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УМСӐМАХ.

Пнрён Т)ӑваш ткулӗсен р  илемлӗ литтераттурӑ х ал и р ен  
те сарӑлсах ҫитеймест. Вӑл ӗҫ, пӗр йен^ен, ^ӑвашла ҫырнӑ 
идемлӗ литтераттурӑ сахаллин^ен килет; пирӗн хушшӑмӑрта 

идемлӗ диттераттурӑ ҫыракансем нумайах мар, ҫитменнине 
тата '§ӑвашла илемлё литтераттурӑ ҫырмалли йӗркесем те 
татӑлсах пётеймен-ха. Тепёр йен^ен— иирӗн 'вӑвашсем илемлӗ 
литтераттурӑ, усӑллине аванах пӗлсе ҫитеймен-ха. Нумайӗшё 
влемлӗ литтераттурӑ йурӑсент3е кйна кирлё теҫҫӗ.

Авантарах шухӑшласа пӑхсан, пирён ^ӑвашсемшён илемлӗ 
литтераттурӑ кирли паллах.

Пирӗн ^ӑваш илеме йуратат. Вӑл илемлӗ сӑмаха йаланах 
хӑйӗн йуррисент;е, халлапёсен^е, тёрлӗ калавсен^е тата урӑх 
тёрлӗ йапаласение те питӗ аван кӑтартса пыра¥. Калаҫнӑ 
•sjyxHe йаланах тӗрлӗ калавсем, йе тата илемлӗ сӑмахпа 
тӗрлӗ йапаласене танлаштарнисене сӑмах хушшине хутӑш- 
тарсах пыра¥. Ҫапла ӗнтӗ пирён -ҫӑвашсемшён илемлӗ лите- 
раттурӑ кирли унӑн пурйнӑҫӗн^енех курӑнса пыра¥.

Тепӗр йен^ен— илемлӗ сӑмах питӗ усӑлдӑ йапала. Вӑл 
ҫыннӑн кӑмӑлне ҫемҫетсе йарат, йӑвӑр хуйхӑра ҫынна 
йӑпатат, ырра-авана вӗрентсе нырат. Йе тата ҫыннӑн кӑмӑлне 
ҫӗклентерсе йарат, пурнӑҫа мӗнле ҫӗнетмеллине систерет.

Ҫавӑнпа нирӗн агр-пӑ;§асене ҫамрйкранах илемлӗ литте- 
раттурӑ парса пымалла, унӑн уссине кӑтартса памалла. 
Илемлӗ литтереттурӑна вулаттарса, а^а-пӑ^асене уҫӑлтарса 
йамалла.



А н р х  пирӗн рваш сен  илемлӗ литтераттурӗ н умай ах 
мар. Пуррисене те ^ылайёшне вырӑслин-рн куҫарнӑ. ВыРӑс- 
линрн  куҫарнӑ илемлӗ литтераттурӑ тем тӗрлӗ аван пулсан 
та, 'йӑваш пурнӑҫне, унӑн шухӑшӗсене тӗплӗ кӑтартса 
параймас!', ^ӑвага 'вӗрине тивеймест. Пирӗн ^ӑвашсен хамӑрӑн 
илемлӗ литтераттурӑ кирлё. Пирён халӑх хуншшнт}е вӑл 
литтерсттурӑн пуҫламӑшёсем пур. Ӑна аванлатса йамалла. 
А рсен е хамӑр ялемлё литтераттурӑ тӑрӑх вӗрентсе пырсан 
усси те ытларах пулас пек туйӑнат, ӗҫӗ те 'ҫылай ҫӑмӑлланса 
кайӗ.

Х а .р и  вӑхӑтра пирӗн шкулсенр илемлӗхе вёренесси кирли 
пуриншен те паллӑ. Ҫӗнӗ прокраммӑсемпе вӗрентнё '§ух та 
илемлёхе вӗрентесси кирлё.

Пирӗя ш кулсенр ҫӗнӗ прокраммӑсем ҫулталӑк в ӑ х ӑ р  май, 
а р - п ӑ р  пурӑнакан вы рӑнсенр пулса пыракан йапаласем тӑ- 
рйх вӗренме хушаҫҫӗ.Илемдӗхе те ҫав майах вӗрентсе пымалла

Ҫак -илемлӗ сӑвӑсен пухги ппрӗн тк у л сен р  илемлӗхе 
вӗрентес ӗҫре нумай усӑ пама пултарӗ.

П уринрн  малтан ҫак илемлӗ сӑвӑсен пуххи хамӑр р в а ш  
пурӑнйҫне, хамӑр р в а ш  хуш ш ш гр ҫӗр-шывсене, ҫут ҫанталӑха 
кйтартса паратх Пирӗн рваш сем  ёҫленине, ӗҫ п атӗн р  мёи 
шухӑшланнне, мён ҫине шанса ӗмӗтленсе тӑнине кӑтартса 
пырат. Ку йапаласем ҫшгҫен пирён ш кулсенр верентнё 
вӑхӑтра каламасӑр хӑвараймастпӑр. Вӑл йапаласем ҫи н р н  
калаҫнӑ gyx, ҫак илемлӗ савӑсен пуххинр ҫтихсене вуласа 
пыма пула¥.

Унтан тата пирӗн шкулсенр тӑтӑшах савӑнмалли каҫсем, 
ҫиектаккӑ.рем тӑваҫҫӗ. Ун пек вӑхӑтсенр вӗренекен ар сем  
тӗрлӗ ҫтихсем вулаҫҫӗ. Ку ёҫре те ҫак илемлӗ сӑвӑсен пуххи 
питӗ усӑллӑ, пулассӑн туйӑна?.

