 

Ҫӳпҫе

Чаплӑран та чаплине, 

Хаклӑран та хаклине 

Хунӑ хӑйӗн ҫӳпҫине 

Пирӗн ватӑ асанне. 



Акӑ вӑл 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 

Куккук

— Куккук килнӗ, куртӑр-и?

— Куртӑмӑр.

— Ку-ку, ку-ку! тенине 

Илтрӗр-и?

— Илтрӗмӗр.

Эпир ун чух вӑрманта 

Пулнӑччӗ,

Хитре-хитре чечексем 

Пухнӑччӗ.

Мӗтри Ваҫлейӗ 

Чӗкеҫ юрри

Хура куҫлӑ, 

Пӗчӗк пуҫлӑ, 



Эреветлӗ те

Теветлӗ, 

Шыва кӗтӗм те 

Чӳхентӗм, 

Пӗрре чӑмрӑм, 

Пӑчӑнтӑр-р!.. 

Ҫӳҫсем пухрӑм, 

Иӑва турӑм 

Пит илемлӗн те 

Йӗркеллӗн. 

Эреветлӗн те 

Теветлӗн 

Юр юрларӑм, 

Пӑчӑнтӑр-р-р!..

В. Никифоров 

Ялта

Эп каллех кӑҫал ҫулла 

Пурӑнма каяп яла: 

Пулӑшӑп асаттене 

Шӑварма йӑрансене.

В. Никифоров 

Ҫуралнӑ кун

Хӑйана килсем, Антун, 

Ман паян — ҫуралнӑ кун.

 Кил часрах йӑмӑкупа, 

Эп хӑналӑп мӑйӑрпа.

Шӑрӑхра

Шӑрӑх тӑнӑран 

Ҫӗр сывлать аран. 

Кӑшкӑрать хӑяр:

— Хӑвӑртрах шӑвар!



В. Никифоров 

Мунчала

Каян пулсан мунчана 

Ан ман илме мунчала. 

Мунчалапа ҫӑвӑнсан

 Пулса тӑрӑн тап-таса.

В. Никифоров 

Велосипед

Велосипед ҫине ларса 

Хам ҫӳретӗп ыр курса. 

Урасем кӑна ыраҫҫӗ — 

Педале тӗксе пыраҫҫӗ.

В. Никифоров 

Шӑши

Шӑппӑн макӑрать шӑши: 

— Мӗнле пурӑнмалла-ши? 

Кушак та мана тытать, 

Курак та мана йӑтать, 

Ҫӗлен те ҫӑтса ярать —

 Пуринчен те чун хӑрать.

В. Никифоров 

Тумла

Патлатса тумлать тумла, 

Вӑл калать мана: — Тумлан, 

Хӑвӑртрах тух урама, 

Шӑнкӑрч килнӗ урама!

В. Никифоров 



Калта

Умра ҫӗрӗк тунката, 

Ун ҫинче выртать калта. 

Те сӑхать вӑл, те сӑхмасть? 

Тӗкӗнмесӗр чун чӑтмасть.

В. Никифоров
Ҫӑван

Ҫӑвӑн ҫӑлкуҫ шывӗпе,
Кӑпӑкласа супăньпе —
Таса пулӑн кантӑк пек,
Хитре пулӑн мӑкӑнь пек.

В. Никифоров
Ҫӑвӑнмасть-ши?

Шурӑ йытӑ пит таса,
Ҫӑвӑнать пуль тӑрӑшса.
Хура кушак хуп-хура,
Ҫӑвӑнмасть-ши вăл вара?

Л. Николаева

Юр кӗлетке

Йӑваларӑм, йӑваларӑм — 

Юр кӗлетке купаларӑм. Т

ыттартӑм шӑпӑр аллине, 

Кишӗр — сӑмса вырӑнне. 

Пуҫ ҫине вара — витре. 

Манӑн тусӑм пит хитре!

Тумламсем шутне шутлам

Пӗлӗт карчӗ тӳпене, 

Пурте тарчӗҫ килсене. 

Харсӑрланчӗ аслати. 

Хыҫҫӑн ҫиҫӗм ҫиҫет-и?

Пӗр тумлам, ик тумлам... 

Тумламсем шутне шутлам. 



Ҫиҫӗм ҫиҫрӗ ӑнсӑртран — 

Эпӗ такӑнтӑм шутран.

Г. Орлов 

Сар кайӑк

Садра, Паркра, Вӑрманта —

Кӑшт чӑтлӑхрах вырӑнта — 

Хыт сыхласа катаран 

Вӑл чӗнет ҫапла ялан:

— Ху та кур, кил-ха! 

Ху та кур, кил-ха!

Эс курасшӑн ҫывӑхран —

Вӑл вӗҫсе тарать санран, 

Кӑштахран ак Инҫетрен

Ҫав сассах тата илтен:

— Ху та кур, кил-ха! 

Ху та кур, кил-ха!

Г. Орлов 

Чие кайӑкӗ

Вӑхӑт тупсан, май пулсан 

Эп сада кӗреп кӑна — 

Асӑрхать мана, чунтан 

Ятлама вӑл тытӑнать:

— Тин-тин-тин, — тет, — тин-тин-тин, 

Килтӗн эсӗ тин-тин-тин!..

Пуринчен те иртерех 

Эп тухап хӑш чух сада — 

Мухтамасть вӑл пурпӗрех, 

Темшӗн вӑл ятлать татах:

— Тин-тин-тин, — тет, — тин-тин-тин, 

Килтӗн эсӗ тин-тин-тин!..



Ю. Петров

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

Уйӑпсем

Уйӑпсем, уйӑпсем! 

Ма сивве юрататӑр? 

Юр ӳксен, Сивӗтсен, 

Каялла таврӑнатӑр.

Пилешсем, палансем, 

Катӑркас ҫырлисем 

Сирӗн тутлӑ апатӑр. 

Хӗрлӗ мӑйлӑскерсем, 

Куҫӑма йӑпататӑр.

Уйӑпсем, уйӑпсем! 

Ӑшӑран ма таратӑр?

Хӗл иртсен,

 Ҫур ҫитсен, 

Ҫурҫӗре ӑсанатӑр.



Ю. Петров

Ҫырмари концерт

Ҫырмара концерт пуҫланнӑ, 

Дирижерӗ ват шапа. 

Улӑхӗ, кӳлли, вӑрманӗ 

Янӑрать ҫӗршер саспа.

Кӑвва-кӑвва, па-ка-как! 

Тӑр-тӑр-тӑр!.. Ак-ак-ак!.

Пулӑсем пуҫне кӑларнӑ, 

Шӑп лараҫҫӗ кайӑксем, 

Куянсем те тимлӗн ларнӑ — 

Киленеҫҫӗ итлесе.

Сарӑ тилӗ, сӑрӑ кашкӑр, 

Шурӑ юс, мӑран упа... 

Пурте килнӗ итлемешкӗн, 

Пурте ӑшшӑн ал ҫупать.

Кӑвва-кӑвва, па-ка-как! 

Тӑр-тӑр-тӑр!.. Ак-ак-ак!..

Ю. Петров

Мучи тав тӑвать

Ват мучи утать аран 

Туйипе таклаттарса. 

Сетки йывӑр пулнӑран 

Тӑчӗ сывлӑш ҫавӑрса. 

Таврӑнать вӑл лавккаран 

Тӗрлӗ ҫимӗҫ туянса.

— Ҫула май йӑтса парам! — 

Тет Ванюк тӑп чарӑнса. 

Ватӑ ҫыннӑн куҫӗсем 

Кайрӗҫ ӑшшӑн ҫуталса:

— Пирӗн кӳршӗ ачисем 

Вашават-ҫке чӑнласах.

Ҫӑрттан мыскари



Тытрӗҫ ик ача Сӑртан 

Темӗн пысӑкӑш ҫӑрттан. 

Касрӗҫ хырӑмне... Мӗн мур?! 

Унта тепӗр пулӑ пур: 

Самӑркка хитре партас. 

«Ха, ӑна ма пӑрахас? 

Лекнӗ-тӗр вӑл тин кӑна 

Сӗмсӗр, ҫӑткӑн ҫӑрттана.

Ку пулла та тӑварлар, 

Ӑш-чикне йӑлт тасатар», — 

Шухӑшларӗҫ ачасем — 

Ҫамрӑк, йӑрӑ пулӑҫсем. 

Йӑл ҫиҫет туссен кулли: 

Тӗлӗнтермӗш куҫ тулли! 

Ҫав партас-мӗн тетӗр-и? 

Ҫӑтнӑ-мӗн ыраш пӑтри.

Пулса тӑчӗ ҫӑрттанран 

Виҫӗ пулӑ ... ӑнсӑртран.

Ю. Петров
Хӗллехи илем

Аттепе пӗрле ҫӳретпӗр

Эпир вӑрманта, 

Пӗчӗк чӑрӑш касас тетпӗр

Ёлкӑлӑх кунта.

Садикра пире кӗтеҫҫӗ

Ҫамрӑк тусӑмсем. 

«Капӑр ёлка кирлӗ», — теҫҫӗ

Тахҫанах вӗсем.

Хӗллехи вӑрман илемӗ

Чун ытарайми. 

Шурӑ тӗсӗ ун виҫевлӗ,

Куҫ ытарайми.

Шурӑ кӗрӗкпе чупаҫҫӗ

Куй-куй куянсем.

 Хура тум уртса лараҫҫӗ



Ватӑ юмансем.

Ҫыхса янӑ шурӑ тутӑр

Ватӑ тунката. 

Ҫамрӑкланнӑ пек туять-тӗр

Халь вӑл, тупата.

Шурӑ шупӑрне юсать ав хурӑн,

Манӑн аппа пек. 

Ҫакӑн евӗр илем урӑх

Ҫук пуль, ҫук пуль тек.

Ю. Петров
Ӑҫта каян, кӑсӑя?

— Чи-чи! кӑсӑя,
Ӑҫта каян, кӑсӑя?

— Улӑм, мамӑк, тёк пухма,
Кил-ҫуртӑма юсама.

—  Чи-чи! кӑсӑя,
Ӑҫта каян, кӑсӑя?

— Хурт-кӑпшанкӑ пуҫтарма,
Чӗпсене тӑрантарма.

— Чи-чи! кӑсӑя,
Ӑҫта каян, кӑсӑя?

— Сывлӑшра йӑр-яр вӗҫме,
Чӗппӗмсене вӗрентме.

— Чи-чи! кӑсӑя,
Ӑҫта каян, кӑсӑя?

—  Сад пахчи хураллама,
Ачасене пулӑшма.

Ю. Петров
Карусель

Тем сарлакӑш кустӑрма,
Ун тавра вуншар сӑпка
Тытӑнсассӑн ҫаврӑнма
Сывлӑшра силлет, лӑпкать.

Кайӑк евӗр хӑвӑртах
Ухӑнатӑн ҫӳлелле.
Туйӑнать умра йӑлтах
Юмахла та тӗлӗкле.



Йывӑҫ-курӑк, пӗлӗт, ҫӗр
Тӗрлӗ тӗслӗ вылянса
Вӗлтлетеҫҫӗ вӗҫӗмсӗр
Асамат пек карӑнса.

Пӗтӗм сывлӑш пӳлӗнет,
Уҫлӑхри пек темелле.
Пур ача та киленет
Ҫаврӑнса вӗҫнипеле.

Н. Прокопьев
Кӑркка

Кӑркка тӑснӑ та мӑйне
Каллӗ-маллӗ чупкалать.
Ача сачӗн картишне
Вăл кӗресшӗн кӑрлатать.

— Ан тивсемӗр, ачасем,
Унта манӑн чӗппӗмсем...

Маруҫпа Таруҫ, Иван
Сар сӑмсаллӑ чӗпсене
Ачашларӗҫ кӑмӑлтан,
Ячӗҫ амӑшӗ патне:

— Кунӗпе те ҫӗрӗпе
Пӗрле пулӑр аннӗрпе!

Я. Рогачев

Чӗпсем

Чӑмӑрккасем, начар ҫиетӗр.
Чӑмӑрккасем, мӗскер кӗтетӗр?
— Э?, Куля тусăм, сарă тулă
Çĕрулминчен нумай тутлă.

Я. Рогачев
Асамат кĕперĕ

Çаран çинче ăна эп куртăм,
Ун еннелле васкавлăн утрăм.
Эп çитрĕм те çаран çине - 
Чупрĕ кĕпер пĕве патне.
Кĕтĕм шыва ун хыçĕнчен,
Тытасшăн пултăм ункинчен.
Пăхатăп — вăл вăрман çинче.
Чупасчĕ ман — вăрман инçе.



Б. Романов
Хӗвел

— Хӗвел, пӑх,
Хӗвел, пӑх!
Ҫупа ҫӑкӑр ҫитереп! —
Хӗвел пӑхрӗ те ҫуталчӗ,
Самантрах куҫран ҫухалчӗ.

— Хӗвел, пӑх!
Хӗвел, пӑх!
Ҫупа ҫӑкӑр ҫитереп! —
Хӗвел ӑшшӑн шурӗ тухрӗ,
Тепӗр хут мана тав туре.

Б. Романов
Пӗчӗкки

Ушкӑн кӑвакал чӗппи
Симӗс курӑк чӗпӗтет.
Улинеҫӗм хӗпӗртет:
— Пӗчӗкки, — тет, — пӗчӗкки!..

Шурӑ сурӑх путекки
Тӑпӑрт-тӑпӑрт сиккелет.
Улинеҫӗм хӗпӗртет:
— Пӗчӗкки, — тет, — пӗчӗкки!..

Пур ҫӗрте те хай пекки
Курӑнса кайсан куҫне
Хӗпӗртет те Улине:
— Пӗчӗкки, — тет, — пӗчӗкки!..

Б.  Романов

Курак

Хурама ҫинче курак 

Кӑшкӑрать: — Хурах! Хурах! 

Вӑл пӑлханнӑ тӑруках. 

Мӗн-ши пулнӑ курака?

Унӑн хырӑм выҫнӑ пуль. 

Юхтарать-и, тен, куҫҫуль?

Выҫнӑ тӑк — ахаль ан лар,

 Хурт-кӑпшанкӑ эс пуҫтар.



Б. Романов

Ашшӗ-амӑш, чӗпписем

Аслӑ ял ҫывӑхӗнче — 

Мӑн Ҫавал,

Мӑн Ҫавал ҫыранӗнче — 

Шур хӑва,

Шур хӑва чӑтлӑхӗнче —

Йӑвасем,

Йӑвасен ытамӗнче — 

Чӗпӗсем.

Ӑшӑтаҫҫӗ чӗпсене

Амӑшсем,

Ачашлаҫҫӗ вӗсене

Ашшӗсем,

Ҫитереҫҫӗ,

Ӳстереҫҫӗ,

Юррине итлеттереҫҫӗ, 

Вӑхӑт ҫиттӗр — вӗҫтереҫҫӗ.

Б. Романов

Тӑри юрри

Ҫур тырри куҫ умӗнче, 

Ҫуллахи кун янкӑрах. 

Тӳпере, пуҫ тӗлӗнче, 

Ҫакнӑ пек йӗс шӑнкӑрав.

Тӑр-тӑр-тӑр!.. Тӑр-тӑрах!.. 

Чарӑнми вӑл тӑрлатать. 

Тырӑ пиҫтӗр хӑвӑртрах 

Тенӗ евӗр туйӑнать.

А. Савельев-Сас 

Мана автан йыхӑрать

Автан тус ирех тӑрать, 



Вара мана канӑҫ ҫук. 

Тапхӑр-тапхӑр кӑшкӑрать: 

— Кил кар-ти-не тух, Ки-ру-ук!

Чӑх мана кӗтме хушать

— Илемлӗ эс, самӑр та, 

Туса пар-ха ҫӑмарта. 

Вара кӗрпе парап вӗт...

— Кӗт-ха кӑштах! Кӗт-кӗт-кӗт!

А. Савельев-Сас 

Хураҫкапа калаҫни

— Хура-хура Хураҫкам, 

Ҫурту ытла хитре сан. 

Кам тунӑ-ха ӑна? Кам?

— Хам! Хам! Хам!

— Туп-туллиех валашка. 

Ҫав апата, Хураҫка, 

Кам ҫинӗ-ха, каласам?

— Хам! Хам! Хам!

— Кашни кунах кӑнтӑрла 

Выртатӑн эс сӑнчӑрта. 

Кам кӑкарчӗ, Хураҫкам?

— Хам! Хам! Хам!

— Хӑш чух эсӗ, Хураҫка, 

Туртса ҫӳрен ҫунашка. 

Кам кӳлет-ши сана? Кам?

— Хам! Хам! Хам!

А. Савельев-Сас 

Тӗлӗнтермӗш Микулай

Тӗлӗнтермӗш! Ай-ай-ай! 

Йытӑ кӳлнӗ Микулай... 

Ыткӑнаҫҫӗ ик Улай, 

Ҫуйхашаҫҫӗ лӑй та лай! 



Мелсӗр ларнӑ Микулай 

Ӳкрӗ юлчӗ, ай-ай-ай!

