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У м с ӑ м а х. 
Идлс Тукташ—ҫамрӑк поет. Илле Тукташ—про-

леттариллӗ поет. Тукташ—рево^утси п о е р . Ҫам-
рӑкла револьутси кӑкӑрӗ ҫинце ӳсаӗскер вӑл пӗтӗм-
пех ревоадтси ҫынвм. Гево^утсиллӗ вӑхӑтра ӳссе 
вал рево^утси ҫин^ен' йурлат. Рево.адтси Тукташ 
кудё уаӗдде Д с с е пцрат, рево.тьутси тӗреклениӗ май 
Тукташ псет та •ҫӑмӑртапса тӗрекленет. Тукташ 
кивӗ. йала курман, ҫавӑнпа та вӑл ҫӗнӗ пурнӑҫ 
ҫинцен кана ҫьГрЯТ. 

Тукташ—уй-хир а$и. Вӑл йал щ ӑ н д а $ р ; , 
тёттӗмлӗхре пуршшине^курЦ. Вӑд курнатгухГ' п I 
'1}ӑпашсем ҫӗнӗ иурнаҫшан кӗрешниие, Совет влаҫё 
кайа йулнӑ, пусмӑрта пурӑннӑ вак халӑхсене пу-
лӑшнине. Вак халӑхсем Октапӗр хумёпе кӑна ирё-
ке тухрӗҫ. Октапӗр ҫилӗ вак халӑхсене автонпми-
сем па^ӗ, нумайӑшне тӑвап ҫыруллӑх па |ӗ , шкул-
сем, ну.^нитсӑсем уҫрӗ, хаҫат-шурналсем, аслӑ 
шкулсем туса на^ё, вак халӑхсене совет о]!кӑнӗсе-
не кӳртрӗ. Вак халӑхсен рагоодийӗсем, -ҫухӑнёсем, 
вӑтамӗсем, колхоҫнӗкёсем, хёрарӑиесем вырӑнти 
советсеи^е те, тӗп правиттӗлствӑра та сахал мар 
ёҫлеҫҫё. Совет влаҫё вак халӑхсене хӑйсен хуҫа-
лӑхне ҫӗклеме май па^ӗ. Вак халӑхсен йалӗ Тук-
таш куҫё умён^ех ҫӗнелсе пырат. Сухапуҫӗн ӗмӗ-
рӗ иртет, ана ҫинцп муклашкасене нуртӑиа ватас-
си и ӑ р а н с а пырат. Ӳсеҫҫӗ колхоссем, совхоссем. 
г1)ӑвяш йалён^е нихӑҫан пулмап йапаласем курӑ . 
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каҫҫӗ: трактӑр, кино, ратио. Улшӑяат йал, ӳсет 
ну^ттурӑ . Улшӑнат ҫынсем пӗр-пӗринпе хутшӑнса 
пурнасси: пӗтет експлоаттатси, ишӗлет капиттали-
сӑм никӗсӗ, унӑн йулашки шащӑкӗ—кулаксен клас-
не те халӗ сотсиалисӑм паттӑрӑн ҫӗнтерсе пырат. 
Вак халӑхсеи йалӗ те вырӑс пролеттариа-ҫӗ пулӑш-
нипе сотсиалисӑмӑн шанцӑвлӑ ҫулӗ ҫине куҫрӗ. 
Ленин царттийӗ—комуниссен парттийӗ—ӗҫхалӑхне 
тӗрӗс ҫулпа йертсе пырат. Тӗрлӗ натсиллӗ ӗҫха-
лӑхӗсем хушшинт;е тӑванлӑх ӳсет. Вӗсем хушшин-
^е инттернатсионалисӑм тӗрекленнӗ май капитта-
лисӑм никӗсӗ шатӑртатат. 

Тукташ пӗтӗм 'ҫунӗпех рево^утси ӑ ш ӗ н р . Вӑл 
кунтан-куы, ҫулран-ҫул рево^утси ӳснине курат, 
сотсиалисӑм тунӑ ҫӗрте ӗҫлет. Тукташа рево^утси 
ҫуратнӑ. Тукташ ревоадтсирен пуҫне мӗн ҫин^ен 
йурламалла? Рево^утси 'Гукташӑн ашшӗ-амӑшӗ . 
Унӑн твор^ӗстви рево^утсирен сӗткен илет. Тук-
таш—пусмӑр айӗн^е пулнӑ халӑх пое^ӗ. Т)ӑваш 
халӑхӗпе пӗрлех Тукташ пусмӑртан тухнӑ, хӑтӑл-
нӑ . Тукташӑн йуррисем—ҫамрӑк йурри, капитта-
лйсӑм сӑн^ӑрне татса ирӗке тухса сотсиалисӑм 
тӑвакан халӑхсен йурри. Унӑн сӑввиеем клас 
вӑйпе кӑтартаҫҫӗ . Тукташ йуррисем авалхи ^ӑва 
шӑн хурлӑхлӑ йурри мар. Ҫук, унӑн кӗввисем 
ӗмӗт, шан^ӑк кӳртеҫҫӗ . 

Сотсиалисӑм сасартӑк пулса лармаст. Ӑна тунӑ 
^ух нуыай йӑвӑрлӑхсем, тӗлӗпе ҫитменлӗхсем пу-
лаҫҫӗ. Вилекен капитталисӑм хӑйӗн поҫитсине кӗ-
решӳсӗр памаст. Унӑн хура ҫӑхан пек контрре-

| .в0л)утсиллӗ вӑйӗ: кулак, пуп, йумӑҫӑ, ҫпекку^ант, 
I хулари непмӑн, тӗн, тӗттӗмлӗх. Контрревофутсине 
! вретиттӗлсем пулӑптаҫҫӗ. Епӗр, ҫӗнӗ нурнӑҫ тӑва-
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кансем, Йӑвӑрлӑхран хӑрамалла-и? Енӗр рево^ут* 
сионерсем тӑшман акӗв^ӗ у м ӗ н р -ҫӗркуҫланса 
лармалла-и? Ҫук! Пирӗнте вӑй, пирӗнте етем тӗ-
рӗслӗхӗ! Пирӗн ҫула ленинисӑм ҫутатса тӑрат. 
Елӗр йӑвӑрлӑхсен^ен хӑрамастпӑр, мӗншӗн тесен 
вӗсем вӑхӑтлӑха кӑна. Йӑвӑрлӑхсем хыҫҫӑн илем-
лӗ пурнӑҫ ҫитессе пӗлетпӗр епӗр. Вӑл пурнӑҫа 
епӗр хамӑр алӑпа тӑватпӑр, ун пагне ҫитрӗмӗр те 
ӗнтӗ. 

Тукташ "§ӑваш хушшин^е паллӑ, ӑна пайтах 
^ӑваш вуланӑ, 'Ҫӑваш респуплӗкӗ Тукташа лайӑх 
иӗлег, а н р х пирӗн Вӑтам-Атӑл крайӗн^е ӑна пӗ-
лекенсем сахал-ха. Пирӗн крайри ^ӑвашсен унӑн 
сӑввиссне вуламалла, унӑн твор'§1ӗствине пӗлмелле, 

Тукташ сӑввисене вуласан поет тӗплӗн ӗҫлени 
курӑнат. Мӗн ҫин^ен ҫырсан та вӑл хӑй ӗиӗгпе 
ҫырат. Ҫийелтен кӑна вӗҫсе иртмест вӑл, йапала-
на тӗпрен, тымартан илет. Лайӑх, тӗплӗн, шухӑш-
ламасӑр ҫырмаст Тукташ. Вӑл класлӑ поет, партти 
ҫулйӗрӗн^ен унта-кунта пӑркаланмас¥. Унӑн ҫулӗ 
—пролеттари, партти, р а п о ц и клас, пӗтӗм ӗҫха-
лӑх ҫулӗ. 

И 1вр-ха ҫак кӗнекене. Ахалех йаг хуман поет 
хӑй кӗнекине « 0 к т а п ӗ р ҫ и л ӗ » тесе. Октапӗр 
ҫил-тӑвӑлӗ поета савӑнтарат. Рево.вдтси хумӗ хӑ-
рушӑ пулсан та поета хӑратмаст, мсашӗн тесен 
вӑл хум т ӗ н р р и пусмӑрлӑха шӑлса ыичтат. 

Кӗрле, 
Хӑрушӑ ҫил, 
Кӗрле!— 

тет поет. Вӑл рево^утси ҫил-тӑвӑлӗ умӗн^е меш-
"Венле ])аршавлӑ кантӑк хыҫӗнҫе пытанса ларасш н 
мар. Вӑл гсбрешӳ патне | ӗ н е т : 
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Хӗн-хур ])Ури, 
Хускал, 
Вӑран! 

Тукташ йӑвӑрлӑхсем пирки йӑпӑшса, йермега-
се л а р м а с ! Сотсиалисӑм пулассияе поет шанат. 
вӑл хӑй тӑват' ӑна. 

