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■^АН ТӖН ЫВӐЛЁ.

Кӗрме йалӗн])е Кириле пурна-й-йӗ 
Вӑл т,ӑн тӗнӗн -бӑн ывӑлех пула-5-5ӗ; 
Т)иркӗве ҫӳресси, кӗлтӑвассн-й-вӗ ун ёҫё, 
Халӗ сӳн-^ӗ ҫак етемӗнӗн пурнӑҫӗ. 
Тӳррипелех каласан—вилнӗ вӑл.

Мӗн тӑвӑн?
Турӑ ҫыннин нуҫӗн5ен 

Ку тӗн-^ере те,
Леш тӗн'5ере те 

Рай шухӑшӗ каймас-г.
Пирӗн Кириле те лере тӗк выртмаст; 
Пикенсех вӑл унта рай алӑкне шырат, 
Унта та пырат, лере те ҫитет,
Ӑҫта пырсан шакӑр шӑмӑ ҫеҫ курат.

Маларах вилннсен 
Шӑммисем те йулман,
Рай алӑкне тупакан кунта 
Никам та пулман.
— Ҫук райа ӑҫтан тупан,
Терӗ те пирӗн Кириле 
Кӗ^^ӗ выртрӗ каллех тупӑкне.
Ҫакӑн пек Кирилесем пирӗн 
Халӗ те сахал теме ҫук 
Ҫамкасем шӑти-^-^ен кӗл тусан та 
Вӗсем рай алӑкне тупас ҫук.



"5 Ӑ П Ӑ Р К А.
(Йуптару).

Ҫулпала тулли лав пырат,
Т)ӑпӑрки лагаа патӗн^^ех йӑваланат: 
Пёрре лаша ҫурӑмӗ тӑрӑх 
Выртат вӑл •йӑсӑлса,
Тепре хырӑм айне кӗрет,
Йе турта тавра пӗтӗрнет,
Йе тата, ҫул хӗррине ҫапӑнса. 
Кайри кустармапа йунашар 
Ҫӗлен пек пырат выл^аса.
Ҫул такӑр пулсассӑн 
Т)ӑпӑркана та канлӗрех пулмалла. 
Акӑ лупашка урлӑ каҫмалла.; 
Анаталла урапа хӑйех ан-^ӗ, 
Хӑпарнӑ -5ух тата тӑпах -5арӑн-5ӗ., 
Ҫитрӗ кунта Т)ӑпӑркана ӗҫлеме.
Ак! Урапа каллах тапрант^ӗ.

1{)а 1[,а-1р-1|,а-1],а-1р-н̂ а! 
Т)ӑпӑрки лашана:

Ҫине ҫиие 
Ҫурӑм ҫине!
Хырӑм урлӑ  
Вирлӗ Еирлӗ!
Ҫине ҫине 
Ҫурӑм ҫине!..

Ей! Урапа калла анат!
Кустӑрма айне "бул!..
Йурӗ, канмалла кӑшт!
Ну, ата тата! 11,3 н̂ а н̂ а 1ьа!
Тата тата—тата! нумай мар!



Нумай мар! Нумай мар! Нумай мар!
Вӑ-ӑт ҫапла! Хӑпарт,ӗ.

— Ну спаҫипех! Латнӑ хам пур,
— Кӗрсех ларнӑ-б-йӗ вӗт шӑтӑка!
Тесе ху5ӗ вара 'ьӑпӑрка.

Ҫакӑн йевӗрлӗ:
Пуйан Миких тарҫипе хиртен килет,
(Хӑй прусна тӑрӑх ӗмӗрне утса курман.
Йал '5ухӑнсем хӑй патне 
Пӗри те тара кӗмесӗр йулман)
— Килелле-им? терӗм те:
— Вара, суха пӗтертӗм-ха! терг.

М И Х А Л А .

Анат касри Тӑхтаман,
Кӗркурипе Ухтине,
Хапха пан^би Ӑраман 
Ирпеле утӑ ҫулма кайаҫҫӗ,
Ҫависене хулпуҫҫи ҫине ҫакнӑ,
.Хӑйсем пӗрин^^ен-пӗри хытӑ утаҫҫӗ.

Лерен, тӳрӗ ҫулпала,
Васкат тата Михала.

Кайнӑҫемӗн йыш хутшӑнса пырат.
Калаҫу, шавлу кунта... Хура халӑх телейне—

тырӑсем
Ӑрӑҫлӑ пуласси ҫин-ьен пуплеҫҫӗ.

Пурин^йен ытла Михала ҫухӑрат.
— Ха, Кӗркури пит,'5е,

Мӗнле ҫава тыттарнӑ арӑмне!
Тесе тӗлӗнет Михала.

— Ма? терӗ леш.



— Ма пулат? Курмастӑи-ши авӑрне?
Ҫӗр кукӑр мари!

Ху ҫавуна пасартан илтӗн-н? Мӗншӗн пит сӑнсӑр. 
Пасартан пулмасӑр,
Хамӑр пасартанах.

- Ей, ухмах!
Суйлама хама '^ӗнмерӗн?
Авӑ, пӗлтӗр Ҫекли Пӑрмунне 
Суйласа патӑм ҫавине.
Пӑхсан сӑн курӑнат, куҫ кӗски кирлӗ мар.
Сасси! Ишек •5анӗ пек йанӑрат.
Ҫапла Михала пурне те итлесе пырат 

Хӑй йап-йака та тап-таса.
Сӑмахпа вӑл ӗҫе ним вырӑнне те хумаст.
Ҫын тунӑ ӗҫе никҫан та ырламаст,
Шав шавласа, калаҫкаласа,
Ӗҫ ҫыннисем ҫаран ҫине ҫитрӗҫ.
Ҫитсенех харӑссӑн 
Ҫавчсене хӑйрарӗҫ.
— Ну, кама малтан йарар, йулташсем!

Терӗ Тӑхтаман.
— Михалана йарас! терӗҫ ыттисем.
Лешин ҫави те туптаман,
Ҫави аври те ларайман.
— Ӑна кӗтсе пулмаст, атӑр! терӗҫ.
Вара ларан курӑка йӑвантара та ӗҫт)енсем,

пуҫларӗҫ.
Хайхи пирӗн Михала 
Тӑ^^ӗ йул^^ӗ хыҫала.
Ҫапла вӑл пулат;
Сӑмахпа ҫынран иртекен 
Ӗҫре хыҫалтан ҫеҫ пырат.



Халӗ хӗрсем нумай т,ух 
Лайӑххинех ҫаклатас! 

Микик хӗрне илӗттӗм — 
Сӑмси пӑртак пысӑкрах, 
Уншӑнах та тӑмӑттӑм— 
Хулӑм тути усӑкрах,

Варук питӗ ӑслӑ хӗр,
Ӑна пурте мухтаҫҫӗ, 
Ан-^ах урлӑ урисем 
Арӑш-пирӗш утаҫҫӗ. 

Т)ипер хӗре Наҫтука 
Ман пек никам савайман— 
Ҫак хӗр ашшӗ 'йухӑнпе 
Тупра пӗртте пухайман. 

Анат касри Тӑхтапин 
Йапали те 'вылай тет, 
Ан^йах ашшӗ ват Пархин 
Хӗрке вьцьӑх памаст, тет. 

Аслурамри Кӑраҫук 
Куҫран пӑртак вӑйсӑр та — 
Аптӑрасах кайас ҫук;
Унӑн тупри виҫ ар^ьа 
Ҫурӑлас пек лараҫҫӗ.
Ӑна сурӑх, ка-ьака,
Ват лаша та параҫҫӗ.
Тумлӑ сумлӑ ҫак хӗре 
Йепле вара илес мар.
Йухса кӗрен пурлӑха 
Мӗншӗн хапӑл тӑвас мар? 

Ваҫҫук тивӗҫ шухӑшсӑр 
Ил^ьӗ йа^ьӗ Краҫука. 
Кил^ьӗ пурлӑх пӗр пуссӑр



Ҫакӑ пуйан арӑмпа 
Пӗр пӳрт тулли йапала. 
Карташ тулли выл)ӑ.ксем. 
Пурӑнаҫҫӗ савӑнса 
Ҫакӑ пирӗн ҫамрӑксем. 

Ан-ьах тутӑ пурӑнӑҫ 
Йалан телей пани ҫук,
Арӑм пурлӑхӗпеле 
Етем ырӑ курни ҫук,
Ир пулат те каҫ килет— 
Ҫаплах кунсем иртеҫҫӗ! 
Кӑраҫукӑн куҫӗсем 
На^ьарланса килеҫҫӗ.
Куҫри мӑкӑл-мӑкӑлӗ 
Аптӑратат мӗскӗне. 
Таҫта-таҫта айакка 
Йумӑҫа та кайаҫҫӗ,
Кусар тӑрӑх шӑтӑка 
Вӗрнӗ шыв та йараҫҫӗ 
Нимӗскер те пулӑшмаст! 
Пу^ьнитсана кайсассӑн 
Ваҫҫук пӗл^ьӗ арӑмӗн 
Траххом 'ьирӗ пулнине, 
Тухтӑр „пулмаст“ тесессӗн 
Тӑкрӗ вӗри куҫҫулне.

Ҫакӑ йӗкӗт авланни 
Икӗ ҫул ҫеҫ ҫитетт)ӗ,
Унӑн ҫамрӑк арӑмӗ 
Суккӑр пул^ьӗ хуплан'5ӗ. 
Сӗм пурӑнат Кӑраҫук 
Упашкине хуйхӑртса,
Хал) те пулин ҫав Ваҫҫук 
Ҫӳрет ӑна ҫавӑтса.
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ХУРА СЫСНА.

ВӑхӑТ)ӗпе хӗвел те 
Никама та кирлӗ мар.
Ҫулла шӑрӑх кунсен-ве 
Сыснана пит аван мар.
Пӗр лупашка хӗррипе 
Пырат сысна ахлатса,
Хӗвел хытӑ хӗртнипе 
Вӑл шӑрӑхпа пӑт,ӑхнӑ, 
Лупашканӑн варринт^е 
Пыл^^йӑк ҫинт,е вӑл выртнӑ. 
Ан^ьах хӗвел унтан та 
Хӑйӗн вӗри ҫуттипе 
Пирӗн хура сыснана 
Хӑваласа кӑларнӑ;
Ниҫта кайа пӗлмесӗр 
Сысна утат хуйхӑрса 
Ним калама пӗлмесӗр, 
Пӗт^^ьен пырат калаҫса:
— Ах! Ах! Шӑрӑх... 
Тупайӑпши вырӑн урӑх 
Кӑшт ҫех выртса канмаллӑх. 
Ах! Ах! Шӑрӑх...
Ҫакӑ йӑвӑр вӑхӑтра 
Выртӑттӑмтзӗ картара. 
Шӑрӑх, шӑрӑх!
Ах, хӑйамат хӗвелӗ...
Хуҫан аслӑ ывӑлӗ 
Паҫӑр кӑна картаран 
Патакпала хӑваларӗ...

Ах шӑрӑх!
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Кётеп вӗри вилӗме.
Кӑна йӑтӑ илтрӗ те,
Сысна патне ҫитрӗ те:
— Тата мӗн-ха Матӗрне?
Ан вӑрҫ халӗ хӗвелпе!
Питне - куҫна тасатсан,
Кӑшт тасарах пурӑнсан 
Сана хӗвел пӗҫермӗ,
Капла пикех аптратмӗ, терӗ.

У Л А  С Ы С Н А .
Ула сысна пӗрре ирхине 
Те хӑйех уҫнӑ хапхине,

Пахт,ана кӗрсе кайнӑ инкемек, 
Ахаллине те мар, сатлинех.

Авӑ вӑл, мӑн кӑмӑллӑ хуҫа пек, 
Мӑшлатса ҫӳрет пӗ-ь^ьенех.

КуЛ)Зт тӑвам-ха, терӗ пул) ҫав сысна та. 
Ирпеле сатра лайӑх ӗнтӗ Т)ӑнах та. 

Иӑвӑҫсем ҫин"5е сарӑ кайӑксем 
Ир ырлӑхне мухтаса йурлаҫҫӗ.
Айалта хӗрӗх те пӗр тӗслӗ -5е'5ексем 
Ырӑ шӑршине парса тӑраҫҫӗ.

Акӑ, хӗвел те ҫӳлтен 'ьалӑшшӑн 
Сата пырса кӗ^бӗ йӑвашшӑн.

Мӗн пур -^ӗрӗ -бун савӑна'г:
Сатри те, сатра марри те.

Кӑтра хурӑнӑн кӑтра ҫ}Мҫи те 
Пӑшӑлтатса калаҫнӑн туйӑна-г. 

Пирӗн сысна кунта нумайах тӑмарӗ. 
Ҫаврӑн^^ӗ те вити йенелле утайрӗ.

-- Ну, Хвекле, мӗнле-ха?
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Аван пу^ь сатра? Тёрлӗ •ье'ьек умӑнта, 
Кайӑк йуррисем... йепле ытарса 

тухрӑн-ха? —
Терӗ йупах тыха сыснана,

— Ей, суйа! Ним ырри те ҫук унта! 
Тесе ху'ьӗ лешӗ тыхана.

Кун пек Хвеклесем,
Пӗрре икӗ пӗлменсем,

Етемре те сахал мар.
Ак хӑш ӗ—мӗн ун Советӑн, 'гет.—

Мӗн унта!
Ку на-ьар, леш те на-ьар... Хӑй 'ьӑн та 

Ҫак Хвеклерен уйрӑм мар.

Т А Р К Ӑ Н С Е М .
(Йуптару).

Пӗрре ушкӑн йытӑ тем шут тытса,
Тухса карӗ йзла пӑрахса.