Йулаш кинрн, тата, ҫак илемлё сӑвӑсен иуххине вӗренекен 
ацасем шкул тулаш ӗнр те вулама пултараҫҫё. Унта та ку 
кӗнекен усси пулассйн туйӑна¥. Ӑна вуласа хййсен рдхи- 
ҫӑварне уҫӑлтарса йама пултараҫҫӗ, тӗрлӗ йапаласем ҫи н р н
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темӗн-тӗрлӗ илемлӗ сӑмахпа питӗ килёшӳллё калама пулнййӗ 
пӗлеҫҫӗ. Сӑмахран каласан, ҫамрӑксен вӑййи ҫинрн  ҫак 
йлемлӗ сӑвӑсен пуххине ҫыракан ак мӗнле кӑтартса парат:

Купӑс калат, ҫӗмӗрӗлет,
Вӑйӑ ҫупат аллине.
— Ники-ники!.. купӑс сасси,
Шарт-шарт!.. шарт-шарт!.. ал сасси.
Хӑшӗ алй ҫупаҫҫӗ,
Хӑшӗ ташша йараҫҫӗ.

Вӑйӑ шавлат, шав ш авлаг 
Урам хушши йан йанрат...

Йе тата „Ҫёртмере", „Утӑра“ ҫынсем ёҫленине питӗ 
аван кӑтартса нарат.

— 'рш ш ӑн-рш ш ӑн!.. рш ш ӑн-рш ш ӑн!..
Кӑшт-кашт... шӑн-шан!.. кӑшт-кашг... шан!..
Ҫава сасси йанӑрат,
Иешӗл улӑх шав нгавлат.

Вӑйла х р еср н  аллинҫе 
Ҫ ивр  ҫава ывтӑнат.
Ҫава сулӑннӑ майпе 
Курӑк пӗрмай тайӑлат...

Ҫакӑн пек ҫырнисене вуланӑ 'gyx епир црӗксӗрех пур&нӑҫа, 
ёҫе астуса илетпёр, хамар шухӑшпа таҫта утӑ ҫулнӑ 
вырӑнсене кайса лекетпёр, хамӑр та утӑ ҫуласшӑнах пул- 
атпӑр. Ӑна курса-вуласа пирӗн ар сем  те ҫавӑн иекех 
пулаҫҫӗ, вӗсем те ҫав майлах ӗҫ ҫи н р п  шухӑшлаҫҫё. Кун 
пек кӑтартса панипе епир ар -п& рсене ӗҫе те ҫыпӑҫтарса 
йама пултаратпӑр, пуринрн ытла ёҫе йуратакан тӑватпйр 
Мёяшӗн тесен автӑр сӑмахёпе,—

Пӗтём телей—ёҫре:

Канӑҫ пирӗн—ӗҫре.



Кил хущ ш инр уйра 
Тар тухад ан  ёҫле.
Ҫӗр телейӗ— ёҫре!

Ҫапла ӗнтӗ ҫак тухакан илемлӗ сӑвӑсен пуххи пирён 
ҫамрӑк ар с ен е  тӗрлӗ майпа пулӑшасшӑн тйрӑшат: гакулта 
та, килте те, пур ҫӗрте те илемлё сӑмахӑн ҫивӗ^ӗш не 
кӑтартса пырат, ӗҫлӗх халӑх пулма хушаг.

Ҫавӑнпа пирён шухӑшпа ку кӗнекене пурин те вуламалла, 
унӑн уссине илемне курмалла.

Ҫак кӗнекере аван йапаласемпе пӗрле кӑлтӑксем те тӗл 
пулкалаҫҫӗ. А н р х  вӑл кӑлтӑксем ытлашшийех мар пулё. 
Хӑшне пӗрне вулакансем хӑйсемех кӑтартса парёҫё. Вӗсене 
кӑтартса панӑшӑн автӑр та, епир те малтанах вулакансене 
тав-тӑватпӑр.

С. Леонтьев.



Ҫуркунне.

Хӗвел хытӑ пӗҫертет,
IIIan-шурӑ йур ирӗлет, 
Сӑртсем-тусем хуралаҫҫӗ,
Ҫурхи йур шывё кӗрлет.

Сӑртсем ҫи н р  ула-ҫӑла 
Иешӗл курӑк хӑпарат. 
Хирте таҫта, питё ҫӳлте 
Тӑри сасси илтӗнет.

Нал хуш ш инр, урам в а р н р  
А р - п ӑ р  хыт шавлат,
Ҫурхи шыва тытса р р м а  
Пур вӑйӗпе тӑрӑшат.

Кёреҫине йура ката¥,
Шыв ҫуракне пӑрахат. 
Шывӗ ӑна итлемест,
Йурне ҫурса ҫӗмӗрет. 

Aga-naga хыт кӑшкӑрса 
Унӑн хыҫҫйн 'оуптарат,
Airgax тепле ’gyncaccaH та 
Ҫурхи шыва ҫитеймест...

Хӗвел хитӑ пӗҫертет,
Шур йур ирӗлсе пётет. 
Сӑртсем-тусем сип-симӗс. 
Ҫурхи йур шыв кӗрлемест, 

1922 ҫ.



В ӑ й ӑ р а.

Хбвел iiHTje. Каҫ пул^ӗ... 
Унта-кунта урамра 
Хӗр а^асем пухӑнса 
Ш ӑрантараҫҫӗ йурра.
—Т)арӑнӑр йурлама,—тени 
Ҫав хушӑрах илтӗнет.
Вара вӑйӑ гаӑп пулат, 
Йурлама та 'рарӑнат...
—-А¥ӑр, тӑрӑр мӑшӑрпа, 
Пурте вылуӑр хуралла!—  
Пурте харӑс тӑраҫҫӗ, 
'Byna-’gyna выл,аҫҫё.
Вӑйӑ шавлат, шав шавлат, 
Урам тӑрӑх йан йарат.

Ҫывӑхарса айакран 
Купӑс сасс-и илтӗнет,—
— Купӑс килет, аи шуйхӑр, 
Xa.g т]арӑнӑр выдана,
Ан вӑтанӑр, йара парар, 
Пурте тӑрар тагалама!
Вара вӑйӑ лӑиланат, 
Щ уйӑхма та 'р,рйна¥...