Пурӑнӑҫ ҫӗнелӗ, 
Пурӑнӑҫ вутланӗ. 
Еиӗр х а ^ 
Парӑнми 1ул-т)ӗреллӗ. 
Кивӗ йал ҫухалӗ, 
Кивӗ йал путланӗ, 
Шурӑмпуҫ 
Ҫӗнӗ ӗмӗршӗн хӗрелпӗ .— 

тег вӑл «Октапӗр ҫилӗ» йатлӑ сӑввщг§е. 
Поет ҫынсем ӗҫленине айакран, куҫлӑх витӗр 

ҫеҫ пйхса ларасшӑп мар. 1>ӑл хӑй те ӗҫлет, хӑй 
те асла стройккӑра пӗтӗм ӗҫхалӑх массипе пӗрле 
термешет. Поет ывӑнса канса ларасшӑн мар. Вӑл 
кӗрешые, ҫапӑҫма йыхӑра^, капитталисӑм хӑйӗя 
поҫитсине кӗрешӳсӗр парасшӑн маррине т,ухлаг. 
Ҫавӑнпа поет ытти строиттӗлсемпе пёрле: 

«...Пайан манӑн 
Ӗмӗтӗм хускалцӗ, 
Ӗҫе тухрӑм 
Епӗ—прикатир»—тет. 

(«Хурҫӑ ир»). 
У т а н тата: 

Ймленместёп епӗ, 
Пуҫӑма усмастӑп, 
Ӗҫпе ниҫнӗ 
Ҫирӗп прикатир... 



Пала савӑт сӗтӗрет, ичтустри йалӑн сӑнсӑпаг-
не улӑштарат. Машшин тавзкая пысӑк савӑтсеы 
йала сотсиалисӑм патне туртаҫҫӗ. Машшин, трак-
тӑр, компайӑн, електри-рӗствӑ етемӗн авалхи, 
каттӑркӑллӑ ӗҫне ҫӑмӑллатаҫҫӗ, савӑнӑҫ куреҫҫӗ. 
Ӗ ҫ ӗлӗк ылханлӑ йапала пулнӑ. Халӗ ӗҫ—савӑ-
нӑҫ. Сталин йулташ парттин 16-мӗш сйесӗн^е 
ҫапла каланӑ :—«халӗ сотсиалисӑмлӑ ӑмӑртура §и 
палли, - р -§аплн акӑ мӗн: ӑмӑрту ҫынсен ӗҫ шу-
хӑшӗсене пӗтӗипех улӑштарат. Еҫ халӗ йӑвӑр 
ылханлӑ йапаларан мухтавлӑ, цаплӑ вырӑиа тухса 
тӑрат»—тет вӑл. Ку сӑмахсене халӗ пӗтӗм тӗн-ҫе 
нӗлот. Ку сӑмахсем ҫав-тери тёрӗс сӑмахсем. г]]ӑ-
нахах та, сотсиалисӑмла ӑмӑрту савӑтсен^е ҫех 
мар, йалсен^е те, колхоссенце те сарӑлат. Тук-
таш савӑт темисен^ен те ахалех иртсе каймаст. 
Савӑтсем ҫин^ен ҫыракан поетсем сахал пирӗн. 
Савӑтсӑр пуҫне йалта сотсиалисӑм тума май кил-
менпине Тукташ лайӑх пӗлет. Вӑл ҫырат: 

Акӑ, пӑхӑр: 
Хурӑҫӑ компайӑн 
Шӑранса пиҫейрӗ 
Талӑкрах. 

• ТТӗрен мар— 
Йышпала, 
Нумайӑн 
Кӗҫенсе тухат вӑл 
Савӑтран... 

Малалла: 
Колхоса пӗрлешнӗ 
Ӗҫхресҫенӗ 
Ҫӑкӑрпа хисеплӗ 
Савӑта... («Хурҫӑ ир»). 
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Хадӗ савӑт ӑ ш - р к к и н е утарнӗксем улшӑнта-
раҫҫӗ. Васкамасӑр, кана-кана ӗҫлени сотсиалисӑм-
лӑ савӑтсен^е тивӗҫлӗ мар. Утарнӗксем темппа, 
хӑвӑрт темппа ӗҫлеҫҫӗ. Сотсиа.шсӑмлӑ ӑмӑртуна 
утарничдоствӑ урлӑ савӑтра ӗҫӗн ҫӗнӗ пҫихолокийӗ, 
ӗҫӗн ҫӗнӗ отношшеннйӗ ҫуралса тухат. Утарнӗк-
семпе сотсиалисӑмла ӑмӑртса ӗҫлекен рапоэдисем 
5 ҫуллӑх плана 4 ҫултах тума тӑрӑшаҫҫӗ . Тукташ 
ҫаксене те асӑрхамасӑр иртмест, хӑйӗн сӑ : ӑйур-
рисеще палӑртма тӑрӑша^ («Утарнӗк йурри»). 

Поет колхосра та пулнӑ. Ав^ах вӑл колхос 
ыйтӑвӗсене пӗтӗмпех ҫавӑрса илеймест. Вӑл кол-
хосри ҫынсем мӗнлв ӗҫлепи, пӗр-пӗринпе мӗнле 
хутгаӑнса пурӑнни, уйрӑм хуҫалӑхлӑ хрес/§енсем-
ие, вӳршӗ-аршӑсемпе йепле хутшӑнса пурӑнин 
ҫин-§ен, колхосӑн тупӑшӗсене йепле пайлани ҫин-
5ен, ӑмӑртуллӑ ӗҫ йепле ныни ҫив^ен пӗр сӑмах 
та шарламаст. Тукташ колхос претҫетаттӗлне ху-
ларан килнӗ рапо^-ҫи-шефсене тӗрӗс мар сӑмахпа 
йышӑнтарат. Тукташ тӑрӑх р а н с р и с е м колхоса ху-
лари пурнӑҫ йӑлӑхтаршше кӑна тухаҫҫӗ иккен. Акӑ 
мӗн калат Тукташӑн колхос иуҫлӑхӗ рапо-бцшене: 

«Шавлӑ пурнӑҫ хулара 
Хӗсӗрлет-тӗр? 
Йӑлӑхтар^ӗ ну.^ ара 
Вӑл сире те...» 

Ку чӗрӗс мар. Ун пек шухӑшлакан колхос прет-
ҫетаттӗлёсем пирӗн пулмалла мар. Колхос пуҫ-
лӑхӗсем прикатӑсене ӗҫ хаваслӑхёпе кӗтсе илеҫ-
ҫӗ. Ҫитменни ҫине Тукташ прикати колхоса пыр-
сан иртен пуҫласа каҫцен ӗҫлет те тенӗр хут ху-
лг.на вӗҫтерет. Мӗнле прнкатӑ вӑл м у л к а р а ӗҫ-
лекенскер? Колхоса кайса ннмӗнех те тума/_'ӑр 
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тавӑрӑнсан прикатӑна савӑтри ытти йулташёсем 
ҫисех йараҫҫӗ вӗт! Кӗскен каласан, Тукташ кол-
хос темине ҫийелтее кӑна шӑйӑрттарса тухат, ку 
маттериалсемпе вӑл сахал ӗҫленӗ. 

Поет пусмӑрлӑхра пулнӑ •§ухӑнпа патраксемпе 
пӗрле пурнӑҫ картине кӗнӗ. Ҫавӑнпа та вӑл 'ҫу-
хӑнсен шухӑшне, сӑнсӑнатне тӗрӗс сӑнлӑхсемпе 
кӑтартат. Тукташӑн Укҫук апнӑшӗ хӑйӗн йурри-
с е н р пурнӑҫ питне лайӑх палӑртат: малтан кӗ-
тӳҫӗ, вӑрӑм пушӑ , пусмӑр, мӑшкӑл; унтан рево-
л,утси ^ухӑнпа патрака -пусмӑртан хӑтарат, _ пур-
нӑҫ тивӗҫлӗхӗсене пӗтемпех нарат; виҫҫӗмӗшӗ— 
'Вухӑнсемпе патраксем Октапӗр ҫилӗпе хавхаланса, 
аталанса, ҫанӑсене тавӑрсах ҫӗнӗ пурнӑҫ тума 
тытӑнаҫҫӗ, рекконструкси ыйтӑвӗсене тӗплӗнех 
вырӑна кӳртсе пыраҫҫӗ. Ан^ах кунта та 'Гукташӑн 
пысӑк ҫылӑхах пур. Пӗр тӗлте вӑл ак ҫапла ҫырат: 

«Асамҫӑ нуштаран 
Хӑплантӑмӑр аран. 
Кашни сӗм-цухӑнах 
Пӗрлешрӗҫ ушкӑна...» 

Мӗншӗн •ҫухӑнсем кӑиа-ха вара? Халӗ вӑтам-
сем те колхос йухӑмӗ йеннелле массӑллӑн ҫавӑрӑн-
•ҫӗҫ вӗт-ха. Ҫакна манмалла пулман Тукташ пое-
тӑн! Колхос ҫинҫен ҫырнӑ | у х вӑтам хресвене 
манса хӑварни политтӗкла йӑнӑш. Вӑл й ӑ н ӑ ш ч ш -
сӑк хӑрушлӑхсем умне илсе туха?, унпа кӗрешмелле. 

Поетӑн хаваслӑхӗ пысӑк. Хирте ӳснӗскер вӑл 
хпре манмас!, хире йуратат: 

Савӑн, ҫилӗмҫӗы, вӗре, 
Савӑн, хӗпӗрте! 
Санӑн ирӗклӗ •ҫӗре 
Йешӗл уй-хирте,—тет вӑл. 
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Ан^ах епӗр хире сарӑ ^е^ексемтён кӑна ыр-
ламастпӑр. Хир пире происвотствӑ" йен^ен, тырпул 
ытларах тӑвас йен^ен инттереслет. Епӗр хиртен 
ытларах усӑ курасшӑн, колхоссемпе совхоссем ур-
лӑ тырпул тухӑҫлӑхне хӑпартасшӑн. Ҫапах та 
Тукташ, ӗлӗвхи ӗҫсӗр аптӑранӑ улпутсем пек, хи-
рӗн илемлӗхӗпе килленсе кӑна ҫӳрет хӑйӗн сӑв-
вингҫе. Ку кайаллах поет творт^ёствине сисӗнмеллӗ-
хсх варалат. 