Ӑҫта кайаҫҫӗ-ши,
Мӗншӗн тараҫҫӗ-ши 

Ҫав хал-ь-ьенхи кил-ҫурт хуралҫисем?
Паллах: хуҫана ҫиленсе пул)> темелле;
Пӗр ҫаврӑнса пӑхмасӑр тараҫҫӗ ҫактаркӑпсем 
Йуртаҫҫӗ аслӑ вӑрман йенелле.
Унта хӑйсем шухӑшлӑ кайӑксем пур вӗсен, 
Ҫавсемпе туслашмах шухӑш пур йытӑсен. 
Туслашмасӑр: кил-ҫурт хуралҫи йытти те, 

Упи, кашкӑрӗ, ытти те —
Пурте ӗнтӗ вӗсем 
Ҫивӗ^ь шӑллӑ кайӑксем;
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Пуҫра та пӗр шухӑш: тытас,
Тулас та пӑрахас.

Тулас тӗлӗшрен пирӗн таркӑнсем 
Вӑрман кайӑкӗсеньен пӗрттех те кайа мар. 
Тата ҫакна та сире калама манас мар: 
Вӑрман кайӑксемпе пӗрлешсе йытӑсем 

Йал ҫине килме шутлаҫҫӗ.
Ҫак шухӑшпа ӗнтӗ вӗсем 
Вӑр.мана ҫитсе пыраҫҫӗ.

Ҫитрӗҫ —
Унтан та кунтан 

Вӑрмантан 
Тискер кайӑксем тухрӗҫ,

Аслӑ ӗшнере 
Ирӗкре 

Пысӑк канашлу турӗҫ.
Л\ӗн калаҫса мӗн ӗҫ турӗҫ-ши ҫакӑнта?^ 
Ннм те ҫук! йал ҫине кайма хӑрарӗҫ! 

Пирӗн таркӑнсем пайан та 
Сулӑнса ҫӳреҫӗ вӑрманта!

Камши вӗсем таркӑнсем?
Тейӗр есӗр мана хирӗҫ.

Ман шутпа—йута тарнӑ „шуррисем“, 
Ҫавсене ьӑннипех таркӑн теме тивӗҫ.

П У Ш А Р Т А.

Каҫ пулнӑ. Вӑхӑт ьылай;
Пӗлӗт ҫинт,е ҫӑлтӑрсем нумай.
Йалта кушак та ҫӳремест,
Шӑп ҫеҫ. Пӗр сасӑ илтӗнмест;

Халӑх та ҫывӑрат вилнӗ нек..
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Ҫак хушӑрах таҫтан 
Муртан 

Сикрӗ тухрӗ пушар инкемек.
Акӑ халӑх тытӑньӗ пӑлханма.
Ӑҫта пушар? Кам ҫунат, тесе 
Унтан та кунтан та кӗрлесе,
Т)упа-ьупа тухаҫҫӗ урама.

Т1ӑхаҫҫӗ— потрепиттӗл лавкки пӗтӗмпе 
Хупӑрланнӑ хура тӗтӗмпе.

Ҫулӑмӗ шалта 
Айӗн те сийӗн йавӑнат,

Пушар сӳнтерме халӑхӗ 
Пӗр саманта пухӑнат.

Аньах вутӑн алли вӑрӑм, патне пыма ҫук. 
Лавкка таварне кӑларма пӗртте майӗ ҫук. 

Т)упкала тӑраҫҫӗ ҫыннисем.
Ех! теҫҫӗ.—Ех, хаклӑ таварсем!

Так пӗтег халӑх пурлахӗ, так пӗтет! 
Лавкка саветушьи те хашкаса ҫитет.

Ах!—тет вӑл,— ах, сывлӑшне ҫавӑрса йараймаст: 
— Хам алсатул), тет,—лавккана йулнӑььӗ- 
Пӗтрӗ! Пӗтрӗ! Иртнӗ ернере ҫеҫ илнӗььӗ! 
Хӑйӗн куҫҫӳлли кӑшт ҫеҫ тухаймаст.

АТӐЛ ХӖРРИН-^Е.
Шупашкар ьаплӑ урамӗпе,
Росӑ Лйукҫемпурк текеннипе,
Атӑл йенелле ыткӑнса 
Пӗр майра пырат васкаса.

Ҫине-пуҫне пӑхсан—кам майриши ку? 
Тухтӑрӑн—ваккатӑншн,
Йе кӑмиссарӑнши?—
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Тесе ыктмалла хавӑнтан ху.
Вӑл ьӑн та хӑй йевӗрлӗ тумланнӑ.
Ав ҫине кӗске т,зплӑ па.Т)Тту тӑхӑннӑ,. 
Пуҫра шӗлепке, урисент,е темӗскер, 

Лӑпсӑрккаскер.
Пирӗн кукки курсан ӗнтӗ ку майрана 

Тем те тупса калӗььӗ.
— Ха! пӑхха, -тӗклӗ ураллӑ тӑманана! 

Тесе вӑрттӑн кулӗььӗ.
Кукки култӑр та, пирӗн кулас мар.
Анти кайтӑр вӑл хӑй ҫӳлӗпе, ьарас мар.

Мӗншӗн ьармалла?
Унӑн та хӑйне кура ӗҫӗ пулмалла.

Авӑ вӑл Атӑл хӗрринье 
Йехвин йӗкӗте тӗл пульӗ.

Ал тытрӗҫ, ҫамрӑксем паллашрӗҫ,
Унтан вӑл ку сӑмахсем тапратрӗҫ:
— Ну, Фимӑ! терӗ майри Йехвинне, 
Ыран Сакса кайатпӑриха?
— Сакса! Ыран!—тет леш майрине,
Ҫук! Кайас мар, ӗлкӗрӗпӗрха,
— Сан йалан ҫав—ӗлкӗрӗпӗрха,
К аььз  илетни мана, йе суйатни?
Кала!—терӗ майра хытах кӑшкӑрса, 
Унтан татах хырӑмне каҫӑртса:
— Пӑх! тет—леменьӗ кунта, туйатни!,
— Апла пулсан илес пу.ь еппин,
Терӗ майрана Йехвин.
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„КАПКӐНӐН“ ХЁЛЛЕХИ 
ТАКМАКЁСЕМ.

Куььӑр Иван тем васкаса 
Асли патне ир килнӗ,
Хапха умӗнье кӗтсе тӑрса 
Питне-куҫне тӑм илнӗ.

Лавка хуҫин— саветушь^^ч 
Тути темпе варланнӑ.
ПиТ)ӗккнт,и кӑраҫҫынё 
Хӗл сулхӑнпе пӑрланнӑ.

Ҫӑварни хӑнин мӑн Иванӑн 
Шӑннӑ кайнӑ пӳрнисем.
Ӗҫкӗ пирки ҫак айванӑи 
Тукмак пулт,ӗҫ аллисем.

Укри инке килне маннӑ 
Виҫ кун ӗнтӗ хӑнара.
Хӑмӑр ӗни ҫӑмӑлланнӑ 
Пӑруш хытнӑ картара.

Мӑн хӑнаран Ҫемен муьи 
Таврӑнат тет килелле.
Маттур матккн кӑкӑр аТ)И 
Ӳксе йулнӑ, пӗсмӗлле!

Марйа аппапа Петӗр пиььеи 
Пысӑк инкек пулнӑ тет:
Кӗҫӗн ывӗл сентре ҫинт,ен 
Мӑн лаххана ьймнӑ тег.

Ҫырма тӑрӑх кӳ ьуиат те 
Хӗлӗп ҫилӗ йур пухат,
'Пӑваш пӳртин ьӲреТ) ҫинт,ен 
Кунӗн-ҫӗрӗн шыв йухат.
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Хӗл сиввине тӳсеймесӗр 
Йурӑ тӑсса йарари!
Пирӗн шкула хӗл ҫухатрӗ 
Йур айӗньен тупар-и!

РАВНОПРАВИ.

Марйе инке йашка пӗҫернӗ те 
Ҫемйисене апата ьӗнет.
— Аьасем! тет.—Ашшӗ, килӗр ӗитӗ!

Ларӑр ьасрах, йашка сивӗнет!
Хӑй йеррипен сӗтел патне пырса 
Тенкел ҫине ларьӗ сарӑлса.

Аьисем те пӗрерӗн-пӗрерӗн 
Кӗрсе ларьӗҫ йӗркерен.

Ашшӗ! тет татах Марйе инке пирӗн.
— Лар! тет—.мӗн ес пӑхса тӑратӑн!
— Кай! терӗ леш—мӗн ҫын вырӑнне ларатӑнГ
— Мӗн ҫын вырӑнӗ, лар ав Хвекла ҫумӗнт,енЕ
— Кай теҫҫӗ сана! Лар ав сӗтел вӗҫӗньен!
— Лар ху!—Кай теҫҫӗ сана, ну!
— Ӑҫта кай?—Авӑ санӑн вырӑну!
— Ху кай!—Тӑррр!!!—Ан ьыш! Т)ышаймӑн! 

Равноправи ха.ь> асаймӑн!
— Равноправи^! тет упӑш ки—Тӑхтаха, 

Пӑӑӑрависем сана парамха!
Тытрӗ те вӑл ҫӳҫрен арӑмне,
Тылласа аньах тӑкрё хайхине.

Марйе инке те,
Кун хыҫӗньен шӑп пульӗ,

Равноправи текеннн те 
Унӑн вяра ҫак пульӗ.

18



К А Р Т А Р А.
(Йуптару).

Ирхине хуҫа пӳртрен тухиььен,
Ӗне сурӑха кӑлт тапрӗ уринт,ен;
— Илтрёни, тет.—Кӗҫӗр пуртре мӗн турӗҫ? 
Так аха.Ь' вӗт, пӗр сӑлтавсӑр

Усӑсӑр
пҫкӗ тунӑ; ҫуталат,т,ен шавларӗҫ!
Мӗн ьул  расхут тухмарӗ пу^ь унта?
Ес п ы р ,— уӑшкӑлтӑк шыв ҫеҫ умӑнта.

Пирӗншӗн тесен 
Т)ӗпкӗм ҫӑнӑх ҫук вӗсен,

Мӑшкӑл!
— Ҫапла, ҫапла! тет сурӑх ӗиене:
Манӑи та мухтас килмест вӗсене,
Ӑҫтан мухтас ун пек хуҫаиа?
Ав йӗркун пуҫа ҫеҫ ■ьикнӗььӗ ырҫана, 

Ҫапрё те мур пилӗкрен 
Аран сӗтрӗнсе тухрӑм кӗлетрек.

Мӑшкӑл!
— Вӑл мӗн! Вӑл мӗн! тесе йаьӗ ҫухӑрса 
Мӑкла така тислӗк тӗм ҫине тӑрса, 
Картине.пӑхӑрха есир, карти мӗнле;

Унтан та кунтан ҫил вӗрет.
Умран та хыҫран йур кӗрет.

Мӗнле пурӑнмаллаха кунта хӗлле?
Ав ҫӗркӗ ҫӗр хута ьӗтресе выртрӑм,
Инкек! Картарах пуҫӑма шӑнтрӑм,— 

Мӑшкӑл!
Ей, пӑйахам, есӗ суйатӑн пулмалла.
Йепле сан пек йӗкӗт шӑнмалла?—
Тесе тӗлёнет каьаки такаран.



Т)им! Ҫилӗ кӗрӗ вӑл, кӗмӗ теме ҫук,— 
Кӗрӗ те каллах тухӗ картарап,

 ̂ Аньах хамӑра тухма ниҫтан ҫук—
Ҫӗрле те картара, кӑнтӑрла та ҫакӑктах, 
Пӑт,лан хӑйаматӑн картинье,

Мӑшкӑл!
— Т)ӑн, т,ӑн, ьӑньӑнах!
Тесе выртат сысни улӑм айӗнье.
— Капла пулмаст! Т)нмӗрха йулташсе.м! 
Терӗ пӗри.—Ав хӑй килет, хӑйне калас! 
Калас! Калас! Каламаллипех калас!—
Тесе кӑшкӑрса йа^ӗҫ ыттисем.
Ак хуҫа та ҫитсе кӗьӗ. Вӑл сиввӗн 
Хӑйсем ҫине пӑхнипех хайхисем пирӗн 

Кушак пекех йӑпшӑньӗҫ—
Пӗри уҫаймаст ҫӑварне!

А калассине?..
Калассине ырана хӑварьӗҫ.
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лслисем ҫиньен те хӑш ьух 
Ҫакӑн нек шавлаҫҫӗ, 

«Калассисем» аньах 
Ырана йулаҫҫӗ.

П А Т Т Ӑ Р.

Пӗр паттӑр пурӑна пурӑна 
Ҫитнӗ шӑпах пилӗк арӑма.

Ҫитессе вӑл ҫитнӗ те-ха, 
Аньах арӑ.мӗсем мӗн теҫҫӗ-ха? 
Авӑ, Тури-касри Хветура 
Кунӗн-ҫӗрӗн вӑрҫат Паттӑра.



—'Ьъорт!—тет вӑл- -Шуйттан!
Сакӑр уйӑх пурӑнтӑм 
Ыррине курман муртан.
Аьапала ҫыхӑнтӑм.

Ех, пӗььен ҫеҫ пулнӑ пулсан!
Кам мана тиркӗььӗ,
Мана кам илмӗ'§ьӗ?

Тесе кульанат вӑл тарӑхсан.
Хветура мӗн-мӗн каласа вӑрҫнине 

Ҫырса хут та ҫигерейес ҫук;
Ытти арӑмӗсем те Па'гтӑрне 
Ӑшӑ сӑмахпа ырӑ суннийех ҫу.к.
Ӑҫтан ырӑ сунмалла!
Вӗсем те Паттӑрпа пурӑнса 

Пӗрер а^ьаллӑ пулнӑ,
Ун пиркнйех тата

Тӑлӑха йулнӑ,
Вӑрҫман ҫӗртен вӑрҫмалла!