А. Савельев-Сас
Асанне ҫип çӑмхалать

Кунран-кунах хӗл енне
Шур юр ҫӗре чӑпарлать.
Ҫакна кура асанне
Алсиш ҫыхма сип арлать.

Йӗки тулать асаннен,
Вара ҫипне ҫӑмхалать.
Тулли йӗке майӗпен
Урай тарах кускалать.

Кушак ҫакна курнипе
Кӗҫех ӗҫе пикенет.
Ик пӗчӗк ҫеҫ ҫурипе
Тытать тулли йӗкене.

— Маттур эс, — тет асанне,
Ырлать кушак аҫине, —
Чӑлха ҫыхса парас, — тет, —
Сивӗ пулмӗ урине.

А. Савельев-Сас
Астутарчӗ

Шурӑ сурӑх пӑранларӗ.
Шур путек ҫӳрет сиксе.
Кӗркури унпа вылярӗ
Тӗкӗшмешкӗн вӗрентсе.

Вӑхӑт иртрӗ сисӗнмесӗр,
Пысӑкланчӗ шур така.
Ҫамкинче ун шушкӑ евӗр
Икӗ пысӑк мӑйрака.

Пӗр кунне ҫак так! тутарчӗ
Хыҫалтан Кӗркурине.
Ахӑртнех, вăл астутарчӗ
Кам тӗртме вӗрентнине.

А. Савельев-Сас
Ӑсан

Ҫил вӗрмест.  Вӑрман лӑпках.
Юр ҫӑвать лапка-лапка.
— Эп капла кунтах ларсан, —
Тет юман ҫинчи ӑсан, —



Туххӑм юлӑп юр айне,
Пытанас-ха кӗрт ӑшне...
Кунта лайӑх, хӳтӗ те,
Юр лекмест пӗр пӗрчӗ те.

А. Савельев-Сас 

Эрне

Итле, тӑнла, Кӗтерне: 

Тунти кун пуҫлать эрне. 

Эс тӑнла, ытла ан кул, 

Ун хыҫҫӑн — ытлари кун.

Юн кун юрӑ пуҫлатпӑр, 

Кӗҫнерни кун вӗҫлетпӗр, 

Эрне кун хыт ӗҫлӗпр, 

Шӑмат кун ҫитсен вара 

Ҫӑвӑнӑпӑр мунчара.

Вырсарни кун, Кӗтерне, 

Вӗҫленет шӑп пӗр эрне. 

Пӗр эрнере — ҫичӗ кун, 

Ҫиччӗшӗ те — лайӑх кун.

Л. Сарине

Тутлӑ яшка

Питӗ вӑрттӑн пӗлтерсе 

Пӑшӑлтатрӑм аттене:

— Тутлӑ яшка пӗҫерсе 

Ҫитерем-ха аннене.

Ятӑм сахалрах тӑвар, 

Ятӑм сахӑрпа тӑвар, 

Сыпса пӑхрӑм пӗр ҫӑвар.

— Яшка питех тутлӑ мар. 

Ах, аннем, мана каҫар.

Атте нимӗн те чӗнмест, 

Анне яшкана ҫимест, 

Пурпӗр мана ачашлать,

 Ӑшӑ сӑмахсем калать:



— Пӗчӗк ывӑлӑм Ванюш, 

Куншӑнах пуҫна ан ус. 

Малашне тӑвар кӑна

Эс ярсамччӗ яшкана.

Р. Сарпи
Уйӑх

Пӗччен уйӑх тӳпере
Йӑлӑхнӑ ҫӳре-ҫӳре.
Манпа туслӑн выляма
Шутламан-и вăл анма?

Мӑйраки ун, вӑрӑмран,
Кур, ҫакланнӑ туратран.
Йывӑҫ ҫине хӑпарам,
Уйӑха эп хӑтарам.

Р. Сарпи
Пӗлӗтсем — шур путексем

Шурӑ-шурӑ пӗлӗтсем —
Шурӑ-шурӑ путексем
Пухӑннӑ вӑрман ҫине
Ҫулҫӑ чӑмлама-ҫиме.
Кӗтӳҫӗ — шух сил ачи,
Чеескер... кӑшт ырнӑ-ши?
Выртнӑ та кӑнч хутланса
Путексем ҫинчен манса
Хул туртать тем айӗнче.
Чӑпӑркки ав айккинче.

Р. Сарпи
Кам-ши эпӗ?

Анне мана: «Чӗппӗм», — тет.
Атте: «Ашкӑнчӑк эс», — тет.
Асаннеҫӗм: «Ӗнчӗ», — тет.
Аппа: «Хура курак», — тет.
Шӑллӑм виртлет: «Упӑте!»
Инке: «Путенеҫӗм», — тет.
Кӳршӗри Терен тете:
«Тылла пуҫри тӑрна», — тет.
Эп тӑратӑп аптраса,
Кам-ши эпӗ чӑнласа?

Р. Сарпи
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

Ейӳ сарӑлсан

Ҫыр хӗрринче ӳсет йӑмра — 

Хӑй чӗркуҫҫи таран шывра. — 

Тух хӑвӑртрах, йӑмра, шывран,

Шӑнса эс чирлӗн ҫаруран. 

Йӑмра пӑхмасть те каялла. 

Тек тайӑлать вӑл шывалла. 

Юлташӗпе вӑл ух! та ух! 

Кӳлленчӗк урлӑ сикнӗ чух 

Шуса ӳксе лапра ҫине 

Варланӑ пулнӑ кӗпине, 

Ак халӗ амӑш куриччен 

Васкать, чӳхет ӑна темччен.

Р. Сарпи

Ҫырлара

Аслӑ вӑрман уҫрӗ 

Ешӗл каррине. 

Ман сукмакӑм чупрӗ 

Чӑтлӑх варрине.



Ҫут хӗвелӗ шелсӗр 

Ӑшшине тӑкать. 

Сулхӑн тӳсеймесӗр 

Тӗм хыҫне тарать.

Вӑрман имӗ-симӗ — 

Хӗп-хӗрлӗ ҫырла. 

Тутлӑ, ырӑ ҫимӗҫ 

Пирӗн тавралла.

Ӑшӑ, ырӑ куншӑн 

Савӑнать чӗре. 

Кунтӑк хыҫҫӑн кунтӑк 

Тулчӗ ӗшнере.

Р. Сарпи

Шурӑ хурлӑхан

Те шӑрҫа ку, те пӑрҫа: 

Савӑнтарать пахчаҫа. 

Хӗрлӗ мар, хура та мар, 

Симӗс мар вӑл, сарӑ мар. 

Ку вӑл — шурӑ хурлӑхан — 

Витӗр курӑнать пӑхсан. 

Ҫип ҫине тирсе тухсан 

Мӑй ҫыххи тума аван. 

Шурӑ хурлӑхан ӳсет 

Пирӗн пахчара кӑна. 

Камӑн ҫиесси килет — 

Килсе курӑр хӑнана.

Р. Сарпи

Кулĕ

Ярӑм-ярӑм сапрӗ 



Хӗвел ҫут хӗмне. 

Кӳлӗ шывӗ ҫакрӗ 

Кӗмӗл теветне.

Лӑпкӑ ҫил хускатрӗ

 Вӗтӗ хумсене. 

Тевет ҫинчен татрӗ

 Ҫутӑ тенкине.

Вӗлт те вӗлт ҫухалчӗҫ 

Татнӑ тенкисем... 

Ак каллех ҫуталчӗҫ — 

Шыв ҫинчех вӗсем.

Р. Сарпи

Чӗмсӗр шыв

Пӳрт ҫинче пит уҫҫӑн, сыввӑн

 Хавасланчӗ ҫумӑр шывӗ. 

Вӑл хӑех каларӗ шӑпӑр, 

Пӗр ташларӗ тӑпӑр-тӑпӑр! 

Ҫӗр ҫине кӗҫ сиксе анчӗ — 

Сиксе анчӗ те шӑпланчӗ. 

Пухӑнчӗ кӳлленчӗке, 

Ӗнтӗ юрламасть текех.

«Эс кама капла кӳрентӗн, 

Мӗн пирки халь чӗмсӗрлентӗн?» 

«Лекрӗм мар-и тыткӑна...» — 

Терӗ шӑппӑн вӑл мана. 

Тытрӑм пӗчӗк кӗреҫе, 

Тытӑнтӑм хӗрсех ӗҫе. 

Уҫрӑм эпӗ анлӑ ҫул — 

Шыв ал сулчӗ: «Чипер юл! 

Тавтапуҫ! Эс ҫул уҫса 

Питӗ пулӑшрӑн мана». 

Шӑнкӑр-шӑнкӑр юрласа 

Шыв васкарӗ ҫырмана.



Р. Сарпи

Ташлать Илемпи

Тулта сивӗ ҫил каш кашлать. 

Пӳртре Илемпи таш ташлать. 

Пӑхать кантӑкран сивӗ ҫил, 

Пӑхать-тӗлӗнет сивӗ ҫил: 

Ташлать Илемпи, ташлать, 

Шӑвать вӑл, 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. 

Ташлать, Илемпи ташлать: 

Сӑмси те, ури те ташлать, 

Ҫанни те, арки те ташлать... 

Пӑхать, чӑтаймасть сивӗ ҫил. 

Пуҫлать ташлама шухӑ ҫил. 

Хӑй шӑпӑр калать, хӑй ташлать, 

Ташланӑ май каш-каш кашлать. 

Тулта сивӗ ҫил каш кашлать,

Пӳртре Илемпи таш ташлать. 

...Ташлать сивӗ ҫил, ташлать... 

Халтан кайрӗ, хаш! хашлатать, 

Пуҫне усрӗ, сулчӗ алне, 

Канма выртрӗ кив сак айне...

Ю. Сементер
Аслати

Тӳпене сӑнать ача:
Хыврӗҫ пӗлӗтрен мачча.
Хыврӗҫ васкасах. Вара
Ӗҫ пуҫланчӗ маччара.

Йӑлтӑр-йӑлтӑр



Йӑлтӑртик!
Хӑнтӑр-хӑнтӑр,
Хӑнтӑртик!
— Мӗн тӑваҫҫӗ
Пиччесем?
— Кустараҫҫӗ
Пичкесем,
Шыв кӳреҫҫӗ.
— Мӗн тума?
— Вӑйлӑ ҫумӑр ҫутарма.

Ю. Сементер
Хӗвел ҫаврӑнӑшсем

Ҫавра пуҫӗсене усса
Ирччен канассӑн ҫывӑраҫҫӗ,
Хӗвел тухсассӑн пит ҫуса
Сап-сар пуҫӗсене тураҫҫӗ.

Кун каҫипе ҫӳл тӳпене
Куҫ сиктерми пӑхса лараҫҫӗ,
Хӗвел пулма ӗмӗтленен
Хӗр ачасем пек туйӑнаҫҫӗ.

Ю. Сементер 

Тиха

Сакӑлта та чаккама, 

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 

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!

М. Сениэль

Кӗтерне

— Каҫ пулттипе, Кӗркури, 

Атя ӗне ҫитерме.

— Пырӑп, — терӗ Кӗтерне. 

Пытӑр эппин. Пытӑр-и?

Ытти хӗрачасем пек 

Пирӗнтен вӑл ютшӑнмасть. 

Хамӑрла вӑл пӗтӗмпех — 

Курнӑҫланмасть, юнтармасть.

Ашшӗпе те мухтанмасть, 

Амӑшпе те мухтанмасть. 

Юлашки чӗл ҫӑкӑрне 

Ҫурмалла тума хавас.

Атя ӗне ҫитерме, 

Кӗл улмийӗ пӗҫерме,

 Савӑк юрӑ итлеме. 

Эх, юрлать те Кӗтерне!



М. Сениэль 

Пыл хурчӗсем

Пахчара хурт сӗрлет. 

Мӗкӗте тӗлӗрет.

Ҫывӑрать ҫакӑнта 

Кашни кун сулхӑнта. 

Ах... Мӗскер? Мӗкӗте 

Ҫухӑрса ячӗ те 

Йӑпӑр-япӑр тарать

 Урама пахчаран. 

Ҫапкаланчӗ пӗрех, 

Кайрӗ ӳкрӗ ҫӗре, 

Макӑрать, ҫухӑрать: 

— Ай-ай-ай!

Хурт сӑхать! — 

Сӗр сӗрлеҫҫӗ хуртсем 

Кахала йӗплесе. 

«Пӗрехмай ҫывӑран, 

Ӗҫлемесӗр пурнан. 

Пахчара тек ан пул, 

Сӑрӑ хурт!» — теҫҫӗ пуль.

М. Сениэль 

Ҫул ҫинче

Тӳнтерле сӑвӑ

Моторта вӑрманӑн 

Сасси илтӗнет. 

Мотоцикл ларнӑ 

Кӗркури ҫине. 

Кӗркурийӗ — ҫӗнӗ, 

Ҫил пек ыткӑнать. 

Мотоцикл темӗн 

Чӑл-чал пӑхкалать. 

Куҫӗсем ак тухрӗҫ 



Пӗр кӗпер умне. 

Кӗркури пуҫ ухрӗ 

Тур лаша енне. 

Тилхепийӗ тытнӑ 

Сӑрнай Ванине. 

Сӑрнай Вани хыттӑн 

Текех кӗҫенет.

М. Сениэль 

Икӗ селӗп

Икӗ селӗп — ик шӑхличӗ — 

Тупнӑ тем савӑнмалли. 

Пусмапа пӗри хӑпарнӑ, 

Хӑвӑл ӑшӗнче алли.

Эх, пуплеҫҫӗ икӗ тус:

— Михаха теп, Михаха, 

Ҫеҫи чӗппи иҫе па-ха.

— Ҫеҫи чӗппи ҫаха-ха...

Н. Силпи

Марине

Шӑпчӑк тейӗн Марине — 

Ирхине ирех тӑрать. 

Пӗчӗкҫӗ чӗпӗсене 

Вӑрттӑн чӑпӑрт! чуптӑвать.

— Ҫирӗп ӳс! Хӑвӑрт ӳс! — 

Якатать тӗкӗсене.

Чӗкеҫ тейӗн Марине — 

Питӗ калаҫма ӑста. 

Пӗчӗкҫӗ чӗпӗсене 

Йыхӑрать вӑл апата:

— Чип-чип-чип! Чип-чип-чип! 

Килӗрсемӗр ман пата.



Шӑнкӑрч тейӗн Марине — 

Питӗ ырӑ, тарават. 

Ҫитерет вӑл вӗсене 

Тутлӑ вир кӗрпи — апат.

— Пысӑк пул! Тутӑ пул! — 

Хӑналать тусӗсене.

Н. Силпи

Илем

Янкӑр пӗлӗт айӗнче 

Сар хӗвел сапать шевле. 

Ҫавӑнпа та ҫут тӗнче 

Хӳхӗм те чечен хӗлле.

Таврара сӗм ҫӗрлеччен 

Янӑраҫҫӗ сасӑсем. 

Вӑрманта юр айӗнчен 

Пуҫ ҫӗклеҫҫӗ чечексем.

Н. Силпи
Хӗл ҫывхарать

Таврана халь ыйхӑ пусрӗ,
Тӗлӗреҫҫӗ йывӑҫсем.
Шурӑ хурӑн пуҫне усрӗ —
Тек юрламӗҫ шӑпчӑксем.

Шухӑ сил тытса лӑскарӗ,
Хӗрхенмерӗ хурӑна.
Ҫӑкасем патне васкарӗ —
Чарма ҫук халь тек ӑна.

Ир енне ҫӗркаҫ тӑм ӳкрӗ,
Ӗшнери ҫут сак сине.
Шӑрчӑк туе та шанса кӳтрӗ,
Сисрӗ хӗл ҫывхарнине.

Н. Симунов
Пукане

Пӗчӗк тусӑм, пукане,



Ма ӳкертӗн пуканне?
Ӑҫта хутӑн урине
Пӗчӗк упа ҫуринне?
Ма тиркерӗн апатне:
Тутанман та салатне.
Ӳпӗнтернӗ чашӑкне?
Хуҫнӑ мар-и кашӑкне?!
Ах, тирпейсӗр, ах, наян,
Мӗн хӑтланнӑ эс паян?
Малашне сана ялан
Ертсе ҫӳрӗп хампалан.

Н. Симунов
Сивӗ

Урамра шап-шурӑ, сивӗ
Чӗпӗтет пите-куҫа.
Пар айне пытанчӗ шывӗ,
Тинех тупрӗ канӑҫа.

Хӗрхенсе пӑхса тӑратӑп
Урамри йыт ҫурине.
Ҫӑматта тухса паратӑп,
Тек ан шӑнттӑр урине.

А. Смолин

Пулӑра

Ӑшӑ, тараватлӑ 

Янкӑр тӑрӑ ир.

 Пулӑра ларатпӑр 

Юлташпа эпир.

Шывӗ ҫутӑ-ҫутӑ, 

Илӗртӗ таҫтан. 

Тен, ҫакланӗ ҫуйӑн, 

Лекмӗ-ши ҫӑрттан?

Тем, путмасть-ха путӑш, 

Пушӑ мӑн витре. 