Акӑ купӑссем ҫитрӗҫ. 
Пӗри йа^ӗ ташшине.
Купйс калат, ҫӗмрёлет,
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Вӑйӑ*) ҫупа¥ аллине.
— Ники-ники!., купйс сасси, 
Шарт-шарт!.. шарт-шарт!— ал сасси 
Хӑшӗ алӑ ҫупаҫҫӗ,
Хӑшӗ ташша йараҫҫӗ...
Ак ташласа ^арӑн^ӗҫ.
Пурте йурра пуҫларӗҫ:
Вӑйӑ шавлат, шавлат,
Урам хушши йан йанрат...

Щ ӑггрк саеси илтёнет,
Тул ҫутӑлни иалӑрат,
Вара йурӑ 'gapanaf,
Вӑйӑ киле саланат.
ТПӑгтҫӑк йурринне йурлаг,
Урам хушши лӑпланат.

1923 ҫ.

*) Вӑййри ҫынсем,



Ҫӑмӑр хыҫҫӑн.

Йӗри тавра уҫ сывлӑш...
Вӑр-вӑр туса ҫил вӗрет.
Пӗтсе ларнӑ пӗлӗтрён 
Вётӗ ҫӑмӑр пӗрӗхет.

У н тӑмламсем йӑлтӑр-йалтӑр 
Хӗвел ҫшгҫе выфаҫҫё, 
Вӑр-вӑр тӑван ҫил хӑва$пе 
'gacpax ҫӗре ӳкеҫҫӗ.

Хӑлтӑр-халтӑр аслати 
Халӑх Tjyime хӑратмаст. 
Йӑлтӑр-йалтӑр ҫиҫӗмб 
Урӑх ҫиҫни кураымаст.

Йӑвӑҫ курӑк тусанран 
Ҫӑмӑр шывпе ҫӑвӑнат',
Вара хӗвел пӑхсассӑн 
Уҫӑ сывлӑшпа сывлат.

Таика хура пӗлӗтсем 
Пурте пӗтсе лараҫҫӗ.
Ҫӗрте пурнан г̂ ӗр ■ҫунсем 
Уҫ сывлӑшпа сывлаҫҫӗ.

Йӗри тавра уҫ сывлӑш, 
Вӑр-вӑр туса ҫил вӗрет. 
Хура пӗлӗтсем пётнӗ 
Вӗт ҫӑмӑр та пӗрёхмест.

1923 ҫ.
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Вырш ара.

Хӗвел aH'ge... тӗттӗмлен^б. 
Иешӗл вӑрмая хурал^ё. 
Кӑнтӑрлахи ҫавра ҫил 
Таҫта кайса ҫухалт;ӗ.
Йал хушшисем шӑп пул^ӗҫ, 
Хир-вӑрмансем лӑпланрӗҫ. 
Унта-кунта ҫӑлтӑрсем 
Пӗлӗт ҫин^е курӑн^ӗҫ.’]  
Йешӗл улӑх варрищ е 
Йӑлт-йӑдт! туса вут ҫунатг, 
Йёри тавра а^а-щ а 
Ҫёр ҫӗмӗрсе йур йурлат. 
Хутран-ситрен йал йещен 
Йыт еассисем илтнеҫҫё. 
Ҫӑвар туллин кавлесе 
Утсем курӑк ҫийеҫҫӗ..-.

** *

Пӗлӗт хӗрри хёрелет, 
Кӑлшах тӑрсан шуралат. 
Канӑҫлӑха сыхлама 
Вара уйӑх xanapaf.
Тӳлек йухан шывсемпе 
Хир-вӑрманеем ҫуталаҫ. 
Ула-туӑла пӗлӗтсем 
Унта-кунта ҫухалаҫ.
Йешӗл улӑх варринре 
Йӑлт-йӑлт! туса вут ҫунат, 
Йӗри тавра атуа-пра



Тутлӑ ыйхӑ ҫывӑра¥.
Йал хушшин^е пит лӑпкй» 
Иытӑсем те вёрмеҫҫё. 
Машш... машш... сывласа 
Утсем канса выртаҫҫё...

** *

Ула-^ӑла пӗлётеем 
Хӑйамата кайаҫҫӗ, 
г|)ӑлтӑр-'{)ӑлтӑр ҫӑлтӑрсем 
Пытанмалла выл>аҫҫё.
Уйӑх ҫӳле хӑпарса 
Йӗри тавра ҫаврӑна¥.
Хура вӑрман хушшин^е 
ШӑптДк ыйхаран тӑрат.
— Ип'вак-ин'бак! треле-лле! 
Пӗрмай унтан илтӗнет.
Тул ҫутӑлни палӑрат,
Уйӑх ҫути ҫухалат.
Ула-тӑла пӗлӗтсем 
Хӑйамата кайаҫҫӗ. 
Г|)ӑлтӑр-Т)ӑлтӑр ҫӑлтӑрсем 
Пытанмалла вьцдҫҫӗ.
Йешӗл улӑх варрин^е 
Йӑлт-йӑлт! туса вут ҫунмасТу 
Тул ҫутӑлса кун килет,
Уйӑх урӑх ҫутатмаст.
Йешӗл вӑрман хушшшгце 
Ищак-^ак-^ак! илтӗнет; 
Ш ӑш рк йурлат йуррине,
Сӗм вӑрмана йан йарат.

1923 ҫ.
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Варианта.

Еиӗ уйпа пыратӑп...
Варман л арат ҫывӑхра.
Уҫӑ сывлӑш таврара,
Кайӑк сасси хулхара*).

Вӑрманалла ҫ.ывхарал 
Уҫ сывлӑшпа сывласа...
— Три-и...— тӑрр-тӑрр... — илтӗнет. 
(Тӑри йурлат ҫаврӑнса). 

Т)арӑнмасӑрах утрӑм...
Вӑрманалла еп^ҫитрём.
Хура вӑрман хыт шавлат,
Кайӑк-кӗшёк савннат.