Ҫапла ӗнтӗ Тукташ поета ырӑ йенцен те, 
ҫитменлӗх й е н р н те кӗскен тишкӗртёмӗр. Тук-
таш—ӗҫҫынни. Вӑл ӗҫсӗр ларма йуратмаст. Унӑн 
йуррисем пӗтӗмпех ӗҫ моттивӗсен^ен, кӗввисен^ен 
вӑй илсе тӑраҫҫӗ . Ҫапах та Тукташ ытлашширех 
нрактӗккӑ йеннелле сулӑннипе ытти иолиттӗоа те-
мӑсене (кулаксен класне тӗп тӑвассп, йала вдт-
турлатасси, т. ы. те) тӗкӗнмесӗртерех иртсе ка-
йат. Унӑн сӑввисем стройккӑри тӗрлӗ моментсене 
кӑтартаҫҫӗ. Тукташ сӑввисем стройккӑн тӗп никӗс-
нех илеймеҫҫӗ, «вак-тӗвексене» кӑна пайаркаласа 
параҫҫӗ. Ҫапах та вӑл «вак-тӗвексем» паллӑ вы-
рӑнта тӑраҫҫӗ. Вӗсем поет происвотствӑллӑ ыйту-
ссм ҫине тӗплӗнех куҫнине, поет ревоздтсишӗн 
паттӑрла кӗрешнине кӑтартаҫҫӗ . 

Тукташӑн ҫӑмӑл т)ёлхе. Тукташ поет сӑвӑ ӑс-
талӑхне аван пӗлет. Формӑ йенг5ен те унӑн хӑ-
йӗн шкул пуҫланса кайнӑ. 

Тукташ халӗ поемӑ ҫыраТ. Малашне унтан 
пысӑк йапаласем кӗтетпӗр, вӑл пысӑк йапаласене 
Тукташ пире ҫырса парасса шанатпӑр та. 

Тукташ 'ҫӑмӑртанса ҫи1нӗ поет. Уиӑн сӑввисе-
не кашниннех вуламалла. Епӗр хамӑрӑн пролет-
тариллӗ сӑвӑҫсене пӗлме тивёҫлӗ. Ф. Лошнинкӑв. 
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И а м ш ӑ к . 
( С ӑ в ӑ и ӑ фел,петтон). 

Хӗлӗхлен^ӗ 'ҫун хавалӗ, 
Ак каллех 
Йурлатӑп епӗ. 
Мӗскерех сире халалӗ 
Манӑн ирӗклӗ хисепӗм? 

Шухӑшсем 
Выфаҫҫӗ темӗп, 
Такама тытса 
Тулласшӑн. 
Кайаллах •дуна йӗртем-и, 
Йе ^ӗре хавас пуласшӑн? 

«Кирлӗ мар» пу.)р, 
«На1ар»-и, 
Пурӗпӗр ҫыратӑп халӗ. 
Ман сӑвва та 
Т)ӑваш ҫарӗ 
Хӑҫан та пулин пахалӗ... 

Йупасем кайах йулаҫҫӗ, 
Шав-шавах 
Кунсем иртсҫҫӗ. 
Нумайах пулмаст ҫулладо , 
Ман хаваслӑх— 
Уй-хирте^рӗ . 
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Ак пайан 
Хайар тӑшманӑн 
Улласа йӗрет ҫнлтӑвӑл. 
Йӗркелен^ӗ шухӑш мапӑн, 
Пуҫӑмра ҫурал^ӗ сӑвӑ . 

* 
* * 

Сивӗ ҫилӗ тапхӑр-тапхӑр 
Туллашат 
Тухатмӑш йевӗр. 
Хуларан 
Йала тухатнӑр — 
«Ӗҫсӗрех ҫӳрет» 
Ан тейӗр. 

Ха%хи ӗҫ пурне те паллӑ: 
Перевыпӑр, 
Йе камппани. 
Мчна та 
«Кӗрхи тупаллӑх» 
Ӑсатаҫҫӗ шӑнкравпа вӗт. 

Ах, ӑҫта пуҫа тайамши? 
Туллаша¥ ҫеҫ 
Вицкӗн ҫилӗ. 
Утсене тивер^ӗ йамшӑк 
Пилӗк пус ыйтса 
Ҫуттиллӗх. 

У^ӗсем ун 
Урхамах пек, 
Ех, ҫуни! хура ҫунийӗ! 
— Ҫӑварнишӗн 
Самайах, — тет 
Ҫӗтӗк тӑлӑплӑ хуҫийӗ. 



'§ӑтай.марӗ 
Манӑн йамшӑк 
Йӗкӗте сӑмах -дӗнмесёр: 
— Ӑҫтисем иулнн ес, йашӑ?— 
Тесе ыйтрӗ нӗлеймесӗр. 
— Катари ҫав епӗр, тетӗп,— 
Талӑкран кунта" ҫитеҫҫӗ... 
Пӗ^ес ҫук ес 
Ӗмӗрте те: 
«Мӑн Тукташ каэдийӗ» теҫҫӗ. 

— Е-о, апла иккен... 
Пырсацӗ . . . 
Тӳррипех^мана кала-ха: 
Тукташ1_ан пулас 
Пӗр ка -да 
Сӑвӑ йурӑ ҫыркалат ха.ц,? 

— Еп хамах та-ха 
К а - р и вӑл,— 
Терӗм епӗ именмесӗр;— 
Ан^ах ман поеҫи—хӑвӑл, 
Хӑвӑрах пӗшеттӗр есӗр... 

Ыгтвсем тесен йурат те, 
Вӗсенце хаваслӑх пур ҫав. 
Йуррипе хӑлха ҫураҫҫӗ , 
Сассисем т>ӑн , 
Ҫирӗп хурҫӑ! 

— Ыттисем йенле пурнаҫҫӗ? 
Кам пула^-ха. 
Сирӗн иаггӑр? 
Сӑвӑҫсем шӑтсах пыраҫҫӗ , 
Ну, йеплс-ха пурӑнаттӑр? 



— Пурӑнатпӑр йелӗ-йелӗ, 
Мӗскерех калам-ха урӑх? 
Ҫут тӗнцешӗн— 
Сар хӗвелӗ, 
Т Тоетсемшӗн—сӑ вӑ- йурӑ . 

Халӗ пурте 
Паллӑ сӑвӑҫ, 
Шҫкӗнлен кӑиа пӗртакҫӑ . 
Утмӑл-ҫитмӗл 
Сӑвӑ-повӗҫ 
Кунсерен илет ретакси. 

Сӑвӑсен лахханӗ тарӑн 
Сӑра пек 
Йӳҫсе хӑпар^ӗ . 
Ваҫанкка веҫех мӑнтарӑн 
Ҫавӑнта ха.|, 
Путса л а р р . 

Йатлаҫатӑн, 
Ҫӗтӗлетӗн, 
Авалтан ҫапла йӑла мӗн. 
Иаллӑ криттёк 
(Тен пӗлетӗн?) 
Туллашат Ҫеркей Йалавин. 

Ваҫанккашӑн ку халаиҫӑ 
Никамран та пул^ӗ кутӑв; 
Пырса кё^ӗ те 
В1йтат ҫак; 
— СтаМана ӑҫта ес хутӑн?! 

Х а р к а ш у т ӑ к 
Харкашу уш, 
(Темӗнле шуйттап хӑтар^ё!) 



Криттӗксен ^ӗрийӗ шухӑ — 
'рернилиа пуҫран тытгарцӗ 

Ку ^иртея 
Теиле сывалӗ 
Пурӑнан кунри ӑсхакӑл... 
... Йамшӑк, йамшӑк! 
Пӑхӑр халӗ, 
Лашасен урийӗ сакӑл! 

Йамшӑкран сӑмах ^ӗнмесӗр 
Пынине кура ыйтатӑп: 
— Ыйхӑларӑри мӗн есӗр, 
Йе сыпас килет, 
Хӑта ,—теп. 

— Аптрамаст^ӗ 
Кӑшт хӗрмеллӗх 
Пилӗк пус хушса парсассӑн. 
... Лашасем—мер$ен ҫилхеллӗ 
Уткӑнаҫҫӗ пӗр хавассӑн! 

•— Ҫук, итле мана, вӑртахлӑм, 
Иӗтӗмпех калам 
Ахаллӗн. 
Пирус хыпрӑм та 
Пуҫларӑм 
Арпашмашкӑн каллӗн-маллӗн. 

* * 
* 

Сӑвӑҫсем епир нумайӑн, 
Хӑшӗсем хал, самайланнӑ. 
Хушӑран йурланӑ майӑн 
Аталанӑи тен еп хам та. 
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Сӑввине... 
Йнҫех каймамнӑр, 
Савписем ҫин^ен ҫыратнӑр. 
Йе сӑмах-мӗн 
Тупаймасӑр 
Трактӑрсем кӳлсе йаратпӑр. 

«Сунталра» кӑҫал Миттанӑя 
«Асамацӗ» курӑнмаст-ха. 
<-Ытлашши йепле йӑтатӑн?» 
«Пайанпа ҫеҫ пурӑнмаҫ нӗт! 

