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Ҫ у р к у н н е .
Типех кӗтсе илтӗмӗр 
Хӗл ӗмӗрӗ иртншю—■ 
Уншӑн пире пудӑшрӗ 
Вӑрах кӗтнӗ Ҫуркунне.

Хӗвел, ҫӳле хӑпарса, 
Выртан йура шӑратрӗ, 
Ҫырма гӑрӑх улатса 
Тпнӗселле йухтарцӗ,

Унӑн выртан вырӑнне 
Ш ӑтса тухрё йешерсе 
Ҫамрӑк курӑв, 'р^ексем— 
Ҫулҫи ҫупа¥ ҫеҫкине.

Хбпӗртесе кӑткӑсем 
Йӑвнсене пухаҫҫӗ,
ПуР Ҫӗрте те халӑхсем 
Сухалаҫҫӗ, акаҫҫӗ.

Вармансем те шавлаҫҫё, 
Ҫулҫисемпе кашласҫё, 
Кай&кеем те савнаҫҫё, 
Ҫуркуннешӗн йурлаҫҫё



Йал ҫин^е.
Ҫутӑ ҫуртра каҫхине 
Ҫутса й а 1)ӗҫ хӑййнне.
Ҫутта кура укҫине 
Ута паг§е йал ҫине. 
Ирӗкленнӗ йал ҫийё 
Тёттӗмлене иуҫланӑ,
Хура тӗтре йавӑнса 
Оулӑн тёсне хупланӑ.
Ҫула тӑрӑх, урамра, 
Ҫамрӑк-кӗрӗм ахӑрат;
Сёр ҫӗмёрсе, кӑшкӑрса 
Ат>а купи купатат.
Укҫинене курсассӑн—
Иӗри—тавра сырӑнат;
Ҫут кӑмӑлне туйсассӑн—- 
Ӳпкелеме тытӑнат.
Вӗсе хирёҫ Укҫине 
Ҫапла шухӑш пӗлтерет:
—  Тёттӗмлӗхӗн вӑййине 
Ёмӗрне те кӗмӗп, тет.
—  Мӗншӗн тесен, тӗттӗмлӗх 
Ултавлӑха пулӑшат;
Ҫуттӑн ӗҫне пёдмесӗр— 
Ӗмӗрсене ҫухатат.
Ӗмӗрсене шеллесен—
Унпа утар тӗнт>ене:
Ҫуттӑн ӗҫне ӗҫлесе
IIурӑнӑҫа вӗренер.



Ҫулахи ҫёр.
Асла арман пӗвинце 
Уйӑх йшет ~тащласа, 
Пулӑсенӗн вӑййипе 
Пӗве тӑрах саланса,
Пёве тӑрӑх хурӑнсен 
Тӗттӗм тӑррн шуралнӑ, 
Айне мӗлке хурӑнса— 
Сатӑн ӑшӗ хуралиӑ. 
'Ҫӑлтӑр-^ӑлтӑр -ҫе^ексем 
Емен куҫран пӑхаҫҫӗ, 
Цит айакри ҫӑлтӑр пек, 
Пӑхсан пӑхсан тухаҫҫё. 
Пур илемлӗх тёсӗпе 
Ҫулахи ҫӗр йусанат’,;
Сарӑ кайӑк—йуррипе— 
Пур кӑмӑла тултараУ; 
Емен шывӑн тёпӗще 
11 [ахлифё пек пӑлканаУ, 
Нуратувӑн сӑввнпе 
Тутлӑн-тутл&н калаҫаЕ 
У н йуррине парӑнса— 
Ш апа сасси куплапат, 
Пор пёр автан авӑтсап— 
Ҫилие вӗснӗн туййнаЁ 
Иртет уйӑн тӑмани—- 
Тем пулнӑ пек макарат-; 
Емен вӑрӑм ӗмӗршён — 
Куккук вӑрӑм авӑтат. 
Вӑрӑм кайат татӑлса, 
Ш ыва тӑрӑх йанраса,



Йанӑрупа’савӑнса,—
Ҫӗр те иртет, савӑнса. 
Уйӑх анат сарӑлса, 
Киреметӗн хыҫнелле;
Ӳхӗ $ӗнет хӑлхаран— 
Ҫутӑлнине пӗлтерме.
Ҫутӑ килет валкӑшса, 
Тӗттём пӗтет йӗркипе; 
Халӑх фупат малалла— 
Тав тумашкӑн ирӗке.

П и р  ҫ а п н и .

Ҫапӑн... ҫапӑн! ҫинҫе пир, 
Ҫапӑнсассӑн ҫиппе вит: 
Пёр май витсен ҫаврӑпӑр, 
Тата хытӑ ҫапӑпӑр, 
Ҫапсан-ҫапсан 'ррнӑпӑр, 
Тытса туртса тӑсӑпӑр, 
Туртса тӑссан, хутлӑпӑр, 
Хутласассӑн,—'рркӑпӑр; 
Хӗрлӗ кагр ӑ  килсессӗн—  
Хӗрлӗ хӗре хушӑпӑр 
Йӑмӑх хӗрле пёвеме, 
Хёрлӗ кӗпе ҫӗлеме; 
Тӑхӑнтарса пӑхсассӑн,— 
Пур '§ӗрипе йураттӑр,
Пур 'вӗрипе йуратса, 
Хёрлӗ к а д а  йусаттӑр...



Каҫхи ҫумӑр.
Хура пӗлӗт уҫҫин^ен— 
Хӗвел анни пӗлӗнет,
Пӗлӗт шуса пынипе— 
Ҫӑлтӑр, емен, вӗҫкелет. 
Ҫырма тӑрӑх гаапасем 
Вакӑл-вакӑл ваклаҫҫӗ,
Йала тӑрйх а^асем 
Такмакласа ташлаҫҫӗ. 
Тымар-тымар йалкӑшса, 
Ҫиҫӗм ҫӗре йусатрё, 
Сасартӑках йал ҫшг§е 
«Шатӑр-шатӑр!» шаплатрӗ; 
„Пӗлёт кашти ишёлцӗ"—  
Шапӑр ҫумӑр тӑкӑн^ӗ, 
Такмаклакан а^асе 
Килёсене йсатрӗ.
Шав-шав йухса, кӗрлесе, 
Шултӑранӑн ҫаптарат, 
Акнӑ тырӑ-пулсене 
Йухтармалла шӑварат.