Кун пек ӗҫе ӗнтӗ ха.-ь йалта та 
Питӗ меллё тӑваҫҫӗ:

Ҫыраҫҫӗ те параҫҫӗ.
Ку ӗҫ те ҫапла суха ҫитет.
Вӑт, Паттӑра тнкех лекет!

'5 аплӑ ҫурта Аслӑ сут нухӑн^ьӗ.—
Малтан вӑл арҫынин^ьен,

Унтан арӑмӗсеньен 
Ыйтса тӗп-ьеме тытӑн^ьӗ,

—Хут тӗпье, хут ан тӗпье,
Туп та пар алнментне!—

Теҫҫӗ хайхи арӑмсем нирӗн.
Ирӗксӗрех вӗсеи хутне кӗрӗк!
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Йӑлтах шухӑша йаьӗ ку йапала,
Мӗн пулсан та ӗҫе татса памалла. 

Алиментне пысӑк тӑвас— 
Арҫыннине йӑвӑр килет,

Сахал парас—
Арӑмсене сахал тивет.

Мӗн тӑвас?
— Аьасене ашшӗне парас!
Вӗсем унта тутӑ пулӗҫ,
Амӑшӗсем тата тӑвӗҫ! -- 

Тесе хуьӗ сут вӗсене.
Ей! калаҫтарьӗ те ку ӗҫ ҫынсене!
— Тупрӗ Паттӑр, теҫҫӗ— пуйрӗ аьаран! 

Ҫук! Пӗрттех те тупайман!
Тепӗр кунне вӑл килӗньен 
Тухса тарьӗ кайри хапхиньен.

Ҫак ӗҫе халӑх ха.Т) те пулин манаймаст. 
Ҫавӑнтанпа ӗнтӗ ку йалта 
Хут те мӗнле паттӑр та 

Нумай авланма хӑйаймаст.

Т А В Ӑ Р У.

Шӑшисем, темме, хуҫине ҫиленкӗ.
Ҫилӗпе вӗсем ӑна тавӑрма тӑнӑ;
Ҫак пысӑк ӗҫ пирки сӑмах татма 
Шӑшисем пуху тунӑ.
Пӗлтерӳне вӑхӑтӗнье йанӑран-и,
Йе кун йӗркинье пысӑк ыйту тӑнӑран-и,
Пухӑва харӑсах пухӑнт,ӗҫ.
Пӳлме айӗньен, лаҫран, ампартан,
Нӳхрепрен те пыьӗҫ.
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Анкартисеньен аньах йару ҫук:
Хыпар ҫитеймен пулмалла (пӗлме ҫук).

Уҫрӗҫ пухуне 
Сӑмах паьӗҫ пуҫлӑхне,

Ну сӑмахҫӑ нумайьъен каларӗ,
Унтан тавлашу карӗ.
— Тавӑрмалла! Тавӑрмалла! теҫҫӗ.
Аньах мӗнпе тавӑрмаллине пӗлмеҫҫӗ;
Пӗри—пӳлме шӑтармалла, тет.
Тепри—михӗ кӑшламалла, тет.
Тата хӑшӗ пӳрте кӗрсе сӑтӑр тумалла, теҫҫӗ.
Тем те, тем те калаҫҫӗ!
Ҫав хушӑрах хӑла шӑши тӑ^ӗ те (паттӑргараххи пулас) 
Уҫӑ сассипе пухӑва лапах ьартӗ,
— Йулташсем! тет (итлеҫҫӗ).
— Епир капла кунӗпе шавласан та йӗркене кӗрес ҫук. 
Хуҫана тавӑрма та пултарайас ҫук;
Ман шухӑшпа ку ӗҫе пирӗн ҫапла тумалла:
Хуҫана тавӑрма пӗрне аньах хушмалла!
Есир мана шансассӑн 
Еп ку ӗҫе тӑвӑттӑм.
— Шанатпӑр! Шанатпӑр! тесе 
Кӑшкӑраҫҫӗ ыттисем.
Ку паттӑра ьанахах та шант,ӗҫ,
Ӗҫне тума срук вунӑ кун паьӗҫ,
Вунӑ кун иртейри, иртеймери —
Шӑшисем каллах пухӑньӗҫ,
Хӑла шаши шутланине

Итлеме тытӑньӗҫ.
— Епӗ, йулташсем, хамӑр хуҫан 
Тӗпсакайёньи тӗп мулне тупрӑм,
Вара пуйанӑн кив укҫисене
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Веҫех вакласа ҫӑнӑх турӑм, тет хӑла ншши.
— Ей, терӗ пӗри пухуран,
— Патша укҫисем хал) ҫӳремеҫҫӗ вӗт!
— Ҫӳреймӗҫин,
Пурӗ пӗрех уласа макӑрьӗ!
Терӗ ӑна хирӗҫ хӑла шӑшн.

Ш ӐНАПАЛА ПЫЛ ХУР^Ё.

Пыл хурьӗ пӗрре пӳрте кӗнӗ,
Ха! тет шӑна ун ҫине пӑхса 

Йӑлтах пирӗнни пек сӑнӗ,
Шӑнан пекех куҫӗсем,
Авӑ тата еппин урисем.
Пирӗнни пекех сӑнни пур,
Мӗншӗн ьапа тухнӑ-ха вӑл мур!
„Пыл хурьӗ те пыл хурьӗ“ теҫҫӗ,
Вӗсен усӑллӑ ӗҫӗсеньен тӗлӗнеҫҫӗ;
Мухтамаллӑх ҫук,
Еп те тытӑнсан, ӗҫре унтан йулас ҫук.
Аньах санран тытӑнасси пулас ҫук:
Шӑна тени йанттине йуратат;
Тата ҫакна калас пулат:
Ӗҫ тенине пурте ӗҫлеҫҫӗ,
Иӗрлешсе ӗҫлеме нумайшӗ пӗлкеҫҫӗ,
Пӗрлешӳллӗ ӗҫпе
Епӗр тӗньене тӗлӗнтеретпӗр,
Пирӗн пӗк пӗрлешсе ӗҫлеме 
Сире те ьӗнетпӗр.
Ку сӑмахсем такамшӑн та усӑллӑ пулмалла:
Етем те, пӗрлешсен, ӗҫне ӑргснах кал-кал тумалла.
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С У Р А X С Е М.

Шӑши шӑтӑкӗньен хӗве.1 ӑшшине тухнӑ,
Ӑна кӗтӳри хура сурӑх курах кайнӑ
— Ей, аьасем! Шӑши, шӑши!
Тет хура сурӑх.
— Хӳри ҫине пус, ан кӑшкӑр урӑх,
Тесе ьупаҫҫӗ ун патне илтнисем.
Хура сурӑх шӑшийе ӗҫерсе йамарӗ...
Ӑкӑ кӗтӳ пӑлхана пуҫларӗ,
Мӗн пулнӑ та мӗн пулнӑ? тесе, ыттисем 
Хура сурӑх патне ьупаҫҫӗ,
Ӑна хуптӑрласа ильӗҫ.
Тӗрткелеҫҫӗ, пӗр-пӗрне ьышаҫҫӗ.
— Ӑн тӗртӗр пит, шӑшийе тартаттӑр!
Тесе тилмӗрет хура сурӑх.
— Пуҫах касаканни-им вӑл? терӗ пӗри.
— Вара ҫакӑ ӗнтӗ пире хӑмӑл ҫитерекенни,
Терӗ уна пӗр ватӑ сурӑх.
Апла пулсан хӗке ӑна, теҫҫӗ сурӑхсем.
Аньах хӗнеме хӑйу ҫитей^мест хӑйсен:
Пӗри те—есӗ хӗне, тет.
Тепри те—есӗ хӗне, тет.
Пуҫлаканни пӗри ҫук.
Ҫав хушӑрах катапа тилӗ пыраььӗ- 
Вӑл сурӑхсене курьӗ те 
Вӗсен патне пыьӗ
(Хир кайӑкӗ хир кайӑк хутне кӗрес терӗ куран)
—  Тӑхлаьӑсем!—тет тилӗ,—
— Хут мӗнле ӗҫе те пӗлсе тусан азан,
Ҫак, есӗр тытнӑ шӑши пит хайар йапала,
Унӑр шӑлӗсем те питӗ ҫивӗ§ пулмалла,
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Ӑиа ан ҫапса пӑрахӑр!
Авӑ улӑмпа ҫеҫ пусарӑр!
Сурӑхсен телейн, ҫывӑхрах улӑм купи пульӗ, 
Ӑна ьи  пирвай мӑклӑ така курьӗ;
— Ей, аьасем, ав улӑм, йӑтӑр, терӗ зӑл. 
Лешсем шӑши ҫине улӑма тултара пуҫларӗҫ. 
Хӑшӗ пӗри хупарса та таптарӗҫ.
— Ну ҫитӗ, вилсе кайӗ тата,
Т)имӗрха уҫса пӑхар!
Терӗ мӑклӑ така,
Уҫса пӑхаҫҫӗ—шӑши ҫук,
Шӑршласа пӑхаҫҫӗ— шӑрши пур,
Лешӗ шӑтӑкне ҫеҫ тарнӑ мур.

МӐКЛА ТАКАПА КА^^АКА.

Каьака ҫерем ҫине тухнӑ 
(Уткаласа ҫӳреме пулас:
Вӑл ун пек ӗҫе питех те хавас).
Унта мӑкла така та пулнӑ;
Ку, пысӑкӑскер, айакранах курӑньӗ 
Те ҫак такана курса,
Те хӑйӗн ҫавӑн пек йӑла пулса,
Кат,ака йакалма тытӑнт,ӗ:
Вӑйпала ҫине-пуҫне ьӗтретет,
Хӗрлӗ тӑмпа тутисене хӗретет,
Ҫерем ҫине выртса йӑванат,—
Тем те, тем те айланат...
Мӗн тӑзан? Ама ьун мари...
Йакалса ҫитейри, ҫитеймери 
(Каьака ҫав, ҫитрех пулмалла).
Пирӗн вӗҫкӗн утрӗ вара малалла:
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Пырсан, пырсан ҫепӗҫӗн тутине шӑлат,
Хӑй йерипен така йенелле шӑват,
Ун умне ҫитрӗ те—Ах Мирун Ивань, есӗ мари?
Терӗ каьака.
—Епӗ, епё! тет мӑн така.
Ҫак тантӑшсем ӗнтӗ калаҫу тапратрӗҫ,
Каьаки йепкеленет, кулкалат.
Ивант,Т)И ун Ҫине пӑхса савӑнат,
Кайран пӗрле пурӑнмах шут тытрӗҫ,
Пурнӑҫра пӗр-пӗрне пулӑшма сӑмах пат,ӗҫ.
Ҫыран хӗрне вырӑн йышӑньӗҫ— пурӑнаҫҫӗ...
Ҫанталӑк ӑшӑ
Ҫӳлте кайӑксем йурлаҫҫӗ,
Ура айӗньех симӗс курӑк йешерет, шыв та пур. 
Ҫырма кукри инҫе те мар курӑнат,
Шухӑшласан—ҫакӑ хирте телейли 
Мӑкла такапа кат,ака ҫеҫ пек туйӑнат.
Аньах 
Тепӗр ьух
Шухӑшпа епӗр улталанатпӑр:
Телей ҫук ҫӗртрех 
Епӗр телей куратпӑр.
Пирӗн така хӗрттерсе ёҫлет—
Кунӗ кунӗпе каьака ва.ьТ)И курӑк ҫӗклет.
Ларса канма та вӑхӑт ҫук
Леш каьакин хуйхи-суйхи пӗрттех ҫук:
Ир—сулхӑнпа вӑл уткаласа ҫӳрет,
Хӗвел хӑпарсан сулхӑна кӗрет.
Ура айӗньи курӑка та 
Хӑй татса сийесшӗн мар;
'5 ӑн ьӑваш каььисе.м!
Ҫак йуптару йӳппине есӗр туйрӑри?
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КӲРШӖСЕМ.

Кӳршӗпе кӳршӗа 
Калаҫмалли тупӑнатех ӗнтӗ.

Авӑ
Йарман арӑмӗ Урине 
Сарнӑ йанӑ урлӑ ҫӑварке:

Сан упӑшку ҫапла!
Сан упӑшку капла!

Шуйтан! ҫӗр ҫӑташшӗ!
Ҫӑва патне кайашшӗ!
Тесе вӑрҫат вӑл пӗтӗмпе 
Хӑйӗн кӳршӗ Тимук арӑ.мне.
Ҫав ӗнтӗ— хӗрарӑм вӑрҫма тапрансан,

Итлеме ҫеҫ ан ӳркен.
Тимук арӑм те кзлаҫма тытӑнсаи 
Сӑмахсӑр аптӑраканнийех мар иккеи:

Урине хирӗҫ вӑл 
Виттерсе кӑна пырат сӑмахпа.
Кассисем—Мӗн пулнӑ та, мӗн пулнӑ тесе 
Шав шав ҫине ьупаҫҫӗ урампа.
— Ара! Есӗр мӗн йантратӑр,
Терӗ тӗлӗнсе Никантӑр.
— Ула йӑттӑ мурӑн Тимукӗ— шуйттанӗ 
Ухатара ҫухатса кильӗ,

Тесе хуьӗ 
Йармап арӑмӗ—куштанӗ
— Ей! тугшӑ тата хайсем калаҫмалли—терӗ йерипен 
Кукӑр Марукӑн Михали.
— Тупнӑ ҫав, тет Урине: Тулнӑ,
Вӑрҫса калаҫмаллинех тупнӑ,
Пӗтерьӗ йӑтта... Ех йӑттӑмҫӑм!

28



Етем ӑслӑььӗ вӗт, пассамҫӑм;
Урайне аьа искӗртсен 
Ҫуласа—типӗтсех илеььӗ,
Кипкесем те т а с а ь ь ӗ -  
Ех! йӑттӑм!..