Чӑтӑмлӑхӑм, пулӑш, 

Кулӑ, ҫиҫ питре.

Л. Смолина
Ту-ту-тут

Тӗрлӗ тӗслӗ парӑсран



Эп ӑсталӑп пӑрахут.
Ҫырана шуса пырсан
Вăл сас паре: ту-ту-тут!

Л. Смолина
Нӑрик-нӑрик

Самӑркка сысна ҫурин
Пит илемлӗ-ҫке юрри:
— Нӑр-нӑрик, — тет, — нӑр-нӑрик,
Пар апат мана, Юрик.

Л. Смолина
Ҫумӑр хыҫҫӑн

Ҫумӑр хыҫҫӑн хур аҫи —
Пирӗн урам хуралҫи —
Ҫунаттипе ҫат ҫапрӗ,
Ҫумӑр шывне вӗлт сапрӗ.

Л. Смолина
Пукане

Ман атте тетте туянчӗ —
Кӑвак куҫлӑ пукане.
Лавккарах вăл йӗрсе ячӗ,
Уҫҫӑн кӑшкӑрчӗ: «Анне!»

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 черченскере.

Л. Смолина
Сӑпка юрри

Канлӗ каҫ килет иккен
Ҫӑлтӑрсем ҫутса.
Ҫывӑр, пӗчӗк чиперккем,
Ҫывӑр лӑпланса.

Ҫывӑраҫҫӗ ҫырмасем.
Ыйхӑра — вӑрман.
Тӗлӗреҫҫӗ тирексем...



Ҫывӑр, чунӑм, кан.

Куҫне хупрӗ майӗпен
Пукане пике.
Анаслаҫҫӗ теттесем,
Ҫывӑрах, пепкем.

Ыйха кайрӗ сар автан.
Ярӑнсам, сӑпка.
Ҫывӑр эс те, маттурлан,
Ҫывӑр, чӗппӗм, кан.

П. Ҫӑлкуҫ
Ашакпа Аркаш

Урампа утать ашак,
Ун ҫинче ларать Аркаш,
Тапса сикрӗ те ашакӗ,
Ӳксе юлчӗ-ҫке Аркашӗ.

П. Ҫӑлкуҫ
Хурӑн

Хурӑн пӗкӗ евӗр авнӑ туратне,
Те лаша кӳлсе урамалла чупасшӑн,
Ҫеремре вылян ачасене
Катаччи паян ярӑнтарасшӑн?

Кайӗччӗ те... ун чӗрҫи ҫине
Тахӑш пурттине лартса хӑварнӑ.
Шурӑ хурӑн сивӗ ҫӗр питне
Ҫӗрӗпе куҫҫулӗпе шӑварнӑ.

П. Ҫӑлкуҫ
Кӑткӑ

Туртать пӗр кӑткӑ улӑм пӗрчине,
Мӗн пур вӑйне пухсах хӑй сӗтӗрет.
Анать айлӑмалла,
Ҫитет вӑл сӑрт ҫине,
Канать те малаллах мӗкӗлтетет.
Ҫак пӗчӗк улӑм пӗрчине пула
Ыраттарать те пуле ҫурӑмне.
Ҫапах мӑнаҫлӑн, танлӑн пӑхкалать:
Вал, калӑн, тупнӑ пысӑк пӗрене.

П. Ҫӑлкуҫ



Ҫумӑр умӗн

Килчӗҫ ҫитрӗҫ пӗлӗтсем, 

Килчӗҫ кӗрлесе. 

Пӗчӗк ҫеҫ хур чӗпписем 

Тарчӗҫ шимплетсе.

Кӗмсӗр-кӗмсӗр тутарса 

Илчӗ аслати.

 Килне тарчӗ хӑраса 

Пирӗн кас ачи.

Ал армань пек ҫаврӑнать

 Ҫилӗ таврара. 

Хӳлтӗр-хӳлтӗр тутарать —

 Ку вӑл ҫумӑра.

П. Ҫӑлкуҫ

Хама ҫеҫ, тен, хӑналас?..

Тупрӑм виҫӗ ҫӗр ҫырли. 

Чухлӑр: татрӑм кам валли? 

Пӗрне парас Кирлене, 

Чунтан савнӑ пиччене. 

Теприне — Кулинене, 

Кӳршӗ ял хӗр ачине. 

Виҫҫӗмӗшне — Марука, 

Хамӑн пӗчӗк йӑмӑка. 

Чим-ха, кун пек пайласан 

Кӳренмест-ши шӑллӑм ман?

Вӑрҫмӗ-ши мана атте 

Тата ватӑ асатте? 

Урӑхла, тен, шухӑшлас — 

Хама кӑна хӑналас...

П. Ҫӑлкуҫ

Буратино йыхравӗ



Кам пӗлмест, эп — Буратино! 

Калӑр, эп чӗр чун-и, ҫын-и? 

Пӗлмесен те — ним те мар. 

Туслӑ ҫеҫ ялан пулар. 

Эп — асамлӑ пултаруҫӑ, 

Аллӑмра ман ылтӑн уҫӑ. 

Кӑшт кӑна ӑна пӑрар —

 Кермен алӑкне уҫар. 

Юмахри пек тӗнчере 

Валеҫем телей сире. 

Чи-чи ҫутӑ телейне, 

Пуринчен пысӑккине, 

Кам илесшӗн — ал ҫӗклетӗр 

Ташласа вӑл тӗлӗнтертӗр, 

Савӑнса юрлатӑр уҫҫӑн, 

Ҫавна ҫеҫ чыс кӳрӗ уҫӑ. 

Кам кӗресшӗн чи малтан, 

Ыр сунатӑп кӑмӑлтан.

П. Ҫӑлкуҫ

Асанне е кукамай?

Кайрӑм асанне патне 

Пӗринче эп хӑнана.

— Асанне, — теп, — асанне, 

Пӗрре вӑрҫ-ха Динӑна. 

Мӗншӗн вӑл сана ялан 

Кукамай тесе чӗнет? 

Ҫак мана мӗн пур чунтан 

Кулленех кӳрентерет.

— Ҫук, — тет, — Зина, эсӗ ху

Йӑнӑшатӑн яланах. 

Кукамай, тархасшӑн, хуш, 

Тӗрӗс чӗнтӗр вӑл сана. 

Асанне йӑл кулнӑ май:

— Шутлӑр, — терӗ, — иксӗрех...

 Асанне е кукамай? 



Хӑшӗ пулӗ тӗрӗсрех?

П. Ҫӑлкуҫ

Чуччу

Ик йӑмра ҫине ирех

 Хутӑм эп кашта. 

Каштаран ҫинҫе вӗрен 

Ҫыхрӑм пит ӑста.

Пӗчченех чуччу паян 

Ӑсталарӑм мар-и! 

Йӑл кулса пур кӑмӑлтан 

Ярӑнма пуҫларӑм.

Йӑмӑка та кӑштахран 

Эпӗ савӑнтарӑп — 

Ытарми чуччупалан 

Хыттӑн ярӑнтарӑп.

В. Тарават

Ҫурмалла

Пур ӗҫе тума хавас вӑл. 

Пит маттур ҫак Микула. 

Урай ҫунӑ хӑпӑл-хапӑл — 

Пӗтермен, чупать тула.

Кишӗр ҫумлама пуҫланӑ, 

Ҫитеймен Микуль вӗҫне — 

Вӑл викторие куҫланӑ.

— Ҫумлӗ кишӗрне анне.

Хӑярсем, кур, шыв ӗҫесшӗн, 

Ҫӑл патне Микуль чупать.

— Витрисем-ҫке йывӑр темшӗн, — 

Сӑлтавне Микуль тупать.

Вӑл пурне те пулӑшать, 

Анчах хӑвӑрт ывӑнать.

 Ӗҫленипе ҫуррине 

«Ҫурмалла» теҫ халь хӑйне.



В. Тарават

Вӑрман парни

Пур уҫланкӑ вӑрманта, 

Юмахри пекех унта. 

Ҫемҫе кӑмӑл, ырӑ чун 

Парнелет телейлӗ кун.

Кӑмпасем лартса вӑл тухнӑ, 

Ҫырласем тем чухлӗ пухнӑ: 

Хурлӑхан, хӑмла ҫырли, 

Чечексем — тӗрли-тӗрли...

Сенкер куҫлӑ кӳлӗсем — 

Вӑй выляҫҫӗ пулӑсем.

Эп туратсене хуҫмастӑп, 

Эп чечексене татмастӑп. 

Пӑтратмастӑп кӳллине, 

Упрап вӑрман илемне.

В. Тарават

Перчетке

Пӳрнисем аннен васкаҫҫӗ, 

Ҫутӑ йӗпписем выляҫҫӗ. 

Ҫичӗ тӗслӗ ҫипписем: 

Саррисем те хӗрлисем, 

Шуррисем, симӗссисем, 

Пӗлӗт тӗслӗ кӑвакки... 

Йӗрлӗ-йӗрлӗ перчетки. 

Мӗнешкел илемлӗ тӗрӗ — 

Чӑн-чӑн асамат кӗперӗ!

В. Тарават
Ах, мунчи

Эп выртап лапка ҫинче,
Милӗк атте аллинче,
Вăл мана хӗрсех ҫапать:
Çат-ҫат-ҫат! Ҫат-ҫат-ҫат!



Атте калать такмакне,
Вылянтарать милӗкне:
— Ятӑм чир-чӗрне хуса,
Ÿсӗн улӑп пек пулса.

В. Тарават
Ҫӑвару айӑплӑ

Эп кунӗпех ҫырла пуçтартам, 
Тӑп-тӑпӑл кунтӑка тултартӑм.
Халь каймалла киле. Тӗнче! —
Пӗр ывӑҫ кунтӑк тӗпӗнче.

Йӗретӗп эп. Юлташ шӳтлет:
- Сан ҫӑвару нумай ӗҫлет.

Н. Теветкел

Йӗлтӗрпе вӑрмана

Тӗлӗрет лӑпкӑ хир, 

Шавламасть сӗм вӑрман. 

Ҫакӑнта паян ир 

Пит ҫӳрес килчӗ ман.

Мӑшӑр йӗлтӗр тупса

 Сыртӑм эп урана. 

Хире куртӑм тухса, 

Ҫитрӗм сӗм вӑрмана.

Хӗвел питне ҫӑвать

Сас кайрӗ пӑшӑл-пӑшӑл 

Сӗм-сӗм вӑрмансенче.

 Чӳхенчӗ ылтӑн кӑшӑл 

Ирхи Кӗтне ҫинче.

Ҫук, кӑшӑл мар — хӗвел-мӗн 

Шывра питне ҫӑвать. 

Вара татах илемлӗн 

Мала вӑл ҫул хурать.

Н. Теветкел

Уйӑх кимми

Ҫанталӑк ырнӑ — такӑнать, 



Пӗр вӗҫӗм ҫулҫӑ тӑкӑнать. 

Кӳлле те кӗчӗ ҫӗн илем, 

Ҫав илеме каҫпа илем.

Хумсем ҫинче карас пекех

Сике-сике вӗҫмесӗрех 

Сар уйӑх кӳлӗре ишет, 

Пӑхса тӑма та питӗ шеп.

Анасчӗ кӳлӗ хӗррине, 

Тытасчӗ уйӑх киммине.

Ишсе ҫӳресчӗ каниччен 

Тап-тарӑн кӳлӗ варринче. 

Кĕтмен ҫĕртен сĕм пӗлӗтпе 

Хупланчĕ кăн-кăвак тӳпе.

Ҫухалчĕ киме те куҫран — 

Те путрӗ вӑл хуҫимҫукран? 

Сӗм пӗлӗт кайрӗ те иртсе,

Ишет вӑл ҫплипех сиксе.

Н. Теветкел

Март

Ҫурхи ҫил вӗрет 

Ӑшӑ кӑнтӑртан.

Сар хӗвел кӗрет 

Уҫӑ кантӑкран.

Хӗвелпе вылять 

Пӗчӗк Марине. 

Тутинче кулать 

Ҫутӑ ҫуркунне.

Н. Теветкел
Хуралчӗ тӑвайкки

Хӗвел хӗртет куллен,
Хуралчӗ тӑвайкки.
Ӳпне выртать иккен
Кирукӑн ҫунашки.

Тӑрать вăл тунсӑхпа
Тӑвайккине пӑхса.



Текех ҫунашкапа
Анаймӑн ярӑнса.

Н. Теветкел
Светофор

Сан умра — асфальтлӑ ҫул,
Сан умра кĕрлет хула.
Ҫавӑнпа эс сыхӑ пул,
Пӑхкала умри ҫула.
Эх, чупаҫҫӗ вӑр! та вар!
Машинсем унта-кунта.
Ак виҫ куҫлӑ светофор
Куҫ хӗсет сана:
—  Тăхта!..
—  Эй, ан каҫ ҫул урлӑ! — тет
Хӗрлӗ куҫ. — Инкек ҫеҫ тупӑн!
—  Тимлӗ пул! — тесе хистет
Сарӑ куҫӗ те. — Ҫул хупӑ! —
Йӑл! ҫиҫет те симӗс куҫ:
—   Уттарах! — тет. — Тавтапуҫ!

В. Тимаков

Ӑнланусӑр кӑвакал

Юхтарать пӗр касӑ ҫумӑр

 Питӗ пысӑк каткаран. 

«Самантрах исленӗ тумӑр», — 

Тет пире ыр кӑмӑлтан.

Кашкӑртан хӑранӑ евӗр 

Вирхӗнетпӗр хӳтлӗхе. 

Кӑвакал сасси илтетпӗр, 

Вӑл кулать: «Нарт-нарт! Хе-хе!

Ӑнланмастӑп, ма тараҫҫӗ 

Ҫумӑртан ку ачасем? 

Ахаль чух ялан лараҫҫӗ 

Кӳлӗ хӗрринче хӑйсем?»

Тутӑ пулнӑ ир тӑни

Шурӑ чӑх хуллен утать, 

Ка-ка-как! тесе юрлать. 



Пӗсехи ун туп-тулли, — 

Тем те пулнӑ ун валли.

Хӗвелпе пӗрле тӑрса 

Аннӑ вӑл кашта ҫинчен. 

Ыттисем анасласа 

Ларнӑ имӗш темӗнччен.

Халь вӗсем лупашкара 

Ҫимелли шыра-шыра 

Чавалаҫҫӗ васкаса, 

Хӑшкӑлчӗҫ кӑт-кӑт сӑхса.

Шурӑ чӑх хуллен утать, 

Ка-ка-как! тесе юрлать. 

Тутӑ пулнӑ ир тӑни, 

Выҫӑ — ҫывӑрса юлни.

В. Тимаков

Ман пӗлес килет нумай

— Кукамай, теп, кукамай, 

Ман пӗлес килет нумай.

Шыв юхать анаталла.

 Мӗншӗн унӑн юхмалла?

Ҫумӑр ӳкрӗ ҫӗрелле. 

Мӗншӗн унӑн ӳкмелле?

Акӑш вӗҫрӗ ҫӳлелле. 

Мӗншӗн унӑн вӗҫмелле?

— Пӗлессӳ килет нумай, 

Шухӑшла, — тет кукамай.

Шыв юхать — ун юхмалла, 

Ҫырмана васкамалла.

Ҫумӑр ҫурӗ — ҫумалла, 

Пахчана шӑвармалла.

Акӑш вӗҫрӗ — вӗҫмелле, 

Пӗлӗте ун ҫитмелле.

В. Тимаков

Качакан ҫуралнӑ кунӗ



Паян иртенпех 

Хӑна качакан —

 Шап-шур чӑхсемпе 

Тӑрать сар автан.

Кунтах кӑвакал, 

Пӑлханчӑк кӑркка. 

Мухтанчӑк хурсем 

Палкаҫҫӗ хӗрсех.

Сире качакан 

Мӗнпе хӑналас? 

Сар тулӑ парсан, 

Тен, пулӑр хавас?

Ӗне мӑшлатса, 

Сӑпайлӑн утса 

Кӗрет картишне 

Ертсе пӑрушне.

Тӑп-тӑп сурӑхсем,

Кӑтра путексем 

Кӗлет хыҫӗнчен 

Тухаҫҫӗ хуллен.

Мӗнпе вӗсене 

Хӑна тумалла? 

Ҫаран курӑкне 

Ҫулса памалла.

Чӗнмен чанана 

Паян хӑнана. 

Вӑл пурпӗр кунта

 Пуласшӑн пӑртак.

Сарса ҫунатне 

Анать картишне. 

Пурах ҫимелли, 

Чана, сан валли.

Савса кашнине 

Хуҫа хӑналать.

Ҫуралнӑ кунне 

Вӑл паллӑ тӑвать.
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Аслӑк ҫинче сар автан 

Авӑтать пур кӑмӑлтан.

Ăмӑрт кайӑк — ту ҫинче, 

Ӑсан — ӑвӑс тӑрринче.

Баржа Атӑлпа пырать, 

Боцман ун ҫинче тӑрать.

Вӑкӑр хытӑ мӗкӗрет, 

Вӗрлӗке пырса хирет.

 Вӑркӑнать вӑл витене, 

Вӑркӑнтарать витрене.