Ҫ ӑ  л.
Киреметӗн кӗтессинт,е 
Тваткӑл пура курӑнат:
Вӗтӗ 'вулсем хутшисепрен, 
Пӑл-пӑл туса, шыв тухат; 
Валак тӑрӑх шанкӑртатса, 
Куритене сикс анат, 
Куритерен тухса тарса— 
Шурлӑх айне пытанат. 
Шурӑмпуҫӗ тухсассӑнах 
Ҫӑл йухӑмӗ выранат;
Кӗтӳ хуса кайсассӑнах 
Ӗҫрен халйх шыв ӑсат;
Хир ӗҫсене иртекенӗ 
Лакӑмсене тултарат,— 
К ӑнтӑрладен ёҫлесессӗн 
Утсем кӳрсе шӑварат,—■
Хур кӑвакал картан-картан 
Куритене кёрс ӳкет,
Пёр ҫын пырса хӑратсанах—■ 
Ҫырма тӑрӑх вӗҫӗнет;
Ҫырма тӑрӑх хӗрарӑмсем 
Хура кӗпе рӳхеҫҫӗ,
Шурӑ хӗрсем пир-авӑрсем 
Валашкара кивеҫҫӗ;
Каҫ пулнӑ т>ух ватӑ кар$ӑк 
Салма ҫакса пӗҫерет,
Хирти халӑх, таврӑнсанах, 
Валак айне рӑ.мӑнат.



Вӑрманта.
Шурӑмпуҫ тухаспа—  
Ҫӑлгӑрсем сайралнӑ, 
Шурала щурала,
Шыв тӗпне пек аннй... 

Кӑваккӑн ҫутӑпа 
Вӑрман ӑш хыпӑннӑ, 
1Тур ырӑ шӑршӑпа 
Т ^ексем  сыпӑннӑ. 

Сарӑрах тӗслисем 
Йешӗле парӑннӑ,
Йӑмӑхрах хӗрлисем— 
Пурҫина ҫаврӑннӑ.

Вёсене йуратса, 
Лёпӗшсем вӗҫс ӳкнӗ, 
Варрнне путанса— 
ЪГгларах тӗс кӳнӗ. 

Темиҫе ҫухрӑма 
Йусавлӑх сарӑлнӑ, 
Кайӑксем пухӑнса— 
Йурӑсе парӑннӑ.

Тӗрлӗрен сӑвӑпа 
Вӑрман ӑш йанарат, 
Варианта выртакан 
Етемсе вӑратат. 

Месерле ҫаврӑнса,
Куҫсене уҫаҫҫё;
Ушкӑна пухӑнса,
Еҫ кутне утаҫҫё.

. Ҫӗклене ҫӗклене, 
Иӑвӑҫа касаҫҫё, 
Пуртисея сассисем— 
Сӑвӑсем параҫҫӗ.



Пуртӑсем каснипе, 
Йӑвӑҫсем ӳкеҫҫӗ;
Тӗрлӗрен йанрусем— 
Айакка кайаҫҫё.

Йанӑру сӑввипе 
Турат та касӑлат, 
Купиие купипе 
Пёр ҫӗре хурӑнат. 

Сыпӑккӑ н-сыпӑккӑн 
Пур йӑвӑҫ касӑлат, 
Алавйн— ӑлавӑн 
Килсене ӑсанат.

Ак, пӗррён-нӗррӗнех, 
Пур йӑвӑҫ касӑлат, 
Ы раша вырнӑ пек— 
Ҫухрӑма уҫӑлат. 

Ҫухрӑма уҫӑлсан— 
Йҫлекен те пуйат, 
Ҫулталӑк пурӑнма 
Вӑл вутӑ турттарат. 

Касӑлнӑ вӑрманӗ 
Тепӗр хут хӑпарат, 
Хыррисен вырӑнӗ 
Тепёр хут акӑнат.



Ы р а ш.
Ех, ыраш, ырашӑм, 
Йепде-ха ларатӑи— 
Мёнщён ес ылтӑнлӑ 
Кӳрнекне йаратӑн? 
Ҫукҫын пек хурланса 
Ман ҫине пӑхатӑн, 
Хӑрӑм пек хуралса 
Тухӑҫна тӑкатӑн. 
Уснӗҫем саралса, 
Кайадла докатӑн; 
Вӑхӑтсӑр ҫаралса,
Ман пуҫа касатӑн. 
Ҫилӗсем те вӗр$ӗҫ— 
Тайӑла пӗлмерӗи, 
Пилӗк улт пӗр^ӗлӗ 
Пуҫахна пӗретӗн.
Сан пуҫӑ тӑрришуе 
Тӑрисем вӗшӗхрёҫ, 
Айала анас§ӗ—  
Витӗн^ӗк тупмарӗҫ,
Еп сана ҫитӗнме 
Ӗмёртен кётетӗп, 
Ҫулӗпе ҫулӗпе 
Выҫлӑха кӗретӗп.
Ех, ыраш, ырашӑм, 
Пула пек шыв кӗтетӗн: 
Ҫумӑр хыт ҫумасан,— 
Хытхура пек типетӗн. 
Ҫумӑрсӑрах тӳсме 
ЙурамасТ'-им сана;
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Пур ҫӗре ҫӗнетсен—
Ӗмӗрне сывлама?
Ӗҫ халӑх ӗмӗрне 
Кӗрешсе ирттерет,
Унсӑр вӑл нихӑҫан 
Кун ҫути кураймасЁ 
Еп  те, ак, пӑхӑп та—
Хӑлхунтан йарса илӗп:
Акроном пулӑп та—
Лайӑхрах еп ӗҫлӗп. 
г]]авкапуҫ тусӑпа 
Еп сана хал, акӑп,
Аршӑнтан айалтан 
Ӳсёмне кӑларӑп.
Тепӗр ус курмалла—
Утине пуҫтарӑп;
Сана мар, пурӑра 
Ҫён ҫулпа уттарӑп.
Ун 'ҫухне манпала 
Выл,ама пӑрахӑн,
Вунӑ хут нтларах 
Тухӑҫна ес парӑн.
Ху патна тухсассӑп 
Хам ҫуллӗш хӑпарӑп,
Пӗрер шит пуҫахпа 
Ес хирёҫ тайӑлӑн.
Ш ӑмӑлӑ алпа мар 
Пуҫӑнтан ат)ашлӑп,
Йун тумлас пек снӑпа 
Йӑл кудса кӑгартӑп.

1Я/Х1-24 ҫ.
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С у х а ҫ.
Пӑран тарах путкалаеа 
Сухаҫ суха сухалат, 
Тытка^сещен тытса пырса— 
Кантти-кантти тукалат.
Кив сухана ула лаша 
Ш ркаланса сётёрет, 
Утсан-утсан пуҫа пӑрса 
Кур&к ҫиме пёшкӗнет.
Ана сухаҫ йеррипеле 
Тилпекепе турткалат,
Ҫу пек ҫемҫе т,ӗлхипеле 
Хисте-хисте уттарат:

— Ата, айван, ут! тетёп, 
Лаша вӗт ес, турт тенб! 
Калинине итле ёнтӗ!
Ман кӑмӑла ҫӗкле ёнтӗ.