Хусанкай ак 
Ку^анмаст-тӗр, 
Уншӑн мӗь? 
Сӑвах шакаҫҫӗ! 
Ну уш хӑй те питӗ маҫтӗр. 

Унпала мӗскер калаҫӑн, 
Тахҫанах вӑл 
Ферӗҫ, тамккӑ! 
Аха^ мар ҫав ирӗн каҫӑн 
Сӑввин^е ун 
<Ҫирӗп рамккӑ». 
Хусаякай вӑл 
«Пушкин тусӗ». 
Пурӑнаҫҫӗ, тет, йӗркеллӗн. 
Ҫавӑнпа пуҫри картусӗ 
Хывӑнса ӳкейрӗ Келин. 

Пире мӗн? 
г р Р ӳ ҫунат-и, 
Сӑввунах ес ытала нӗр. 
Самайах сӑмах куматӗ 



«Ирӗк» шухӑшлӑ 
Алакӗр. 

Сӑмахсем 
'1)ӑиах та вирлӗ, 
Йарӑнаҫҫӗ кассӑн-кассӑн. 
«Сунталра» х а ^ 
Шӑлаиирдӗх 
Пи^етлен^ӗҫӗ Ианкасӑн. 

Леш Аттайӗ 
Ҫӗрӗн-кунӗн 
Шутласа хурат пӗр ҫемӗ. 
Пи^етре пулас-ха унӑн 
Темёнле роман-поемӑ. 

Кашари Йехрим Йӑванӗн 
Сӑввин^е кӑҫал реакси: 
Ыталанӑ 
Тем ҫӑвашӗн 
Ӑна вӑкӑр контрактатси. 

Тан,ккуха аса илеп-ха: 
Йӗпӗлти вӑл, 
Ше^мӑ пуҫӗ! 
Пуҫӗп^е—лупаслӑ кепкӑ , 
Хӗр ҫин^ех ҫав 
Хӑйӗн куҫӗ: 

— Тупа-турӑшӑп та, Райӑ , 
Пирӗннех, тет, 
1!ӑй илтерӗ... 
Ман ҫапах та— 
Шӑнттарайӑн 
Кненес-тӑвас килмерӗ. 
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Шултӑрканӑ тӳпе пӗлӗт 
Уйӑха тытса тулларӗ. 
Вулакан хӑйех те пӗлӗ, 
Каласси 
Манран пулмарӗ. 

Хавасланнӑ шухӑш картах 
'Гемӗне сиссе 
Х у с к а л р . 
Тӗп столитсӑ—; 

Шупашкар та 
Такҫанах куҫран ҫухалцӗ. 

Шӑнкӑравӗ 
Тапхӑр-таихӑр 
Ӗнтерет кӗрпеклӗ ҫемӗ. 
Хуларан 
Йала тухатпӑр— 
Акӑ вӑл 
Уй-хир илемӗ! 

Ах, ӑҫта пуҫа тайамши? 
Туллашат ҫеҫ 
Ви^кӗн ҫилӗ! 
Утсене тӑратрӗ йамшӑк, 
Ҫирӗм пус ыйтат 
Ҫуттиллӗх. 
У'бӗсем ун 
Урхамах иек, 
Ех, ҫупи, 
Хура ҫунийӗ! 
Никама та хурламасп еп, 
Сывӑ пул, 
Ӑлав ҫыннийӗ! 

1928 ҫ . . ПГупашкар. 
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I. К К Р X II Т У II Л 

1 . 
Йурлах. йурлах, йупах ^ӗрем, 
Сиксех вӗре, ирхи телейӗм! 
Кунҫул тӗррийӗ ҫӗнӗрен 
Сире пула теветленейӗ. 
г р л х е м 'рцен. Пехил илме 
Кӗрхи тивлет ун ар^ара-им? 
Пайан ӑна хавас ҫилпе 
Никам килсе тытса •ҫараймӗ. 

Кӗрхи илем—-шупка-кӗрен, 
Ӗҫки-ҫики йепле ун аслӑ! 
Кунран-кунах вӑл ӗҫкӗрен 
Ерехсӗрех тухса сунаслӑн. 

Ҫампах йыхрав •ҫеркки илсе 
Йури хире тухса тӑрайрӑм. 
Шупка-кӗрен кӗрхи ҫиле 
Вӑйпах тытса тупа тӑвайрӑм. 

Йӗри-тавра тем^ул хавас. 
Йурлах, йурлах, ирхи телейӗм! 
Йупах ^ӗремҫбм йулхава 
Текех нихҫан теветленеймӗ. 

1928 ҫ . 
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2. 

Уйӑх, уйӑх! ппт те ҫутӑ, 
Уйӑх тулпӑ тахҫанах... 
Сывлӑмпа ес иитпе ҫу та 
Тухса иӑпшӑн нах^ана. 

'Гулли уйӑх хӗпӗртеи^ӗк, 
Мӗскӗнлетрӗ куҫсене. 
Тусӑм, саншӑн еп пӗр йенг{;ӗк 
Йлсе килтӗм куренеҫ . 

Иккӗн епӗр ҫума-ҫумӑп 
Ларса пуилӗпӗр пӗррс: 
Мӗншӗн пурнӑҫ пулнӑ $ухӑн, 
Мӗншӗн ҫуннӑтде -§ӗре. 

Пуҫӑмра ман ӗмӗт -ҫупӗ, 
Ҫӳҫентерӗ хусаха. 
Саншӑн еп тӑван питда пек 
Пуҫлӑп хаьйш сӑмаха: 

Тусӑм, тусӑм! ех, итлеэдӗ , 
Тӑпласалг[)'!)ӗ ес мана. 
Пире ӗлӗк х ӗ с к ӗ р е ^ р ӗ 
Хурлӑ йӑвӑр самана. 

Пурӑпаттӑмӑр мӑптарӑп, 
Тертлӗ пурпӑҫ вӗҫӗнце. 
Ех, мӗн т,ул тар йухӑытарнӑ 
Ҫӗр улпувӗн ӗҫӗнҫе. 

Пурӑнаттӑн выҫҫӑн-тутгӑн, 
Йалан хуйхӑллӑ цӗре. 
Е с ӗҫлеттӗн те, улпутӑн— 
Пыл та. ҫу-эдӗ крекере. 



Пуҫӑнта сан ҫӗдӗк кивӗ, 
Улиут—штӗ санӑнпе. 
АиТ)НХ ку вӑл ӗдӗкхи гӗт, 
Ӗлӗк пулнӑ ҫавӑн пек. 

Бӑйлӑ тӑвӑл сиксе тухрӗ, 
Мула ҫӗмӗр^ӗ шӑпах . 
Хура хадӑх пуҫне ухрӗ, 
Урӑх тытрӗ вӑл шӑпа. 

Йавӑр пул^ӗ иргнӗ тапхӑр... 
Хадӗ йултӑр манӑҫа,-
Пайан хамӑр ак туптатпӑр 
Кӗтвб ирӗк пурнӑҫа. 

Пу| нЯҫ ҫӗнӗ! Пурнӑҫ урӑх! 
Пайан осӗ ҫӗн етем. 
Ҫавӑнпа та урӑх йурӑ 
Саншӑн епӗ ҫӗнетем. 
Ҫеҫен хирӗ уҫҫӑн-уҫҫӑн 
Шӑрантарцӗ хурҫӑ сас. 
Ех, итле-ха, хура куҫӑм, 
Урӑх камшӑн сӑвӑлас! 

Хирӗ аслӑ... Кассӑн-кассӑн 
Нумай пусӑллӑ йӑран. 

. Епӗр иксӗмӗр хавассӑн 
Хирте ӗҫлӗпӗр вӑйрап. 
Теветленӗ ҫӗнӗ ҫемӗ, 
Тӗлӗнтерӗ йал-йыша. 
Уй-хир тӑрӑх тек кӗҫевӗ 
Харсӑр хурҫӑ ут-тыха. 

Епӗ иулӑп . трактӑрисӗ, 
Тавӑрттарӑп ҫереме. 



Капӑкланнӑ хӗр сӑрнеӗр 
Ҫёклентерёп ^ӗреме. 

Кӗренленнӗ ирхн шуҫӑм, 
Ӑшшӑн пӑхӗ хир ҫине. 
«Савнӑ тусӑм, хура хуҫӑм» 
Тесе йурлӑп ирхине. 

Ҫӳҫӗмсем ҫурхн кӑлканӑн 
Сапаланёҫ ик йенне. 
Вара тин мана ӑнланӑп 
Йепле ка г да нккенне. 

Хуйхӑрмашкӑн ес пӑрахӑн 
Ҫакӑ пыеӑк ӗмӗтрен... 
>гйӑх вӑрттӑн та вӑрахӑп 
Кулса пӑхё пӗлӗтрен. 

3 . 

Ҫап-ҫут ҫава ҫурла гшк 
Т)ёлх<'м мукалирен 
Хама кура йурлап еп 
Тӑван уй-хир ҫин-ҫен. 

Тӑван уй-хир ытамӗ 
Пӑпатрё инҫерен... 
Йарам-и те тытам-и 
Ӑна еп ҫилхерен. 

Йурла, уй-хирём, савӑн, 
Т)упту йӑваш ҫилс! 
Ман та найан йусавӑн 
Йурра сӗвес килет. 