Гриша груша юратать, 

Груша ӑшша юратать.

Дыня чашӑкра выртать, 

Дуня ӑна юратать.

Ешӗл улӑх ҫийӗпе

Ейӳ кайнӑ, шыв шавлать.

Ё сасӑпа чӑвашсен

Пуҫланмаҫҫӗ сӑмахсем.

Ӗне пӑван ҫыртнипе 

Ерӗхтерет ӗшнепе.

Жирафа ӑҫта шырас? 

Журналта иккен жираф. 

Жилетки чӑпар-ула. 

Женя, кил, пӗрле вула.



Зебрӑна кичем тӗнче: 

Зубр — вӑрӑм ҫӑмлӑ вӑкӑр —

 Зоопарк картишӗнче 

Зебрӑна тӗкесшӗн, пӑхӑр.

Икерче кам юратмасть? 

Иллене те вӑл пӑсмасть. 

Инкӗш ҫавӑнпа пӗҫерчӗ 

Ир-ирех паян икерчӗ.

Йӗлтӗрпе тухап хире 

Йытӑпа пӗрле ирех, 

Йытӑ чупрӗ чи малтан, 

Йӗр йӗрлетпӗр сунарта.

Каҫӑр пуҫлӑ качака, 

Кутӑнскер, чака-чака 

Калча урлӑ тӳрӗрен, 

Каскӑн, тарчӗ кӗтӳрен.

Лав туртса пырать лаша, 

Лакӑм-тӗкӗмре ашать.

Лӗпӗш ун тавра вӗҫет, 

Лайӑх манӑн пурнӑҫ тет.

Мулкач килнӗ, авӑ курӑр, 

Мамӑк тумӗ юр пек шурӑ.

Нӑрӑ тухнӑ ҫур ҫитсен 

Нӳрӗ, ӑшӑ килӗнчен. 

Нӑррӑн тумӗ хуп-хура —

 Начар мар хӑйне кура.

Орден ҫакнӑ асатте. 

Орден — ҫӑлтӑрлӑ тетте.



Путене пӗтпӗлтетет: 

Пурте хире тухӑр тет.

Рак тытса килет Раман, 

Раман ракран хӑраман.

Сӑсар ларать чӑтлӑхра, 

Сӑрт айӗнче, улӑхра.

— Сӑсар, камран эс хӑран?

— Сунарҫӑсем тытасран.

Ҫапӑ ҫинче ирхине 

Ҫерҫи юрлать юррине: 

«Ҫӗнӗ шӑнкӑрч йӑвинче 

Ҫемҫе тӳшек сарӑттӑм, 

Ҫара ура шӑниччен 

Ҫӑматӑпа ларӑттӑм».

Тӗкӗр стена ҫумӗнче. 

Така унӑн умӗнче. 

Тӑр-рӑс! сикрӗ, пӑркаланчӗ — 

Тӗкӗрӗ чӑл-пар саланчӗ.

Упа ирех утара 

Утма ҫулпа уттарать, 

Ула такка: так-так-так! 

Утар ҫынни, сис пӑртак!

Ӳпререн ӑҫта тарас? 

Ӳплене кӗрсе тӑрас.

Фельдшер сывлӑх тӗрӗслет,

 Футболист: «Эп сывӑ, — тет, —

Физзарядка тунӑран, 

Физкультурник пулнӑран».

Хураҫка ытла хаяр, 



Хураллать хирте хӑяр.

Циркульне вӑр! ҫавӑрать, 

Цифрӑсем Ванюк ҫырать, 

Циферблат туса хурать.

Чӗрӗп утрӗ ерипен 

Чӑрӑшлӑхӑн хӗррипе, 

Чӑштӑр-чӑштӑр! илтрӗ те — 

Чӑмӑркка вӑл пулчӗ те.

Шӑпчӑк сирчӗ ыйхине, 

Шупка шуҫӑм хӑпарсан 

Шӑрантарчӗ юррине 

Шилетсе те шӑхӑрса.

Щеткӑпа шӑл тасататпӑр. 

Щитпа вӑрҫӑлла вылятпӑр.

«Кивҫен» илнӗ сӑмахра — 

«Подьездра» та «разьездра» — 

Пур ҫак хытӑ сас палли, 

Сасӑ ҫеҫ ҫук ун валли.

Ыраш пиҫсе ӗлкӗрет, 

Ыран-паян вырмалла, 

Ылтӑн тырӑ пӳлмере 

Ытлӑн-ҫитлӗн пулмалла.

Ку сас паллин сасси ҫук 

Ҫемҫетме ҫеҫ кирлӗрен. 

Унсӑр сӑмах ҫырнӑ чух 

«Мӑкӑл» пулать «мӑкӑльрен».

Эрешмен карта карать,

 Эрешсем ҫакса ярать. 

— Эс, шӑна, кӑшт асӑрхан: 



Вилӗм тупӑн ҫаклансан.

Юманлӑхра юр ҫӑвать, 

Юс чупать те йӗр тӑвать.

Ялкӑш, ялав, уявра 

Ялсенче те хулара!

И. Тукташ

Тӑван ҫӗршыв

Ҫурхи хӗвел ҫуттӑн курӑнать, 

Сӳнми хӗлхем сапса ӑшӑтать. 

Ҫурхи хӗвелтен те хӗрӳллӗрех 

Тӑван ҫӗршыв пире ӑшӑтать.

Шур акӑшсем аслӑ Атӑлта, 

Мӗншӗн шурӑ тесе калас мар? 

Хам ҫуралнӑ Тӑван ҫӗршывӑма 

Мӗншӗн анне тесе калас мар?

И. Тукташ

Хӗллехи илем

Вӑш-вӑш, вӑш-вӑш ай ҫил вӗрет. 

Каш-каш, каш-каш вӑрман кашлать.

Шап-шур сухаллӑ Хӗл Мучи 

Питрен-куҫран ай хыпашлать.

Ух!

Ҫил ачисем сиккипеле 

Кӗртсем тӑрӑх чупкалаҫҫӗ,

Мӗн пур хӑрӑк туратсене 

Турта-турта хуҫкалаҫҫӗ. 

Шарт!

Армак-чармак ватӑ юман 



Шухӑ ҫилпе ай тавлашать. 

Чӗрик-чӗрик чӗриклетсе 

Аллисемпе сулкалашать. 

Ух!

Тулли уйӑх пӗлӗт ҫине 

Хуллен-хуллен шуса тухать. 

Лӑпкӑ-лӑпкӑ ялсем ҫине 

Ылтӑн-кӗмӗл пӗрчи тӑкать. 

Эх!

Турхан Хӗветӗрӗ

Тӑвӑл

Хура вӑрман шавласа 

Хӑвӑрт-хӑвӑрт тайӑлать, 

Йывӑҫ ҫулҫи хумханса 

Лӗп-лӗп туса ал ҫупать.

Ватӑ хӑрӑк йывӑҫӑн 

Ӗмӗрӗ паян татӑлать, 

Вӑл сасартӑк йӑвансан 

Пӗтӗм вӑрман янӑрать.

Кайӑк сасран хӑраса 

Сиксе тӑрса пӑхкалать,

Ним те ҫукран ҫаврӑнса 

Каллех хӳтте вырнаҫать.

Хура пӗлӗтсем, тинес пек, 

Ӑҫта ҫитессе пӗлмеҫҫӗ — 

Пӗтӗм ҫӗре хуплас пек 

Хӑрушшӑн-хӑрушшӑн иртеҫҫӗ.

Уйӑп Мишши

Хӗл ҫитрӗ 

Шурӑ юрӗ ҫурӗ, ҫурӗ, 

Таврана шап-шурӑ турӗ. 



Ҫунасем юр ҫийӗн шурӗҫ, 

Килчӗ ҫитрӗ Хӗл Мучи!

Уйӑп Мишши

Теттесем

Пӗчӗк Петӗр тантӑшне
Вӑйӑ выляма чӗнет:
— Кил, — тет, — Сантӑр, выляма,
Манӑн теттесем нумай.

Ку — ӗне, вăл сĕт парать,
Му! тесе вăл макӑрать.
Акӑ кукӑр мӑйрака —
Сӗкӗшме ӑста така,

Кӑвакал, автан та хур,
Йытӑпа кушак та пур.

Ку — машина, ун ҫине
Эп тиеп теттесене.
Турттаратӑп алӑкран
Пуҫласа тёпел таран.

Лаши ҫеҫ ларасшӑн мар,
Эсӗ тет хама чуптар.

Ку ак самолет, хитре
Ярӑнать вӑл пӗлӗтре.

Ку шӑхличӗ, шӑхӑрать,
Шӑхӑртса пӑх, ан хӑра...

Пӗчӗк ачасем валли

Уйӑп Мишши

Автобус

Тӳрӗ тикӗс ҫулпала
Пёр автобус вӗҫтерет.
Хӑйне ирӗк ҫул пама
Таҫтанах вăл систерет.

Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!
Таптанатӑн вӗт, асту!

Ай-хай лаши ӑмӑртса
Ҫул айккипе сиктерет.
Автобусе васкаса



Тата хытӑ вӗҫтерет.

Ту-ту-ту! Ту-ту-ту!
Ҫулна лайӑхрах асту.

Я. Ухсай 

Пуканесен 6ригади 

Кирле ятлӑ шӑллӑм пур ман, 

Ӑслӑ та чипер ача. 

Тап-таса хӑй — кирӗк курмӑн, —

Калаҫма чӗлхи ачаш.

Ир-ирех паян вӑранчӗ, 

Ҫӑвӑнчӗ вӑл супӑньпе, 

Хӑнари пекех тумланчӗ, 

Тӑхӑнчӗ шап-шур кӗпе.

Куҫ кӗски ҫине пӑхса та 

Савӑнса турать ҫӳҫне. 

Уринче — ҫемҫе кӑҫатӑ, 

Шурӑ шарф — мӑйӗнче.

— Шӑллӑм, мӗн сана ҫитмерӗ

 Ҫакӑ вичкӗн сивӗре?

— Анчӑк выҫӑ пулӗ, — терӗ. 

(Анчӑкӗ тулта вӗрет.)

Хӑй йытти валли вӑл тунӑ 

Ансӑр йывӑҫ валашка. 

Кил картне ҫӗрле юр ҫунӑ 

Рис кӗрпи пекех кӑпка.

Шӑллӑм тухрӗ те тултарчӗ 

Лӗп ҫеҫ шыв валашкана, 

Иӗкӗр ывӑҫ ҫӑнӑх ячӗ 

Виҫнӗ пек пӗлсе кӑна.

Ҫапӑ вӗҫӗпе пӗр-иккӗ 

Пӑтратать те ҫӑнӑхне 

Тутипе шӗвик-шӗвиккӗн 

Шӑхӑрса чӗнет тусне.

Кӑлтӑрмач хӳреллӗ анчӑк 

Хӳтӗ пӑлтӑр айӗнчен 



Йӑпӑрт тухрӗ те ҫулланчӗ 

Манӑн шӑллӑм умӗнче.

Апатушӑн эпӗ хапӑл, 

Тав тӑватӑп тенӗ пек, 

Хуҫине пӑхса илет вӑл 

Вир пӗрчи пек куҫӗпе.

2

Шӑллӑм кӗчӗ те, ун пичӗ 

Хӗрлӗ-хӗрлӗ, чӑн хӑмач. 

Ҫийӗ-пуҫӗ лайӑх, питӗ, 

Хӑй ӗҫчен, тӗкех тӑмасть.

Ывӑҫне тултарнӑ тулӑ.

— Мӗн тӑватӑн, шӑллӑм, халь?

— Кӑсӑя ҫиесшӗн пулӗ, 

Юрласа памасть ахаль.

Читлӗхре ларать шеп кайӑк, 

Чӗвӗл-чӗвӗл кӗвӗлет. 

Хӗллехи кунта сасартӑк 

Май тӗнчи пӳрте кӗрет.

Шӑллӑм пӗр самант та пушӑ 

Лараймасть иккен килте. 

Мӗн тума вӑл чӗрӗ пушӑт 

Ярса тытрӗ тӗпелте?

Тытрӗ кӑчӑрт-кӑчӑрт хачӑ, 

Пушӑтран чипер кӑна 

Ут мӗлки туса хӑтланчӗ, 

Утлантарчӗ пӗр ҫынна.

Чӳрече ҫине йӗрлерӗ, 

Ҫыпӑҫтарчӗ каснӑ хут.

— Мӗн тӑватӑн, шӑллӑм? — терӗм. 

— Мӗншӗн йышлӑ юлан ут?

— Ха, пичче, илемлӗ мар-и?

Урӑм-сурӑм вӑрҫӑ, — тет, — 

Ак Чапаев утлӑ ҫарӗ 

Колчака, — тет, — хӳтерет.

3

Тепӗр шухӑш шухӑшларӗ 



Селӗп шӑллӑмҫӑм Кирле, 

Выляма тата пуҫларӗ 

Пуканисемпе пӗрле.

Вӗсене пухса тиерӗ 

Пушӑт урапа ҫине.

— Тилхепе тытса пыр! — терӗ 

Пӗр пӗчӗк пуканине.

— Шӑллӑм, эс кунта ахаль-и 

Лартӑн анчӑка кӳлсе? 

Мӗншӗн ушкӑн-ушкӑн халӗ 

Пухӑннӑ пуканисем?

— Тыр вырма каять 6ригада. 

Тӑкӑна пуҫланӑ вир. 

Лавҫӑ пек ларать пӗр ватӑ. 

Вӑл — Филиппов 6ригадир. —

Шӑллӑмҫӑм тухма тумланчӗ, 

Алӑка ярлаттарса 

Уҫнӑ хыҫҫӑн вӗрчӗ анчӑк, 

Тухрӗ урапа туртса.

Васкаса тухать 6ригада 

Шурӑ юрлӑ урама. 

Хӗллехи хаяр кунта та 

Шӑллӑм кайрӗ тыр вырма.

Л. Федорова

Шураппа тупри

Вун ик тӳмеллӗ пушмак — 

Шураппа тупри, 

Мӗн тери савӑнтарать 

Ҫав тупра пурри. 

Арчаран вӑл кӑларать 

Сар ҫӳҫеллӗ тутӑрне, 

Ҫыхтарать пире. 

Арчаран вӑл кӑларать 



Улача пире. 

Хӑй ҫӗленӗ кӗпепе 

Ярӑнса утать. 

Пӑнчӑ-пӑнчӑ тӑваткал 

Тӗрӗ курӑнать. 

Парашют пек сарӑлать 

Аркинчи хурта. 

Хӳхӗм хам та пулмалла 

Тӑхӑнсан ӑна.

Л. Федорова

Кукамай

Йӑрӑ манӑн кукамай: 

Пӗр лара-тӑра пӗлмест. 

Тем тӑвать тулта пӗрмай? 

Чӗнтӗм те — пӳрте кӗмест.

— Касрӑм сурӑхӑн ҫӑмне, 

Сурӑм, — терӗ, — ӗнене, 

Хӑваларӑм уялла, 

Ыттине те тумалла.

Л. Федорова 

Кушак

Ҫывӑратӑн кунӗпе, 

Куҫ хупмастӑн ҫӗрӗпе. 

Тирӗке хӑйма ярсан 

Хӑвӑрт ыйхӑ ҫӗтрӗ сан: 

Йӑкӑлт сикрӗн урайне, 

Хӑвармарӑн хӑймине. 

Питӗ ҫӑмӑллӑн пусан, 

Кӑлармастӑн эс тусан.

Л. Федорова 

Хур ами



Хур ами пур пирӗн,

Вӑл ларать каҫ-ирӗн. 

Вун ик ҫӑмарталлӑ, 

Лӑпкӑ, пархатарлӑ. 

Йӑшӑл та тумасӑр, 

Урама тухмасӑр 

Кӑларасшӑн чӗпӗ, 

Шавламастӑп эпӗ.

Л. Федорова 

Упа

Упа, упа, утаман 

Улама вӗреннӗ. 

Улайран та хӑраман, 

Утара иленнӗ. 

Уҫӑп пӑшалне перет:

Ух! ҫеҫ Ухлаттарчӗ. 

Упа

Урнӑн мӗкӗрет.

Усси ҫук, 

Уттарчӗ. 

Унтанпа халь 

Утара

Упасем килмеҫҫӗ.

Уҫӑппа

Улай

Унта

Уҫӑлса ҫӳреҫҫӗ.

В. Харитонов

 Мӑр-мӑр кушак

Кушак мӑр-мӑр мӑрлатать, 

Хӳрине тек пӑтратать.

 Тӑрӑххӑн сикет — ҫитесшӗн, 

Алӑри пулла ҫиесшӗн. 



Парӑттӑм пулла ӑна, — 

Тухӗ тетӗп наяна.

В. Харитонов

Аслати

Аслати хыт кӗмсӗртетрӗ,

Асатте пек мӑкӑртатрӗ. 

— Килсене вӗҫтерӗр, — терӗ.

Те шӳтлерӗ, те хӑратрӗ.

Килсене эпир кӗместпӗр, 

Ҫумӑр иртессе кӗтетпӗр. 