Пысӑк хирӗн варрнпеле 
Пӗр пысӑк ӗҫ тӑвӑнат,
Курӑк пуснӑ ана ҫшгҫе 
Ҫёнё йӑран'курӑнат.
Вёҫне тухсан, тепӗр майран 
„Кйнтти-кантти" пӗлӗнет, 
Тепёр тӗрлӗ хистӳ сапа 
Ана тӑрӑх илтёнет:

—  Ата, айван, ут тенё! 
Лаша пултӑн, турт тетёп! 
Сана ахал, тумӑп вёт, 
Сан вӑйяа ҫухатмӑп еп:

—  Пӗрер сехет ёҫлесессӗн, 
Ҫитермешкӗн тӑварӑп,
Ута ҫисе пӗтерсессӗн,
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Ҫӑла кайса шӑварӑн,
Ӗҫнё хыҫҫӑн сӗлӗ парса 
^ёрӗне сыпӑнтарӑп.
—  Вара ҫӑмӑл лулё сана 
Суха пуҫне туртмашкӑн, 
Пӑруснанӑн пӑруснанӑн—
Ана хӗрне тухмашкӑн.
Акнӑ тырра, пухсан сутса,
Ака илӗп хуларан,
Унтан вара Караҫука 
Т)ӗнӗп хама йулташа;
Икё вӑйа пёрле пухса—
Ҫӑмӑл пулӗ ӗҫ тума.

Тар йухӑнса ҫёрӗн ёҫё 
Малтан мала ӗҫленет;
Пысӑк хирён варрипеле 
'Гепёр йӑран иртӗнет,
Вӗҫне тухсан тепӗр майран 
Тар йухӑнни пӗлӗнет,
Тата хытрах хистӳ сана 
Ана тӑрӑх илтӗнет:

—  А¥а, айван, ут! тетӗп 
Туртма пултӑн, турт тенё! 
Туртмашкӑн вёг ҫуралнӑ, 
Хӑмӑт, йёвен тӑхӑннӑ.

—  Нирӗн хыҫран ыттисем те 
Ҫӗр хаййрса пыраҫҫӗ— 
Пырсан-пырсан тӗп^ипелех 
Ушкӑн пулса ӗҫлӗпӗр,
Пур ӗҫе те пысӑк вӑйпа 
Пӗрлешӗнсе тӑвӑпӑр,
Пур ҫӗре та аванлатса—
Тырӑ туса пуйӑпӑр.



Татах сухаҫ лашипеле 
Тӑвас ӗҫе икӗтет;
Курйк пусса тулнӑ ҫӗре 
Тата иӑран сӗтенет. 
Ҫаврӑнсассӑн тата хытрах 
Тар йух&нни пӗлӗнет,
Тата урӑх сывлӑшпала 
Хистен сасӑ илтӗнет:

— А'Т’а, айван, ут! тенё 
Лаша вӗт ес, турт тетӗп! 
Но!..
Сехет иртет вӗт ӗнтӗ, 
Ҫиме вӑхӑт ҫитет вӗт; 
Ҫак анана хуратсан— 
Пӗр йӑвӑр&м ракаг ман. 

Сапла ӗнтӗ, тӑрагамалла 
Нурӑнӑҫа йусатма;
Халӗ йӑвӑр курӑнсан т а — 
Малти ҫӑмӑл пулмалла.



Аслалӑх а^и.
«Ҫёр црттертӗм ййхасӑр, 
Палан шкулӑм асӑмра; 
Кӑвак ҫутӑ курсассӑн— 
Т)упрӑм тухрӑм урама. 
Сиввӗн вӑйлӑ ҫил вӗрет, 
Ҫултан ҫӳппе вӗҫтерет, 
Пӑт-пат ҫумӑр ӳккелет, 
Пака ҫула йӗпетот.
Акӑ ҫырма леш йент}е 
Шкулӑм ларат сарӑлса,
Сат пах^инцц йӑвӑҫсем 
Вылршаҫҫӗ васкаса. 
Кӗркуннене тухнипе 
Пур ҫулҫи те саралнӑ, 
Иӗрмай ҫилсем вёрнӗрен — 
Таҫта таҫта саланнӑ.
Пакуш пит^е хутланса 
Вутӑ кӳртет ҫёклесе;
Мана курсан, 'ррӑнса, 
г]]ӗнет селӗп 'ҫӗлхипе:
—  „Мӗн-ха, етем кӗлетки, 
Ирех тухрӑн васкаса? 
Тӑрантас мён ӑйхуна 
Ӑшӑ ҫёртех килӗнте.
—  „Епӗ, пнтпзе, ун пек мар, 
Камӑн шухӑш— ҫывӑрма: 
Кам вёрентег-—вӑл аттем, 
Пур ӑслӑлӑх— ман аннем.



К ӗ р н у н н е .
Хура пӗлёт хупланипе— 
Шурӑмпуҫ та курӑнмаст, 
Вӗҫӗсене курманнипе—
Ир пулнӑн та туйӑнмаст. 
Авӑн ҫапса пӗтизденех 
Ҫумӑр ҫума тытӑнат, 
Хӑвасенён ҫулҫисене 
Ҫапа-ҫапа антарат.
Пур ҫӗре те нӳрлентерсе, 
Тӗрлё кӑмпа шӑтарат.
Ватӑ, вётӗ, хёпӗртесе,
Вӗсе т§авса кӑларат.
Курӑк туйӗ, вӑйсӑрланса, 
Турат~ҫине тӑрӑнат'— 
ТТаррӑн-паррӑн иырса ларса, 
Инҫ.е ҫулшӑн хуйхӑраХ 
Ура тимен сулхӑнсетгҫе 
Тӗссӗр тзе^ек сарӑлай 
Йала тӑрӑх, урамсендо,
Л'§а вӑййи рарӑнат.
Пӑрвай ҫырми ҫеремӗн^е 
Кӗтӳҫ саеси илтёнет.
Ӑпа пуҫӑп йӑрансен§е 
Ҫӗр улмийӗ йӗпенет.
Тӗме ҫин^и шӑтӑксенцен 
Сӑвӑр тухса шӑхӑрат. 
Исвус ҫӳрен йулташсенӗн 
Йытисёне 'цуптарат.
Сурат ларнӑ ана ҫинце 
Шӑпш ҫиме пуҫтарат,



Унта-кунта лбпёш б и л л и  

Тёссӗр ҫёре тДпарлат,
Тырӑсенён ӗҫӗ пӗтни 
Ана ҫин^ех курӑнат—
Ӗҫ халӑхё ӑшӑ ҫёрте 
Ҫулталӑка савӑнат.

4/У-24 ҫ.

А с а т  т е.
Турашӗл пек сухалӗ,
Пирӗ куҫӗ пӗрӗнцӗк,
Ш акӑр шӑмӑ тӑлпӑвӗ,
Ку^ан пекех ал-ури.

Патак ҫине тайанса 
Аран-аран уткала^,
Пӗр-пӗр ҫынна тӗл пулсан,—- 
А^а некех калаҫат.