— Урай, кипке тасатма 
Йӑттин ӑсӗ ҫигнӗ те,
Хӑйӗн ҫитеймен, тесе хуьӗ комсо,мол Кирилле, 
Лешӗ уна итлерӗ те 

Уттара паьӗ килелле.

ТОКЛАТ.
— Итле-ха, пӗр сӑмах калам сана,
Терӗ васкаса Иван Мкруна
— Мӗн тата? Кала кала! тере леш 
Мӗн каласси... манӑн токлат тумалла...
— Есӗ! пӗлтӗм: сана алӑ ҫупмалла,
Ҫапла-и?—Ҫапла пулмасӑр,
Есӗ пуҫласа ант,ах йар!
Кайран... Кайрзн...
Ата хӑвӑртрах!
Халӑха кӗттерсе тӑратас мар,
Терӗ токлат тӑвакан

Ҫапла каласа кӑсем 
Ӗнтӗ пухӑвалла васкаҫҫӗ,
Пухӑвӗнье ҫыннисем 

Паҫӑртанпах кётсе тӑраҫҫӗ,
Ҫитрӗҫ... кайрах кайса 
Мирунӗ вырӑн йышӑньӗ 
Ҫӳлӗ вырӑн ҫине тӑрса 
Иванӗ токлат тума тытӑньӗ,
Пӗр сехет калари ку, калаймари--
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Вӑл мӗн вӑхӑт калани пире кирлех мар, 
Аньах Мирунӗпе тикӗс мар:
Вӑл, мур ӑйха кайнӑ.
Ӑна Иванӗ те курьӗ пулас.
Токлат та пӗтсе килет, мӗн тӑвас?
Ак хайхи Иван пӑшӑрханма пуҫларӗ- 
Хытӑран хытӑ, хытӑран хытӑ кала пуҫларӗ. 
Ҫук! хӑйамат вӑранмаст!

Токлат пӗтрӗ,
Ал ҫупасси ҫиньен пӗри те асӑнмаст,
— Иий ӑйхӑ ьӑпти! Тӑмана!!!
Тӗсе хуьӗ вара Иван Мируна.

И Н К Е К.
Па.Л)Ук арӗм Ухтине 
Т)ан пек уҫӑ сассипе 
— ТпрукаЯ) тпрукан), тенине 
Т)асах илтрӗ хура ӗне.
Ӗни—муук, терӗ те 
Пӑлтӑр умне ҫитрӗ те,
Шӑлтӑр-шӑлтӑр пӑтти—патт 
Ӗне кӗ'ьӗ пӑлтӑра 
Пал)ук пӳртӗн алӑкне 
Аран уҫса ӗлкӗрьӗ,
Атту пулсан хура ӗне 
Мӑйракипе тӗрте^ь^ьӗ.
Пӳртри ҫамрӑк пӑрӑва 
Хура ӗне „йаш “ ҫула'г,
Унтан татах малалла 
Лаххан патне ҫаврӑнат,
Па.ЬУк арӑм Ухтине 
Пӗ^ьӗкеҫҫӗ -ьӳлмекпе
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Ӗне патне пырат,ьӗ.—
Урай хӑми „ш арт“ турӗ.
— Мӗншӗн-ха ку? Пӗтрӗ пуҫ!
Па^ьуу-к!!!
Курмастӑн-им, ула куҫ!
Урай хӑми хуҫӑлнӑ...
Ҫитрӗ пысӑк ӗнене 
Мекӗрленсе ҫӗклеме,
Па^ьук тытрӗ пуҫӗньен 
Арӑм тытрӗ хӳриньен,
Ҫапах мӗскӗн хура ӗне 
Анса карӗ сакайне. ,
Ӗнен кайри урисем 
Иккӗшӗ те хуҫӑльӗҫ 
Шалҫа ҫине ӳкнипе 
Куҫӗсем те хупӑньӗҫ.
Найанланса, урайне 
Йепепеле ҫӗртнӗшӗн,
Па.ьук хӑйӗн арӑмне 
Т)ышкипеле хӗнесшӗн.

Хура ӗне вилнишӗн 
Сутне тума пире мар;
Аньах ҫакна калӑпӑр:
Пӳртри шывлӑ лахханпа 
Урай ҫӗртме кирлӗ мар!

Т Ӗ Н Ё Л  П И Р К И .

Ҫӗпӗрук ВаН)Ккин а^и 'ьирленӗ—
Ӗнтӗ виҫ уйӑх вырӑнпах выртат,
Арӑмӗ йалти йумӑҫсене ҫӳресе пӗтернӗ,
Халӗ Вац,ккине йута туртат
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— Ва{|,кка! тет— Ва1},кка, мур-илешшӗ!
Аьу вилес патне ҫитнӗҫке,
Илсе кайха ҫанта Лапаша!
Хӗрӗх ҫухрӑм аньахҫке!
Лапашра пӗр ьаплӑ йумӑҫ пулнӑ.
Вацкка ӑна пӗлсе те,
Унта каймасӑр тӑнӑ:
Ва^кка йумӑҫа ӗненсех каймаст,
.Аньах, вӑл хӗрарӑм сӑмахӗньен тухай.маст,
— Енер те Ван,ккӑ, мурлешшӗ,
Пайан та Вацкка, мурлешшӗ —

Кайам пӗреххут!
Терӗ ьирлӗ аьа  ашшӗ.
Лашине кӳльӗ те, лартрӗ аьине,
Килти ӗҫе пӑрахсах Ва!1,кка тухрӗ ҫул ҫине. 

Пырат...
Ҫул такӑр, лаши те пӗр тӗрлӗ ьуиат.
Пырсан, пырсан а^и вӑрӑммӑн а.хлатса йарат. 
Ыратмаҫ-и тет? Т)ас ҫитӗпӗр—
—Микул), МикуЛ)! тет Ва!{,кка.
Авӑ Кӗрме пулнитси курӑнат,
Кёрмерен Лапаша вӑтӑр ҫухрӑм ҫеҫ йулат. 
Аьине ҫапла калаҫса Ван,кка Кӗрмене ҫитрӗ. 
Тӑвӗньен аннӑ ьух  лашине пуҫӗньен тытрӗ.
Те туран хытӑрах аннине пульӗ 
Ва!!,кка урапин тӗнӗли лаштӑрах хуҫӑльӗ.
— Ха инкемек! Ҫул питӗрӗньӗ, вӗт. 
Килнӗ-килнӗ тухтӑр патне кӗрем хут,

Тесе Ван,кка 
Йумӑҫ шухӑшне хӑварьӗ:

Урапине шутарса 
Пу.Т)Нитса йенне уттарт,ӗ.
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Пул)нитсӑра та ырри пулм.ан пул) ҫав тейӗҫе. 
Пирӗн ьзваш  арӑмсем.
Ҫук! пулман мар— аьа йӑлтах ьӗрӗльӗ,
Йумӑҫ мар ҫав хал)Хи пирӗн тухтӑрсем!

X Ӑ Н А С Е М,

Ситти пиьье кӗрхи кун ҫула пӑхмасӑр 
Карьӑкӗпе Шупашкара кайат 
Ма кайаҫҫӗ-ши кӑсем? тейӗр есӗр.
Ма пулат-и? Вӗсен унта аьи вырӑнта тӑрат, 
ПӗТ)ӗк вырӑнта та мар, аслиньех теҫҫӗ, 
Шупашкар ҫыннисем те пурте ӑна пӗлеҫҫӗ. 

Ывӑлӗпе кинне курма,
Пите питӗн тӑрса калаҫма 

Васкаҫҫӗ ҫакӑ пирӗн ват ҫынсем.
Ҫул тӑрӑх калаҫса ҫеҫ пыраҫҫӗ хӑйсем.

— Ху ывӑнтӑм 
Шупашкара ҫитсен канӑттӑмӑрь^ьӗ,
Тет йерипен старикӗ.
— Канма мар, тет туйа тытнӑ карьӑкӗ,
Ҫитесси тул)ккӑ, унта
Ашӗ-пашӗ, ҫӑмарти—пурте хамӑрта,
Ҫапла калаҫса ҫак хӑнасем 
Шупашкара ҫывхарса пыраҫҫӗ,

Ывӑннипе мӗскӗнсем 
Тайкаланса ҫеҫ утаҫҫӗ.

Ҫапах та хӑйсем 
Хулана йерипе ҫитсе кӗьӗҫ.
Ывӑлӗн хваттерне тупса 
Алӑкӗ патне пырса тӑьӗҫ;
— Прахвур! Прахвур!
Тет Ситти пиьье  карьӑкӗ.
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— 5 им! Ан кӑшкӑр-ха, мур,
Тесе тилмерет ӑна хирӗҫ старикӗ
— Хулара кунта йӗркеллӗрех пулмалла 
Ав! Шӑнкравне ҫеҫ туртмалла.
Шӑнкрав сассине илтсе-и
Йе тулти сасса сиссе-и
Шалтан пӗр ҫепӗҫ майра васкаса тухат,
Хӑй тинкерсе ват ҫынсем ҫине пӑхат.
Сӑмахне те калат те
Вырӑсла ьӗлхепе ӑнланмалла мар.
—Кинӗ-и ха ку? Н аьар  куҫпа палламалла мар, 
Тесе пӑхат
Ситти пиьь^ карьӑкӗ ун ҫиие.
Майра кинӗн сӑмахӗ
Пӗртгех ӑшшӑн туйӑнмаст хӑйсене.
Вӗсен умӗнье вӑл 
Нумайах калаҫса тӑмарӗ 
Алӑкне хупрӗ те, кӗрсе ҫеҫ карӗ.

Атӑр! Килӗрех, тесе 
5 ӗннӗ сӑмах та пулмарӗ.
—Камантир, камантир терӗ, тет 
Ситти пиьье  карьӑкӗ
— Елле, Прахвур комаитире тухнӑ-ши?
Ҫук тухман, тет ӑна хирӗҫ старикӗ

Комантировкка ҫеҫ кайнӑ, тет,
—Хӑҫан килет-ши?—Кам пӗлет!
Хырӑм выҫрӗ пит, кӑларха ҫӑкӑрне,
Ларса канар-ха, пит ывӑнтӑм,
Тет старик. Вёсем унта ларнине 
Еп хам та иртсе кайнӑ ьух куртӑм.
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ӖҪ ҪИН-^ЕХИ ИРҪИНТуЕ.
Карт-каррт! Каррт-каррт!
Авӑтат пӗр карӑш,
Улӑх тӑрӑх ун сасси 
'5 ӳхенет пӗр харӑс.

Ех, савӑк!
Улӑхра илем,
Ӗҫлет хура халӑх 
Иртенпе-каҫьен.

Хӗвел, кармашат ҫӳле 
Сӑмсине кӑтартрӗ—
Тӑвайкки тӑрӗнье.

Кӑьӑн-кӑьӑн, кӑьӑнн-кӑт,ӑнн! 
Йантӑрат ҫава,
Шӳлкемеллӗ инке арӑм 
Ёҫлет ман ҫумра.

Ман ал
Пырат сулӑнса,
Ей, тал,
Хупах,- ывтӑпса!

'5 ӑвӑшшт! '5 ӑвӑшшт! 
Варкӑшаҫ сассем 
Хӗресьен вӑл—паттӑр! 
Ывӑнми етем.

Ех, тар
Шӑвӑнат питре.
Хастар
Тӑмас шӑл йӗрсе.

Пӗт-пӗлтик! Пӗт-пӗлтик! 
Путепе сасси,
Улӑх тӑрӑх, ун ҫемми—■
Ман умри ьзсси.
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Натли,
Апатпа килет,
Алли —
Ик ьӗрес ҫӗклет...

Ман йӑмӑк—Ан,ук 
Ҫитрӗ апатпа,
Вырт, кан,
Алри лапатка!

Йашка —
Ларат пӑсланса 
— Ван,кка!
Кил-ха апата.

— Спаҫҫипӑ... вӑл калат пире 
Хӑй тек, хырат ҫӗр ҫӳҫне. 
Кӑьӑн-кӑьӑнн! кӑьӑнн-кӑьӑнн! 
Йантӑрат ҫава,

Шӳлкемеллӗ инке арӑм 
Т)уптутарат ҫавине 
Симӗс тумлӑ, капӑрланнӑ 
Аслӑ улӑх курӑкне!

К Ӗ Т Ӳ Ҫ  Й У Р Р И .  
(Хумма Хӗлипие). 

Иртнӗ пурнӑҫ йӳҫ кӑшман,
5̂ ут пӗтеььӗ пуҫӑм ман.

Ех-хай!
Йал куштанӗ умӑнье 
Епӗ тӑнӑ ьӗтресе.

Ех-хай!
Ҫиме ҫуккӑ, Микулай—
Сӑптӑраьъӗ куланай.

Ех-хай!
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Пурнӑҫ ьухзн пулнӑран,
Кӗтӳҫ пултӑм улттӑра.

,  Ех-хай!
Сивӗ, ҫиллӗ кунсенье...
Еп ҫӳреттӗм исленсе.

Ех-хай!
Халӗ пурнӑҫ хамӑн рай 
Тек хал) ҫуккӑ Микулай.

Ех-хал)!
Совет влаҫӗ ырлӑхпе 
Халӗ кӗтӗм вӗренме.

Ех-хал)!
ЛЕНИН панӑ ӑс-тӑна 
Пуҫтаратӑп хам пуҫа.

Ух-хаЛ)!
Ҫунтӑр, пӗттӗр пуп турри,
Тек еп пулмӑп ун хурри.

Еп-хал)!
Халӗ епӗ ҫӗнӗлле—
Ленин сӑиӗ ьӗрере.

Ех-хал)!

С А В Ӑ Т Р А. 
(Старевӑри кӗленье савӑтӗпье 1922-мӗш 

ҫулта ӗҫлесе курнинт,еи).

Ак савӑт, ун ӑшӗ
Йӑлт сӗрӗм, вӗри,

Мӑнтарӑн рапоььин 
Т)ӑтат кам ьӗри!