Ҫумӑр хыҫҫӑн ҫаруран 

Чупма лайӑх урамра.

В. Харитонов

Кӗркунне

Шӑннӑ, ӗнтӗркенӗ 

Ҫамрӑк улмуҫҫи. 

Сарӑ тум пӗркеннӗ 

Ҫирӗк йывӑҫҫи. 

Авӑнать йӗлме тек, 

Ҫулҫисем чӗтреҫ. 

Кивелми тумли те 

Ешӗл чӑрӑш ҫеҫ.

В. Харитонов

Пулӑшу

Пысӑк валашка ларать. 

Шывне кам-ши хумхатать? 

Кӗрсе ӳкнӗ чӑх чӗппи, 

Тухаймасть — ҫитмест тяппи!

Ун тавра кӑт-кӑтиклет, 

Ҫаврӑнать чӗп амӑшӗ. 



Ҫунатне усса ҫӳрет: 

Эсӗ пулӑшаймӑн-ши?

Эп иртеттӗм ҫывӑхран — 

Чӗппе ҫӑлтӑм путасран.

В. Харитонов

Ҫил ачи

Пӗр каҫ кӳлӗм ҫил ачи 

Чупма тухрӗ катаччи. 

Шак! шаккарӗ мӑрьене, 

Ҫӳҫентерчӗ Марьене. 

Тухрӗ те вӑл ҫул ҫине 

Вирхӗнчӗ вӑрман енне. 

Шӑхӑрать хӑй ши! те ши! 

Ун пек вичкӗнни пур-ши? 

Кам чарайӗ пуҫтаха? — 

Пырса ҫитрӗ чӑтлӑха: 

Пӗтӗрнет те ҫаврӑнать, 

Йывӑҫсене ҫапӑнать. 

Хурӑнсем ура хураҫҫӗ, 

Малалла куҫма памаҫҫӗ. 

Калла кайӗччӗ килне —

 Вӗрене пӳлет ҫулне. 

Ҫул ыйтать вӑл шӗшкӗрен.

— Эс мӗскер ҫӗрле ҫӳрен? — 

Тет те мӑйӑр йывӑҫҫи, 

Ашкӑнма чарнать шух ҫил.

 Ҫӗтсе кайнӑ ҫил ачи:

— Кирлӗ мар, — тет, — катаччи... 

Ҫӳресе ӗшеннӗскер, 

Ҫӗр ҫине выртать хайскер. 

Хӗрелсе хӗвел тухать, 

Ҫил ачи ыйха путать.

Г. Харлампьев 



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 ҫине лекрӗ.

Шӑлаварне, 

Чи хаклине,

 Ҫурмаранах ҫурчӗ. 

Ак инкек: 

«Йӗп ҫук, 

Ҫип ҫук,

Мӗнле саплас халь ӑна?»

— Чим.

 Йӗп те пур, 

Ҫип те пур. 

— Ӑҫта?

— Ҫип арлама 

Эрешмен Пит ӑста.

Йӗппине, 

Киввине,

Хӑйне кирлӗ маррине, 

Илме пулать чӗрӗпрен. 

Йӗп тупрӗҫ, 

Ҫип тупрӗҫ, 

Шӑлаварне сапларӗҫ.

А. Хум
Хӑрамарӑм хурсенчен



Эп-и ашкӑнчӑк, анне?
Эп-и алхасап, атте?
Ҫӳплемерӗм урайне,
Ҫӗмӗрмерӗм пӗр тетте.

Эп-и пӗчӗккӗ, пичче?
Эпӗ-и айван, аппа?
Хӑрамарӑм хурсенчен,
Хӑваларӑм патакпа.

А. Хум
Курак йӑвисем

Пӗчӗк Настя ҫӑварне
Тӗлӗнсе карса пӑрахнӑ:
— Кам-ши йывӑҫ тӑррине
«Ҫӗлӗксем» персе тултарнӑ?

Сарӑлса ларать йӑмра,
Пӗлӗтсем хуллен шӑваҫҫӗ.
Ҫӗлӗк-йӑвасем тавра
Кураксем хӗрсех шавлаҫҫӗ.

А. Хум
Кӑсӑя

— Ку суя,
Ку чӑн, —
Тенӗ пек пĕр чун
Сиккелет сив кун.
- Кӑсӑя,
Ан шӑн, —
Тетӗп эп ӑна. —
Акӑ ҫимелли
Эпӗ сан валли
Хутӑм балкона.
Чӑкӑта
Сӑх эс кӑт та кат.
Чӑкӑта
Кат та ҫӑт,
Кат та ҫӑт.

А. Хум
Тем те ӑсталатпӑр

Тем те ӑсталатпӑр
Нӳрӗ хӑйӑртан.
Акӑ ҫурт лартатпӑр,
Ак хӳме тӑватпӑр —
Курӑнтӑр таҫтан.



Пурте пултӑр килӗн.
Сад пахчи те кирлӗ.
Кам тума пӗлет,
Вылямашкӑн килӗр
Пирӗнпе пӗрле.

А. Хум 

Кукамайӑн миҫе чӑх?

Кукамайӑн миҫе чӑх? 

Лайӑхрах, юлташӑм, пӑх.

Иккӗш тухрӗҫ урама 

Курӑк вӑрри пуҫтарма.

Хӑваларӗ виҫҫӗшне 

Хураҫка кӗлет айне.

Йӑвара ларать пӗри,

 Пахчара ҫӳрет тепри.

Пахчари кӑтиклетет, 

Ҫимелли эп тупрӑм тет.

Вӑл пурне те килӗр тет.

 Миҫе чӑх-ши? Кам пӗлет?

А. Хум 

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?

Яранса ҫурер перре

Тӗтӗм явӑнать — 

Пуйӑс ыткӑнать: 



Тепловоз туртать ӑна.

Пирӗн ҫуртӑн мӑрйинчен 

Тӗтӗм ирсерен 

Палкаса тухать темччен, — 

Мӗншӗн пӳрт каймасть ҫулпа? 

Лартмалла-ши урапа? 

Урапа лартас пулсан 

Хускалать-ши вырӑнтан?

Ҫурт, 

Тапран 

Вырӑнтан, 

Турт

Эс пӗтӗм картишне.

 Кӗлете турт, витене. 

Сыснана турт, ӗнене.

Ан хӑвар эс чӑхсене. 

Турт мӑнаҫлӑ хурсене.

Тепловоз пек турт пире —

 Ярӑнса ҫӳрер пӗрре.

А. Хум

Марине

Питӗ ӗҫлӗ Марине: 

Пур ун пӗчӗк пукане, 

Кӑлтӑр-кӑлтӑр урапа.

Пукане паян унпа 

Катаччи каллех чупать.

Пукане пырать ларса, 

Марине пырать туртса. 

Савӑнать пуль пукане, 

Савӑк хӑй те, Марине.

А. Хум

Эп, Наташа

— Кам ирпе ҫӑвать питне, 



Пуҫтарать хӑй вырӑнне?

— Эп, Наташа.

— Кам алри пуканине 

Ӳкерсессӗн хӗрхенет?

— Эп, Наташа.

— Амӑшне кам юратать, 

Хытӑ-хытӑ ыталать?

— Эп, Наташа.

А. Хум

Анне кулли

Анне кулли — 

Хӗвел шевли. 

Анне кулли — 

Чи илемли.

Анне кулсан 

Чунра аван: 

Юрлас килет, 

Ташлас килет.

А. Хум

Пӗчӗк йыттӑм пур

Пӗчӗк йыттӑм пур, 

Юр пекех шап-шур. 

Ҫӑмӑл ун ури, 

Ҫаврака хӳри.

Пӑнчӑ пек сӑмси. 

Ян каять сасси. 

Вӑл манпа вылять, 

Вӑл мана сыхлать.



А. Хум

Мӗне мӗнле чӗнеҫҫӗ?

— Пӑҫ-пӑҫ-пӑҫ тесе чӗнеҫҫӗ,

 Хӑвалаҫҫӗ прис! тесе 

Мӗне?

— Кушака.

— Кӑть-кӑть-кӑть тесе чӗнеҫҫӗ, 

Хӑвалаҫҫӗ кша! тесе

Мӗне?

— Чахсене.

— Чух-чух-чух тесе чӗнеҫҫӗ, 

Хӑвалаҫҫӗ хаҫ! тесе 

Мӗне?

— Сыснана.

— Анчӑка мӗнле чӗнеҫҫӗ? 

Хӑвалаҫҫӗ мӗн тесе?

— Анчӑка ятран чӗнеҫҫӗ, 

Хӑвалаҫҫӗ кай! тесе.

Хумма Ҫеменӗ

Хӗллехи вӑрман

Ҫаппа-ҫара йывӑҫсем 

Шавламасӑр лараҫҫӗ.

Пас айӗнчи туратсем 

Темле мӑннӑн курнаҫҫӗ.

Унта-кунта кӗрт ҫинче 

Тилӗ чупни палӑрать. 

Сукмак пекки пур ҫӗрте 

Йӗлтӗр йӗрри тӑсӑлать.

Сисмен хутран пуҫ ҫине 



Юр чӑмакки ӳккелет. 

Ҫӑка тӑрри ҫилпеле 

Лӑстӑртатать, силленет. 

Каҫ та пулса ҫывхарать, 

Тӑмана та вӑранать. 

Пусӑ урлӑ ялалла 

Вӗҫсе кайрӗ чӑх тытма.

С. Шавлы

Пакша

Йывӑҫ тӑрӑх сиккелет 

Ҫӑмламас пакша.

 — Эй, пӑх-ха: илемлӗ те, — 

Тетӗп юлташа.

Хӑвӑлне кӗрсе каять, 

Мӑйӑр шӗкӗлчет; 

Каялла сиксе тухать, 

Чӑйлатса илет.

Клентӗр евӗр хӳрине 

Кукӑртайнӑ хӑй, 

Шӑп пӗр ҫуллӑх мӑйӑрне 

Пуҫтарайнӑ хӑй.

Н. Шелепи
Шӑпчӑк

Мухтанмастӑп, вӗҫместӗп
Хитре тесе сӑнӑмпа:
Иртен-ҫӳрен ҫынсене
Тӗлӗнтереп юррӑмпа.

Эп юрлама тытӑнсан
Сар кайӑк та вӑтанать,
Йывӑҫ ҫулҫи хушшине
Тӗттӗм ҫӗре пытанать.

Н. Шелепи



Сар кайӑк

Тӗкӗм-ҫӳҫӗм сап-сарӑ,
Сар чечек пек курӑнать.
Юррӑмпа та сӑввӑмпа
Ҫут ҫанталӑк шӑранать.

Манӑн саспа сӗм вӑрман
Пер киленсе янăрать,
Чаплӑ юрӑ-сӑвӑра
Уяври хал туйӑнать.

Н. Шелепи
Пыл хурчӗ

Пин-пинӗпе пӗрлешсе
Савӑнӑҫлӑн пурнатпӑр,
Ӗмӗр пӗрле ӗҫлесе
Пӗрле ӗҫсе ҫиетпӗр.

Килӗштерсе пурӑнма
Питӗ лайӑх пӗлетпӗр,
Мӗн пур хитре чечекрен
Пыл сӗткенне илетпӗр.

В. Шемекеев 

Йӗрем мар эп, савӑнам

— Кайӑк, эс ӑҫта вӗҫетӗн?

— Эп вӗҫетӗп ял тавра.

— Кайӑк, эсӗ ма йӗретӗн?

— Чӗппӗм ҫуккӑ йӑвара.

Йӑвана такам ухтарнӑ, 

Чӗппӗме таҫта пытарнӑ, 

Ҫавӑнпа йӗрсе вӗҫетӗп, 

Чӗппӗме тупасчӗ тетӗп.

Ачасем, эсир курман-и? 

Манӑн чӗппӗме тытман-и? 

Тытнӑ пулсан йӑвана 

Хурӑр каялла ӑна.

Йӗрем мар эп, савӑнам, 

Пурсӑра та тав тӑвам.

Н. Шупуҫҫынни 



Шӑпчӑк

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.

Ҫӗмӗрт ҫинче шӑпчӑк ларать 

Икӗ турат хушшинче, 

Кӗтет вӑхӑт вӑл юрлама 

Ҫуйсӑр ҫур ҫӗр тӗлӗнче.

Шелттӗм-шелттӗм ӑвӑс ҫулҫи, 

Хуллен-хуллен ална ҫуп. 

Шелтӗр-шелтӗр сив ҫӑл шывӗ, 

Таш ташласа инҫе чуп.

Н. Ытарай 

Кулине

— Ӑҫтан тупнӑ Кулине 

Килӗшӳллӗ куллине?

— Ирхи хӗвел куллине 

Илнӗ пулӗ хӑй ҫине.

— Ӑҫтан тупнӑ Кулине 

Савӑнӑҫлӑ кӑмӑлне?

— Ирхи кайӑк сассине 

Илнӗ пулӗ хӑй чунне.

— Ӑҫтан тупнӑ Кулине 

Яланхи тирпейлӗхне?

— Ашшӗ-амӑш ӗҫлӗхне 

Илнӗ пулӗ хӑй чунне.

Н. Ытарай 

Хӗвел



— Хӗвел ӑҫта ҫӗр каҫать?

— Ӑшӑ-ӑшӑ йӑвинче.

— Хӗвел ӑҫта ҫывӑрать?

— Кӑвак чатӑр айӗнче.

— Хӗвел айне мӗн сарать?

— Мамӑк хывнӑ тӳшекне.

— Пуҫӗ айне мӗн хурать?

— Шурӑ пӗлӗт минтерне.

— Ҫиелтен мӗн витӗнет?

— Ҫӑлтӑр сапнӑ виттине.

— Мӗнле тӗлӗк тӗлленет?

— Ҫӗр ҫинче мӗн курнине.

Н. Ытарай

Анчӑк килӗ

Ак ӗнтӗ те мак ӗнтӗ, 

Анчӑк килӗ ҫак ӗнтӗ: 

Алӑкӗ ун — ҫаврака, 

Алӑк хуҫи — Хураҫка.

Алӑк хуҫи — Хураҫка, 

Ытла та усал, ваҫка. 

Хӑтсӑр ҫынна курсанах 

Хыттӑн вӗрет яланах.

Н. Ытарай

Асанне

Асанне ирех тӑрать — 

Ӑш ыйхӑран вӑратать. 

Вӑратнӑ май сӑмахлать: 

— Каҫпа часах выртмалла, 

Ирпе ирех тӑмалла. 

Кам ирпе ирех тӑрать — 

Пултаруллӑ ҫын пулать.

Н. Ытарай



Кӑвакал чӗпписем

Кӑвакал чӗпписем ирхине 

Картипе анаҫҫӗ шыв хӗрне: 

Маттурри — чи малта, 

Халсӑрри — хыҫалта.

Кӑвакал чӗпписем каҫхине 

Картипе утаҫҫӗ кил енне: 

Халсӑрри — чи малта, 

Маттурри — хыҫалта.

Н. Ытарай
Мулкачӑ

Ҫеремлӗхре мулкачӑ
Сиккелет:
— Ҫиес килет кулачӑ! —
Текелет.

Сӑмахлама мулкачӑ
Пит ӑста:
Уншӑн кӑпӑш кулачӑ —
Купӑста.

Н. Ытарай
Пакшапа хӳре

— Пакша, ӑҫта пурӑнан?
— Вăрманта.
— Хӑш вырӑнта ҫӗр каҫан?
— Хӑвӑлта.
— Пӗвӳ айне мӗн саран?
— Хӳрене.
— Пуҫу айне мӗн хуран?
— Хӳрене.
— Мӗн пӗркенен сивӗре?
— Хӳрене.
— Миҫе вара сан хӳре?
— Пӗрре ҫех.

Н. Ытарай
Ĕне

Тӗлӗнмелле ӗнерен:
Ӗне кавлет вӗҫӗмрен.



Кавленӗрен вӗҫӗмрен
Сӗтне парать кунсерен.

Ӗне сӗчӗ шурӑ-ҫке,
Калама сук сиплӗ-ҫке,
Калама ҫук тутлӑ-ҫке,
Пире ҫиме чухах-ҫке!

Н. Ытарай
Автан

Автан сасси алӑ пус,
Автан хӳри хӗрӗх пус.
Авӑтакан автан тус —
Авалтанпах пирӗн тус.

Н. Ытарай
Илемпи

Пирӗн пӗчӗк Илемпи
Пуринчен те илемли,
Пуринчен те сӑпайли,
Пуринчен те хисепли.

Пирӗн хӗр пек илемли,
Пирӗн хӗр пек сӑпайли
Пур пулсассӑн тӗнчере
Пӗлтерсемӗрчче пире.

Н. Ытарай

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. Ытарай

Чӗрӗп

— Мӗскер пулнӑ Чӗрӗпе? 

Мӗн тӑвать вӑл ҫӗрӗпе?

— Мӗн пултӑр-ха Чӗрӗпе — 

Йӗп шутлать вӑл ҫӗрӗпе.

— Мӗскер пулнӑ Чӗрӗпе? 

Ма йӗрет вӑл иртенпе?