Каҫ пулсанах хӑпарат 
Кмака ҫине, ӑшшалла,
Кушак пырса шӑлӑнсан,— 
Кула-кула йӑпатат.

А^а-пӑ^а пухӑнсан,
Халлап йарса кӑтартат.
Пур ӗҫӗ те ҫавӑнта, 
Ывӑнсассӑн,— ӑйхӑра.
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Хӗллехи ир.
Шурӑмпуҫпе талпӑнса,
Кӑвак пӗлӗт уҫҫинрен, 
Хӗрлӗн-кӗрен сӑнпала,
Хёвел тӗсӗ курйи$ӗ;
Хӑйӗн вӑрӑм шуҫӑмне 
Йал хыҫнелле салатса,
Пае пасарнӑ йӑвӑҫсен 
Тӑррисене ҫутатрӗ;
Хирӗе ларап касӑра 
Ҫӳлӗ шкулӑн ҫамкине 
Ытла 'рпер  сӑрпала 
Пӗр в&хӑта сӑрларё.
Хӗвел тӗспе вы.%анса, 
Симӗс-кӑвак йӑлтӑркка, 
Ҫӑлтӑр пекех вӗҫӗнсе, 
Лӑпкӑн-лӑпкӑн тӑкӑнат; 
Тикӗс ҫӗре витӗнсе,— 
Йӑлтӑр-йӑлтӑр тукалат. 
Ирхи хӗвел тёспеле 
Пысӑк шкулӑн йенелле. 
Йантӑрав пек уласа, 
А^а-пӑ^а пухӑнаГ’.
Швула кӗрсе тухсассӑн, 
Сумкисене хурсассӑн,
Хӳсе кайнӑ тӗлсенре,
Тинӗс ҫин^е ишнё пек, 
Тӗме ҫине х&парса,
„Циккӗл— меккӗл" ыткӑнса, 
Лупас айне, хӳттелле,
Пёр купана йӑванаг. 
Хыҫӗсен^ен йыт ҫурн



Емен ӗмӗр ҫын курми 
Хев-хев! туса, ытканса, 
Иуҫне р к с е ,  вы .рнса, 
Сйкмансенӗн аркннрен 
Ҫите-гите сётӗрет. 
Л^а-пӑра ахӑрат,
Тата вӑййа тытӑиаТ, 
Тепӗр тӗме тӑррине 
^упа-рупа хӑиарат. 
У нренех  те пулаймаст: 
Шкул ум ёнр пёр а р н  
Нӗрӗккеҫҫӗ аллище 
Павса тытнӑ рап саесн 
Вьнракансен хӑлхине 
Пёр вӑхӑта пытанат; 
Ыанса кайна курнӑгран 
У 'рениксе вӑратат. 
А р - п ӑ р ,  саланса, 
Шкулӑн ӗҫне таиранат: 
Ҫӳремелли тӗлсен р  
Хӳсе кайнӑ кӗртсёне 
Кӗреҫепе тасатат,
Хӑшё урлӑ пнлана 
Пёренене каскалат, 
Тепёр ушкӑн вӗсене 
Савӑлсемие ҫуркалат, 
Ҫӗклем ҫине тийесе 
Сарай ӑшне купалат.
Ҫут ҫанталӑк лӑпланат, 
Тёнре куна ҫаврӑнат. 
А р - п ӑ р  вёренет,
Маннн ёҫне тирпейдет.



ЧУ

Емёр пуҫӗ.
Датӑр-патар турашӑл 
Ҫинҫе сиппе йавӑнат,
Ай хай, ырӑ сарӑ хӗр 
]Гурӑ йурдат, йанратат. 
Ш ӑлтӑр-шӑлтӑр йӗр&тде 
Йӗке ҫин§е шӑхӑрат, 
Ҫумри каТ)Т)И хӑлхине 
Сӑвӑ кӳртет, лап хуплат. 
КаТ)Т)ӑн пӗвӗ ҫитӗннӗ, 
Ҫулӗ ларнӑ ҫеҫкене, 
Сӑнё-тёсӗ сӑрланнӑ,
Пур -илеме пуҫтарна.
Ҫӳҫӗ йака тураннӑ,
Ҫупа ҫутӑ ҫутӑлнӑ,
Иӗри тавра касӑннӑ, 
Ш урӑ ҫӳҫ-ҫул» йарӑнна. 
Кёпи хёрлӗ хӑмат^ӑ,
Иӗмӗ йӗрсн кӑваклй,
Ик урин$е атӑсем, 
Пӳрнисен^е ҫӗрёсем. 
Пиҫиххийӗ пилӗкне 
Икё хутӑн йавӑннӑ, 
Шереписем кӗлте пек 
Айаккине, ҫакӑннӑ. 
Карттусӗйӗн умёне 
Еӑтрашкапа йусанӑ, 
Тавра $ӑпар симӗслӗ, 
Кантӑр шӑмми ҫыхӑннӑ. 
Хӗрён пӗвӗ аккӑш пер,
11 и§ӗ йӑмӑх хёвел пек, 
Куҫӗ кӑвак ^ецек пек,
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Тути хёрлё улма пек,
Ука тёслӗ ҫӳҫ пуҫӗ,
Ҫӑтар вухлӗ кӑкӑрё,
Ури кӑмӑл ёмӗт)ё—
Ҫут тенвенӗн пурнӑҫӗ. 
Хӑлхисен'!)0 алкасем,
Ал тунинве сулӑсем, 
^ӑнкӑр-^ӑнкӑр мӑййисем 
Хай ҫутипе ҫунаҫҫӗ. 
Кёрен ве1>ек ҫанӑсем, 
Саппунӗнве тёрӗсем, 
Хушшисенве тиҫмасем 
Килшӳлеҫҫӗ йусавне. 
Туртса ҫыхнӑ пиҫиххи, 
Пусма-пусма шерепи, 
Сарса хунӑ саррине 
Вӗви ҫине варрине. 
Пилӗк пӳрне вы^анат, 
Йёке кусат, ҫип тулат; 
Кӗмӗл ҫӗрӗ пӳрнере 
Йӑлтӑр йӑлтӑр тӑват-ҫке. 
Кӑлтӑртатат, перӗнет 
Йӗке кувё урайне, 
Ш ӑхаракаи йӗрёлве 
Хӗр ҫупасса кӗтет-ҫке. 
Хӑми тикӗс пулинввӗ, 
'^арӑнмш грӗ хёр ӗҫӗ, 
Савни ӑслӑ пулинде, 
Хбре каввӑ илш щ ё. 
Кавви ҫиие пӑхсанах, 
Тути куҫӗ йӑл кулат,
Икё пицё сарӑлаТ,
Йанах айё пӑц путат. 
Каввӑ ӑсӗ въцанат,