Шавлаҫҫӗ, кӗрлеҫҫӗ
Тем тӗрлӗ машшин,
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Мёне кунта кирлӗ— 
Йалти кӑраҫҫин? 

Ҫап-ҫутӑ, хӗвел пек 
Тӑрат ирӗлсе,

Шур хӑйӑр пулат тек 
Таса кӗленье,

Ёҫлет ӗҫӗн тусӗ 
Рапоьъи тени, 

Хӗлхемлӗ, хӗрӳллӗ 
Ун хурӑҫ ьӗри.

Ак турӗ, минутлӑ 
Кӗске вӑхӑтра, 

Улт-ҫиьӗ путтылккӑ 
Вӗрсе пур вӑйпа. 

Вӗри! ьӑтма ҫуккӑ,
Тек тарӗ йухат, 

Рапоььи  хастарлӑ
Вӑл уншӑн хыпмаст. 

Йарат хӑйне тӑрӑх 
Пӑрланнӑ шыва, 

Кулаймӑн, тек шӑрӑх 
Вӑл ҫӗньӗ сана! 

Каллех вӑл пуҫларӗ 
Хӗрӳллӗ ӗҫе,

Вы^ьат трупкӑ вӗҫӗ 
Ҫап ҫутӑ хӗмпе. 

Шӑп^ултҫӗр рапоььи 
Ӗҫлеҫҫӗ хастар, 

Ҫитменлӗх пулсассӑн 
Тӑраҫҫӗ пӗр кар! 

Рапоьъи вӑй-халӗ 
Пит ҫирӗп,—хӗрӳ.

38



Хастарлӑ ӗҫлеҫҫӗ,
Илтеймӗн йӗрӳ.

Пулат комунисӑм 
Рапоььи  пӗрле,

Кам конттӑр,—пӑьлантӑр,
Вӑл ҫӳпӗ пире!

ПЕТз̂ А̂ТНӖК.
(„Т)ӑваш Кӗнеки“ типокрафинт;и ватӑ раио^-бпие 

Павӑл Петров^а).

Кӗнеке лаҫҫинт,е ӗҫ хӗрӳллӗ 
Сывлӑха вӑл ӗмет пӗрех май;

«Шурӑ ал» ку ӗҫрен тарӗ тӳртӗн —
Ӗҫ ҫумӗнье ьӗтрекен кирлӗ мар!

Пиьетре ӗҫлекен хӗрлӗ паттӑр 
Ҫакӑн пек калаҫат ман умра,

Харам пыр ҫынсене йуратмасӑр 
Йатлаҫат вӗсене тарӑхса.

Уи ҫиньен хӑрӑм пек кимнаҫторккӑ 
Хӗрӗх ҫул ӗҫлесе хывӑнман,

Ҫавӑнпа калаҫат вӑл хастарлӑ 
Ун т,ӗри машшинпа пӗр тӑван.

Ӗҫпеле кӗрешет вӑл хӗрӳллӗ
Пур вӑйран тӑрмашат машшинпа,

Умӗнт,е выл)анат хурӑҫ таллӗр*)
Кӗҫ тухат кӗнеке ҫуралса.

Ӳпкене кӑшлакан „ьинк" тусанӗ 
Ҫӳпӗ ҫеҫ, паттӑра ҫӗнес ҫук,

Машшинсем хулхара шавлапийӗ
Ним те мар, уншӑн вӑл—ҫывӑх тус!

*) Таллӗр — кӗнеке валли хатӗрлснӗ саспаллисене машшин 
ҫине ма!иаштарса лартмаллн вырӑп.
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Таллӗрта шпонӗсем*) пӑсӑлсассӑн 
Кӗҫ йусат вӗсене ҫёнӗлле,

Ун ьӗри  ьзи-ьӑнах вут-кӑварлӑ 
Т)ӗререн йуратат вӑл ӗҫе! 

Хӗрӗх ҫул пиьетре вӑл ӗҫленӗ 
Халӗ те тӑрӑшат унпала, 

Кӗнеке тимӗрҫне кӗвӗлетӗп 
Ҫак сӑвва,—ун ӗҫне йуратса.

Хӗрӳ ӗҫ вӑйӗпе хӗпӗртерӗм;
Йантӑра ӗҫ йурри ман умра 

Ей, вӑй-хал, сывӑи, есӗ! терӗм 
Епӗ те ӗҫлекен ҫакӑнта.

Вӑй, вӗре ман умра вут-хӗлхемлӗ 
Ҫиҫӗм пек есӗ ҫиҫ ьӗрере!

Павӑл пек хӗрӗх ҫул кӗрешест,ӗ 
Манӑн та ырӑ ӗҫ пиьетре!

ТӐВАН ЙА-ЛТА.

Пурнӑҫ ьухӑн пулнӑ майӗ 
Тухрӑм карӑм ӗҫлеме, 

Лкӑ халӗ вӑхӑт ҫитрӗ 
Тавӑрнатӑп килелле. 

Акӑ манӑн савнӑ йалӑм 
Симӗс, тикӗс улӑхра, 

Ха! хастарлӑ, капӑрлапнӑ 
Ҫӗнӗ кӗмӗл тумпала. 

Т)упрӗ тухрӗ улӑх урлӑ 
Савӑк сасӑ йалӑмран.

*) Шпон—ӗҫ хатӗр йа-5ӗ.
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Пӗр маттурӗ купӑс ьӑснӑ 
Сас ьӳхеньӗ йанн! та йанн! 

Ех ҫӗнйалӑм, савнӑ йалӑм!
Сана саврӑм ьӗререн,

Халӗ есӗ, хастарланнӑ 
Тумиа тунӑ ҫӗнӗрен.

Кивӗ пурнӑҫ ҫӗрьӗ,—пӗттӗр! , 
"^ухӑн тухрӗ пусмӑртан, 

Халӗ халӑх асӑнмаллӑх,
Шкул та лартнӑ мӗн таран! 

Манӑн пурнӑҫ, пулнӑ пӑрнӑҫ 
'5ӑтнӑ мӑшкӑл хӗнхура;

Йал пуйанӗ, йе усламӑҫ 
Тек кулаььӗ маи умра. 

Шутламанььӗ епӗ ӗлӗк 
Ҫакӑ пурнӑҫ пуласса,

— „Саплӑк тусӗ... ҫӗтӗк кӗрӗк...“ 
Тек кулаьъӗҫ хурласа. 

Вӑхӑт ҫитрӗ, м ӑткӑл  ҫӗрьӗ -  
Ҫунтӑр, пӗттӗр, тӗппипех! 

Савнӑ йалӑм та ҫӗнелнӗ— 
Ленин сӑнӗ пӳртсенье.

ЙУЛАШКИ КАҪ.
Пӗлӗтрн шантала ҫутса йанӑ—

Ҫӗр ҫинье пӗтӗмпех ҫӗн илем, 
Хӗвел ҫук. Вӑл канма анса ларнӑ: 

Тосорта уйӑхпа ҫӑлтӑрсем. 
Тахтамет*) ҫыннисем тӗлӗреҫҫӗ 

Вилнӗ пек ним пӗлми ыйӑхра.

*) Тахтамет— -бӑваш йалӗ
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Такамсем тарӑхсах хӗсӗрлеҫҫӗ 
Ҫил йӗрет аьа пек йӑнӑшса. 

Ман умра ьӳхенет Тарттас**) шывӗ 
Леш йент,е ал ҫупат хурама, 

Ҫӗпӗрте пуласса тек кӗтеттӗм 
Ҫитрӗм тин унпала паллашма. 

Акӑ вӑл! Аранах ӑиа куртӑм 
Акӑ вӑл Ҫӗпӗрти ьйвашсем!

Т1ал ҫине тепӗр хут пӑхса тухрӑм 
Тусӑм пӑх! пӗтӗмпех ҫӗи илем. 

Ҫуртсене ҫеремпе витнӗ майӗ 
Ҫӗрелле пӗрӗхеҫ тусансем, 

Тутарсен авалхи, тус—мёььеъӗ 
Ҫилпеле шӑхӑрат пит киьем. 

Шӑпӑртах Тахтамет. Вӑл тӗлленпӗ, 
Ҫывӑрат ним пӗлми ы йхӑра--  

Вӑхӑтпа кӑна ҫеҫ ьӳхенеҫҫӗ
Кашкӑрсен сассисем вӑрманта. 

...Кӗҫӗр каҫ тусӑмпа уйӑрлатӑп, 
Шухӑш ман туртӑнат кклелле 

Аллине, савнӑран, ьӑмӑртатӑп...
Кӗҫӗр ҫеҫ манпала Тахтамет! 

Пӗлӗтре шантал пек ҫутӑ уйӑх 
Сирпӗтет ҫуттине ҫӗрелле, 

Айакра макӑрат путек-сурӑх 
Тем калат пикенсех вӑл пире. 

Кӗҫӗр ҫеҫ тусӑмпа калаҫатӑп 
Ырап ир вӑл йулат уйӑрлса, 

Аллине, савнӑран, ьнмӑртатӑп 
Вӑл тӑрат ҫӗрелле пуҫ усса.

*) Тарттас —йухакап шыв
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Сывӑ пул савнӑ тус ҫамрӑк Тан,ӑ 
Ан йатла пӑрахса кайнӑран,

Ҫырусем йаланах йарса тӑрӑп 
Ун пирки, тусӑм ес ан хӑра...

ОКТАПЁР КӖВВИ.
Ой тӗнье! ьасрах калаььӗ 

Хӑҫан йусанӗ ҫипуҫу?
Пайтах ӗҫҫынӗ хуйӑх виттӗр 

Иртерьӗ саншӑн ҫапӑҫу!
Пуйан таврашӗ тӑранмасӑр 

Хыпса ҫӑтасшӑн ьухӑна,
Тӗнье куштан,—вӑл халӗ урна 

Пайтах асаплӑх ун тавра.
Йӗрет Китайӑн ҫӗрӗ-шывӗ 

Виле капланнӑ пинӗ-пин,
Ҫӗршер, пиншерӗн ҫын пустарьӗ 

Пуршуй меҫникӗ Т^шан-Тсо-Лии!
Кулак, кулак! Кулак вӑл—кашкӑр 

Йалан пурнасшӑн ҫын вӑйпе,
Ес вил халех. Хут йӑнӑш — макӑр —

Кӑшлат хайаррӑн пурпӗрех!
Тӗнт,е! Тӗнье! Мӗньул асаплӑх —

Йӗреҫ пиншерӗи тӑлӑхсем.
Хӑҫан вӑл пулӗ Комунисӑм,

Ӗҫлес комуншӑн пикенсех!
Тӗнье каллех йунпа хӗрелӗ 

Пулас вут-хӗмлӗ вӑрҫӑра,
Кулак! пире уньух мӗи тейӗ, —

Вӑл выртӗ, ҫӗрӗ шӑтӑкра.
Епир нумайӑн, епир мӗлйунлӑ 

Кулакшӑн ҫуккӑ каҫару,
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Пусас ӑна! ьсри аркантӑр...
Ҫӗнтерӗпӗр ҫапӑҫура!

Ҫитет текех, пайтах кӑшланӑ 
Епир асаплӑх тӗввине,

Епир йӗрсе— кулак ташланӑ 
Пайтах вӑй кӳпнӗ пирӗнне! 

Пайан праҫник, пайан О к т а п ӗ р  
Совет Раҫҫейӗ ҫӗнӗлле,

Совет тултарьӗ пайан вунпӗр 
Кунҫул Раҫҫейӑн ҫӗнӗлле. 

Акӑльан пуршуйӗ шӑл хӑйратӑр 
Епир пухатпӑр вӑйсене, 

Пуҫласшӑн вӑрҫӑ. Хӑратаймӑр!
Мӗипур ӗҫхалӑх пирӗипе. 

Пирти Октапӗр рево/ьутси 
Аркатрӗ, пусрӗ пуршуйа,

Кун килӗ. '5ӗтрӗ пан Пилсутски 
Октапӗр ҫиҫӗ Пол^шӑра. 

Мӗнпур ӗҫхалӑх пӗр т,ӗреллӗ 
Пуршуй тӗньийӗ пӗтмеллех! 

Пнрте вӗрет комун емелӗ 
Комунӑ йулӗ ёмӗрех!

ЛЕНИНЛА ПИЛЕТ.
Еп хресьен аьи,

Ман савни уй-хир, 
Асаплӑх сӑнни 

Тивнӗ мана ир. 
'5ухӑнлӑхра ӳснӗ,

Кивӗ, хура пӳртре 
Микулай сӑннийӗ 

Хал) те ьӗрере.
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Кантур пек лараҫҫӗ 
Пуйан пӳрьӗсе?/!;

Пирӗн пӳртре,—та ш л а ь ь Н  
Тӗтӗм сӗрӗмсем. 

Пуйансен ҫӗршывӗ—
Т)И лайӑх а н а ..

Ахӑрса лареҫҫӗ 
Ӗҫкӗсем тусан.

Ӗнеккӗ, пуҫ ҫапнӑ 
Епӗ те турра, 

Ҫулталӑкра тытнӑ 
Иккӗ ураса.

Аньах улталаннӑ,
Еп пулнӑ айваи, 

Йултаншем вӑраннӑ 
Тӑрас ыйӑхран! 

Йулташсел ӑс паьсҫ 
Комсомол пулма,

Нумай ӑилантарьӗҫ 
Айвана мана. 

Хастарлантӑм, пултӑм 
Епӗ комсомол,

Хӗрлӗ йалав тытрӑ.м, 
Айванлӑх, тӗп пул! 

Ҫитӗ сана, мӑшкӑл!
Ултавлӑ хӗрес, 

Авкалатӑн—хуҫӑл 
Сана пӗтерес!

Шаккӑп та еп туптӑп 
Хамӑн ӑс-пуҫа, 

Хастарланса утӑп 
Ҫӗнӗ ҫулпала.
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Еп хресьен аьи,
Ман савни С о в ет ,  

Ылттӑнран хакли —
Л е н и н л а пилет!