— Мӗн-ха пултӑр, ир енне 

Вӑл ҫухатнӑ йӗппине.

— Мӗскер пулнӑ Чӗрӗпе? 

Ма кулать вӑл кунӗпе?

— Хӑрӑк йӗпсен купине 

Хыр айӗнче курнипе!

Чӗм туянни

Курак мана чӗнтерчӗ — 

Курӑк яшки ҫитерчӗ. 

Курӑк ҫиме пӗлмесӗр 

Тухса кайрӑм парнесӗр.

Пӑчӑр мана чӗнтерчӗ — 

Пӑрҫа яшки ҫитерчӗ. 

Пӑрҫа ҫиме пӗлмесӗр 

Тухса кайрӑм парнесӗр.

Ҫӑхан мана чӗнтерчӗ — 

Ҫӑмах яшки ҫитерчӗ. 

Ҫӑмах ҫиме пӗлмесӗр 

Тухса кайрӑм парнесӗр.

Чӗкеҫ мана чӗнтерчӗ — 

Чӗлхе яшки ҫитерчӗ. 

Чӗлхе яшки ҫинӗрен 



Чӗм туянтӑм чӗкеҫрен.

Н. Ытарай

Миҫе пус?

— Автан тус, Автан тус, 

Ахах куҫу миҫе пус?

— Ки-ки-рук, ки-ки-рук, 

Ман сутмалӑх тавар ҫук!

— Автан тус, Автан тус, 

Пӑхӑр пуҫу миҫе пус?

— Ки-ки-рук, ки-ки-рук, 

Ман сутмалӑх тавар ҫук!

— Автан тус, Автан тус, 

Кӗмӗл качу миҫе пус?

— Ки-ки-рук, ки-ки-рук, 

Ман сутмалӑх тавар ҫук!

— Автан тус, Автан тус, 

Мерчен алку миҫе пус?

— Ки-ки-рук, ки-ки-рук,

Ман сутмалӑх тавар ҫук!

— Автан тус, Автан тус, 

Ылтӑн сассу миҫе пус?

— Ки-ки-рук, ки-ки-рук, 

Ман сутмалӑх тавар ҫук!

Н. Ытарай

Хӗл Мучи кучченеҫӗ

Хӗл Мучи кучченеҫне 

Валеҫрӗмӗр туссене: 

Арӑслана — арахис, 

Карсаксене — карамель, 

Куянсене — купӑста, 

Кашкӑрсене — катӑркас, 

Тилӗсене — тилпӗрен,

Ыттисене пурне те 



Ылтӑн хутлӑ пӗремӗк.

Н. Ытарай

Айван ача

Айван ача чӗреспе 

Куккӑш патне ярӑнать, 

Куккӑш патне ҫитеспе 

Хыр айӗнче чарӑнать.

Чӑпар куккук пикенсе:

— Кук-ку! — тесе авӑтать. 

Айван ача тӗлӗнсе:

— Кукка! — тесе савӑнать.

Куккаш валли кучченеҫ 

Чӗрессинчен кӑларать, 

Кучченеҫне хыр айне 

Пӑрахать те хӑварать.

Айван ача чӗреспе 

Пиччӗш патне ярӑнать, 

Пиччӗш патне ҫитеспе

 Шур хӗррине чарӑнать.

Шур кайӑкӗ пикенсе:

— Пичи! — тесе сас парать. 

Айван ача тӗлӗнсе:

— Пичче! — тесе савӑнать.

Пиччӗш валли кучченеҫ 

Чӗресӗнчен кӑларать. 

Кучченеҫне шур хĕрне 

Пӑрахать те хӑварать.

А. Ыхра

Уяв умӗн

Тыркас мучи тыр вырать, 

Сӑвӑр аппа сӑвӑрать. 

Арлан арман авӑртать. 

Пӑсарасем, шӑшисем, 



Каюрасем, ҫерҫисем 

Чӗрес тавра чупаҫҫӗ —

Чуста илсе унаҫҫӗ. 

Ача ячӗ хумалла — 

Кушак ӗҫке пымалла.

А. Ыхра

Ырпи

Кӗшӗл-кӗшӗл хур чӗппи —

 Эх, епле хитре чуппи! 

Хӑшсем курӑк сӑхаҫҫӗ, 

Хӑшсем шыва чӑмаҫҫӗ. 

Вӗтӗр-вӗтӗр-вӗтӗрпи, 

Хур чӗппи шутлать Ырпи:

— Пӗрре, иккӗ, вуннӑ, виҫҫӗ!

Тӑххӑр, саккӑр, пиллӗк, ҫиччӗ! — 

Ӑна пиччӗш тӳрлетет:

— Тӗрӗс мар шутлатӑн, — тет, 

— Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тӑваттӑ, 

Пиллӗк, улттӑ, ҫиччӗ, саккӑр!

Пурӗ сакӑр хур чӗппи — 

Шутлама вӗрен, Ырпи.

А. Ыхра

Витали

Пултарать те Витали! 

Хура ҫӗлӗк пуҫӗнче, 

Симӗс пальто ҫийӗнче. 

Ярӑнса анать сӑртран — 

Вӗлт те вӗлт! туйи вылять. 

Витали ҫак самантра 

Кӑсӑя пек туйӑнать.

А. Ыхра



Ӗҫлемешкӗн вӗренер

Кӳлхӗрринчи Кӗркури 

Пулӑ тытма кайнӑ тет.

Пулӑ тытас вырӑнне 

Шапа тытса килнӗ тет.

Тиреклӗхри Тимахви 

Тирек лартма тухнӑ тет. 

Чӗрӗ турат вырӑнне

 Хӑрӑк турат лартнӑ тет.

Эх, мӑнтарӑн ачисем 

Пирӗн ялтах ӳсеҫҫӗ. 

Ултӑ ҫула ҫитсен те 

Ӗҫ йӗркине пӗлмеҫҫӗ.

А. Ыхра

Пӑрчӑкан пек хӗр ача

Картишне те шӑлмалла, 

Чӗпсене те пӑхмалла, 

Пӗчӗк шӑллӗ пылчӑкланнӑ 

Кӗпине те ҫумалла.

Ӑшша пиҫнӗ Униҫҫе 

Пӑрчӑкан пек чупкалать. 

Амӑш ӗҫрен киличчен 

Пӳртне-ҫуртне тасатать.

А. Ыхра
Пӗчӗк хӗрсем

— Эх, хитре-ҫке пӗчӗк хӗр! —
Тетчӗ ашшӗ Машука
Пуҫӗнчен шӑла-шӑла.

— Эх, хитре-ҫке пӗчӗк хӗр! —
Машук хӑй халь кушака
Ачашлать юрла-юрла.

А. Ыхра
Ҫырлана



Анне кайрĕ армана,
Атте кайрӗ
Вӑрмана.
Эпӗ пӗчӗк Аннана
Ертсе кайрӑм ҫырлана.

А. Ыхра
Ӳс, хӑярӑм

Ме-ке-кек тюттю парать,
Кӑт-кӑтик маття тӑвать,
Хам-хам-хам кил-ҫурт сыхлать,
Пӗҫ-пӗҫ-пӗҫ шӑши тытать.
Марине те ӗҫсӗр мар,
Шӑварать садра хӑяр:
— Ӳс, хӑярӑм, хӑвӑртрах,
Кавӑнтан пул пысӑкрах!

А. Ыхра
Пӑрахут

Манӑн атӑ — пӑрахут,
Ту-ту-тут! Ту-тут! Ту-тут!
Хам сине кушак лартатӑп,
Тинӗс урлӑ эп каҫатӑп.
Ту-ту-тут! Ту-тут! Ту-тут!
Кил моряк пулма, Хветут!

А. Ыхра
Ляпук

Ляпук пушмак тӑхӑннӑ —
Пӗри шӑши урин пек,
Тепри паши урин пек.
Утса пырать урампа
Хӑрахшарӑн пушмакпа.
Сылтӑм ури шак-шак-шак!
Сулахайе лак-лак-лак!

А. Ыхра
Сӑрталла

Минтер сине —
Минтер.
Ҫытар сине —
Ҫытар.
Анне, мана ан чар!
Эп ту сине улхатӑп,
Ҫырла татса анатӑп.



П. Эйзин
Хӗлле

Хура алсиш — алӑра,
Шур ҫӑматӑ — урара,
Кӑвак тутӑр — пуҫӑмра,
Сар ҫунашка — айӑмра.

П. Эйзин
Пирӗн хыҫри вӑрманта

Пирӗн хыҫри варианта
Урлӑ ура упа пур.
Упи лайӑх, усал мар,
Пырсан — пылпа хӑналать.

Пирӗн хыҫри варианта
Мамӑк хӳре пакша пур.
Пакши ӗҫчен, кахал мар,
Пырсан — мӑйӑр тыттарать.

Пирӗн хыҫри варианта
Вӑрӑм хӑлха мулкач пур.
Хӑй пачах та хӑрамасть,
Пырсан — ҫырла хыптарать.

П. Эйзин
Эп хамах

Никамран та маларах
Эп паян вӑрантӑм.
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.

Анне тӗлӗнчӗ. Тӑрать
Ним те ӑнланмасӑр.
«Хам тӑвап», — тесе калать
Вăл мана шанмасӑр.

Эс, анне, мана ан чар
Ӗҫлеме пӗрре те.
Эп халь пӗчӗк пепке мар,



Эп халь пысӑк ӗнтӗ.

П. Эйзин

Кӑвак ӳкерчӗк

Петӗр ларнӑ шӑпланса, 

Тем тӑвать хӑй тӑрӑшса. 

Эпӗ пытӑм та пӑхатӑп, 

Ак мӗскер унта куратӑп:

 Кӑвак курӑк ҫийӗнче 

Кӑн-кӑвак чечек ларать, 

Кӑвак хурӑн тӑрринче 

Кӑвак шӑнкӑрчӑ юрлать, 

Кассӑн-кассӑн ҫил вӗрет, 

Кӑвак тырӑ хумханать. 

Кӑвак тӗслӗ тӳперен 

Кӑн-кӑвак хӗвел пӑхать. 

Эп каларӑм Петӗре: 

—Ҫитмӗл тӗс ҫут тӗнчере. 

Мӗншӗн эсӗ култаратӑн, 

Кӑвакпа кӑна сӑрлатӑн? 

— Ман пӗртен-пӗр кӑранташ 

Тӑрса юлнӑ, — тет юлташ, 

— Ыттисем йӑлтах ҫухалнӑ, 

Те юри манран пытаннӑ?

П. Эйзин

Упа пӳрчӗ

Пирӗн аслӑ вӑрманта, 

Юмахри пек вырӑнта, 

Утмӑл тӗрлӗ курӑк пур, 

Ҫитмӗл тӗслӗ йывӑҫ пур.

Пирӗн патри вӑрмана 

Пырас пулсан хӑнана 

Куҫу кайӗ алчӑрса, 

Пуҫу кайӗ ҫаврӑнса.



Пирӗн чаплӑ вӑрманта  

Виҫ ҫӗр тӗрлӗ чӗр чун пур. 

Ӗненмесен эс кунта 

Ятарласа килсе кур.

Авӑ пӗр ҫурт йӑтӑнса 

Ларать ҫуттӑн ялкӑшса. 

«Кунта Кашкӑр пурӑнать», — 

Тесе ҫырни курӑнать.

Ҫав ҫуртпала юнашар, 

Сылтӑмӗнче, инҫе мар, 

Икӗ хутлӑ, мӑнаҫлӑ 

Тилӗ ҫурчӗ вырнаҫнӑ.

Кӑшт маларах эс кӗрен — 

Ларать тепӗр мӑн кермен.

Унта ытти кайӑксем, 

Вӗтӗр-шакӑр чӗр чунсем 

Хуларинчен кая мар, 

Ялтинчен те япӑх мар, 

Шӑкӑлтатса, савӑнса, 

Пурӑнаҫҫӗ ыр курса.

Пур чӗр чун та ҫӗнӗлле 

Йӗркеленӗ пурнӑҫне. 

Упа ҫеҫ ӗлӗкхилле 

Ытараймасть ҫӗр пӳртне.

Тертленет вӑл ҫырмара, 

Нӳхреп евӗр шӑтӑкра.

Ыттисен хваттерӗнче 

Ырлӑх-пурлӑх, пархатар.

 Утаманӑн килӗнче 

Нӳрӗ, шӑршӑ, таса мар.



Тилӗ тус та Упана 

Чӗнми пулнӑ хӑнана. 

Кашкӑр кум та тӗл пулсан 

Сывлӑх сунмасть нихӑҫан.

Катӑк тута, чалӑш куҫ,

 Татак хӳре, шӑтӑк пуҫ — 

Иртсе пырать пӗр Куян, 

Кулма пӑхать Упаран:

«Пирӗн паттӑр утаман 

Тӑрса юлнӑ пурнӑҫран!»

Курак ларать кӑшкӑрса: 

«Намӑс вӑрман хуҫине!»

Кӑтӑрт-кӑтӑрт тутарса 

Упа хыҫать ӗнсине. 

Каллӗ-маллӗ уткалать, 

Унӑн-кунӑн пӑхкалать, 

Тунката ҫине ларать, 

Тарӑн шухӑша путать.

Вӑрманта ирех чак! чак! 

Сас туса ҫӳрет Чакак:

«Нимене! 

Нимене!

Упа патне нимене! 

Хир сыснисем, куянсем, 

Пӑшисемпе кӑткӑсем, 

Кам ӳркенмест пулӑшма, 

Атьӑр пурте пӳрт лартма! 

Эй, хӑвӑртрах, Чӗрӗп тус! 

Эс те ан юл, Шӑши юс! 

Вӑр-вартарах, ӑтӑрсем! 



Тапкаланӑр, хӑнтӑрсем! 

Тӑманасем, шӑпчӑксем, 

Карӑксемпе карӑшсем, 

Атьӑр пурте нимене 

Упа тусӑмӑр патне!

Юрла-юрла ӗҫлӗпӗр, 

Чаплӑ кермен ҫӗклӗпӗр!»

Аслӑ вӑрман ян! янрать, 

Чакак тус хыпар сарать.

Вӑхӑт иртрӗ васкаса. 

Акӑ ҫитрӗҫ хашкаса 

Упа патне чӗр чунсем, 

Ырӑ чунлӑ ӗҫченсем.

Тӑват урапа чупакан, 

Хырӑмпала шӑвакан, 

Ҫунатпала вӗҫекен — 

Пурте кунта пур иккен.

Калаҫаҫҫӗ, шӳтлеҫҫӗ, 

Кускаласа ҫӳреҫҫӗ.

Тилӗ килчӗ чи кайран, 

Уткалать аран-аран. 

Нӑйкӑшать хӑй, ахлатать, 

Куҫҫульне те кӑларать.

«Ах, ыратать сылтӑм куҫ. 

Ҫурӑлсах тухать-ҫке пуҫ».

Тилле эмел хыптарчӗҫ, 

Сулхӑн ҫӗре вырттарчӗҫ.

Пурте тытӑнчӗҫ кӗҫех 

Кам мӗн пӗлет, ҫав ӗҫе.



Икӗ Хӑнтӑр, ик юлташ, 

Чӑрӑш касать чӑш та чаш. 

Пӑчкине те туртаҫҫӗ, 

Юррине те манмаҫҫӗ.

Пӑши тытнӑ пурттине, 

Якатать туратсене.

Хир Сысни, 6ульдозер пек, 

Ҫӗр чакалать сӑмсипе. 

Сакай тарӑн пултӑр тет, 

Пыл катки вырнаҫтӑр тет.

Кашниех тар юхтарса 

Тӑрӑшса ӗҫлет паян.

 

«Ап-пай!» — ячӗ ҫухӑрса 

Ҫав хушӑра пӗр Куян.

Пурте шартах сикрӗҫӗ, 

Ӑна сырса илчӗҫӗ.

«Ним те мар-мӗн, ним те мар, 

Пӑлханмашкӑн кирлӗ мар. 

Шӑрпӑк кӗнӗ унӑнне 

Малти пӗчӗк тяппине. 

Чӗнсе килӗр хӑвӑртрах 

Ула такка тухтӑра».

Ула такка унтах-мӗн, 

Шӑпланмашкӑн ыйтать-мӗн. 

Тытрӗ Куян урине, 

Ак кӑларчӗ шӑрпӑкне. 

Сӗрчӗ сиплӗ сӗткенпе, 

Ҫыхрӗ шӑнӑр курӑкпе.



Хӗвел ҫӳле хӑпарса 

Анӑҫалла сулӑнсан 

Ӳсрӗ ларчӗ, пӑх та кур, 

Тӗлӗнмелле хӳхӗм ҫурт.

Никӗсӗ ун юманран, 

Пӗренисем ҫӑкаран. 

Алӑкӗ — тухӑҫалла, 

Чӳречи — кӑнтӑралла.

Пӳрт хӗррипе тӑррине, 

Чӳречине, алӑкне 

Элес-мелес тӗрӗпе 

Хӑйӗн ҫивӗч сӑмсипе 

Ула кайӑк таккаса 

Илемлетнӗ тӑрӑшса.