Ш ухӑш кӗрет пӑлканат. 
Хӗр куҫён^ен пӑхат те, 
Икӗ куҫӗ шара^-ҫке

* 1 *
Акӑ пӗтет турашӗл, 
г])ӳпёк ^ӗвет сарӑ хӗр, 
Турахупӗ кисренет, 
Шӑлӗсемпе калаҫат. 
г1)ӳсе вӗҫне ҫитес ҫук, 
Хёрӗн ӗҫё пӗтес ҫук, 
Сӑввӑи йуррӑн вёҫӗ ҫук, 
Унпа кӑмӑл тулас ҫук. 
Катууӑ |ё р а  калтлата'г, 
Самрӑк йунӗ хускалат, 
ӳ-§ӗ тӑрӑх выл,ана'К',
Алли хӗре йавӑнат. 
Пӑш-пӑш ^ӗлхи кӑмалпе 
Сарҫу пекех ҫемҫетет, 
Тутипеле пӗрлешсе 
Ы рӑлӑха пёлтерет,
Ун вӗрийӗ ^ӗрипе 
Ҫулӑмсӑрах ҫунтарат, 
Бӑйлӑ кӑкри хёр ӳтне 
Пуратува ҫавӑрат.

** *
Тён’вепеле кёрещме 
Етем йӑхӗ пухӑнат.
Икӗ г|,сре пёрлешет, 
Ҫапла ёмӗр пуҫланат.



Ҫут  пурнӑҫа тӑвасси ҫин^ен наланӑ сӑмах.

Хёрлё тесло ҫутӑна 
Ҫӗре пӑхрӗ Октапёр:
Хӗрлӗ ҫарӑ пухӑнса 
Вйрҫа кайрӗ ирёкшён. 
Ултав ҫине вӑл хайар; 
Кайрӗ ӑна ҫӗмӗрсе— 
Пантӑсене ҫунтарма 
Прёк яат)ё хӑйсене. 
Халӑхсеие каларӗ:
«Ҫутӑ пултӑр ха.Ц)», терӗ;, 
«Канашсенён аллштре 
Тӗппех, ултав, пӗт», терё. 
Тӗрӗс тӗщ е ҫуралсан 
Тӑшман йулмаст ҫёр ҫине: 
Пӗр тӑшмап та йулмасаи— 
Пётет вара вӑрҫн те. 
^ухӑнсенӗн аллин^е 
Кайрӗ вара ӗҫ хута.
А щ а х  пупӗ, ҫуйипе,
Туртса пырат ултава.
—• Атӑр халё, йулташсем, 
Каланине тёрёслер:
Ҫып ёнсине кышлана 
Хура кӗле ҫавӑрар!
Йал 'вухӑнӗ тин вара 
Хуларипе пӗрлешӗ;
Икё вӑйа пухйнса 
Тёттӗмлёхе пӗтерё.
Ҫавӑн здхне тендере 
Хуҫа пулса тӑрӑпӑр;
Ҫёнӗ вӑйпа, ерттелпе,
Ҫутӑ пурнӑҫ тӑвӑиӑр. 1924 ҫ.
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Ё м ӗ т.
Халӑхан омб'вб 
Куллен кун ҫывхарат,
Савӑнӑҫ ӗмӗрӗ 
Инҫе мар курапат.
Ш х-ха, вӑл, ҫуралса,
Ҫитӗне пуҫланӑ,
Хӗвел пек хӑпарса,
Т ӗирне сарӑлнӑ.
Сарӑлнӑ вӑйӗпе 
Прӗклӗх ҫитӗнет,
Ҫулҫӑсвм сӑрнӑ пек 
Тён§ене витӗнет.
Ӗмӗрхи ӑйхӑран 
Етем *йӑх варана!’,
Ӗмӗтне шырама 
Вырӑнтан тапранат.

Хӗвел тӗс перӗнсе 
Ҫӗр айне витнӗ пек,
Ёмӗтӗн ӗҫӗн'§е 
Ҫырла пек пиҫӗнет.
А'^асем пухӑнса 
Ҫырлана кайнӑ пек,
Ёмӗтӗн вӑйёпе 
Ҫут тён'ве ҫавӑрат.
Халӑхӑн ӗмӗ$ӗ 
Куллен кун ҫывхара!,
Савйнӑҫ ӗмӗрӗ 
Инҫе мар курӑиа!.
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Комуниса.
Ҫутӑ пурнӑҫшӑн 
Вӑйна хунӑшӑн 
Ҫутта кайнӑшӑн, 
Йулташӑм, телой!

Ушкӑна кӗрсе 
Еҫлеме тухрӑн,
Пур вӑйна хурса— 
Есӗ тӑрӑшрӑн.

Пурӑнӑҫ кунӗ 
Илемлӗ курнат, 
Тӗрӗслӗх ҫулӗ 
Тбнрено тухат.

Г]]ег§ек пек шӑтат 
Пулӑшу сана,
Ҫӳле хӑпарат, 
Ҫеҫкене ларат.

Вӗсене курса, 
Вӗҫессӗм килет,
Ыр шӑршй пухса, 
Сывлассӑм килет.

Пур тӗщ е паха! 
Йусавлӑ куҫпа,
Пур ҫыняа йӑхрат 
Савӑнӑҫ курма.

Ҫутӑ пурнӑҫшӑн 
Вӑйна хунӑшан 
Ҫугта кайнӑшӑн, 
Таитӑшӑм, телей!



У к е р I  ӗ к.
Ултавпала кёрешме-—• 
Ӗмӗрсене еи ыйтрӑм, 
Тӗрӗс тӗнце 1ҫав8рма— 
Пысӑк ушкӑн еп пухрӑм.

Тӗрёслӗхшӗн ӗҫлесе— 
Пур ӗмӗрме еп хутӑм, 
г5 ухӑнсене шеллесе 
]’ево.[)утси кӑларгӑм.

РевоЛ)Уггси тухсассӑн— 
Аслӑ ҫула кӑтартрӑм, 
Пёр хуйхӑсйр' пурйнӑҫ 
Ушкӑнпаяа ҫавӑртӑм.

** «■
Ҫын тарӗпе, йунёпе,
Еи хырӑма ӳстермеси, 
Мул тенине хапсӑнмасп, 
Ёҫкӗпеле анраман, 
Ёҫлекенпе ҫапӑҫман,
Пур тӗщ ери айӑпа 
Ёҫбмпеле нётереп.