Тӑратӑп еп итлесе...
Куккук автат хурланса.
— Куккук, тусӑм, авӑт-ха!
Мӗн Т)ӳл пурнӑп, кала-ха?—■ 

Аватма пуҫларӗ...— Шуйттан!..
Пиллӗк авӑтрӗ... Пӗтмен!—
Нихӑҫан та вӑл куккук 
Тёрёссине калас ҫук...

Алла сулса вӑрмантан 
Тухса кайрӑм хирелле.
Пуҫа ҫёре ркрӗм**) те 
Хӑвӑрт утрӑм килелле.

Хура вӑрман хыт шавлат. 
Кайӑк-кӗшёк савӑнат.
Пырса кёрет хулхана:—- 
Мӗскён куккук авӑтатт 
1923 ҫ.

*) Хӑлхара.
**) Усрӑм.
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Ҫуллахи ир.

Каш-каш туса сил вӗрет,
Иӑвӑҫ тӑрри силленет.
У ла^ӑл а  пӗлӗтсем,
Хӗвел тухӑҫ йещлеем,— 
Унта-кунта сирлеҫҫӗ,
Сапаланса кайаҫҫӗ...
Хӗвел хёрелсе тухат,
Йӑвӑҫ тӑрри ҫутала¥.
Тутлӑ ыйха ҫёнтерсе 
Халӑх ыйхӑран тӑра¥. 
Хир-вӑрмансем хушщшгҫе 
Кайӑк-кӗгаёк тапранат.
Йалта халӑх шав шавлат, 
Вӑрыан хушши йан йанрат:— 
Шӑкки-шакки!.. хӗлт-халт-халт!— 
Кил xyminnH'Fje илтёнет. 
Му-му-му-мму!.. Меке-кек!—
Урам тӑрӑх илтёнет. 
Ип^ак-шӑпцӑк савӑнса 
Сӗм вӑрмана йанратат;
Кранк!.. кранк!.. хура ҫӑхан 
Виле шырама кайат,
Хура курак карклатса 
Ун хыҫён^ен шӑвӑнат... 
Мӑрйесен^ен*) ҫӳлелле

*) TpyiiaceiTijCH.



Хура тетӗм хӑпарат.
Урам тӑрӑх пӗрмайах 
ВыЛ)ӑх-'ррлӗх уткалат.
Кӗтӳ пухйнса ҫитсен 
Кётӳҫ уйа хӑвалат...

Апат ҫисе тӑрансан 
Халӑх ӗҫе тытӑнат,
Ирхи куна каҫрнех 
Кӑткӑсем пек тӑрӑшат.
Хӗвел ҫӳле хӑпарат,
Сывлӑм шывӗ шат типет. 
Вӑштӑр-вӑштӑр вӗрен ҫил 
Йӑвӑҫсене хумхатат.
Ула-^ӑла пӗлӗтсем,—
Хӗвел тухӑҫ йен^исем,—
Пурте сирӗлсе пӗтрӗҫ,
Хӑйамата ҫухал^ӗҫ...
— Шӑкки-шакки!..— хӑлт-халт-халт!..— 
Йал хушшшгҫе шав тӑрат.
Шӑщуӑк ҫаплах савӑнса 
Сём вГфмана йан йарат.

1923 ҫ.
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Ҫуллахи каҫ.

Ҫӳлтен айала пӑхса 
Хӗвел пӗрре ҫаврӑн^ӗ,
Каҫ пулнипе,. васкаса,
Сӑрт ай ӗн р  пытан^ӗ.

Йал хушшин’р  савӑнса 
A'ga-na'ja тапран^ӗ. 
Хир-вӑрманта ывӑнса 
Кайӑк-кӗшӗк лӑплан^ӗ. 

Сӑрт айӗщ ен савӑнса 
Вара уйӑх курӑн^ӗ,
Пӗлӗт айне хупланса 
Хӑй ҫулёпе ш ӑвӑщ ё.

Хура вӑр.ман хурланса 
Ун ҫуттипе ҫутал^ӗ, 
Тӳлек шывалла пӑхса 
Хӑй мӗлкин^ен тёлӗн^ё. 

Хӑйне апат шыраса 
Ҫара ҫерҫи йарӑн^ӗ.
Улӑх тӑрӑх йанраса 
Карӑш сасси илтӗн^ӗ.

1923 ҫ.
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Кӗркунне.

i.

Вӑшшӑн-вӑштӑн ҫйл вӗрет, 
Иӑвӑҫ хӑрри хумханах.
Кӗрхи сивӗ хура пёлт*)
Пӗр ҫёрелле пухӑнат.

Ҫур-ҫӗр йен^ен йалалла 
Кӗрхи сивё ҫил вӗрет. 
Та^ка хура пӗлӗтрен 
Сивӗ ҫӑмӑр пӗрёхет.

Ҫӑмӑр кунӗпе ҫӑва'1,
Типнӗ ҫӗре йӗпетет.
Хӗвел пёлӗт айӗн^ен 
Хутран-ситрен пёхкала¥.

Ҫӗрте пурнан ■gep-gyna 
Хӑй ҫутхине кӑтартат, 
Кӑшхах пӑхсан, вӑханса, 
Пёлӗх айне пыханат.

Ир пулах хе, каҫ пулах.
Ҫӑмӑр пӗрмайах ҫӑва¥.
Пур ҫӗрхе хе йалсен^е 
Урам хушши шӑп тӑрах.

*) Пӗлӗх
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Ҫӑмӑр пӗрмай ҫунвпе, 
Ҫанталӑк та сивӗтет. 
Ҫилсем хыттӑн вӗрнипе, 
Йӑвӑҫ тӑрри саралат.

Хир вӑрмансем пушанаҫ, 
Кайӑк-кӗшӗк курӑнмаст... 
Ҫапла вара кӗр ҫитет,
Тёнце илем ҫухалат.

1921 ҫ.