Енир—хаваслӑх ҫарӗ 
Пурте хӗрӳ ӗҫре. 



Пӗрле йурра пуҫлар-и, 
Пуҫлар-и ҫепӗҫрех. 

Пӗри тытар шӗнейккӑ, 
Теприйӗ сӑвӑрар. 
Текех куҫҫу^ ҫӗнеймӗ 
Сӗткеплӗ сӑвӑра. 

Йурла, уй-хирӗм, савӑн, 
Тустар йӑваш ҫиле! 
Ман хамӑн та йусавӑн 
Ҫа пла йурлас килет: . 

Ҫеҫен хярте сухат^ҫ, 
Шурутипе' мӑйан... 
Сире ҫӗнелнӗ каэдӑ 
Маеар •рват пайан. 

Ҫӗнни пайан ҫӗнтерӗ 
Тумхахлӑ уй-хире. 
Хӑна пулма ^ӗнтерӗ 
Йала-йыша, пире. 

Ҫакна кура йурлап еп 
Тӑван уй-хир ҫинҫен. 
Ҫап ҫут ҫава ҫурла пек 
г|)ӗлхем мукалитден. 

Йурла, уй-хпрӗм, савӑп, 
Ҫӗп пурӑнӑҫ тавра. 
Еп те пайан йусавӑн 
Йурларӑм виҫ. ҫавра... 

4. 
Каҫӗ тӗттӗм те хура, 
Туллн уйӑх—пухура... 
Пӗлӗт ҫутӑ тӗкӗрлех, 
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Уйӑх пулцй сар хёрле. 
Уййх, уйӑх, Т)уп савшт, 
Клмшӑн есӗ хумханни? 

Каҫӗ тӗттӗм те хура, 
Иалӗ тутлӑ ыйхӑра. . . 
Ыталарӗ •ҫӗрене 
Кӗрхи харсӑр вӗрепе. 
Ирӗк пат)ӗ ^ӗлхеме 
Ыл 1тӑн-кӗмӗл шӳлкеме. 

ТСаҫӗ тӗттӗм те хура, 
Сивӗ ҫплӗ вӑйӑра. 
Савӑн, ҫнлӗмҫӗм, вӗре, 
Санӑн ирӗклӗ "ҫӗре. 
Савӑн, уйӑхӑм, ташла! 
Ҫамрӑк сӑвӑҫ Тукташла. 

5. 
Ула йытӑ—уйӑхӗ вӗрет, 
]>ерхи хурӑп тӑлӑххӑн йӗрет... 
Л ӑ н л а н с а м ^ ӗ , хурӑнӑм, лӑплап, 
Т)ёрспе ес мӗншӗп кӑтӑклан. 
Ах, тархасшӑн, уйӑхӑм, тӑпла: 
Вӗрме •ҫарӑн урнӑ йытӑлла! 

— Ан т)ӑрман вс, тусӑм, ап кала, 
Сӑмах хушрӗ хурӑн маппала.— 
Манӑн пуҫӑм усӑп^ӗ ҫӗре, 
Сисӗпмесӗр хуҫӑл^б Т)ёрс. 
Ан цӑ])ман ес, тусӑм, ан кала, 
Хуйхйм йывӑр... Мапӑп каималла. 



Астӑватни, есӗ ху иӗ^ӗкҫеҫ^ӗ , 
Йешӗл улӑх сана илӗртетяӗ . 
Астӑватни, сӗм вӑрманӗ ӗретӗе... 
Ирсерен ҫырлана ес ҫӳреттӗн. 
Вӑрманта шухӑ ҫилӗ к а ш л а ^ ӗ , 
Тапхар-тапхӑр сана а^ашла^ҫӗ . 

Сар хӗвел •ҫӳхенеэдӗ хавассӑн, 
Ах, тӑхта, ун ҫин^ен каламастӑп... 
Выртмара хӗрсемпе ашкӑнаттӑн, 
Ах, тӑхта, каламастӑп .кӑна та... 
Харсӑр ҫил—сана йевӗрлӗ ^упкӑн, 
Ҫук, ан ыйт, ун ҫин^ен калас ҫук ман. 

Пӑшӑрхан^ӗ пулас ҫамрӑк хыр та... 
Васкасах уруна есӗ сыртӑн. 
Ман ҫине пӑхса илтӗн те тӳнтерӗн: 
— «Сывӑ пул, еп кайатӑп вӗт»—терӗн. 
Хулана ун ҫухне есӗ тартӑн 
Уй-хире тӑлӑхахҫке хӑвартӑн... 

Малтанах ес мана та саваттӑн, 
Халӗ ак нимӗн те каламастӑн. 
Халӗ ак лӑпкамастӑн пӗрре те, 
Ҫ-авӑнпа ирӗи-каҫӑн йӗретӗи. 
Ҫавӑнна тулли у й ӑ х ӗ — а а р к , 
Пит ӗшен^ӗк те питӗ хурлаиҫӑк... 

Ула йытӑ—уйӑхӗ вӗрет, 
Кӗрхи хурӑн тӑлӑххӑн йӗрет. 
Лӑплансам^ӗ , хурӑнӑм, лӑплан, 
Т)ӗрене ес мӗншӗн кӑтӑклан. 
Ах, тархасшӑн, уйӑхӑм, тӑнла: 
Вӗрме 'ррӑн урнӑ йытӑлла! 
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Сирӗнпехҫке спӗ , сирӗнпех 
Йӗкӗтдентӗм уйӑм-хирӗмрех, 
Маншӑн есӗр халб те паха: 
Улӑштармӑп хамӑн сӑмаха. 
1]ас ак епӗ тавӑрнӑп калла 
Бӑратмашкӑн тутӑхнӑ йала. 

Йуларан еп килӗп йур ҫусассӑн, 
Йал-йыша ташлатӑп хурҫӑ саслӑн, 
Ҫурхине хускалӗ трактӑр шавӗ, 
(,'авӑнпа та халӗ тӑрашса вӗт; 
Ҫавӑнпа та епӗ вӗткӗнетӗи, 
Трактӑрис пулмашкӑп вӗренетёп. 

I Т)ас ак епӗ тавӑрнӑп калла 
, I Кивӗ пурнӑҫ уртӑннӑ йала. 

! Ах. тархасшӑн, хурӑнӑм, лӑплан, 
Т)ӗрене ес мӗншӗн кӑтӑклан. 
Ӳла йытӑ—уйӑхӑм, тӑнла: 
Вёрме •ҫарӑн урнӑ йыталла! 

Нойапср—теккапёр, 1929 ҫ . 
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II. ҫ Ӗ I' Т М Е ҫ II Н Т) Е 

И а р м а к у и й с , и к ӗ рет . . . 
Йарма купӑс, икӗ рег, 
Шӑнкӑравлӑ ҫемӗ, 
Сасси уҫӑ. 
Сана аса илтерет 
Шухӑшланӑ-ҫемӗи, 
Хура куҫӑм. 

Л^аш шухӑш иуҫӑма 
Ытадаса шг§ӗ, 
Ҫунатдан^ӗ . 
Кӗрен-йарӑм шуҫӑма 
1)Уп тӑвассӑм кил^ӗ — 
гГ)ун хурлан^ӗ . 

Ӗмӗт вӗҫрӗ хирелле. . . 
Тунсӑхланӑ йурӑ 
Ыйтрӗ ирӗк. 
Кӗмӗл тумлӑ ирпеле 
Мана хапӑл турӗ 
Йешӗл ҫирӗк. 

Х а ^ ҫӗнелпӗ уй-хире 
Ытарма пӗлмесӗр 
Хирӗҫ тухрӑм. 
Т^ир-^ӗр витнӗ тумтире 
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Нииӗн хӗрхеяиесӗр 
Хывса утрӑм. 

Кунта епӗ инҫерен 
'риртен сывалмашкӑн 
Тухса килтӗм. 
Сана, тусӑм, ^ӗререн 
Нимпе маяаймашпӑн 
Аса илтӗм. 

Йарӑм-йарӑмӑн йӑрая, 
Пайарка ӗретӗн 
г|)авка-пуҫӗ. 
Халӗ ес те вӑйӑран 
Пурнӑҫа_"кӗретӗн, 
Хура куҫӑм! 

Лӑпкӑ тинӗс пусӑра 
Кӑмӑлма хӑпартрӗ 
Ирхи сулхӑн. 
Кӗмӗл купӑс сасӑра 
г|)ӗреме вӑратрӗ 
Кӑмсамулккӑ... 

Ҫавӑнпа та уй-хире 
Икӗ ретлӗ купӑс 
Илсе килтӗм. 
Кӑмсамулккӑ сар хӗре 
Тупсӑхпала хутӑш 
Аса илтӗм.. 

8 ҫ . , Мӑн-Тукташ. 



Ҫ ӗ р т м е ҫ и н ^ е -
Ташл-вӑйӑ ӑсти Ш А Л А П К Ӑ Н А . 

Ҫӗртме курӗк йешӗл хумлӑ, 
Ирхи сывлӑм—кӗмӗшке. 
Аслӑ улӑх кӗмӗл тумлӑ, 
1)уна уҫрӗ мснешкел. 

Саламлат хире пӑраҫнӗк, 
Ҫӗртме уйӑхӗ—кӗрӳ . 
Унпала йепле ҫураҫмӑн, 
Йепле г£ӑттӑр-ха •ҫӗрӳ'.-' 

Темӗнле ^ӗре вӑранӗ, 
Ҫунса нулӗ кӑварах. 
Кассӑн-кас ана йӑранӗ 
Йӗркелен$ӗ сӑвӑра. 