Ӗҫ вӗҫленнӗ ячӗпе 

Ваттисенӗн йӑлипе 

Упа пичке пуҫларӗ, 

Кӗске сӑмах каларӗ:

«Тайма пуҫӑм пурсӑра 

Пулӑшнӑшӑн вӑхӑтра. 

Пӳрчӗ лартӑр ҫитмӗл ҫул, 

Ҫитмӗл ҫул та ҫичӗ ҫул,

Ҫулла кӳтӗр сулхӑнне, 

Хӗлле тыттӑр ӑшшине. 

Канлӗх патӑр каҫ выртсан, 

Тимлӗх патӑр ир тӑрсан».

Тӗрлӗ-тӗрлӗ чӗр чунсем, 

Ырӑ чунлӑ ӗҫченсем, 

Ҫирӗҫ тутлӑ сар пылне, 

Ĕҫрӗҫ уҫӑ шерпетне.

Хӗпӗртенӗ Упана, 



Вӑрманти утамана, 

Сывлӑх сунчӗҫ пӳрт тулли, 

Упа ҫури — сак тулли.

Пирӗн аслӑ вӑрманта, 

Юмахри пек вырӑнта, 

Ҫавӑн чухне мӗн ирччен, 

Тул ҫутӑлса киличчен, 

Ян! янрарӗҫ юрӑсем, 

Кӗр! кӗрлерӗҫ ташӑсем.

П Эйзин

Тяп-тяп тума

Тяп-тяп тума тяппи пур,

Ҫат-ҫат тума алли пур,

Нӑш-нӑш тума сӑмси пур,

Чӑр-чӑр пӑхма куҫӗ пур.

П. Эйзин
Кам камран хӑрать

Шӑши хӑрать кушакран,
Кушак хӑрать йытӑран,
Йытӑ хӑрать кашкӑртан,
Кашкӑр хӑрать упаран.

Упа, упа, утаман —
Хӑрамасть вăл никамран.

П. Эйзин
Ирхине

Автан ячӗ авӑтса:
Ки-ки-ри-ки!

Ячӗ чӑх кӑтӑкласа:
Кӑт-кӑт-ик!

Ҫерҫи ячӗ юрласа:
Чи-чи-чи!

Ячӗ сурӑх макӑрса:



Ма-а-а!

Ӗне ячӗ мӗкӗрсе: 
Му-у-у!

Ячӗ йытӑ та вӗрсе: 
Хам-хам-хам!

В. Эктел
Хӗвел

Савӑнаҫҫӗ чӗр чунсем,
Хӗпӗртеҫҫӗ кайӑксем:
Ҫӳл тӳпе хӗвеллӗ,
Ачасем телейлӗ.

Кашни кун хӗвел пуртан
Выляма ирех тухсан
Эп юрлатӑп юрӑ —
Пурӑнмашкӑн ырӑ!

В. Эктел
Самолет

Пӗлӗтре чӗкеҫ вӗҫет,
Шур ҫиппе ӑна тӗрлет.
Чӗкеҫ мар-мӗн, самолет
Кӗрлесе вӗҫсе иртет.

В. Эктел
Ҫулҫӑсем

— Кам сӑрланӑ-ши, анне,
Вӗрене ҫулҫисене?
Пулнӑ тӑнӑ симӗсрен
Хӗрлӗ, сарӑ та кӗрен.
- Вăл - асамҫӑ кӗркунне, —
Хуравларӗ ман анне.

В. Эктел
Юр

Вӗлтӗр-вӗлтӗр
Вӗлкӗшеҫҫӗ
Лӗпӗшсем.

Шурӑ чӗнтӗр
Пӗркенеҫҫӗ
Урамсем.



Ушкӑн лӗпӗш
Анса ларчӗ
Ал сине.

Сивӗ сӗлкӗш
Пулса тарчӗ
Ҫӗр ҫине.

Лӗпӗш мар-мӗн,
Вӗлтӗр-вӗлтӗр
Юр ҫӑвать.

Эп каларӑм —
Шӑллӑм пӗлтӗр:
Хӗл ларать.

В. Эктел
Лаша

Урай тӑрӑх тӗпӗр-тӗпӗр
Ман лашам ҫӳрет.
Хушӑран вăл тиха евӗр
Хыттӑн кӗҫенет.

Урхамах мана ӳкерчӗ,
Тарчӗ сак айне.
Ҫамкана сака лектерчӗ,
Ҫурчӗ кӗпене.

Лашама эсир пӗлетӗр
Каласан ятне.
Ман пичче — хаваслӑ Петӗр —
Унӑн вырӑнне.

В. Эктел

Ача садӗнче

Ҫу. Ӗҫҫи. 

Урам пушаннӑ, 

Халӑх тухнӑ уй-хире. 

Ачасем анчах шӑв-шавлӑ, 

Савӑнаҫҫӗ яслире.

Петере эсир пелетӗр, 

Петӗр тунӑ пӑрахут, 

Хӑйӑр тӑрӑх вӑл ҫӳретӗр 

Чӑшӑл-чӑшӑл, Ту-ту-тут!



Света ҫитрӗ,

Света ҫивчӗ —

Ҫӗнӗ ҫурт вӑл купалать.

— Парӑр виҫҫӗ, 

Парӑр ҫиччӗ! —

Тӑм та кирпӗч вӑл ыйтать.

Тӗм хыҫне пытаннӑ Оля — 

Мулкач пек вӑл пӑхкалать. 

Хӑшкӑлса шырать ав Толя — 

Ниепле те тупаймасть.

— Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ, тваттӑ, 

Эсӗ пиллӗкмӗш пулан, — 

Пилӗк пӳрнине шутлать те 

Ҫӗнӗрен пуҫлать Иван.

Шӑкӑр-шакӑр Вӗтӗ шакӑ

Йӑтса килчӗ Кӗтерук:

— Ман ҫума эс лар-ха акӑ — 

Иккӗн выльӑпӑр, Марук.

Упапа вылять ав Слава, 

Тракторпа чупать Гришша, 

Пукане ҫӗкленӗ Клава, 

Ӳкерет карттин Мишша.

Валя, Галя

Пит тирпейлӗн

Ту ҫӗклеҫҫӗ хӑйӑртан.

Космодром хайлаҫҫӗ меллӗн

Петӗр, Хветӗр иккӗн тан.

Пурте кӑмӑллӑ, хаваслӑ, 

Пурте сывӑ та маттур. 

Савӑнса ӳсмешкӗн аслӑ 

Ман Тӑван ҫӗршывӑм пур.

В. Эктел

Юр пике

Тин ҫеҫ ҫунӑ шур юртан 

Юр пике тӑватпӑр. 



Йӑмӑх хура кӑмрӑкран 

Мӑшӑр куҫ лартатпӑр. 

Акӑ пӗлӗт хыҫӗнчен 

Сар хӗвелӗ тухрӗ, 

Юр пикен ик куҫӗнчен 

Ҫут куҫҫулӗ юхрӗ.

— Мӗншӗн эсӗ, Юр пике, 

Куҫҫульпех йӗретӗн?

Сар хӗвелӗн ӑшшипе 

Хӑвӑрт ирӗлетӗн?

— Манӑн пӗчӗк тусӑмсем, 

Ҫуркунне ҫывхарчӗ, — 

Юр пике пире йӗрсе 

Шӑппӑн ӑнлантарчӗ.

Ҫ. Элкер

Ёлка вӑййи

Пакша ҫури пӑлтӑртӑк! 

Турат ҫинчен кӑлтӑртӑк! 

Хӑвӑлсенче ӳсекен, 

Вӗҫнӗ пекех сикекен.

— Пакша ҫури, тух кунта!

Мулкач ҫури мӑкӑлтӑк! 

Ик урипе тӑкӑлтӑк! 

Лӑпчӑнайса ҫывӑракан, 

Хӑпӑл-хапӑл тӑракан.

— Мулкач ҫури, тух кунта!

Кашкӑр ҫури капӑртӑк! 

Тӑват ури тӑпӑртӑк! 

Путек-сурӑх тытакан, 

Хӗл каҫипе чупакан.

— Кашкӑр ҫури, тух кунта!

Ҫуллахи каҫ

Пархатарлӑ ӑшӑ каҫ... 



Аслӑ тӳпе маччинче 

Вӗт ҫӑлтӑрсем йӑлкӑшаҫ... 

Пурте канать ҫӗр ҫинче.

Тапхӑр кӑна варкӑшса 

Уҫӑ, нӳрӗ ҫил килет. 

Ҫулҫӑсене хускатса 

Алхасса пек вӑл иртет.

Анчах вӑрман хушшинче 

Пӗр шӑпчӑк ҫеҫ шӑпланмасть; 

Уйра, ҫырма пуҫӗнче, 

Карӑш автать — чарӑнмасть.

Ҫ. Элкер
Çуллахи ҫумӑр

Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр ҫуса
Ҫӗр кӑкӑрне шӑварать.
Иывӑҫ-курӑк хавасланса
Хӑвӑрт пӗве ярӑнать.

Куштӑрканӑ ҫамрӑк вӑрман
Ластӑртатса силленет.
Улӑх тӑрӑх ешӗл ҫаран
Чечексемпе витӗнет.

Ҫ. Элкер
Тӑри юрри

Ҫететтин, ҫететтин,
Ҫитрӗм, ҫитрӗм ӗнтӗ тин...
Ҫак ҫӗршыва асилтӗм,
Хӑвӑрт вӗҫсе эп килтӗм;
Пин ҫухрӑмсем ярӑнтӑм,
Тем те курса савӑнтӑм.
Ҫететтин, ҫететтин,
Çитес ҫӗре ҫитрӗм тин...

Ҫ. Элкер
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 курӑнайчӗ —
Ҫӗр-шыв савӑнать;
Ял ҫынни вӑранчӗ,
Ӗçе тытӑнать.

В. Энтип
Мамма

Шӑп каҫ пулса килнӗ чух
Атте-анне килте ҫук.

Ак мана хӑратма
Тӗттӗмрен тухать мамма!

Ак пуҫлать йӑшӑлтатма —
Ай, тискер иккен мамма!

Тӗксӗм сӑнлӑ — тӗтӗм пек,
Хӑрӑмланнӑ пӗтӗмпех.

Сарӑлать,
Пӗрӗнет,
Сассӑр пырса перӗнет.

Капланать,
Ҫаврӑнать,
Ман умрах чарӑнать!

Те вăл тир тӑлӑппа,
Те тавӑрнӑ кӗрӗкне —
Те мӗлке,
Те упа,
Чӑр пӑхать тӗкӗрпеле!

А. Юман

Чи тутли

Пӗчӗк Лена тӑрмашать, 

Кукамӑшне пулӑшать. 

Ҫатми ҫине ҫу сӗрчӗ — 

Пӗҫерет-мӗн икерчӗ.

— Эп кун пеккине курман, 

Питӗ тутлӑ-ҫке... Аван!.. — 



Терӗ Лена савӑнса 

Икерчӗне тутанса.

Пуплешет ват ҫын унпа:

— Ху пӗҫернӗ, ҫавӑнпа...

А. Юман
Чӗкеҫ чӗлхи

Пӗчӗк хӗрӗмҫӗм Натюк,
Калаҫма сан чӗлхӳ ҫук.
Анчах эсӗ ан кулян,
Час чӗлхеллӗ те пулан.

Ав куратӑн-и, хӗвел
Сан ҫине пӑхса купать.
Хӗрӗм, кур, тӑрсам чӗвен, —
Ҫыр ҫамки хура пулать.

Инҫе мар пек кӗтмелли...
Ҫуркунне сана валли
Чӗлхе кӳрӗ те чӗкеҫ —
Калаҫмашкӑн пуҫлӑн эс.

Г. Юмарт

Ача-пӑча хулинче

Чуччусем кунта тем чул, 

Мӗн тӗрли кӑна ҫук пуль! 

Шикленеттӗмччӗ ларма, 

Хӑнӑхрӑм та ярӑнма 

Сулӑнтӑм ҫӳлтен ҫӳле 

Сывлӑшӑм пӳлӗнмелле. 

Тӗрлӗ пӗчӗк кӑруҫҫел — 

Ҫаврӑнма кӑна эс пӗл: 

Е тытса пыр карлӑкран, 

Е сиксе лар аякран. 

Пӗринче, чӑнах, тӗнче 

Чалӑшмашкӑн тытӑнчӗ. 

«Ытлашши эс ан васка, —

 Тет атте лӑпка-лӑпка,

 — Йӑлӑхсассӑн ярӑнса 

Ыттине кур чарӑнса».



 Пӗчӗк ӑйӑр — ҫил ҫунат 

Ҫӗкленет те усӑнать, 

Пускӑчне пусма кӑна 

Ан шелле эс вӑй-хална. 

Кӗнекепе юмахри 

Паттӑрсем те тем тери 

Илӗртеҫҫӗ кӑмӑла: 

Улӑп ачи йышпала 

Туслашма шутланӑ та, 

Ачасене вӑл кунта 

Кӑтартать хастарлӑхне — 

Карӑнтарать уххине. 

Ҫывӑхрах — Лапшу Ҫтаппань, 

Таврӑнать вӑл сунартан: 

Ларнӑ ҫунашки ҫине, 

Кӳлнӗ хӑй куянсене. 

Юлан утҫӑ Сентти пур, 

Кӗвентине пит маттур 

Утланса вӑл чуптарать, 

«Пӑрӑнӑр!» — тет, кӑшкӑрать... 

Пӗчӗккисен хулинче 

Тӗлӗнмелли — пӗр тӗнче!

 

Г. Юмарт
Пӗчӗк туратна памӑн-ши мана?

Лапсака йӑмра

Сарӑ кӑчкӑра.

Уншӑн сар хӗвел - -

Имлӗхлӗ эмел.

Ӗнтӗ иртенпе

Пинӗ-пинӗпе

Ылтӑн хурт сӗрлет.

Пыл шӑрши кӗрет.

Чӗлтӗр ҫулҫӑсем —

Вӗлтӗр ҫунатсем —

Хускалмаҫҫӗ-ха,

Сас тумаҫҫӗ-ха.



Ҫамрӑкрах турат

Симӗсрех тӑрать.

Эй, йӑмра, йӑмра!

Темшӗн чунӑмра

Кӗвӗ вӑранать,

Кӗвӗ шӑранать.

Ман шӑхличӗпе

Шӑнкӑрч сассипе

Шӑхӑртас килет,

Сас парас килет.

Пӗчӗк туратне

Памӑн-ши мана?

Г. Юмарт
Пирӗн ялта

Пирӗн ял йӑмраллӑ,
Йӑмрисем йӑваллӑ,
Йӑвисем кураклӑ,
Куракӗсем чӗпӗллӗ,
Ах, чӗшшсем —
чӑр! та чар!

Г. Юмарт
Кӗтерне

Илсе пачӗ те анне
Пурҫӑн тумлӑ пукане,
Тирпейлерӗм краватьне,
Тек чупатӑп ун патне.
Ачашлатӑп ун ҫӳҫне,
Ҫитеретӗп ҫимӗҫне.
Е юрлатпӑр хӑш чухне,
Е ташлатпӑр ташшине.
Вăл итлет эп хушнине,
Тӑн! тӑнлать каланине.
Вăл ман пепкем вырӑнне,
Ячӗ унӑн — Кӗтерне.

Г. Юмарт
Хурсем

Кикак-кикак шурӑ хур,
Ҫӳл ту ҫинче кашкӑр пур,
Шалӗсем ун шак-шак-шак!
Сире тытса кайӗ ак.
Вӗҫсемӗрччӗ шурлӑха,



Ан лексемӗр хурлӑха.
Тимлӗ пулӑр ту ҫинче,
Тилӗ-кашкӑр патӗнче.

Г. Юмарт
Автан

Кикириккик сар автан
Кикки-рик! тесе ҫӳретт
Пырне хырса кӑшкӑрать,
Ачи-пчи выҫса вилет.
Ку арманне авӑртмасть,
Ҫӑнӑхне хатӗрлемест.
Ҫӑкӑр мӗнрен пӗҫерес?

Г. Юмарт
Купӑс

Ман купӑсӑм ӑҫтарах?
Вăл иккен хам аллӑмрах.
Ун тӳмине пуссанах
Ахӑлтатать ах-хах-ах!

Ҫук иккен, вӑл купӑс мар,
Хам пепкем кулма хастар.
Эп купӑсҫӑ пулӑп тет,
Ташлӑп, юрлӑп, выльӑп тет.

Г. Юмарт
Ик çура

Чупрӗ тухрӗ — пӗлӗр-и? —
Пӗчӗкҫеҫҫӗ тем ҫури.
Хӑй ун-кун пӑхса илет,
Шур ҫӑмха пек сиккелет,
Ҫӗр ҫумне те йӑпшӑнать,
Сыххӑн-сыххӑн шӑвӑнать.
Ӑнсӑртран хура ҫӑмха
Сикрӗ пычӗ ҫывӑха.
Хай пуҫларӗҫ выляма —
Пӗр-пӗрне хӑвалама.
Шурри тарчӗ тӗм хыҫне,
Мяв-мяв! терӗ вăл лешне.
Хамлатса ҫӳрет хури,
Лешӗ халь чӗнмест юри.