Тӗрлӗ ҫыру вуласа 
Тӗн^е халне еп пёлеп, 
Малтан мала тӑрӑшса 
Пурӑнӑҫа тӳрлетен.
Пур ӗҫлекен халӑха 
Пур 'Бӗререн йуратап. 
Ҫён йӗркепе ӗҫ туса, 
Ҫёр йусавне пухатӑп; 
Сахал карнун кӑларса, 
Нумай уса куратӑп.
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Епё сире Укер'рёк,
Пур халӑха вёрен^ёк, 
Ҫӗрён сӑнӗ, йусавӗ,.. 
Хӗрлӗ хӗвелӗн вӑйӗ, 
Ҫут тӗщ енӗн ҫут ҫулё, 
Туратсенён тымарё, 
Шухӑшсенӗн иуҫлӑхӗ, 
Ҫурӑмсенӗн пур ӗҫӗ, 
Урасенӗн пур ҫӗрё, 
Йуратувӑн пур -щӗри, 
Пур кӑмӑлан ёмӗцё, 
Ҫут тӗнрнӗн  пурнӑҫӗ; 
гГасашӑна тасалӑх,
К илшӳшене илемлӗх, 
Ӗҫлекене мухтавлӑх, 
Тӳрӗшӗне тӳрёлӗх.

❖
* *

Ултавпала кёрешме— 
Ӗмёрсене ыйтатӑп, 
Тӗрӗс тӗнце ҫавӑрма—- 
Пысйк ушкӑн пухатӑп.



Ҫулакансем.
Епир пысӑк маттурсем, 
'Щухӑн ылттӑн улмасем, 
Ут ҫулатпӑр ҫавапа, 
Сухалатпӑр акапа,
Усал вӑйа—ултава— 
Пётертӗмӗр йунпала, 
Тӗрӗс пурнӑҫ пурӑнма 
Ҫавӑратпӑр ҫурӑмпа; 
Йӑхӑратйӑр сыввйне 
Канӑҫлӑха, ирӗке,
Сар кайӑк пек, каҫпала, 
Кёркуннешӗн йурлама. 
Пирён хӗрлӗ ҫут ҫӑлтӑр 
Пирӗн Пата ангдб вӑл: 
Пӗр ёрете тӑратат, 
Пысӑк куна илемлег, 
Тёрӗслёхҫ' пылдӑкрай 
Вилёмсӗре кӑларат. 
Ҫаврӑнгҫӗ Вӑл тӑвӑла 
Хайне хирёҫ тӑрана. 
Мухтавлйха 'вухӑна, 
Вилӗм ҫулне усала. 
Хӗвел пӑхӑ'1' ҫутипе, 
Тӗрӗс тёнде сӑнӗие, 
Вӑрмансене, ҫырансе 
Илемдетет сарёпе; 
Хулана та, йалсене, 
Т)ухӑийенӗн ҫулёсе, 
Ирӗклонмен тёлсене 
Виттӗр тухат виҫипе; 
Пур тӗнт,епе шӑратат—



Пысӑк хуран хапарта'г. 
Кӑнтӑр ҫитет, вут пӗтет, 
Сивӗ „тамӑк" ҫухалат,
Ҫутӑ пулат, мул вилет— 
Т)ухӑнсенӗн аллин^е.
П ур халӑх та вӑранат, 
Пуҫӗпеле силленет.
Улӑх шӑрши салатат1 

Ирёкленнӗ ҫӗр шыва,
Сӗм вӑрманта ларана 
Ӗҫ йеннелле йыхӑрат.
Мӗн пур савӑт, нефТаикп, 
Т)укун ҫулё, тинӗсӗ, 
Йеропланӗ, урапи,
Сырса йанӑ ҫӑпати 
Хӗнет пысӑк хырӑма, 
Елӗкхине тавӑрат—
Йун ӗҫене кӳптермест, 
Вырӑн памасГ' ҫёр^ҫищ е— 
Вилнӗ ҫынна ҫавӑрат, 
Кӗлтутармаст ^артака. 
^ипер таса ҫавапа 
Вӗрентетпӗр пурнӑҫа, 
Ҫамрӑк хытӑ сасӑпа 
Иӑхӑратпӑр тӗщрне— 
Ҫуралтӑмӑр ҫёр ҫине 
Хура сӑнне йусама:
Атӑр пире йулташа 
Аслӑ хула ҫавӑрма— 
Мӑлатукпа сурлана 
Тупӑсен^ен ҫавӑрма.



Пурнӑҫӑн йарӑмёсем.
Ҫуркунне пурнӑҫӑн йарӑмсем авацрах.—
Ех, йепде вӑл таса, илемлӗ курӑнат!—  
Хӗвел те хӑпарал', пур тёнт;е ҫутӑлат,
Мён пурӗ тарӑшаТ пӗр вёҫсӗр пурӑнма.

Ҫанталак хӗрелет, вы^анат, ӑшӑнат,
Пур ёҫӗн килӗшнӗ вӑхӑт;ё курӑнат,
Ҫуралнӑ папка та ӗлкӗрме пуҫланат,
Мӗн нурӗ тӑрӑшат пӗр вӗҫсӗр пурӑнма.

Шурлӑхра, удӑхра кайӑк хур вӗшӗхет,
Пур ҫӗрте те кӑткӑ вӗресе тухаТ’ ак;
Мӗн пурё ҫутӑлӑх тӗн рн е сётёрнет,
Мён пурӗ тӑрӑшат пёр вӗҫсӗр пурӑнма.

Ыр шӑршӑ пуҫтарнӑ ■рҫексем хушшин’р ,  
Пур халӑх, ирӗкӗн вӑйӗпе тытӑнса,
Пур вӑйран йуратат’ пур ӗҫӗн тымарне,
Мӗн пурӗ тӑрӑшат' пӗр вӗҫсёр пурӑнма.

Тискерлӗх кунсемшӗн, ҫигменлӗх пурнӑҫшӑн 
г|]ёре пӗртте ёнтӗ иратмасг, хумханмаст: 
Шухӑпгсем хуйхӑсӑр, пур ҫудсем те уҫӑ, 
Мён пурӗ тӑрӑшат пёр вёҫсёр пурӑнма.

Сӑн^ӑрсем татӑлнӑ пур ӗҫ халӑхӗшӗн,
Ҫёр ҫивдб туллийех пур кирлӗ йапала, 
Пурӑнӑҫ тап-таса ирӗклӗх ҫыннишён,
Мӗн пурӗ тӑрӑшат пӗр вӗҫсӗр пурӑнма.

Ултавлӑх, суйалӑх тӑрантрё нурне те—
Ха.Ь ӗнтӗ тытаймӑн ҫереийе хывӑхпа,—
Мӗн пурё иёлеҫҫӗ вӑлсенӗн тымарне—
Мён пурё тӑрӑшат пёр вӗҫсёр нурӑныа.
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Тамӑкпа, райпала кӑсйана ҫаратни 
Халӑха пбртех те усӑлӑх кӑтартмаст. 
Ҫавӑнпа кирлӗ мар .такмакпа тӑранпш — 
Мён пурё тарӑшат иӗр вёҫсёр пурӑнма.