II.

Кӗркунне ҫитрё, 
^е'бексем тиирӗҫ. 
Иӑвӑҫ-курӑксем 
Ҫаралса йулҫёҫ.

Саралса шана¥
Курӑк улӑхра;
Симӗссӗн курпат 
Ҫӗн кал-р. уйра.

Пӗлӗт туртӑнаТ1,
Хӗвел ҫутатмаст;
Сивӗ ҫил вӗрет,
Ҫӑмӑр ^аранмаст.

Пӗ^ӗк ҫырмара 
Шывсем кёрлеҫҫӗ.
Кунтан кайӑксем 
Вӗҫсе кайаҫҫӗ.

1923 ҫ.



Кӗркуннехи ҫёрле.
(сложное рондо).

Ҫӗрле... Ш тӗ тӗттӗм:
Хӑй ҫути те курӑнмаст.
Йал хушшин^е пит лӑпкӑ, 
Сасӑ-т,ёвё илтӗнмест...

Урам тӑрӑх нынӑ $ух 
Тем те курса илтеттём. 
Хал, нимӗн те илтӗнмест, 
Ҫӗрле... питӗ тӗттӗм.

Ҫаплах утап малалла...
Ҫын ҫӳрени палӑрмаст.
Пур ҫӗрте те пит тӗттём,
Хӑй ҫути те курӑнмаст.

Тӑратӑп еп итлесе...
Пур ҫӗрте те пит лӑпкӑ: 
Урамра пӗр ҫын та ҫук, 
Йал xyiHiniiHTje пит лӑпкӑ.

Пӑхкаласа тӑратӑп.
Ҫук... Нимён те курӑнмас¥. 
Пӳртре те питӗ лӑпкӑ,
Сасӑ-^ёвё илтӗнмест.

Епё пӳрте кӗретӗп,
Хам тӑшмана куратӑп... 
Лайӑх вӑхӑт тупас ҫук, 
Xajj, никам та курас ҫук: 
Ҫӗрде...

1922 ҫ.



Кӗрнунне йалта.

Ула-$ӑла хура пёлӗт 
Пӗр ҫӗрелле пухёнат.
Ашӑ вӑрӑм ырӑ кун 
Пӗрмай кӗскелсе нырат.

Хӗвел ӑшши ҫуккипе 
Кунсем сивӗ тӑраҫҫӗ. 
Xpec'gen ӗҫиен ҫыннисем 
Тул ҫутла^ҫен тӑраҫҫё.

Вы^ӑхсене пуҫтарсан, 
Анкартине куҫаҫҫё,
Хёвел ансаи, тӗттӗмдан 
Пӗр канмасӑр ӗҫлеҫҫӗ.

Ир пулсасан анкарн^е*) 
Tamrg сасси илтёнет, 
Йӗтем тӑрӑх тыр шӑлса 
Шӑпӑр-ҫулӑк вӗлкӗшет.

Йешёл йавӑҫ майӗпех 
Хӑй тумтирне хыватех, 
Ҫырмат-урам тӑршшӗпех 
Ш урӑ тётре таратех.

1922 ҫ.

*) Анкартищ;е.
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Хӗлле умён.

Йупа уйӑх вбҫнелле 
Кунсем сивӗ тӑраҫҫӗ, 
Ирпе-каҫпа пӗрмайах 
Йурпа ҫӑмӑр ҫӑваҫҫӗ.

Хура пӗлёт айӗн'§ен 
Хӗвел нӑхат хурланса, 
Ҫӑмӑр ҫума пуҫласан 
Пытанат вӑл вӑтанса.

Ирпе ҫунӑ шурӑ йур 
Хӗвед пӑхсан ирӗлет. 
'Ҫӑлтӑр-цӑлтӑр пӗлӗтрен 
Йӗпхӳ ҫӑыӑр пӗрӗхет.

Кил хушпшнце кашни кун 
Шӑкки-шакки илтӗнет, 
Урапасем пуҫтарса 
Хресҫен ҫуна. хатӗрдет.

Хутран-ситрен урамра 
Йытӑ-каг§ка ^упкалат.
A'ga-na'ga кашни к ,н  
Йур ҫӑвассине кӗтет...

Нумай тӑмас¥, хӗл ҫитет, 
Урам хушши йур тулат, 
Таса хирте хура ҫӗр 
Шурӑ тумтир тӑхӑнат.

1923 ҫ.
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X  ӗ л л е.

Aga-naga урамра 
Унта-кунта ^упкалат. 
Хӑшӗ хутаҫ ҫакнӑ та— 
Шкула хӑвӑрттӑн ута¥, 
Хӑшё-хйшӗ пёр ҫӗре 
Ш урӑ йура пуҫтарат. 
Пуҫтарат вӑл пӗр ҫёре 
Ш урӑ йура пӗрмайах, 
Вара унтан купалат 
Ҫын кӗлетки йевӗрлех. 
Хӑшё ҫуна туртнӑ та—  
Сӑрт ҫинелле ^уптара?, 
Ҫуни ҫине ларат те,
Сӑрт айнелле вӗҫтерет. 
Ҫуни хытӑ вӗҫнипе 
Вӑл ун ҫин^ен йӑвана?, 
Ха.р ҫёленӗ кӗрӗкне 
Ш урӑ йурпа йӗпетет... 
Киле т,уггса таврӑна¥, 
Апат ҫиме васкатат:
— Анне-анне, gacpax пар, 
Хырӑм питӗ выҫнӑ ман... 
Tjacpax апат ҫиме пар, 
Пайан сахал йарӑнман!— 
Апат ҫисен урама 
Каллех тухса вӗҫтерет, 
Йулташёсемпе пёрле 
Вӑл йур ҫинре йӑванат.

1922 ҫ.



А т а л .

Валтай с&ртне шӑтарса 
Ес кӳлёрен тухатӑн, 
Ҫеликертен*) пуҫласа 
Кӑнтӑралла йухатӑн.