Сӗткен йухрӗ сӑвӑран та , 
Т)врӗ йухӑмлӑ сӗ'Ш'Н. 
И1)хине ирех вӑрантӑм 
Б1упка шуҫӑм тухи^рен. 

Куп-каҫах хирте ӗҫлерӗм— 
Хулӑм-ҫурӑм—лӑштӑрах. 
Кас§ен виҫ ана сӳрерӗм, 
Тата йул^ӗ ик хӑрах. 

* 
* * 

Хӗвеланӗҫ шерепийӗ 
Сапалат шунка хӗлхем. 

31 



Улӑха ха йерриненӗн 
Ҫитее пухӑнцӗҫ хӗреем. 

Т^ӑнкӑр-рнкӑр еуха тимӗр... 
Манӑн—плукӑпа лагаам. 
— Ей, ан кай-ха, Улатимӗр, 
Саннала кӑшт паллӑшам. 

Пӗлейместӗн-н мӗн есӗ, 
Кул-ха уҫҫӑн ҫӗкленсе! 
— «Тата ман сана хӗнес-им 
Хуларан-ха ку тесе». 

Ҫакӑн пек. кулса хаваслӑн 
Каҫа йултӑмӑр, ҫӗрех. 
Улӑх, улӑх, йепле аслӑ! 
Саншӑп ҫеҫ хавас -ҫӗрем. 

Астуман та, ҫӗр ҫӑтасшӗ , 
Ҫырас пулӗ пустуйран: 
г§ӗрессипех Таҫук ашшӗ 
Хаплаттар^ӗ йӳҫ уйрап. 

Ҫӗртмере вӗт вӑйӑ-кулӑ, 
Хуйху сӳнтӗр—тух, ташла! 
Алӑ ҫуптӑр аслӑ улӑх, 
Нуккӑ , йар-ха Тукташла! 

* ' * 

... Манӑҫ пул§ӗ йӑвӑр хуйӑх 
Тӳпе пӗлӗт ^ӑлтӑрах. 
Пашалу пек тап-ҫам уйӑх 
Йӑпатат ҫут ҫӑлтӑра. 
Ылттӑп уйӑх та сухаҫӑ 
ЬТйхӑларӗ тӳпере. 



Кӗҫӗр епӗ—сара кат^ӑ 
Ыталарӑм пӗр хӗре. 

— Йурататӑп сана, 'вунӑм, 
Уйӑхран та, хӗвелтен. 
Саншӑн ҫеҫ йалан еп ҫунӑп 
Вилсе ҫӗре к ӗ р н р е н . . . 

— Ан аташ-ха, И^ук. . . ӳлӗм.. 
Ытла сӗре ан калаҫ... _ 
Ха^ кӳлер-ха ирхи кӳлӗм, 
Сывӑ пул-ха... ыран каҫ.. . 

Ну и ше^мӑ хӗрӗсем те, 
Улталаймӑн нимӗнпе. 
Ӑнланаҫ иккен вӗсем те, 
Килӗшмеҫҫӗ пирӗнпе. 

Уҫӑлайрӗ кӗрен ^атӑр, 
Ҫӗрӗпех еп ҫывӑрман. 
Ытлашши пулсан--каҫарӑр, 
Шухӑ пуҫӑм—сӗм вӑрман. 

Есӗр хӑвӑр та пӗлеттӗр 
Ирӗк 1унлӑ хусаха. 
Хӗрӗ х а ^ те ҫӗтӗлет-тӗр, 
Ҫитӗ пу^ Т5уптуса та... 

Пурпӗрех пайан ӗҫре еп 
Никамран та иртерех. 
Ҫӗртме туй -ҫуна ҫӗклерӗ, 
Ирхи сывлӑмлӑ ерех... 
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Сар хӗвел ҫӳлех хӑпарцӗ , 
Ихӗрет леш-хай хӗрле. 
Хӗрӗн куҫӗ кӑвакар§ӑн— 
Хӑй ӗҫлет манпа пӗрлех. 

ИЙУ4, 1928 ҫ . 
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Ат ӑ л. 
Пӗлӗте сухалӑт 
Сар хӗвелӗ, 
Ҫурхи кун илемпе 
Мухтанат. 
Атӑл шыв хумханса 
Йухнӑ мелӗн 
Ҫамрӑк 1>унӑм пайан въцдна¥. 

Йӑлӑмран ӑшӑ ҫил вӗрсе килцӗ 
Атӑла питӗнцен лӑпкаса. 
Йулашки ҫутӑ пӑр 
Хумпа вил^ӗ 
Хӗллехи куҫҫулне йухтарса. 

Хумханат ҫурхи Атӑл илемлӗн, 
Ун ҫине х а ^ пӑха¥ Шупашкар. 
Илемпе унӑнпе еп пикентӗм, 
Ҫавӑнпа ман •ҫӗре 
Йӑваш мар. 
Атӑл! 
Санӑн пӗвӳ пит те р п л ӑ , 
Ҫамрӑка ес Маран шухӑша. 
Хумусем хушӑран 
Сан асаплӑ, 
Вилӗмпе туллашаҫ тӑтӑшах. 

Ҫан ҫире кимӗсем 
Йӗр йӗрлеҫҫӗ 



Лӑпкӑ хум йуррисен кӗввипе. 
Хушӑран пулӑсем тӗр тӗрлеҫҫӗ 
Аслӑ, ҫутӑ шывӑн хёррипе. 

Ытамна прахутсем ыталаҫҫӗ, 
Ах, йепле савӑнатҫке ^ёре! 
Атӑл, Атӑл! 
Мана ес к а л а ^ ӗ , 
Т)ӑвашсен тӗп хули миҫере? 

Еп пӗлетӗп: 
Аваллӑх вӑл ватӑ, 
Ун йурри—ёмёртен ёмёрех... 
Ман ҫапах пайанхи 
Вӑй-хӑватӑм 
Ҫёкленет пимёнрен вирлёрех! 

Пуриӗрех ӗҫпе мул ес паратӑн, 
Емӗртен хурлӑхри халӑха. 
Ху ^апна авалах хӑваратӑн, 
Хӑваратӑн ёмӗр паллӑха... 

Сахал мар сан умна пуҫ тайаҫҫӗ . 
Сахал мар сап 'ҫапу—кунпа ҫул; 
Пёр шыв мар санпа ал тытайаҫҫё, 
Шутласа пӑхсассӑн— 
Темӗн г^ул! 

Епё хам 
Сан пекех пулаймарӑм, 
Ҫыр хёрне килсе тӑтӑм йури. 
'Дёрери кёвёпе вунӑ йарӑм 
Йӗркелерӗм хаваслӑх йурри! 

1928 ҫ . 
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I I I . У Й - X И Р Й Ӗ Р Е Т 

У к ҫ у к а п п а й у р р и с е м . 
ИЁРГЕМӖШ ЙУРӐ . 

Епӗ ҫутӑ тӗнцере 
Хурлӑхпа ҫуралнӑ. 
Манӑн ирӗклӗ •ҫӗрем 
Мӑшкӑлпа хуралнӑ. 

Иртнӗ пурӑнӑҫ мана 
Тыткӑнра усрарӗ. 
Панулми пек сӑнӑма 
Ҫеҫен хир вӑрларӗ . 

Уй-хир тӑрӑх сӗтӗрнсе 
Пӗве ҫитрӗм епӗ. 
Пурнӑҫ кул^ӗ ихӗрсе, 
Сӳн^ӗ ҫав хисепӗм... 

Йӑвӑр пул^ӗ ку шӑпа, 
Ҫавӑнпа еп тайлӑк. 
Ӗмӗр иртрӗ пушӑпа 
Типнӗ ҫӳлҫӗ майлӑ. 

Епӗ ҫакӑ тӗн^ере 
Хурлӑхпа ҫуралнӑ. 
Манӑн ирӗклӗ •ҫӗрем 
Асаппа хуралнӑ... 
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И К К Ӗ М Ӗ Ш Й У Р Ӑ . 

Кашни ҫӑлтӑр тӳпере 
Ҫиҫӗм пек ҫиҫет. 
Манӑн ҫӑлтӑр ^ӗрере 
Лӑпкӑн 'ҫӗлкӗшет. 

Пысӑк ӗмӗт пуҫӑмра 
Ҫиҫрӗ те кӗҫех, 
Ирхи ҫутӑ шуҫӑмлах 
Тытӑнтӑм ӗҫе. 

СӑЕӑ-йурӑ калама 
Тухрӑм •ҫӑвашла. 
Сулхӑн ҫилӗ лӑпама 
Вӑрттӑн ацашлат. 

Ҫилӗ йешӗл уй-хире 
'Ҫуптунийӗ шет 
Пӗве ҫитнӗ сар хӗре 
Пит те килӗшет. 

Савӑн, ҫилӗмҫӗм, вӗре, 
Савӑн, хӗпӗрте! 
Ҫанӑн ирӗклӗ -дӗре 
Йешӗл уй-хирте. 

Сар •ҫсҫеклӗ пусӑра 
Кӑмӑллӑ мана. 
Ирӑк хамӑр алӑра, 
Ҫӗнӗ самана. 

Савӑн, хирӗмҫӗм, ташла 
Ҫӗнӗ ӗмӗтрен! 
Сана епӗ йулташ а 
Саврӑм п ӗ р к р е н . 