Наркӑмӑш сӑввипе тӑранах йурланӑ,— 
Хал, ҫнтрӗ тендере ӗмӗре хён курма. 
Ӗмӗтсёр хырӑмсем тӑранна, ҫурӑлнӑ!
Мён пурӗ тӑрӑшат пӗр вёҫсёр пурӑнма. .

Хирсене курмасӑр вырас ҫук ха.% ӗнтӗ—- 
Йантӑ тырӑ-пулла етем йӑх суйапа: 
Ҫулӑмпа хынӑннӑ пур тӗнце йӑвӑрё— 
Мӗн пурё тӑрӑшат пӗр вёҫсӗр пурӑнма.

Тӗрёслӗх пур вӑйран ултавпа кӗрешрё, 
Кумай'рен кӗрешрё, хӑпар^ӗ ҫийеле;
Хал, ӗнтӗ ҫён вӑйпа пурӑнма п уҫлан р— 
Мӗн пурё тарӑшат пӗр вӗҫсёр пурӑнма.

Ӑстана айӑпсӑр хуиӑннӑ кайӑк пек 
Кӗрешсен-кёрешсен, ҫапӑнсан-ҫапӑнсан, 
Тӗттёмрен ҫуттала хӑтӑлса тухнӑ пек, 
Мӗн пурӗ тӑрӑшат пӗр вӗҫсӗр пурйнма.

Ҫуркунне пурнӑҫӑн йарӑмсем аванрах— 
Ех, йепле вӑл таса, илемлӗ курйнат!—■ 
Хӗвел те хӑпарат, пур тӗщ е ҫутӑлат, 
Мӗн пурӗ тӑрӑшат пӗр вӗҫсӗр пурӑнма.
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П а т т ӑ  р.
Пусламёш.

Тӗттӗмлӗхӗн тён'рше 
Тӑшман тухса пусмарлат'. 
Хура халӑх Яунёие 
Ырлӑх курса пурӑнат. 
Хура вӑрман аш ён 'р 
Тйранайми кашкӑр пек, 
Пур халӑхӑн ҫёрӗнре 
Пур прёке нлнёскер— 
Тарҫнсене, ҫитмеине,
Пёр пӗрӗыпе вӑрҫтариӑ. 
Сумсӑр тарҫӑ вёркесе, 
Тӑшман вутне хыптаряӑ; 
Сумсар тупӑ нерёнсе, 
Тӗн^е ҫуннӑ, шаплатнӑ; 
Ш ӑлӑ шӑлла вӗлерсе, 
Хура кӗле ҫавӑрнӑ;
Йун тӑкӑнса, вёресе, 
Ҫӗрӗн тӗсӗ варланнӑ; 
Хёвел тухса, хӗрелсе,
Ана пӑхса хурланнӑ.

1-мӗш пайӗ.

Прӗксӗрён тбн’р н е  
Тӗпӗпелех тӳрлетме, 
Т)ухӑнсенӗн ҫулёпе, 
Паттӑр тухнӑ лашнпе. 
Пи^ё, куҫӗ илемлӗ— 
Ирӗкеӗрех йуратӑн,— 
Йӗри тавра ҫулӑмлӑ—■ 
Тӑшман алли тивеймен;
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Алли-ури тимӗр пек, 
Нимпе ҫапса хуҫайман; 
Кӑкӑр-ҫурӑм провала, 
Тупӑ персе витеймен; 
'])ӗри аҫа цулӗ пек, 
Тӑшмансене хӳтлемен. 
Пуҫне ҫӗлӗк тӑхӑннӑ, 
Умне ҫӑлтӑр ҫӗденӗ—•' 
Ннлӗк пайлӑ ҫӗр ҫийӗ 
Пилӗк вӗҫрен ҫутӑлнӑ. 
Хыҫне ҫакнӑ пӑшалӗ 
Сӑмах хушсан перӗннӗ, 
Ҫӗрӗн тепёр майӗн^ен 
Тӑлнмансене вӗлернӗ.
Пӗр аллин^и йалавӗ 
Хӗрлӗ вут пек валкӑшнӑ, 
Хӗрлӗ ҫарӑ пуҫтарса, 
Тухнӑ шурра ҫунтарнӑ. 
Тепӗрш гр хурҫӑ хӗҫ 
Каллӗ-маллӗ вы.т,аннӑ, 
Пӗрре сулса хисепсӗр 
Ансе кышлан тйкӑннӑ. 
Унӑн Лаши, тӗщ ене 
Тепёр майне ҫаваран, 
Тӑшман алне ҫакӑнса— 
Асап курса тӑнӑскер, 
Пур вӑйӗпе ирӗкне 
Ун ырлӑхшӗн панӑскер, 
Йурӑхлӑ ҫын шыраса, 
Ӑташӑнса пурнакан,
Хӑй йулташне курупах 
^йркуҫ ҫине тайӑлнӑ; 
Ҫине паттӑр ларупах 
Вӑй-хйватне ^ухланӑ;



Кайас ҫулне кӑтартсан,—
Пур вӑйӗпе талпӑннӑ; 
Тӑшмансене тавӑрма 
Малтан мала вӑркӑннӑ; 
Ҫунатсӑрах ҫапӑнса,
Ҫӳлтен ҫӳле хӑиарнӑ:
Пӗрре сиксе ҫухрӑмсем 
Курӑнмийех ҫухалнӑ;

■Пусса сикнӗ тӗлсене 
Йун кӳлӗсем кӑларнӑ,
Хӗн кӳренсе таптаса 
Вилнӗ сынна ҫавӑрнӑ.

II мӗш пайӗ.
—  г|)арӑн йулташ, ҫул пётрё! 
Тенё лапш Паттӑра:
—  Тӑшмансене пӗтертӗм. 
Вӑхӑт манӑн канӑҫра.
—Т)им-ха, гаӑллӑм, ан васка,— 
Паттӑр калат лашине.
— Тӑшмапсемпе ҫапӑҫса 
Кив тӗн^ене ишрёмӗр,
Пӗр ёҫ ӗҫлеменнипе—
Ҫукӑн вӗҫне ҫитрӗмӗр;
Ҫӗнрен пурнӑҫ ҫавӑрма,
Тепӗр ушкӑн тапранса, 
Сиккипеле каймалла.
Татах Паттӑр лашипе 
Кайас ҫулне иксӗтет, 
Ирёклӗхӗн тӗн р н е  
Тепёр майран тикёслет.

Лаши пынӑ, хӑвагиа 
Тепӗр тёрлӗ ёҫ цулат: 
г])ухӑнсенӗн ҫудӗсем



Султан тӳсе сарана!;
Тарйн шывсем тӑршӗне 
Кёпер хывса хурӑнат;
Ҫуклӑх кунё таптанса, 
ПурЙлӑхӗ ҫывхарат;
Тата зухӑн вӑранса,—- 
Паттӑр сӑнне ҫаврӑнат;
Вай ҫитнипе, йеррипе,
Пур нугоана вӑркӑтат;
Ӗҫё хӗрнӗ вӑхӑтра 
Пур ырлӑха пуҫтарат;
Пур камӑфпе вӗренсе,
Лур вӑйёпе ӗҫлесе,
Хура ҫ.бре йусатат,
Йусавлӑха кӑтартма 
Пур ҫӗре те сарӑлат;
1 1 ур ёҫлекен йапала 
IIур хаяӑха парӑкат, 
Шампасене кӳпӗнме 
Вырӑн йулмасг ҫӗр ҫине.