Виҫё пин ҫур ҫухрйма 
Ес тӑсӑлса выртатӑн, 
Каҫпи тинӗс шывӗне 
Йухса пырса кёретӗн.

Тӑхӑр кӗпӗрне урлӑ 
Есӗ йухса выртатӑн,
Ҫывӑх пурнан халӑха 
Нумай ырлӑх кӑтартан.

Сан сылтӑмра—вӑрмансем, 
Судахайра— удӑхсем. 
Вӗсемпеле пёрмайах 
Ы рлӑх курат ёҫ халӑх.

Пӑр кайсассйн сан сшгҫе 
Пӑрахутсем ҫӳреҫҫё,
Мӗн пур ӗҫ халӑх ваади 
Вёсем тавар кӳреҫҫё...

*) Твер кӗп. Осташков 
уйесён'р кӳлӗ.
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Хӑвйк ёмёрӳ хӑрпипёщв 
Нумай шыва йухтартӑн. 
Хӑвӑн вӑйлӑ хум ҫин^е 
Паллӑ ӗҫсем кӑтартрӑн.

Нумай вӑрӑ-хурахсем 
Сан хум ҫин^е пурӑн^ӗҫ, 
Кимӗсене ҫаратса 
Пӗр-пӗринпе ҫапӑҫрӗҫ.

Хӑвӑн вӑйлӑ хумсемпе 
Ес вӗсене пулӑшрӑн, 
Раҫин Ҫтаппан, ывӑтсан, 
Перҫи хӗрне йышӑнхӑн...

Валтай сӑрхне шӑтарса 
Ес кӳлӗрен тухатӑн.
Хӑвӑн ӗмӗрӳ хӑршшён^е 
Нумай шыва йуххартӑн.

1923 ҫ.
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])ӑваш хӗрне.

Ҫинҫе пилӗк, 
Хура куҫ, 
Вӑрӑм пӗвӗ, 
Сарӑ ҫӳҫ!
Сана куртӑм, 
Тёлёнтӗм; 
Ыимён тума 
Пёлмерӗм. 
Санӑн сӑну 
Илемлӗ, 
Сӑмахусем 
Хисеплӗ.
Ӑҫта пынӑ 
Пӑхтаратан 
Пур ҫынна та 
Куҫӑнтан... 
Сан куҫӑнтан 
Еп пӑхрӑм, 
Хам пуҫ&мра 
Шухӑшларӑм. 
Сӳтсе йаврӑм 
Пуҫӑмра,



Шухӑшларӑм
Тӑнӑмпа:—
— Сап пек хитри 
Ҫӗр ҫин$е 
Урӑх ҫукка 
Пӗрре те!..
Хут те есӗ 
Мӗн кала,
Хӑв пуҫӑнта 
Шухӑшла.
Калап сана 
Еп 'бӑнах:
К азда кай ес 
Т]ӑвашах!

1922 ҫ.
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Ватӑ ҫын.

Ӗлӗкхи пек пурӑнма 
Вӑйӑм-халӑм ҫитес ҫук.
Маттур ҫамрӑк хал&ха 
Тӗлӗнтерсе пурнас ҫук.

Маншӗн ҫулла ӗмӗрех 
Иртсе кайрӗ малашне, 
Ҫуркунне те ватӑшӑн 
Ҫухатрё-ҫке хӑй йӗрне.

Ех, иртрё-ҫке ҫамрӑклӑх,—
Ун 'fjyx еп те вӑйлӑ-тррӗ!
Халё иртрӗ ҫамрӑклӑх, 
Вӑйӑм-халӑм та пӗтрё.

Ех, тепӗр хут ҫамрӑклӑх 
Еилес пулсан ҫаврӑяса: 
Ӗлӗкхин-geii лайӑхрах 
Пурӑнйттӑм савӑнса!

1923 ҫ.
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** *

Карта ҫумӗшр пилеш, 
Мӗншӗн силленсе ларан? 
Карта ҫине тайанса 
Мӗншӗн пуҫна ес усан?

— Ҫидпе епё сӑмахлап.
Хамӑн мӗскӗн пурнӑҫшӑн 
Кашни кунах кузданап—
Епё пёт^ен уснишён.

Епӗ—тӑлӑх, хуйхӑлла 
Ларап кунта силленсе, 
Вӑйлӑрах ҫил килсессён, 
Карта ҫумне хёсёнсе.

Карта хыҫӗн^е— уйра 
Тӳлек, йухан шыв выртат.
Ун патён'ве ирёкре 
Хура вӑрман хыт шавлат.

Мёнле ҫавӑ вӑрмана 
Кайас nax'gapaH тухса?— 
Вара епё те унта 
Силленмёттём аванса.

Туратеемпе варианта 
Иӑвӑҫ ҫумне ҫыпҫйттӑм, 
Ҫулҫӑсемпе еп унта 
Кунӗн-ҫӗрӗн шавлӑхтӑм...

Ҫук ҫав мана— пилеше 
Вӑрман ҫумне ҫыпӑҫма.— 
Ҫапла манӑн силленсе 
Ларас пулат авӑнса.

28
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Сухаҫӑ шухӑшӗ.

Хӗвел ӑшшӑн пӑхнипе 
Сивё кунсем иртеҫҫӗ.
Пирӗн туссем— ш&нкӑр^сем 
Ӑшӑ ҫёртен килеҫ.ҫӗ.

Ш ӑнкӑртатса урамра 
Йур шыв пӑтранса flyxaf.
Уйра шур йур хуралат,
Ана ҫаран тасала?.

Хёвел хытӑ пӗҫертет,
Шур йур ирӗлсе пӗтет,
Ҫёр-шыв типсе ҫитсессёя 
'Гахҫан кётнё кун ҫитет.

Ҫак кунсеп'§е канмасӑр 
Ӗҫлес хытӑ тӑрӑшса.
Суха-сӳре таврашне 
Йусас ^асрах васкаса.