МӖНШЁН К У;|).^АН АС?
Йуратрӗ те саврӗ 

Ман ҫамрӑк ьсре,
Илемлӗ манерлӗ 

Пӗр ҫамрӑк хӗре.
Ех, тусӑм, йуратрӑм 

Т)унтан еп сана!
Аньах ес тем калӑн?

Терӗм еп вара.
Нумайььеи вӑл тӑьӗ 

Аллине сулса,
Комсомол ес... терӗ 

Кӑмӑла хуҫса.
—■ Комунис ҫав есӗ,

Комсомол та, тет,
Турра та вит есӗ 

Ӗненместӗн.. тет. 
Нумайььсн иӑл пурӑньӗ 

Туртӑнкаласа,
Ун пирки маи шутӑм 

Тӑьӗ выл^анса.
Ӑнлантартӑм вирлӗ 

Совет саккунне,
Пурӑнма тетӗп,—кнрлӗ 

Пире ҫӗнӗлле.
Комунис вӑл—пирӗн 

Т)И аван йулт^ш,



Сӑмахпа, ӗҫпе те 
Ӑс патӑм ӑна,

Ак хайхи ман тусӑм 
Карӗ ҫавӑрнса!

Ей, тусӑм, саватӑп 
Санах епӗ тет,

Ӗмӗр иртеретӗп 
Санпалах еп тет.

Халӗ хуйӑх ҫуккӑ,
Ҫавӑртӑм ӑна,

Лайӑх комсомолккӑ 
Пульӗ Урина!

Халӗ ӗнтӗ, тусӑм,
Мӗншӗн кул)фанас?

Савнийӗм, йулташӑм,
Пӗрлех пурӑнас!

'^АВАШ ХӖРЁСЕНЕ..
Комунисӑм ҫулӗ

Вӑйлаисах пырат,
Ултавлӑ мул вӑйӗ 

Путлансах ларат!.
Тӗттӗмлӗх патшийӗ 

Ӳкрӗ такӑнса,
Ун вырӑнне ҫуральӗ 

Ҫ ӗ н ӗ  с а м а н а .
Хӑҫаньъен пурнаттӑр 

Есӗр тӗттӗмре?
Вӑхӑт ҫитнӗ, тӑрӑр!

Утӑр вӗренме.
Кул)ттурӑ ьаршавӗ 

Уҫӑлнӑ ьухне,
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Вӑхӑт, ь ӑ в а т  хӗрӗ, 
Сана вӑранма!

Авал нуман тӳсг^ӗ 
Хӗн хур вырӑпне, 

Сирёншӗи халэ ҫитрӗ 
Ырлӑх ҫӗр ҫинье.

Пуҫ варне тултарӑр 
Ӑслӑлӑх мулно. 

Хастарланса утӑр 
Л е н и н ҫулӗпе.

КуЛ)Ттурӑ хунарӗ 
Йӑлкӑшсах ҫунат, 

Йашне те, хӗрне те 
Ыр пурнӑҫ сунат.

Хӑҫанььен пурнаттӑр 
Есӗр тӗттӗмре?

Вӑхӑт ҫитнӗ, тӑрӑр! 
Утӑр вӗренме.

Ш А Н Т) Ӑ К.

Акӑ вӑйлӑланӗ
'5ӑваш  ӗҫҫынни,

Ун умӗньен ҫухалё 
Асаплӑх сӑнни.

Тӗттӗмлӗх тӗп пулӗ,
Вӑхӑт путланма!

Тивех вӑхӑт ҫитӗ
Савӑнса пурӑнма.

Ҫитӗ халӗ вӑхӑт 
Пуҫа усас мар,

1925 ҫ.
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Тӗттӗмрех пурӑнма тек 
Т)ӑваш выл)ӑх мар! 

ПӑТ)ланнӑ уй-хирӗ 
Пулӗ ҫӗнӗлле, 

Тыррийӗ те 5̂ сӗ 
Тутӑ, сӗрӗшсе. 

Хӗрарӑмсем калӗҫ — 
Пурнӑпӑр! тесе 

Ӑслӑланса ҫктӗҫ 
Вӗсем вӗренсе. 

Айванлӑх, кахаллӑх 
Пулмӗ ун ьухне, 

Тирпейлӗх, тасаллӑх 
Пулӗ килсенье. 

Йумӑҫсен йӑлийӗ 
Путланӗ тӗппе, 

Сухӑр вӗлтрен шӑтӗ 
Тӑпрнйӗ ҫине. 

Пушкӗн пек хёрӳллӗ 
Пулӗҫ сӑваҫсем, 

Шӑтса ту.хӑҫ халӗ 
Ӳсӗҫ ҫамрӑксем. 

Туртӗҫӗ те ьӑсӗҫ 
Илем кӗввине, 

Йантраттарса йурлӗҫ 
Т)ӑваш йуррине. 

Ҫитӗ халӗ вӑхӑт 
Пуҫа усас мар, 

Тӗттӗмрех пурӑнма тек 
Т)ӑваш выл)ӑх мар!
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ТӖШМӖШ УНИҪҪЕ.

Тӗшмӗш арӑм Униҫҫенӗн 
Аьине,

Темскер пульӗ, вӗриленьӗ 
Каҫхине.

Хутте тӗтӗр,—шӑтӑк-шатӑк 
Кӑмпапа,

Шутламаст те пӗьӗк Петок 
Сывалма!

— Киремет ав тытрӗ пулӗ, 
Хӑйамат!

Йумӑҫ патне каймаллаььӗ, 
Винават.

Кӑтӑрт-катӑрт хыҫкаласа 
Кӗҫҫине,

Тухрӗ ьупрӗ йумӑҫ патне 
Униҫҫе!

Петук йульӗ тапкаланса 
Сӑпкара,

Алса тул пек ьӑмлак унӑк 
Ҫӑварта...

Суккӑр йумӑҫ хайхи ҫакӑ 
Арӑма,

Сывалат, тет, ат,у санӑн,
Ан хӑра:

Аньах парӑи мана ӗҫшӗн 
Пӗр кӗпе,

Сывататӑп... ӗҫтер тулӗк 
Ҫуттине.,

Мӑн тухатмӑш ьирлеттернӗ, 
Савнӑ кин.
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Сан ҫинг вӑл пит ҫилленнӗ 
Илтрӗни?

Тимле, киннӗм, еп ыйтатӑп 
Нумай мар,

Унсӑр сана тӑшмаи тӑвӗ 
Пысӑк шар.

— Хӗрхенместӗп,— ес ыйтнине 
Нимӗн те,

Хывса паьӗ ҫӗн кӗпинех 
Униҫҫе!

Акӑ сана ҫутти ӗҫме—
Тыт укҫа,

Тархаслатӑп, ҫӑмӑллат ес 
Пурнӑҫа.

Куҫҫулӗсем йухса аннӑ 
Униҫҫен,

Тухатмӑшран пит хӑранӑ, 
Амутке!

Хайхи йумӑҫ хӗпӗртерӗ 
Шутсӑрах,

Темскер те пӗр тума хушрӗ 
Ха-ха-хах!

Масар ҫинт,ен тӑпра кайса 
Илмелле,

Ку тӑпрана кӳрше тӑкма 
Пӗлмелле...

Вӗрт,ӗ-сурт,ӗ хайхи йумӑҫ 
Васкаса,

Ҫур путылккӑ ьут  тулаььӗ 
ҪурЬӑкпа!

— Ну, хал) ӗҫ ес ҫакна, сазнӑ 
Хаклӑ кин.
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Тухатмӑшран ес тасалтӑн 
Халӗ тпн.

Сурьӑклӑ ш кв  ӗҫнӗ хыҫҫӑн 
Васкаса 

Тухса вӗҫрӗ пирӗн матка 
Килелле!

Сӑмсасене шӑлкаласа 
'5ак-ьак  ьак,

Персе ҫитрӗ хайхи матка 
Киле ак!

Йумӑҫ хушкӑ ӗҫсене вӑл 
Васкаса,

Туса хут,ӗ тӗшшпелех 
Талӑкра.

Вӑхӑт шӑват, майӗпелех 
Йерипе,

Лайӑх пурнӑҫ кӗтет текех 
Униҫҫе.

Самай лайӑх пурнӑҫ кӗтнӗ 
Вӑхӑтра,

Хай Петокка унӑн вильӗ 
Апӑрша!

Хуйхӑ тульӗ кӗтӳпелех 
Хай маткаи,

Хӑй те карӗ ьирлесех ав 
Ӑнсӑртрап!

Ӑш ыратат,—те пырӑшсем 
Кивӗрен?

Те,—хай йумӑҫ сурьӑккине 
Ӗҫнӗрен?!

Пуҫа усрӗ хай шеремет 
Уннҫҫе,
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Ик-виҫ ҫсӑпан шӑтса тухрӗҫ 
Пӗҫҫине!

Тӗнки-тенкки, тӗнкӗл-тенкӗл 
'5ан  ҫапсах,

Пытарттарьӗ хай ат.ана 
Шӑтӑка.

Аьа райа кайтӑр тесе,
Паьӑшка 

Паьӗ каллех асӑнтарма 
Пӗр кӑркка!

Кунсӑр нуҫне тур йаьӗпе 
'5иркӳве,

Кайсах паьӗ виҫӗ тенкӗ 
Укҫине...

Йумӑҫа та, пат,ӑшка та 
Савнӑран,

Йакалаҫҫӗ, пӑьланаҫҫӗ 
Пи-ит ава-ан!

КЁРНЕКЛЁ.
Вӑйлӑланьӗ ерех сутти 

кӗрнеклӗ,
Ытла лайӑх унӑн тути 

йӗркеллӗ.
Сӑмакунне вилӗм ҫитрӗ 

кӗрнеклӗ,
„Вырӑс йӳҫҫин“ ӗмри килТ)ӗ 

йӗркеллӗ.
Паьӑшки те, тийаккӑ!^ те 

кӗрнеклӗ,
Ӗҫег ӑна елхери те 

йӗркеллӗ.
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Аха.Л) ьухие паьӑшкӑсем 
кёрнеклӗ,

Ытла ьипер пуплешеҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Ҫав вӑхӑтрах ҫутти ӗҫсен 
кӗрнеклӗ,

Сиккелеҫҫӗ арҫурилле 
йӗркеллӗ!

Йаш-кӗрӗмсем ун уссипе 
кӗрнеклӗ,

Харкашаҫҫӗ пӗр-пӗринпе 
йӗркеллӗ.

Ҫутти ӗҫсен хӗрӗсем те 
кӗрнеклӗ,

Ытла ьипер пуплешеҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Тепӗрисем астумасӑр 
кӗрнеклӗ,

ПӗТ)ИК папак туйанаҫҫӗ 
йӗркеллӗ!

Хӑш пӗрисем ун кӑмӑлне 
кӗрнеклё,

Автансем пек сиккелеҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Ҫак вӑхӑтрах тепӗрисем 
кӗрнеклӗ,

Ҫӗҫӗпелех ьипкелеҫҫӗ 
йёркеллӗ.

Пуйан ҫынсем ун уссипе 
кӗрнеклӗ,

Мухтанаҫҫӗ мулӗсемпе 
йӗркеллӗ.
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Т)ухӑнсем те ӑна ӗҫсен 
кёрнеклӗ,

'5истах вара пуйса каҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Йалсоветсем ун уссипе 
кӗрнеклӗ,

Йӑлт тӳнтерле ӗҫ тӑваҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Ҫутти тутлӑ, шутсӑр ырӑ 
кӗрнеклӗ,

Уншӑн пӗтет темьул тырӑ 
йӗркеллӗ!

Хӑшпӗрисем ун кӑмӑлне 
кӗрнеклӗ,

Сутса ӗҫеҫ ҫурьӗсене 
йӗркеллӗ.

Йӗмсене те сутса ӗҫсен 
кӗрнеклӗ,

Кайран ҫӳреҫ ҫапкаланса 
йӗркеллӗ!

Урса ҫитсеи ӳссӗрпеле 
кӗрнеклӗ,

Тӑванне те типӗтеҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Кун пек ь^плӑ ӗҫсем пирки 
кӗрнеклӗ,

Текех сута турткалаҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Ҫак ҫуттишӗн, ун кӑмӑлшӗн 
кӗрнеклӗ,

Пур ирсёрлӗх пуҫтарӑнат 
йӗркеллӗ.
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Ӳсӗрпеле вилме ьасах 
кӗрнеклӗ,

Пускилсемпе шӑтӑк алтма 
йӗркеллӗ!

Усал ӗҫш'ӗн прокурорсем 
кӗрнеклӗ,

Текех сута турткалаҫҫӗ 
йӗркеллӗ.

Ытла усал ӗҫ тусассӑн 
кӗрнеклӗ,

„Шурӑ ҫурт“-па паллаштараҫ 
йӗркеллӗ!!

„М Ӑ Н К У Н Р А “.

Персе ҫитрӗ „Мӑнкун“ тени 
Карьӑксен,

Хӗпӗртерӗ вӑрӑм ҫӳҫли 
Т)ӗререн 

Хатӗрлерӗҫ ерех-сӑра— 
Сӑрказай, 

Йанклаттаръӗҫ хырӑмалла 
Пнт самай!

— „Иссус Хрнстос ьсрӗлнӗ" тет 
Пат)ӑшкӑ,

„Т)ӑн ьӗрӗлиӗ“—текелеҫҫӗ 
Сурӑхсем.

Т)ӗрӗлнине—никам курман 
Тупата!

Ех пурнаҫҫӗ... ӗненеҫҫӗ... 
Паьӑшка!