Кӳрентермӗҫ тек пире 
«Тарҫӑ» сӑмахпа. 
Ҫӗнететпӗр ӗмӗре 
Ӗҫлӗ халӑхпа. 

Ҫакӑ шухӑ вӑхӑтра 
Хамӑршӑн хуҫа. 
Савалатпӑр советра 
Хамӑр пурнӑҫа. 

Кашни ҫӑлтӑр тӳпере 
Канӑҫлӑн ҫиҫет. 
Манӑн ҫӑлтӑр ^ӗрере 
Уҫҫӑн ^ӗлкӗшет. 

ВИҪҪЁМӖШ ЙУРӐ . 

Йухах, кунҫулӑм, йух, 
Йумах иуҫланнӑ •ҫух! 
Тивлет сунан ҫӗре 
Савсах йурла, 'Бӗре! 

Кунҫул нире хавас, 
Тата мӗскер калас? 
Шупка-кӗрен ҫиле 
Мӗнле парне пиллес? 

Асамҫӑ нуштарап 
Хӑплаптӑмӑр аран: 
Кашни сӗм •ҫухӑнах 
Пӗрлешрӗҫ ушкӑна. 

Мӗншӗн пуҫа усас? 
Саватпӑр колхоса! 
Пӗрлешӳллӗ ӗҫе 
Хисеп вӗҫрен-вӗҫех. 



Салам сана, теп^е, 
г1)ӑваш ӗсҫыннин^ен! 
Телейлӗ ҫул ҫине 
Тухайрӑмӑр тинех. 

Йухах, кунҫулӑм, йух, 
Йумах пуҫланнӑ ^ух! 
Тивлет сунан ҫӗре 
Савсах йурла, •ҫӗре! 

Т Ӑ В А Т Т Ӑ М Ӗ Ш Й У Р Ӑ . 

Кам-ши, кам-ши каҫ йурларӗ? 
Сасси кайрӗ йан та йан! 
Савнӑ тусӑм, маншӑн мар-и 
Хаваслантӑн ес пайан? 

Маншӑн мар-и йурӑ-кӗвӗ 
Лӑпкӑрах та, ҫепӗҫрех? 
Епӗ 'вухӑн -рваш хӗрӗ 
Хӗрсе ҫитӗнтӗм ӗҫре. 

Сан пекех еп сӑвӑ-йурӑҫ, 
Ирӗк йурӑ кӗвӗлеп. 
Сӑввӑмсем ман тупа турӑҫ 
Ҫулҫӳревҫӗ хӗвеле. 

Их, хӗвелӗ! Ҫырлахтрах тур! 
Аскӑн хӗр пек ихӗрет. 
Хирӗм тӑрӑх хурҫӑ трактӑр 
Аслати пек мӗкӗрет. 

Хушка пуҫлӑ тимӗр уҫӗ 
Кил^ӗ ӗмӗр хӑнана. 
Урлӑ-пирлӗ хӗрес ху§ӗ 
Сапалан^ӑк йӑрана. 



Акӑш-макӑш анасемшӗн 
Вилӗм ҫитрӗ ӗмӗрех. 
Шурӑмпуҫӗ ҫӗн етемшӗн 
Кӗренлен^ӗ тӳпере. 

Хирӗ аслӑ! Хирӗ хапрӑк! 
Хурҫӑ саслӑн кӗвӗҫет. 
Епӗр харӑссӑн тухатпӑр 
Пысӑк ӗмӗтлӗ ӗҫе, 

Ҫуралман еп йуратушӑн... 
Ҫак тивлетлӗ ҫутӑ ир. . 
Килӗм-йышӑм—пысӑк ушкӑн, 
Сарӑ ка г§|ӑ—ҫеҫен хир. 

Кам-ши, кам-ши каҫ йурларӗ? 
Сасси кайрӗ йан та йан! 
Савнӑ тусӑм, маншӑн мар-и 
Хаваслантӑн ес пайан? 
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Ҫ п е к т а к к ӑ Л ) х ы ҫ ҫ & н . 

(„Таихӑр татӑкӗ" поемӑрав) . 

. .ЛПурӑлпуҫ хӗрелет 
Йеррипен, 
Ҫӑлтӑрсем •ҫӳхенеҫҫе, 
Сӳнеҫҫӗ. 
Кӗмӗл пек йуханшыв хӗррипе 
Йурату кӗввисем илтӗнеҫҫӗ. 

Пах^ара сасҫӳ ҫук. 
Ыйӑха вӗҫлеме 
Саланайрӗ-ха в е ц ӗ р . 
Тӳнери услам ҫу—уйӑха 
Йытӑсем вӗрнипех 
Сӳнтереҫ-тӗр. 

Ҫатрака улмуҫҫи хӳттинце 
Ййнӑшса тилмӗрнийё 
'Дӗтрен^ӗ: 
— «Саншӑн ҫеҫ, 
Саншӑн ҫеҫ ҫут т ӗ н р , 
Саншӑн ҫеҫ ирӗлетӗп, 
^ӗкеҫӗм! 

Саншӑн ҫеҫ 
Ҫак тивлетлӗ ҫӗре 
Йуррипе йӑпатат 
Сарӑ кайӑк.. . 



Кӑмӑлу пулмасан кӗҫӗрӗх 
Йунӑмпа пӑвӑнса 
Сарӑхайӑп... 

Кӑмӑлу пулмасан пайанах 
Ҫӗтерем 
Сисӗнми сассӑма еп. 
К а л а с а м ^ ӗ мана — 
Айвана 
1]ӗрери йуратӑвӑн сӑмахӗ! 

Ытала /рӗ ^е^еп пӗвӗме, 
Лӑплантарэдӗ 
А^аш •ҫӗреме те, 
Есӗ мар-и 
Хавас кӗввӗме 
Манӑнне хӗрхенмесӗр 
Ӗметӗн?..» 

Ӳркенсе 
Сӑмах хушрӗ Т]ӗкеҫ. 
Кӗҫӗр каҫ вӑл 
Кицем те ӗшен^ӗк: 
— Ман сӑмаххӑм санпа пӗ^ӗк ҫеҫ, 
ЬГтлашши 
Ӳикевпе нӗйкӗшен-тӗк. 

к А | | Ӑ: 
— Йурату пӑталарӗ мана, 
Кӑкӑрти ^ӗрере 
Шурӑ тӗтӗм. 
Ҫавӑнпа 
Сан патна хӑнана 
Кӑмӑлма пусарма 
Епӗ кӗтӗм. 



| Ӗ К Е Ҫ: 

— Кудӑшла калаҫатӑн .. 
Ан^ах 
Йуратӑвӑн ултавлӑ 
Пӑйавӗ . 
Намӑса кӑшт пӗлес вӑтанса, 
Сӑмахху санӑн 
Тӗлсӗр суйа вӗт?! 
Ытлашши супӗлтетрӗн пайап, 
Тивӗҫе улталарӑмӑр пулӗ... 
Ман атте авӑ 
Сумлӑ пуйан, 
Есӗ ху? 
Йарунка. . . 
Кӑмсамулӗс!... 

Сирӗн пек ҫамрӑка йуратма 
Нимӗнле хӗрупраҫб те 
Пӗлеймӗ... 
Кӑмсамулшӑн мана ҫуратман, 
Есӗ те 
Ҫивӗтме тӗвӗлеймӗн! 
Сирӗн -дыс 
г])ухӑнсемшӗн кӑна, 
Мӗн таран савнине 
Еп куратӑп. 
Ҫавӑнпа 
Пӗйкӗшен сассӑна 
Ҫурӑк ^ан вьц^ӑнне ҫеҫ 
Хуратӑп... 

Шурӑмпуҫ 



Йеррипен хӗрелет. 
(Васкаса темӗнех тӑвас ҫук ун). 
Ҫамрӑк пуҫ 
Усӑнат ҫӗрелле 
Ҫулӑмна кӑварланнӑ 
Ваҫҫукӑи. 

— «Ех, Т^ӗкеҫ! 
Ҫакӑнассӑм кнлет... 
Йулашки йуррӑма 
Х а ^ йурлатӑп. 
Алӑмра манӑн 
Хӑмӑр пилет, 
Ан грх ха^ . . . 
Унпала уйӑрлатӑп .. 

Сывӑ пул, кӑмсамул, 
Кӗҫӗртен! 
Сапшӑн еп 
Усӑллах пулаймарӑм. 
гЙУ"-$ӗре 
Ҫулӑмланнӑ ҫӗртен 
Ес мана нимӗнпе ҫӑлаймарӑн. 

Хуйхӑпа сехӗрленнӗ •ҫӗре, 
Урӑх камшӑн тата 
Ес хумханӑн? 
Кӗҫӗрех парӑнап, 
Кӗҫӗрех! 
Савнӑ тусӑм, 
'1)ӗкеҫ... 

Епӗ . . .—санӑн. . .» 

Ҫакӑн пек 
Сӑмах иа-ҫГз Ваҫҫук, 
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Шурӑ шупӑр ҫине 
Пуҫне тайрӗ . 
Кӑмсамул тек ӑна 
Савас ҫук, 
Ун '^ӗри 
Т)ӗкеҫе сутӑнайрӗ... 