Г. Юмарт
Тыт мана!

Эй, чуп, хӑвала!
Пирӗнпе пӗрле выля!



Уруна мӗн-ма аран
Сӗтӗрсе утса пыран?
Чирлӗ-чирлӗ сын пекех
Эс ҫӳретӗн тек-текех.
Пул вӑр-вар, ан пул лӳппер,
Спортсмен пек эс ут чипер.
Эй, чуп, хӑвала!
Пирӗнпе пӗрле выля!
Эпӗ тарӑп — тыт мана,
Тытӑп эп вара сана.

Г. Юмарт
Сив хӗле ал сулӑр!

Хӗл юр сапрӗ, сапрӗ
Пӳлмене шӑлса.
Ҫӗнӗрен шуратрӗ
Таврана савса.

Ашшӑн уйрӑласшӑн
Вăл пирӗнпеле:
Ҫупӑрлать ачашшӑн
Мамӑк аллипе.

Шурӑ юрӗ ӳкрӗ, нӳрӗ,
Шултӑра, ҫемҫе.
Эй, тухсамӑр, ҫӳрӗр
Ун ытамӗнче!

Перкелешӗр, выльӑр
Юлашки юрпа,
Сив хӗле ал сулӑр
Ырӑ кӑмӑлпа.

Г. Юмарт

Кӑсӑя

Чӑнк-чӑнк-чӑнк!

Такам шаккать.

Пӑхрӑм та чӳречерен —

Кӑсӑя иккен таккать.

Йыхӑрать мана пӳртрен:

- Эй!

Чи-чӳ!

Чӗв-чӗв-чӗй!

Кур-ха:



Кунӗ —

Хип-хитре.

Урама тухсамччӗ,

Эй!

Мӗн сӗнксе ларан пӳртре?.. 

Ах, чӑнах та урамра 

Ытарма та ҫук аван! 

Шыв шаркать-мӗн лапамра, 

Йӑл кулать хӗвел паян. 

Кӑсӑя туссен сасси 

Янӑрать ҫинҫен-ҫинҫен.

Г. Юмарт

Кайӑк юрри

Чи-чӗв-чи! Чи-чӗв-чи!

Ан пырсам тӗм патне, 

Ан хӑрат чӗпсене! 

Ах, ан тив,  Ах, ан тив 

Эсӗ ман йӑвама,

 Хӗрӗме-ывлӑма! 

Эсӗ, улӑп этем, 

Мӗскӗне шеллесем: 

Эп, ан тив, пӗчӗкскер, 

Сан пекех чӗрӗскер. 

Пурӑнасшӑн эпир, 

Савӑнасшӑн каҫ-ир. 

Ах, ан тив! Ах, ан тив!

Г. Юмарт

Хӗрлӗ кайӑк

Кӑсӑя юман ҫинче 

Сиккелерӗ пӗр кана. 

Ешӗл ҫулҫӑ хушшинче 

Ҫӑмӑл мар тупма ӑна.

— Симӗс кайӑк, акӑ кур: 



Симӗс ун ҫуначӗсем, 

Пӗсехи ҫинче ун пур 

Сарӑ-сарӑ тӗкӗсем, —

Терӗ пӗчӗк Эрнепи. 

— Эпӗ — хӗрлӗ кайӑк, — тет. 

Шӑлкалать хӑй тумтирне, 

Кӑсӑя пек сиккелет.

Хӗрлӗ тутӑр та пушмак, 

Хӗрлӗ тӗслӗ ун кӗпе. 

Кайӑк пек ҫунат сулма 

Хӑлаҫланать аллипе.

Юхма Мишши 

Ӑмӑрт кайӑк

Ӑмӑрт кайӑк, ӑмӑрт кайӑк, 

Эс таҫта вӗҫсе каян. 

Ил мана хӑвпа пӗрле 

Тӳпене ҫӳле-ҫӳле.

Юхма Мишши 

Вӑкӑр

Никама ямасть патне, 

Хӑмсарать мӑйракипе.

— Кашкӑртан пӑрусене

Эп сыхлап, — тет, — кунӗпе.

Юхма Мишши 

Кӑркка

Кам та кам шӑхӑрать, 

Вӑл мана тарӑхтарать. 

Пырса сӑхӑп эп ӑна — 

Чи курайман тӑшмана.



Юхма Мишши 

Кушак

Мяу, мяу хӑй кӑна 

Мансӑрах хӑйма ҫиет. 

Кун пек тутлӑ хӑймана 

Манӑн та ҫиес килет.

Юхма Мишши

Лаша

Эй, ачам, атя утлан, 

Ҫил пек вӗҫтерер. 

Иксӗмӗр акатуйран 

Парнепе килер.

Юхма Мишши

Пӑрчӑкан

Ман пек маттур хӗрсене 

Пӑрчӑкан пек тееҫҫӗ.

 Эп ҫапла пит маттуррине 

Вӗсем ӑҫтан пӗлеҫҫӗ?

Юхма Мишши

Ҫерҫи

— Чим-чим-чим! — тет ҫерҫи. 

— Кам кунта пахча хуҫи? 

Кантӑр та акма пӗлмен, 

Тырӑ-пулӑ ӳстермен.

Юхма Мишши

Ҫӗлен

Манран ҫынсем пурте хӑраҫҫӗ, 



Мана усал тесе вӑрҫаҫҫӗ. 

Калам-ха чӑннине, туссем, 

Сӑхмастӑп эп тӗкӗнмесен.

Юхма Мишши

Шӑпчӑк

Таврара унччен пит шӑпчӗ. 

Вӗҫсе килтӗм те эп, шӑпчӑк, 

Тӗрлӗ юрӑ шӑрантартӑм, — 

Ҫынсене хаваслантартӑм.

Юхма Мишши
Кача-кача качаки

— Кача-кача-качаки,
Шӑлтӑр-шӑлтӑр мӑйраки,
Тӑпӑр-тӑпӑр тяпписем, —
Ӑҫта каян, пӗлтерсем?

— Эпӗ ялти кӗтӳ пуҫ,
Часах килет шурӑмпуҫ,
Ертсе мӗн пур выльӑха
Каяс тетӗп улӑха.

Юхма Мишши
Ӗне

Му-ук! та му-ук! тесе ӗне
Васкаса утать килне.
Ҫитересшӗн вăл сӗтне
Пирӗн пӗчӗк пепкене.

Юхма Мишши
Пӑтӑ пӗҫерет чакак

Чак-чак чакак,
Пӑтӑ пӗҫерет чакак,
Хӳрипеле пӑтратать,
Сӑмсипе тӑвар ярать,
Хӑнасем пухма шутлать,
Ик урипе шут хурать:
Чӗнетӗп чанана,



Чӗнетӗп автана.
Курака чӗнместӗп,
Ҫӑхана чӗнместӗп.
Тата кама чӗнес?
Ҫак пӑтта ҫитерес?
Шутлать-шутлать,
Ҫапах шутласа пӗтереймест.
Шутлать-шутлать,
Тата кама чӗнмеллине пӗлеймест.
Чӗн мана
Хӑнана.
Вӗрентӗп сана
Шут шутлама.
Пулӑшӑп сана
Хӑна пухма.

Юхма Мишши
Парне

Ӳкеретӗп, ӳкеретӗп,
Иртенпех эп тертленетӗп.
Касрӑм лартрӑм шурӑ пӳрт,
Ытарма ҫук чаплӑ пӳрт:
Тултан сакӑр кӗтеслӗ,
Шалтан тӑватӑ кӗтеслӗ.
Ҫичӗ кантӑк кастартӑм,
Кӗленчине ларттартӑм.
Шурӑ пӳртре вылятӑп,
Чӳречерен пӑхатӑп.
Анне ӗҫлет юнашар,
Манран пӗртте инҫе мар.
Анне, сансӑр ман кунта
Ларас килмест тупата.
Кӗр кунта
Ман пата.     
Анне, сана чĕререн
Парне пултӑр ҫак кермен.
Эпир иксӗмӗр вара
Пурӑнар ак шур ҫуртра.

Юхма Мишши
Ыйтрӗ ывӑлӑм манран

Ыйтрӗ ывӑлӑм манран:
— Тӗрлӗ тӗслӗ пӗлӗтсем
Каҫхине ӑҫта ҫывраҫҫӗ?
—  Йӑлӑмра,
Атӑл леш енче.
Тӗрлӗ тӗслӗ пӗлӗтсен,
Ывӑнми ҫул ҫӳренсен,
Унта пур хӑйсен керменӗ.
Ҫутӑ уйӑх ҫав ҫуртра



Пурӑнать тет нянькӑра.

Ҫут хӗвел канма кайсан,
Сӑрт хыҫне анса ларсан
Пӗлӗтсем ыйха путаҫҫӗ.
Ҫутӑ уйӑх ҫеҫ вара
Ҫывӑрмасть тет ҫав ҫуртра

Сиктерет вăл сӑпкине
Юрласа хӑй юррине.
Уйӑх юррине илтсессӗн
Сил ачи те ҫав ҫуртрах
Ҫывӑрма выртать часрах...

Ыйтрӗ ывӑлӑм манран:
— Тӗрлӗ тӗслӗ пӗлӗтсем
Ирхине епле тӑраҫҫӗ?
Хуравларӑм:
— Ҫут хӗвел
Вӑратать хӑй вӗсене.

Юхма Мишши
Хӑрамастӑп сивӗрен

Сивӗрен те хӑрамастӑп,
Урама тухса чупатӑп.
Эп текех пӗчӗк мар,
Эп хӑравҫӑ та мар.

Хӗл Мучи пите-куҫа
Чӗпӗтет те чӗпӗтет.
Кӗрӗк аркине уҫать,
Пилӗкне шӑнтам-ха тет.

Хӑрамастӑп сивӗрен
Пурпӗрех.
Ярӑнатӑп сӑрт ҫинчен
Пурпӗрех.
Ҫунашка ҫине ларатӑп,
Сил пек вӗҫтерсе анатӑп.

Сил ачи хӑлхаран
Шӑхӑрать.
Пит-куҫран та мӑйран
Тӑрмалать.

Пӗр-пӗччен пулсассӑн та,
Ҫав тери шӑнсассӑн та
Урамран тарса халех
Эп кӗместӗп пурпӗрех.



Юхма Мишши

Шурут

Шурӑ юр пек ман Шурут. 

Ҫӑлтӑр пур ҫамки ҫинче, 

Хура йӗр — урисенче. 

Шурӑ хут пек ман Шурут.

Ташласа кӑна тӑрать, 

Пуҫне вӗҫӗмсӗр ухать. 

Вӑхӑт-вӑхӑт кӗҫенет, — 

Ял урамӗ чӗтренет...

— Мӗн пулчӗ сана, Шурут?

— Акатуй пуҫланасса кӗтетӗп. 

Хам пата лашасене чӗнетӗп.

— Мӗн тума чӗнетӗн, Шурут?

— Ӑмӑртма. Ӑмӑртура мала тухма.

— Мӗншӗн пит мала тухасшӑн эс, Шурут?

— Парне илме.

— Мӗншӗн парне кирлӗ-ха сана, Шурут?

— Сана парнелеме.

Епле лайӑх ут пур ман.

Халиччен,

Ҫак таранччен

Ун пек чаплӑ ут курман.

П. Ялкир

Ирхи зарядка

Илемлӗ плошадка 

Пӗве хӗрринче. 

Кӗтет физзарядка 

Пире ир ҫинче.

Епле сывлӑш уҫӑ! 



Хӗвел йӑл кулать. 

Строя пирӗн ушкӑн 

Васкавлӑн тӑрать.

Команда парсассӑн 

Хавас ачасем. 

Чӗкеҫ ҫунатланнӑн 

Выляҫ аллисем.

Зарядка тӑватпӑр 

Эпир ирсерен 

Вӑй-халлӑ та паттӑр 

Пулма пӗчӗкрен.

П. Ялкир

Качака

Пахчана пӗрре васкавлӑн 

Качака пырса кӗрет. 

Ҫимӗҫе калать ҫав каскӑн: 

«Эп ҫиетӗп, — тет, — сире: 

Купӑста, салат, 

Сельдерей, шпинат». 

Вӑрӑм хулӑ илтӗм эпӗ 

Ҫаптарма качакана. 

-Ҫимӗҫ ӳстерме сӗнетӗп 

Сӑтӑрҫа хӑйне ӑна: 

Купӑста, салат, 

Сельдерей, шпинат.

П. Ялкир
Семье

Пӗрре — асанне,
Иккӗ — асатге,
Виҫҫӗ — атте,
Тӑваттӑ — анне,
Пиллӗк — Валя аппа,
Улттӑ — шӑллӑм, Ҫтаппан,
Ҫиччӗ — эпӗ, Клавье.
Ак пӗтӗм ҫемье.

П. Ялкир



Тӑмра

Тинкӗл-тинкӗл тӑмра
Тинкӗлтетет аллӑмра.
Тантӑш, эсӗ ташла,
Тӑпӑртат чӑвашла.

П. Ялкир
Параппан

Ман аппаҫӑм — параппанҫӑ —
Ҫапнӑран
Пӑнтӑр-пӑнтӑр сасӑ пачӗ
Параппан.

П. Ялкир
Купӑс

Ай ку купӑс питӗ лайӑх!
Ӑна эп те янратайӑп.
Тӑскалам-и пӗрмине,
Эсӗр юрлӑр юррине.

П. Ялкир
Ташӑҫсем

Эпир ӑста — юрӑра,
Пултаруллӑ — ташӑра.
Ри-та, ри-та, рита-та,
Пултаруллӑ ташӑра.

П. Ялкир
Савӑнӑҫ

Эс утан,
Эп те утап.
Пускалаҫҫӗ урасем
Тяп-тяп-тяп.

Эс ташлан,
Эп те ташлап.
Ал ҫупаҫҫӗ юлташсем
Шап-шап-шап!

Эс юрлан,
Эп те юрлап.
Иккӗн юрлама аван.
Ай-я-я!

Эс савнан,
Эп те савнап.
Эх, юрлас килет ялан.



Ля-ля-ля!

П. Ялкир
Ташӑ

Алла-аллӑн тытӑнса
Тӑтӑмӑр карталанса.
Ташӑ кӗвви калатпӑр,
Пурте алӑ ҫупатпӑр.

Харсӑр ташӑҫӑ, Кӗҫтук,
Ташлама часрах эс тух.
Кӗҫ сан хыҫҫӑн эпӗр те
Ташша тухӑпӑр пурте.

Пит аван ташлать Кӗҫтук.
Эх, унран маттурри ҫук!
Алӑ ҫупӑр харӑсрах.
Ташлӑр пурте хавасрах.

П. Ялкир
Эмел

Амӑш ӗҫтересшӗн
Павӑла эмел:
«Ӗҫ те — час вӑй илӗн
Тет сана хӗвел».

Кантӑкран шаккарӗ
Уҫӑ ҫил ӑна:
«Выляма чӗнетӗп
Сывалсан кӑна».

Павкӑн вылямашкӑн
Пит каяс килет.
Йӳҫӗ-ҫке эмелӗ —
Вăл ҫавах ӗҫет.

П. Ялкир 

Ҫумӑр ҫӑвать

Тахӑш пӗлӗт витрине 

Тӑкса ячӗ ирхине. 

Шӑпӑр-шӑпӑр 

Ӑшӑ ҫумӑр

Шӑварать уй-хирсене.

Нӳрӗк ыйтнӑ тырӑсем, 



Ҫумӑрпа шав киленсе

Ҫил вӗрӳҫӗн 

Хӳхӗм-хӳхӗм 

Хум чуптарчӗҫ чӳхенсе.

Ҫичӗ тӗслӗ асамат

Пусӑ урлӑ карӑнать.

Вӑл ир кӳлӗм

Хĕпĕртÿллĕн

Хир ешернине сӑнать.

П. Ялкир 

Палӑк

Чыс туса пуҫа пӗкетпӗр 

Хаклӑ палӑк умӗнче. 

Чечексем ҫитӗнтеретпӗр 

Тӑрӑшса ун ҫумӗнче.

«Салтаксем кунта ҫывраҫҫӗ», — 

Тет хуллен ват асатте. 

Утнӑ-мӗн вӗсем вут витӗр 

Чаплӑ Ҫӗнтерӳ патне.

Паттӑрсем мире сыхланӑ, 

Хунӑ пирӗншӗн пуҫне. 

Пӑхаттирсене кам манӗ? 

Палӑк упрӗ ыр ятне.

В. Ямаш

Ӑшӑ ҫумӑр

Тӗксӗм пӗлӗт хӑпарать 

Ешӗл йӑлӑмран... 

Шӑпӑр-шӑпӑр шӑварать 

Ҫӗр питне, куран.

Шӑркаланнӑ ыраша 



Сарӑ тӗс кӗрет. 

Инҫетре вылять ӑрша, 

Йӑл та йӑл ҫиҫет.

Ҫӗн вӑй-халлӑн ешерет 

Ытарми тӗнче. 

Ӑшӑ ҫумӑр... Хӗпӗртет 

Пурте ҫӗр ҫинче.