Ех-хай, Уххахха!
Мӗн ларасха 
Пуҫ усса 
Сурӑхла!?
Рас, тва, Ӑраман 
Намӑсран та хӑраман,
,.Мӑнкун“ пирки хӑйӗнне 
Сутса ӗҫнӗ пӗртен пӗр-пӗр 

Сӑхманне!
Акӑ ҫакӑ Ваҫнли 
Арӑслан пек ун ҫилли,
Русскӑй коркки „ырлӑхпе“
Калитленӗ арӑмне

Ҫӗрӗпе!
Па-па Палушки 
Кивӗ тёнье йулашки,
5 аплӑ „мӑнкун“ кӑмӑлне 
Ҫӑмах лартнӑ ҫӑварне 

Икӗ рас!
Мик-Мнк Микулай 
Праҫник тупӑ пит самай!
„Т)аплӑ“ ҫутти тивӗҫпе 
Шал>ъа тӑрннӑ хырӑмне...

Мӗн курас!? 
Тӗмпӗл-тепмӗл Тимахви 
Шампа ӗне хӑраххп,
Кунӗи ҫӗрӗн ӗҫнӗрен 
Кӗрсе выртрӗ ҫӗр айне 

Шеремет!
М ӑььи-маьйи Елекҫей,
Тавай йурла веҫҫелей!
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Сан хырӑмра виҫ пулштав 
Укҫу пӗтнӗ,—тав, мухтав!

'Р)ӗрӗлен!..
'Р)алӑш сӑмса Унеҫҫи 
Хуйхусем сан пӗтеҫҫи!? 
Сӑмакункӑ тунӑран 
Ҫаклантӑн та—ма хӑран?

Тӳле, штрав!...
Ех, „мӑнкун“ ес, „ыр мӑнкун' 
Тинех ҫитрӗни?
„Сурӑхсенӗн“ кӑсйине 
Йакататӑн тӗппипех

Ка-тӑр-шна-ай!

МӐКӐРИТз-^И ЙУРРИ..
'Т)етвӗрт тулли сӑмакун 
Шӑрши уҫӑ ырӑ ун,
Витре тулли сар сӑра 
Тӑр шыв пулат хырӑмра. 
Хаайт! тесен хайхи пур,
Ҫупкӑ ҫиме карьӑк  пур, 
Ӗҫтерсессӗн пуҫана 
Туш йуратат вӑл мана! 
Пурӑнма пур хура пӳрт 
Хӑрӑм пулат унта ӳт,
Куҫӑм тулли сарӑ пӳр 
Ӗҫес карТ)ӑк, сӑра кӳр! 
Хӑлтӑр-халтӑр витере 
Хытканлаинӑ кӗсрем пур, 
Сутанасӑр ват инке,
Ма ӗҫместӗн кала мур? 
Мункун ьухне вунӑ пӑт
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Ӗҫсе ҫиме пӗлтёмӗр,
Ҫӗтӗкленнӗ йӗм ҫине 
Саплстк лартма пӗлӗпӗр.
Пултарӑпӑр, пурнӑпӑр,
Еҫмесӗрех пурнмӑпӑр,
Урлӑ пыран ҫынсене 
Хӑлха '5ИККН парӑнӑр!
Ей, кармунис, турткала!
Шӑгӑк-шатӑк купӑсяа 
Хал) ташласа кӑтартам 
Сире куҫран пӑхтарам!
Айну! майну!
Урлӑ-пирлӗ урамсем,
Мӗне кирлӗ пурлӑху,
Ӗҫӗр ҫийӗр, тӑвансем 
Хааайт!!!

ЕЙ ПУЛТАРАТ!
Тултан пӑхма хуннӗм пӳр-ьӗ 

Нумай мала кантуртан,
Ҫак вӑхӑтрах пӳртӗн ӑшӗ 

Виҫ хут кайа клаҫетран!
Пӳрт урайне тахҫан ҫунӑ,

Астумаҫҫӗ пӗри те,
Навуспала тулсах ларнӑ 

Мӗскӗн урай хӑммисем.
Пиллӗк ҫулхи Пӑракухӗн 

Пӳрпе тулнӑ куҫӗсем,
Йанах тӑрӑх сӑмсисен'ьен 

Йухса аннӑ сӑссисем.
Питне ир-каҫ ҫуман нирки 

Пӗр нёрӗ ҫук, тупата!
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Енси ҫине ҫарӑк аксан 
Шиккарнийех шӑтмалла. 

Пӳрт урайпе арҫурнлле 
'5упса ҫӳреҫ кролӗксем, 

Унта-кунта, пзф йенье те 
Выртаҫ р-ӑсен шӑршлисем. 

Апат ҫийес ьашӑкӗсем 
Сӗтел айнье лараҫҫӗ, 

Кӗрписсие кушакӗсем 
Лӗпӗрт-лӗпӗрт ҫуллаҫҫӗ. 

Ҫтена тӑрӑх аараккансем 
Тройккӑсемпех ьупаҫҫӗ, 

Йашка ҫаксаи пулккнпелех 
Хуран ӑшне ьӑмаҫҫӗ.

Каҫ пулсассӑн каманткпех 
Хыҫкаланаҫ паттӑрсем, 

Муньа кӗмеи тизӗҫпелех 
Куштанланнӑ кӗҫҫисем.

Алӑк ҫумье пӗьӗк хӗрӗ 
Выртат аран кӑнӑшса, 

Хуннӗм куҫне ьапкаласа 
Кайма шутлаг йумӑҫа. 

Ҫурӑмран „леш“ ҫыртсассӑн та 
Турӑ йатне асӑнат,

Еҫкӗ тусан ҫавах тата
Тӑрстти! тӑрстти скккелет! 

Ытла паттӑр манӑн хуннӗм — 
Пит хастарлӑ—пз'лтарат, 

Пӗьик шӗпӗн тзпхсассӑн та 
Йумӑҫ паткех ьпзтарат!
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Е X М А!
(Копператтӑр йурри).

Копператтӑр пултӑм та,
'5унӑм карӗ савӑнса.

Ех ма!

Канихватпа, шушкӑпа 
'5ей ӗҫетӗп йаланах.

Ех ма!

Пурнӑҫ манӑн пыл та ҫу 
Кӗске манӑн калаҫу.

Ех ма!

Кам хӑйматлӑх, кунта кил 
Пӗр сӑмахсӑр парӑп, ил.

Ех ма!

Урлӑ пирлӗ ҫынсене 
Веҫ—кӑтартӑп лерелле

Ех ма!

Укҫа манӑн пӗр кӑрман,
Кассӑ кӑна пит айван.

Ех ма!

'5унӑм карӗ савӑнса 
Аран лекрӗм курорта.

Ех ма!

Хырӑм пульӗ параппан,
Мушиксем ҫеҫ пит хыткан.

Ех ма!
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Пӳрт ҫурт лартрӑм, кил те кур 
Тем тесессӗн—тем те пур.

Ех ма!

Аай ҫырлахах, мӗн курас, 
Таҫтан кильӗ усал сас.

Ех ма!

„Капкӑн“ ҫинье ман ҫииьен 
Темскер ҫырнӑ ҫӗтӗк йӗм!

Ех ма!

Проккурорсем, йӗксӗксем,
Ан кильӗрех йӗрлеме.

Е-ееех мааа!

ЛЕНКРЁМ ЛАККӐМА.
(Курсантсемпе стутентсем хуш- 
шинье пулма пултаракан йа- 

пала).
Вӗренесшӗн пӗлтӗр епӗ 

Ҫунтӑм шутсӑрах,
Ах мӗнле ман кӗрес тетӗп 

Хӑвӑртрах шкула.
Ҫу каҫиьь^н хатӗрлентӗм 

Вӗренме кӗме,
Вӑхӑт ҫитрӗ тинех ленкрӗм 

Епӗ хайхине!
Ех мӑнтарӑн совет шкулӗ, 

Пурнӑҫ пульӗ рай! 
Вӗрентесшӗн тӑрӑшаҫҫӗ, 

Тумлантарьӗҫ хал>!
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Кӗрсенех пит тӑрӑшаттӑм 
Епӗ вӗренме,

Кайран к ьорту! алпа султӑм 
Пултӑм ҫӗнӗлле,

Мана саврӗ пӗр курсанткӑ 
Иалкӑшат ьӗре,

Т)ӑтма ҫуккӑ йурататӑп 
Халӗ ҫав хӗре!

Каҫ пулсассӑн вӗҫтеретпӗр 
Текех контсерта, 

Ташламашкӑн йалан хатӗр, 
Ӳркенмест ура!..

Тепӗр кунне ҫуркунььенех 
Выртап ҫывӑрса,

Тӗлӗкре те тусӑмпала 
Иалан ташӑра.

Тӳшӗн сӑвӑ ҫырнӑ майӗ 
Т)унӑм хӗпӗртет,

Ну топпир йат ьаплӑланьӗ, 
Епӗ кам?—Поет!

Ҫур пӑт хута сайа йатӑм 
Сӑвӑсем ҫырса,

Ретаксинт,е архивланӑ 
Йӑлтах—ман сӑвва.

Ех тарӑхрӑм, ьунӑм кӳтрӗ 
Карӑм йатлаҫма,

Мӗн шайтаншӑн архивлерӗн, 
Кала, Ваҫанкка!?.

Кашнӑ каҫах тусӑмпала 
Кулет тунине,

Есех ӑна пултарас ҫук— 
Ҫырма, Упӑте!
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'5ут  ҫупаттӑм Ваҫанккана 
Хулха ьиккиньен,

Кели т,зр'5 ӗ алран тытса 
Муьи куриььен. 

Кунӗн-ҫӗрӗн кул,л,анатӑп 
Сӑвӑмсем пирки,

Савнӑ тус та хырӑмланнӑ 
Кун пек мӗн латти!?

Йалти арӑм мӗскер калӗ 
Ку ӗҫе пӗлсен,

Ех мӑнтарӑн йатӑм ҫӗрьӗ, 
Хуйӑх ьӗререн.

Хыткан кӗсре майлӑ вӑхӑт 
'5упат малалла; 

Сисмесӗрех ҫитсе тӑтӑм 
Усал саь^йота.

Ей, йулташӑм, тар.хаслатӑп, 
Кӑшт каламӑнши,

Тӑхӑр ҫумне з^аттӑ хушсан, 
Миҫе пулатши?..

С А М А К У Н К К Ӑ.

(Шупуҫҫынни технӗккипе)

Мухмӑр муьӗш Аньах есӗ
Самакунккӑ, Урлӑ-пирлӗ,
Маттур есӗ Тӗлӗнмелле
Шӑршлӑ шыв! Пулатӑн.
Ӗҫкӗ-ҫикӗ Ӗҫсен-ӗҫсен
Хатӗрлесен, Ӑша илсен,
Епӗр сана Вилсе кайм а
Тӑватпӑр. Манер пур!
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Сӑна ӗҫсен Аптрамалла
Манӑн ьӗрем, Ун ьух вара,
Шӑмшак канлӗн Ес кил ҫурта
Туйӑнат: Пӗтерен!
Ҫавӑнпа та Ҫавах сана
Ыраша та. Йанклаттарсан,
Саншӑн епӗ Каллех хуйхӑ
Шайламас. Ҫухалат.
Ҫулталӑкра Тавах сана
Сана туса, Самакунккӑ!
Ал пӑт ыраш Шӑршу санӑн
Пӗтереп. Хӑватлӑ.
Сан пекех еп Сана ӗҫсен
Йурататӑп, Хутте ьухӑн
Сарӑ тӗслӗ Тӑрстти-тӑрстти
Сӑрана. Ташлатпӑр.
Сӑра тути Санӑн пирки
Хӑмла йӳҫҫи. Милитсисем,
Самакунккӑ Питӗ хытӑ
Т)ухлӗ ҫук! Йёрлеҫҫӗ.
Хӑш-ьух саншӑн Тытсан вара
Ҫын курманшӑн Йухтарнӑ
Лаҫ ҫуталат Виҫ хут тире
Ҫулӑмпа, Сӗвеҫҫӗ.

„ЕИ  Т У Р А  Ҫ Ы Р Л А Х ‘'.
Ҫӑварни иртсен типӗре 

Пупсем „ӗҫлеҫ“ ьиркӳре 
Типӗ тыттараҫҫӗ.

„Ҫылӑх тунӑ“ ҫынсенне 
„Каҫарас“ теҫ „ҫылӑхне“ 

Хытӑ тӑрмашаҫҫӗ.
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Тур амӑшне кӗл тӑвӑр 
Иссуссне те ан манӑр 

— Есир! текелеҫҫӗ.
Турӑ кӑмӑлне ун умне 

Ҫурта лартӑр йӗркипе 
Ей, пуҫҫапӑр! теҫҫӗ.

Паьӑшкӑсен сӑмахпе 
Карьӑккисем ҫӗрӗпе 

Турра тархаслаҫҫӗ.
Старикпеле вӑрҫннне 

Турька йӑтса ьупнине, 
Ииссусс каҫарӗ...

Ҫӑварни ьух  пулнине... 
Алтансем пек вӑрҫнине 

Веҫ каҫартӑр... теҫҫӗ.
Ик-виҫ лаххан хӑснине 

Йетренамат тенине 
Каҫар Иссус тура...

Тип ҫӑкӑрпа пурӑнса 
Типпе лайӑх тытнӑран 

Славни шуралаҫҫӗ!
Пӗр ернерен „ҫылӑхне" 

„Каҫарттарса“ ьиркӳре 
Киле ьивтараҫҫӗ!

„Таса пупсен“ сӑмахне 
Улт-ҫиь ерне типпине 

Тӗп-тӗрӗс тытаҫҫӗ!
Пат,ӑшкисем т,иркӳре 

Урасанӑн кӑмӑлне 
Укҫа тултараҫҫӗ!
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Мӑнтӑрланса, самӑрлса 
Пупсем ҫӳреҫ ьаккаса 

Ҫӳҫ-пуҫ вӗҫтереҫҫӗ.
Ул-ҫиь пӑтлӑ ӳьӗсем 

Нӳхреп мӑнӑш куҫӗсем 
Типпе тав тӑваҫҫӗ.