Ҫӗр-шыв типсе ҫитсессӗн,
Йешӗл курӑк хӑпарсан 
Кил хушшин^ен уйалла 
Тухса кайас акана.

Суха пуҫне йусама 
Ун ^ух вара вӑхӑт мар.
Хытӑ ӗҫлес тӑрӑшса,
Пуршуй кулли пулас мар!

Ҫапла пурте вӑхӑтра 
Йусӑр сӳре-сухана.
Вӑхӑт ҫитсен васкаса 
Тухса кайӑр акана!..

1923 ҫ.
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Сухаҫӑ йурри.

Ну-ну-у!.. утах малалла,— 
Сухаласа пӗтерес.
Вӑхӑтпала вӑрлӑха 
Ана ҫине сирпӗтес.

Куллен хура пӗлӗтрен 
Ҫӑмӑр тӑтӑр сирпӗнсе. 
Хыт анасем ҫемҫе.трӗр, 
Тӑпра выртгӑр нӳрленсе.

Акнӑ тыррӑм ҫӳлелле 
Кӑ/ҫӑл тухтӑр шӑтарса,
Хёвел хӗртсе пӑхнӑ 'gyx 
Лартӑр ҫилпе хумханса.

Тырри пулсан кил-йышпе 
Вырма тухса кайӑпӑр, 
Кӑвак пӗлӗт айӗн^е 
Хавасланса вырӑпӑр.

Таса уйра cap ыраш 
Ларб ҫилпе хумханса.
Епир ӑна хавассӑн 
Вырӑпӑр-ҫке савӑнса.

Вӑхӑтпала вӑрмантан 
Кайӑк сасси илтӗнӗ, 
Ҫурӑм тарне типётме 
Кассӑн-кассӑн ҫил вӗрӗ.



Ҫурла каснӑ майбпе 
Ана ҫин^е тыр пӗтӗ.
Вырса, ҫапса пуҫтарсан,
Пӳлме тулли курӑнӗ.

—Халтӑр-халтӑр—-арманта 
Арман ^улб ҫаврӑнӗ.
— Ластӑр-ластӑр— ларана 
Шурӑ ҫӑнӑх тӑкӑнӗ.

— Ш ӑрт-шарт—туса вут ҫунӗ. 
Арӑм кулат) пӗҫерӗ,
Ш урӑ сӗтел хушшин-ҫе 
Мӗн пур кил-йыш савӑнӗ.

Ҫӗр кӑкӑрне тав-туса 
Вӗсем пурте хёпёртбҫ.
Ӗҫ ҫыннине мухтаса 
Унпа пӗрле савӑнбҫ.

1923 ҫ.



Ҫӗртме умен.

— Шӑн-шан!.. шӑк-шакк!..— картишре 
Ир те, каҫ та илтёнет.
Xpec'gen суха-су'рене 
Ҫӗртме ваади хатёрлет.

Хӑшӗ тӑват сӳрине,
Хӑшё суха-пуҫ iiycaf.
Хӑшӗ тимӗрҫ патенте 
Суха тимри туптата¥...

Тимӗр туптаса кил^е,
Суха-пуҫ ҫине лартрӗ,
(Ёнтӗ хатӗрӗ пул^ё).
Сёртме вӑхӑ^ӗ ҫитрӗ.—

Вара нурте уйалла 
Ҫӗр хуратма тухаҫҫб. 
Ватти-вӗтти, хёр-арӑм—
Килти ӗҫе ёҫлеҫҫё.

1923 ҫ.
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Ҫӗртмере.

Уй... ш&рӑх. Ҫил те вӗрмест. 
Хёвел хытӑ пӗҫерет.
Пур ҫӗрте те ана ҫинтр 
•—Ну-ну-уу!..— тени илтӗнет.
Ана тӑрӑх йартлаттарса 
Л аш а утат малалла.
Ун хыҫӗнт^ен тӗрлеттерсе 
Тусан вӗҫет ҫӳлелле.
Шур кбпеллӗ суха ҫынни 
Тусан QHH'ge палӑрмаст.
Куҫа уҫса пӑхсассӑн та,
Малта ним те курӑнмаст.
Лаша тӑт,ӗ...— Мӗн пул^ӗ?.. 
Ну-ну-у!.. ут малалла!
Пырат лаши умне. Йӑран 
Вёҫне ҫитнӗ...— Антралла,
Ҫавна та еп курмастӑп,
Ех, антра... Пырайса пӑхмалла. 
Лагаине вӑл ҫавӑрт,ё,
Тепӗр вёҫне уттар^ӗ...

*
* *

Вӑттӑр-вӑш тӑр ҫил вӗрет, 
Кӑштах тусан лӑпланат.
Тусан сирёдсе кайсан,
Ҫӑмӑр тухни курӑнат.
— Ах, кӑнтӑрла ҫитет-ши?
Ана ■gacpax пӗтет-ши?
— Ну-ну-уу!.. Турта!.. ӑҫта кӗрен? 
Хӗрринерех... Ӗҫе вӗрен! 
— Тпру!.. Ҫитӗ сухаланипе. 
BaifjVK, ага апата!
Ав ҫӑмӑр тухаВ Ҫемёҫтӗр.



Сухалӑн-ҫке кайран та..
— Йурат те-ха. Т)им-ха. 
Ҫӑмӑр пӗлӗт) килтӗр-ха.— 

Леш лашине тӑвар^ӗ, 
Утлан^ӗ те, вӗҫтер^ё.
ВаН)ук лаша ҫавӑрса 
Тепӗр вӗҫве уттар^ё...
— Ну-ну-у!.. Ут 'рцертерех. 
Ӑҫта тухан?— Хӗрриперех... 