Паттӑр пӑхса савана!, 
Хёҫ-пӑшалне пӑрахат, 
Халӑхпала ӗҫ туса—
Вӑл пурне те пуйтарат.

III мӗш пайё.

— Тииех вӗҫне тухрӑмӑр!
Тесе лаши йӗкӗлтет;
—  Пур ырлӑха курмашкӑн 
Пире Вӑхӑт ҫитрӗ, тет.
—  'Ҫим-ха, айван йулташӑм,— 
11аттӑр хирӗҫ тавӑрат:
— Пур ырлӑха курмашкӑн— 
Кҫон вӗҫне тухайман;



Ҫӗнрен пурнӑҫ пухмашкӑн 
Пайтах ӗҫсем тумалла:
Пур выртакан ҫёрсене 
Тӗрлӗ майран ҫӗнетер,
Пур ӳсекен тыр-пулне 
Ҫынран ҫӳлӗ ӳстерер;
Нур халӑхӑн йалӗн^е 
Усӑ кӳмен ҫӗрёсем 
Саркаланса ан выртурф,— 
Тыр пуссине ҫаврӑнрр» р; 
Ҫӳлтен ӳкен шывӗсе 
Ҫырма тӑрӑх йарасмар, 
Хирӗсене шӑварма 
Канав адтса хӑварар;
Шыв хӗррин^е пах^ара 
Тёрлё ҫимӗҫ ӳстерер,
Вӗлле хуртуӗсемпеле 
Пылне йышлӑ, пуҫтарар; 
Кӳлӗсене шыв кӳртсе 
Тӗрлӗ пулӑ ӳстерер,
Вырӑн хушнӑтӗлсенре 
Выл,ӑх ^ӗрлӗх ӗр^етер; 
Тӗрлӗ савӑтсемпеле 
Тӗрлӗ ёҫе ӗҫлетер,
Пур ӗҫсенӗн вӑхӑтне 
Машшин сасси йанратӑр; 
Мул тӑшманне пӗтерме 
Тавар улшу салатар, 
Кансёрлӗхе пётгрме 
Електритсӑ туйанар;
Ҫурт ӑшне те, витене 
Лампӑ пӑрса хӑварар,
Каҫ пулсассӑн тӗттӗмре 
Кӑнтйрла иек курӑнтӑр;



Инҫе ҫула ҫӳреме 
Ахтомопил туйанар,
Канав тӑрӑх кимӗпе 
Кӑвакал пек йухӑнар,
Ҫӳлтен вӗҫсе ҫӳреме 
Йероплансем туйанар; .

Пуш вӑхӑтра й&панма 
Вӑй вылрма, йе кулма,
Тӗрлӗ кӗвӗ итлеме,
Ӑслӑлӑха вбренме,
Халӑх -хушши пӗр пӗрне 
Курайманне пӗтерме,
Тата ьпти кирлине 
11 ӑха-пӑха тӳрлетме—
Пысӑк пулат ҫавӑрар;
Ат>асене ӳстерме,
Ват ӗмёре ирттерме—- 
Тага хӑйне ҫурт тавар.

Йал варрине сат^ лартар, 
Урлӑ пирлё ҫул хурар,
Ҫула тарӑх тенкелсем 
Ларта ларта тирнейлер; 
Йӗри-тавра ^е^екӗ 
Тӗрлӗ тёсие сарӑлтӑр,
Тӗрлё асӑнмаллийӗ 
Йаваҫ пёвӗ хӑпартӑр,
Тӗрлӗ кайӑк йуррисем 
Йешӗл сатра ш ӑрандар ,
Тӗрлӗ сӑвлӑ йанрусем 
Пур кӑмӑла тултартфӑр.

Вур тбщёри халӑхра 
ун пек, йӗрке сарӑлсан—•
Епӗ хӗҫпе пӑшалма 
Хуран ӑшпе вӑркӑтӑп,



Еҫлемелли машшинсем 
Уп пеккин1}ен шӑратӑп.

Ултав тӗн^и тин пӗтӗ,
Ман ҫулӑм та ^аранё.
Нӗр хуйхӑсӑр цурнӑера 
Пурӗ кӗр пек ырлӑхра 
Етем йӑхӗ савӑнӗ.

■X*5»; *
Татах Паттӑр лашнпе 
Кайат тён'5е ҫӗмӗрсе;
Татах пынӑ хӑватпа 
Пысӑк-пысак ӗҫ пулах, 
Халӑхсенён пурнӑҫё 
Тӗрлӗ майран йусанат.
Лаши, в&йран талпӑнса, 
Малтан-мала вӑрканат; 
Ҫунатсӑрах ҫапӑнса 
Ҫӳлтен ҫӳле хӑпарат;
Нёрре сиксе ҫухрӑмсем 
Курӑнмийех ҫухалат,
Пусса сикнӗ тӗлсене 
Ҫӑд куҫӗсем кӑларат,
Пӑкӑл-пӑкӑл вӗресе 
Хура халӑх шӑранат,
Пур вӑйӗпе ӗҫлесе 
Пур ырлӑха пуҫтарат.

Идим-Гора, 30/1Х ҫ.

39



Т У М П А Л Л И

1. Ҫуркунне....................................................................................
2 . Пал ҫ и щ е ...............................................................................
3. Ҫулахи ҫӗр................................................................................
4. Пир ҫ а и н и ..............................................................................
5. Каҫхн ҫу м Г ф ..........................................................................
6. Ҫӑл...............................................................................................
7. Вӑрманта...................................................................................
8 . Ы р а ш ........................................................................................
9. Сухаҫ ........................................................................................

10 . Ӑслӑлӑх а ц и .............................................................
11. Кбркунне...................................................................................
12. Асатте.........................................................................................
13. Хёллехн и р ..............................................................................
14. Ӗмӗр пуҫӗ..................................................................................
2 1 . Ҫут пурнӑҫ тӑвасси ҫинҫен калана сӑмах ..................
1 0 . ӖмёТ............................................................................................
17. Комуниса...................................................................................
18. Ӳ кер '§ӗк ...................................................................................
19. Ҫулакансем..............................................................................
20. Лурнӑҫӑн йарӑмёсем ............................................................
2 1 . П а тгӑр ........................................................................................

С тр.

3
4
5
0

7
8
9

11
13
16
17
18
19
2 1

24
25
26
27
29
31
33