Пупсем килте, типӗре 
Аш-ҫу, ҫийеҫ пикенсе 

Типпе „пӑхӑнаҫҫӗ“.
Пуп хырӑмӗнье,—тӗрлӗ аш 

Матки ҫумӗнье—тушӑн йаш 
„Ей турӑ ҫырлах“1

Ҫ Ӑ В  А Р Н И .

Аран ҫитрӗ ҫӑварни 
Ҫулла— пуҫани,

Хӑҫан килен... текенни 
Кӗҫӗн ҫӑварни!

Урам хушши йанн, кайат,
Йурӑ сассипе,

Катаььойӗ ахӑрат 
Ерех вӑйӗпе.

— Ҫӑварни ҫ у н и -ҫ у т  ҫуна 
Мӗншӗн к}'Л)Л)анас!..

Сопак Петӗр кӑшкӑрса—
Пӗрӗхтерет сас.

Ҫӑварнийӗн кӑмӑлне 
Уксак Хӗветле,—

Ҫуна ҫумне ленктерсе 
Хуҫнӑ пилӗкпе.
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Т)ӗлӗм лӑйми Ваҫили 
Праҫник майӗпе, 

(Араслан пек ун ҫилли!)
Кӑнтнӑ арӑмне.

Ех ҫӑварни, ҫӑварни!
Тинех ҫитрӗн-и?

Мӗн ьул уксак, кӑвак пит- 
Йалта тульӗ-ши!?

Х А .^ Х И  
'5АСТУШКӐСЕМ.

Ах ьӑнахши маи лашам 
Ҫула тухсан ьӑхӑмлӗ, 
Савни сарӑ Микулам 
Йе т,знах та сивӗнӗ?
Ман куҫ умӗньех ӗнер каҫ 
Ёне иккӗ ӗсӗрьӗ,
Вырӑн ҫинех кӗҫёр каҫ 
Савни килсе ҫывӑрьӗ. 
Савни патне хӑнана 
Ҫӑркаҫ кайма шутларӑм, 
Аньах ашшӗ курӗ те 
Намӑс тесе хӑрарӑм.
Ех савни ман пит хитре 
Ҫулӗ ҫирӗм иккӗре,
'5унӑм савнӑ сар Йӑван 
Алиментшӑн ан кул,.т,ан. 
Ула лаша хашкаса 
Манпа навус тӑкрӗ,
Савни мана йуратса 
Пӗркун ыталарӗ.



Т)унӑм савнӑ Йӑвана 
Курас килми пульӗ,
Мана манса, Йе.ьука 
'1'утӑр илсе паьӗ. 
Кикик-какак хур пырат 
Пӑрӑн унтап '§ӑхӑ,
Мана Йакку йурата-г 
Аньах сӑмси мӑнӑ. 
Кикирикик сар алтан 
Сарӑ ьӑха йуратат, 
'5унӑм савнӑ ыр Йӑван 
Илеп тесе йумахлат.
Ула ӗне пӑрунне 
Тытрӑм ӗнер хӳрине, 
Пӑру хӳри тӗп пултӑр 
"{уун савнийех сыв пултӑр. 
Унталла та, кунталла 
Сысна пырат ҫухӑрса 
Ҫулла ка^йьн каймалла 
Ан^^ах папак хырӑмра. 
Микулайӑв Вацушка 
Ӑҫта тухса тартӑн?
Их ҫырлахах ес мана 
Намӑс кӑшлаттартӑн. 
Инер мӑйран пӑвнипе 
Манӑи а'§а вилнӗ,
Мана хупма тӗрмене 
Ик милитси килнӗ.
Ҫӑркаҫ уйӑх ҫутине 
Вупӑр кар'§ӑк ҫирӗ, 
Манӑ!1 ҫамрӑк кӗлетке 
Йуратупах пӗтрӗ!
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ПУРНАҪ ШАТАКЕ.

(Маттанккӑ кӗввипе).

Кил-ҫурт тӑрри ҫӗтӗк-ҫатӑк ( 
Тумтирӗмсем йӑлтах саплӑк ( -У 

Тыт, хупахҫӑ, укҫине 
Тавай пире ереке!

Йӑлтах пӗтрӗ ҫимелли ( „
М ӗнп^ ҫӑнӑх илесши? ( "

Ана-ҫаран тара пар 
Купӑс ил те йара пар!

Пӳрт мӗскерле лартас-ши? ( „ 
Ӑҫтан у к ҫ а  тупас-ш и? ( "

Лаша сутас васкаса 
Ҫатлаттарас оьколла!

Хамӑн ьунӑм савнине ( ,  
Ыталарӑм пӗр каҫпе ( ^ 

Алиментран хӑрас мар,
Айта, интеш, йара пар!

Савнӑ х ӗ р ӗ н  кӑмӑлне ( „
Мӗнле ҫаврас хам йенне ( ^

Тырӑ сутса ун вал^.ьи 
Илес тутлӑ ҫимелли!

Хурал пӳртне кӗтӗм те (
Т)ут вилеттӗм тӗтӗмпе! ( ^

Тавай туртас т,ӗлӗмне 
Лӑйма тултӑр ӳпкене!

Куҫа пульӗ темскер мур (
Йӗри таврах тулт,ӗ пӳр ( ■У 

Ма каймастӑн йумӑҫа 
Шалкким саншӑн виҫ руп^ьа! 

Ҫитук Петӗр ман ҫине ( „
Тек хушат тет арӑмне! (
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I Еҫтер тулӗк ҫуттине 
' Вара ьармӗ арӑмне!

Пуҫ ыратат мӗн тӑвас ( ^  
"5ӑхӑмларӗ манӑн сас! (

Еппин есӗ, «сывӑ мар» 
Пивнойалла йара пар!

Кушак Петӗр маткине ( „
Ҫыртса татнӑ сӑмсине! (

Нумай пурнмӗҫ ан хӑра.
Кӗҫех кайӗҫ уйӑрлса!

Пирӗн Пал)ук авланса ( „
Илнӗ хыткан пӗрмайра (

Лаша сутас,—ьас пайан 
Тавай илес сараппан!

С Ы С Н А.
(Йуптару)

Сысна путек сурӑха 
Тӗл нульӗ картара.
Йуратрӗ ӑна ьӳнтанах 
'Пӑнахах.
— Илетӗп!
Тупата каьь^х  илетӗп.
Ан тӑр тек, тусӑм, туртӑнса, 
Кӳр Т)ЗС тутуна...
Хал) саккун хушат йуратма!- 
Текелет сысна 
Лешне астарса.
— Те ьӑнах ес калан... 
Аньах... те кулан...
Хӑратӑн ҫав санран.
Ан кул ес манран,—
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Текелет ҫ}ф сурӑх 
(Мӗн калӑнха урӑх?)
— Е-е-ей ҫав! „Хӑратӑп" тет.
Пӑрах хӑрама,
"^ӗрем ман сан пирки тӗлкӗшет.
'Пӑн калап, еп суймас тупата!
Хай путек сыснана ӗненьӗ, 
Пӗр-пӗрне икӗш те ьуп турӗҫ, 
Вилеьъен йуратма сӑмах паьӗҫ. 
Пуҫланьӗ йурату 
Пурнаҫҫӗ пыл та ҫу!
Аньах
'Е)ӑнахах,
Йуратун хӑйӗн ҫулӗ п у р —
'Р)ипер ҫул ҫинт,ех лакӑм, мур! 
Пурӑнсассӑн пӗр ҫул хай путек 
Пуҫ усрӗ шеремет,
Пранларё, путек ӗмӗртет...
Сысна йуратмаст ӑна тек!

ТӐРАННӐ КАШКӐРПА ЛАШ А.
(Йуптару)

Капкӑна пӗр кашкӑр ҫакланнӑ, 
Тапаланат тухасшӑн т,унтан, 

Телейе леш те пит вирлӗ ҫаклатнӑ,.
Темскер ту!— йамаст ураран. 

Аптрарӗ хай кашкӑр.
Темьул хутте кӑшкӑр.

Ларнӑ ҫирӗп хӗсӗнсе 
Икӗ тапкӑь хушшине.

Кашкӑрӑп сасне сиснӗ майӗпе
'Р)упрӗ те ҫитрӗ пӗр вӑйлӑ лаша.
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— Е-е, есӗ, кашкӑр! тупрӑн-им, тесе 
Кулса пек каларӗ хайхине вара.

— Пулӑш-ха, тусӑм, ыр лаша!
Ӗмӗр ырӑ сунӑп еп сана,

Иывӑр кунра хуна та 
Пулӑшӑп пур вӑйпала...

— Е-е, ӗнсерен пӑвса-и,
Ие пӗҫӗрен ҫыртса?

Терӗ хайхине лаша 
Тӳрӗ сӑмахпа.

Кашкӑра темьул тӑрантар,
Ун хырӑмӗ ҫавах выҫӑ,—

Капкӑнпа тӑранса пӑхха,
Емӗрлӗхе пулӑн тутӑ,

Тесе ьупрӗ хай лаша 
Хуҫи килне васкаса.

— Е-е-ей! лаша, халӗ хырӑм ман тутӑ. 
Ҫийессӗм килмест нимӗн те.

Ан хӑра манран,—кнл! пулӑш—- 
Кӑшкӑрат кашкӑр ьӗтресе.

Ҫапла хӑшпӗр етемсем 
Куштан, пит выҫӑ п)'лсан та, 

Асӑнтарнӑ кун ҫитсен 
Лараҫҫӗ лаках тӑранса!

Ун ьухне тин кӑмӑллӑ 
Иӑпӑлтатса пуплеҫҫӗ,

Ҫурӑ ҫухрӑмран ҫӗлӗкие 
„Сыви“ тесе ҫӗклеҫҫӗ!
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ТАКАПА ШАПА.

Тӗл пульӗ така шапана 
Кӳлленсе тӑракан ушахра, 
Пуҫларӗ унпа сӑмах 
Т)ӗлхе ҫулласах.
— Ытла та маттурҫке ес шапа 
Пултаран тупа та,
Санӑн сӑн пуҫу,
Илемлӗ куҫу —
Шутсӑрах,
Т)ӑнахах 
Т)ун уҫҫи!
— Ак-ак-ак!
Т)ӑн ҫак сӑмах,
Терӗ шапа,
Тапратрӗ хӑйпе мухтанма.
— Ҫапла ҫав! ьӑн- ьӑнах еп хитре 
Пӑхтарап хам ҫине ҫынсене, 
Ман пек маттурри 
(Паллах сӑнсӑрри!)
Урӑх тусӑм ҫук.
Еп ҫӳреп йалан вӗҫтерсе 
Пур пысӑк ҫынсем хушшинье, 
Ман йатӑм пысӑк,—еп шапа! 
Ан маньъӑр ҫынсем ҫакна.
— Анъах, терӗ хай така 
Ытлашши мухтанан хупала, 
Пӑрах йулташӑм мухтанма 
Унсӑрах пуҫӑпас пурӑнма.
— Ҫу-у-у-к, ҫу-ук!
Апа, как-как-как!



Калаҫмас санпала,
Есӗ вӗт ьӑнахах тӑмҫамка! 
Ҫилленсе хайхи ҫак шапа 
(Паллах, пӑхрӗ те сив куҫпа) 
'5ӑмрӗ кулӗ айнелле
Вӑл карӗ шутсӑрах ҫилленсе.

* ■**
Ҫапла хӑш-пӗр етемсем 
Хӑйсенӗ мухтасан йуратаҫҫӗ, 
Йӑнӑшне кӑтартсан (курӑн тем) 
Ҫилленсеъышкӑсемкӑтартаҫҫӗ.

Т А К М А К С Е М .
(„Ех яблочко“ кӗввипе).

Нуккӑ, купӑс йантӑра!
Шӑран урлӑ пирлӗ,

Шухӑш килъӗ йурлама (  „
Тата мӗскер кирлӗ? (

Капкӑн тусӗ, еп—мушик 
Ӗҫпе тӗрмешетӗп,

Иоетсемшӗн, ихихик! ( ^
Ҫак кӗвве тӗрлетӗп. (

Иоетсем! Ех, поетсем!
Еккей ъӑТГлаланьӗҫ;

Уййх ҫинех хӑшӗсем ( „
Хӑпарса утланъӗҫ! (' '

Тӗлӗкре леш, Хусанккай 
Пушкинпах калаҫнӑ тет!

Пӑхӑр, вӗҫет, пай! пай! пай! ( „ 
Йарапланран иртерет. ( У 

Хусанккай! Ех Хусанкай!
'5ӑнах пултаратӑн,

Йеҫҫенина ниноъъом (
Шывӑ куҫаратӑн... ( ^  '



Митта Йаккӑлъ Ваҫили 
Туртнӑ Т)ӑснӑ кӗввине,

Ех! Шалккӑ ҫав тери— ( „
К ӑ т та х  пуҫӗ „Сӗрӗмре"! ( ^

Савнӑ тусӑм хай Ҫаваҫ 
Пӑхӑр, пуҫне уснӑ!

Ку^ьфанат, тет ирте каҫ... ( „
Те ъӑваш, те турккӑ!? (

А ни)'шлӗ Шупашкар_
Саншӑн кӗмӗл сӑнлӑ мар? 

Пӳрократ... тен пӳрократ... ( „
'5ӑт! Вилме не плакат. ( '

Уҫӑп Ваҫҫи Алакер—
Прем шиккарни кӑвалер...

Сӑвву аван— „кӗтетӗп!“̂  ̂ „ ,
Апъӑххву! Сунас,— пӗтетӗп! ( ^

Ула ӗне пӑрунне 
■Навус тулнӑ хӳрине,

Пӑру хӳри тӗп пултӑр ( 9 хут
Поетсемех сыв пулъьӑр... ( ^
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