** *
Вӑштӑр-ваштӑр вёрен ҫил 
Кассӑн вёрме пуҫларӗ.
Хура пӗлӗт татӑкӗ 
Пысӑклана пуҫларё.
ВаН)ук лаши малалла 
г])арӑнмасарах утат.
Вавдк ырмасӑр пират, 
Хавасланса сухала¥...
Акӑ кӑнтӑрла ҫитрӗ.
Халӑх килелле кайрӗ.
В а^ук ҫаплах сухала¥,
Ун ани те ха.р, пӗтет.—  
Сухаласа пӗтер^ё, 
Суха-пуҫне ҫавӑр^ё.
Вара киле апата 
Кайрё Ван,ук 'вуптарса... 
Кассӑн-кассӑн ҫил вӗрет, 
Ҫӑмӑр иёлӗ^ хапарат.
Халӑх килелле ҫитсе 
Апат ҫисе тӑран^ӗ. 
Т)ёрессипе тӑкнӑ пек,
Ҫӑмар ҫума пуҫларӗ.
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Утӑра

Лапкипеле улйхра 
Шап-шур халӑх ут ҫӑлат.
А^а-пӑ^а шавласа 
Утӑ ҫият}е йӑванат.

—^ӑшшӑн-щӑшшӑн!.. ^ӑшшӑн-зйшшӑн! 
Кӑшт-кашт!..кӑшт-кашт!— идтёнет:
Хӑшё ҫавине xafipaf,
Хӑшӗ уттине ҫӑлаТ'.

*
Вӑйлӑ хрес§ен аллияре 
Ҫив^ӗ ҫава вӗлкӗшет.
Ҫава суллӑннӑ майпе 
Курӑк пӗрмай тайӑлат.

Йешёл курӑк тайӑла¥,
Улӑх пушанса пырат.
Хрес§ен халӑх хавассан 
Паккус-паккус вырттара¥...

—^ӑшщӑн-^ӑшшйк!.. ^ӑшшӑн-^ӑгашйн!.. 
Кӑшт-кашт!.. шӑя-шан!.. кӑшт-кашт!.. шанн!..
Ҫава сасси йанӑрат,
Йешӗл улӑх шав шавлат.

Вӑйлӑ хресҫен аллин^е 
Ҫив^ё ҫава ывтӑнат.
Ҫава сулӑннӑ майпе 
Курӑк пёр май тайӑла?.

1923 ҫ.
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У й р а .

Кӑнтӑрла. Уйра шац. 
Ҫил вӗрмест.
Кӑтӑш пулнӑ ҫынна 
Варатмаст.

Тыр ӑшӗн^е шӑр-§ӑк 
Ҫухӑрат,
Ҫава хӑйранӑ пек 
ТуйӑнаВ

Ыйха ҫёнеймесӗр 
Выртатӑп.
Тӗрлӗ лайӑх тӗлӗк 
Куратӑп.

1923 ҫ.
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Тырӑ вырни.

Ана ҫин^е сарй ыраш 
Лара¥ ҫилпе хумханса.
Шап-шур халӑх пуссипеле 
Выра)' ӑна савӑнса.

— Кӑ'вӑрт-кӑг§ӑрт!..— ҫурла сассн 
Пуссипеле илтёнет.
Ҫурла каснӑ майӗпеле 
Ырага пусси ҫаралаТ.

Ш ӑрӑх. Т)ӑтмалла мар.
Хӗвел хытӑ пӗҫертет.
Мун^ари пек. пит тӑрӑх 
Тар шыв хуп-хура йухат.

Хрееҫен ҫапах аптрамагЛ,
Хӑй пилӗкне кукӑрта?. 
Касмассерен кӗлтине 
Вӑл пёрмайах тултара?.

Кӗлти тулсассӑн, ӑна 
Кайса хурат тӗм ҫине.
— Кӑ^йрт-кӑ^ӑрт!..— ҫурла сасси... 
Каллех ҫыхат кӗлтине.

Ана ҫин^е сарӑ ыраш 
Лара!’ ҫилпе хумханса.
Ш ап-шур халӑх пуссипеле 
Вырат ӑна савӑнса.

-—Кӑ^ӑрт-кӑ^ӑрт!..— ҫурла сасси 
Пуссипеле илтӗнет.
Ҫурла каснӑ майёпеле 
Ыраш пусйра пӗтет.

Ана ҫин^е ҫӗмелсем 
Нумайланаҫ пӗрмайах.
Ыраш пусси ҫаралат,
Сарӑ ыраш пӗтетех.

1923 ҫ.
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Тимёрӗҫ лаҫҫин^е.

ВёркёТ) вёрнӗ майёпе 
Хура кӑмрӑк ву^ахра 
Иалтӑр-йалтӑрр!— йалкӑшат. 
Тимӗрёҫ вӑйлӑ аллин^е 
Хёрнӗ тимӗр ҫӳлелле 
'Ҫалтӑр-^аятӑрр!— сирпӗнет.

Ҫӳлтен анан мӑлатук 
Маттур тимӗрӗҫ вӑйӗпе 
Сунтала—халт!— тутарат 
Хӗрсе ҫитнӗ тимӗре, 
Тимӗрӗҫ алли хушнипе, 
Кукӑр-макӑр авкалат.

Вёркё'б вӗрнё майӗпе 
Хура камрӑк вуҫахра 
Йалтӑр-йалтӑрр!— йалкӑгаат. 
Тимӗрёҫ в&йлӑ аллин^е 
Хӗрнӗ тимёр ҫӳлелле 
'Ҫӑлтӑр-уалтӑрр! —сирпёнет.

1923 ҫ.
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** *

Пётӗм телей— ӗҫре:
Кил xyiirHiiiirge, уйра 
Tap тухазден ӗҫле, 
Канӑҫ пирӗн— ёҫре!

Ӗҫле. Тёлёнмелле:—
Ӗҫ, акнӑ тыр пек, ӳсет. 
Мӗн пуласси паллӑ мар, 
Халӑх кӗтни ҫитет.

Пысӑк савнӑҫ— ёҫре: 
Кид хуш ш инр, уйра 
Tap тухадон  ёҫле,
Ҫӗр телейӗ— ёҫре!

1923 ҫ.
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