Пилетне 
Йарса илцӗ алла, 
Йулашкн уҫса хупрӗ, 
Мӑнтарӑн. 
Ех, айван! 
Каласам^рӗ , 
Кала! 
Камшӑн ес 
^ӗрӳне пӑталарӑн?! 
Ылханатӑп сана, 
]>1лханап! 
Йурӑра урӑх ес 
Тивӗҫленмӗн. 
Аса ил: 
Мӗп каланӑ сана 
Влатимӗр 
Илйицӑмӑр 
Ленин?! 
Ҫук, $ӗнмест... 
ТПарламарӗ Ваҫҫук. 
Уйӑх ҫеҫ хуйхӑрса 
Пуҫне тайрӗ. 
Кӑмсамул тек ӑна 
Савас ҫук— 
Ун 'бӗри 
Ӗмӗрех сутӑнайрӗ . . . 



(Е с к и с). 

X Ӗ Г Й У Р Р II: 

Уй-хирӗм, 
Уй-хир! 
Мӗншӗн ес йӗретӗн, 
Мӗншӗнех салхуллӑн 
Т)ӗтӗрен? 
Йем-йешӗл тумтир 
Куҫӑн та кӗретӗн 
Хывӑнса ӳкейрӗ 
Сан ҫирен... 

Кил^ӗ тс ҫухал^ӗ 
Йумахри илемлӗх, 
Пурне те хӑварт^ӗ 
Тӗлӗкс. 
Йӑвӑрӑн хускал^ӗ 
Хӑравҫӑ хӗвелӗ, 
Вӑтанса пытанцӗ 
Ҫӗлӗкие. 

Вӑрмана ҫитетӗи— 
Вӑрманӗ ҫаралнӑ . 
Сисрӗ иул) пайан вӑл 
Хурлӑха. 
Ӑҫта сан нлемлёх, 



Йешӗрен ҫаранлӑх? 
Есӗ те йӗретӗн 
Кӑлӑхах. 

Ҫатрака вӑрманӑм, 
Мӗншӗнех йӗретӗн? 
Пӑрахсам 
Самантшӑн •ҫӗтреме! 
Илеме вӑрларӑн 
Куҫӑн та кӗретӗн 
Прахӑҫа кӑлартӑн 
Т)ӗреме... 

С А с Ӑ: 

— Ей, кам унта? 
Кам?! 
Кам вӑл 
Йӗрет щунтан? 
Кил! 
Сан ҫине пӑхам, 
Курам-ха куҫӑнтан. 

Паҫук! Паҫук! 
Есех-и ку? 
Йепле пурнан, 
Йепле? 
Мӗн-ма кулмас¥ » 
Ҫӳхе туту 
Ҫурхи сар 'ҫеҫекле? 

Пӗрне пӗри 
Мӗнех калар 
Ирхи тивлетлӗхпе? 
А$а еппин, 



Йурра йарар 
Кӗрхп ҫил кӗввипе. 
Сӑнамалла куҫран пӑхса 
Т)уна ан асапла. 
Мӗншӗн пурнас-ха 
Тутӑхса, 
Кала: 
Тӗрӗс? 
Ҫапла? 
? 

Паҫук 'вӗнмест... 
Пӗлместӗп, темӗн, 
Мӗскер ун ^ӗрин^е. 
Уй-хир ҫаплах 
Йӗрет киҫемӗн 
Салхуллӑ кӑввипе. 

— Ата, еппин, ташлатпӑр-
Пуҫлас-тӑк—хамӑртан! 
Пайан арҫын— 
Ӗ ҫ паттӑрӗ, 
Хӗрарӑм та пӗр тан! 

Кала, Паҫук, 
Веҫех кала: 
Мӗн-ма салху ларан? 
Йури 
Пуплесшӗн санпала 
Еп килтӗм 
Хуларан. 

X Ӗ Р: 

— Пӗлес тесен 
Пӗлтерӗп те, 



А и р х . . . пӗр саншӑн ҫеҫ 
Мана 
Суйа тӳнгерлӗхпе 
Ултав тӑват 
Тӗнцех! 
Тем-ҫул калас пулсассӑн 
Кӗскен калап кӑна: 
Арҫын Т)ӗрн курсассӑаах 
Пнтрен вут тӑкӑнат. 

Ик-виҫӗ ҫул 
Куҫҫулӗпе 
Асап мапа ҫийет. 
Ик виҫӗ ҫул 
Таса кӗпе 
Кӗмен-тӗр ман ҫийе. 

Атте-анне тивлетлӗхне— 
(Ах, тултӑр ун ша^ҫи!) 
Пите кӗҫе ҫӗлетрӗҫке 
Йалти пуйан а - р . 

Йалан 
Турра тупа туса 
С а в а ^ ӗ вӑл мана. 
Пайан веҫех ак астусан 
Т^ӗрем хавшаклапат... 

Пӗрре, 
Хӗвел ансассӑнах 
Вӑл кил^ӗ ман пата. 
Сӑмах ҫине витет сӑмах: 
«Сана е д йуратап...» 
Пумай каларӗ, 
Темӗн те: 



«Ҫупатӑп саншӑн ҫеҫ...» 
Ӑна епӗ итлерӗм те, 
Унтан... 
Калас килмест... 

* 
* * 

Ҫут уйӑх 
Илемлӗх сиплерӗ 
Лӗн сывлӑм лӑпканӑ ҫӗре. 
Вӑл каҫ еп 
Нимех те слсмерӗм, 
Ннмех те туймарӗ 'ҫӗрем. 

Кунҫулӑн 
Васкавлӑ хисепӗ, 
Ак ҫитрӗ 
Архап, те, 
Цукрав. . . 
Ах, турӑ! 
Хамах еп сисетӗп, 
Сисетӗп, 
Ӑптра ман пӑтрав. 

Ман 
Ӗлӗк йуратнӑ савннйӗм 
Савмашкӑн ггӑрахрӗ тинех: 
« л н тив, 
Леш иртнӗ каҫхийён 
Инкекӗ тийеитӗр хӑйнех... 
Еп мар вӗт, 
Хӑйех вӑл айӑп. . . 
Йуратнӑ . . . 
Мӗскер-ха вара? 
Ыран еп урӑх тупайӑп, 



Кускалӑп 
Теприйӗн тавра. 
'Де^екӗн сӗткенӗ типсе-тӗк 
Кӑлар та ывӑт йури!» 
Ҫанла пуйанӑн хисепӗ, 
Ҫапла ун пулцӗ йурри... 

Вара еп... 
Хӗр пуҫӑн ҫуратрӑм, 
Питме ҫӗлерӗм кӗҫе.. . 
Ах, мӗншӗн ӑна еп йуратнӑ? 
Ах, мӗпшӗн пӗтмен-ши кӗҫех? 

Ухмах-тӑк 
Мӗскер-ха тӑватӑн?— 
Аннеҫӗм кӳртмерӗ киле... 
Ҫапла ман 
Сӳн^ӗ хӑватӑм 
Тӑм тивнӗ ҫеҫкелле... 

Паҫук! Паҫук! 
Аташнӑ мӗскӗн, 
Пуйан '§ӗри 
Ҫапла хӑлавсӑр. 
Иртнисене тавӑрма ҫук, 
Ҫапах та ес 
Питех ан макӑр. 

Кама тивмест 
Инкек-синкек? 
Хӗрсен 'вӗри 
Аха^ те кунӗ. 
Сан айӑнна йулашкин^ен 
Ҫуса тасатӗ 
Совет саккунӗ. 



Апла пккен: 
Ултав... 
Инкек. . . 
Йун кӗвӗлет 
Калаҫнӑ-ҫемӗн! 
Уй-хпр ҫаплах, 
Паҫӑрхин пек 
Йӗрет салхуллӑн 
Кнҫемӗн... 

ҫ ., Елёк сади. 



IV. X Ӗ I» ӳ Ӗ Ҫ Р Е 

Ӗ ҫ ҫ и н ^ е . 
Шӗкӗр-гаекӗр ӳккелерӗ 
Ҫумӑр вӗҫтерсе... 
Мана тусӑм ӳпкелерӗ: 
«Мантӑн ес»—тесе. 

Манма мар ха.%, шутлама та 
Манӑп вӑхӑт ҫук. 
Уй-хирте еп вутланатӑп 
Тырӑ вырнӑ 1)ух. 

Ирсерен нрех илемлӗн 
Шуҫӑм килеспе 
Уй-хиртен вӗт еп илетӗп 
Сӑвӑ тивлетне. 

Ан ҫиллентдо, тур •ҫухласшӗ, 
Савӑн та йурла! 
Манпала та ак туслашрӗ 
Хурӑҫӑ ҫурла. 

Кӑцӑрт-кӑ^ӑрт сар ырашб 
Мана-каекӑна, 
Усала-ши, йе ырра-ши 
Йӑпатат кӑна! 

Хура куҫӑм, ҫут кӗлен^ӗм, 
Урӑх мӗн калас? 
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Ыраш хумӗ пск ҫӗкяенцӗ 
Манӑн кӗмӗл сас. 

Ирхине ирех вӑрантӑм, 
Ҫыртӑм ҫак сӑвва. 
Уй-хире еп сӑвӑран та 
Ытларах саваи. 

Ак каҫалӑхӑн хушшнйӗ— 
Выртӑмӑр ана. 
Пӗтӗм тырӑ ытлашшяйӗ 
Пулӗ хыснана. 

Ӑмӑртса вырни аха^-имУ 
Пӗтӗм колхоспа! 
Тыррине леҫетпӗр хааӗ 
Хӗрлӗ опоспа. 

Пӗтӗм пурлӑхӑмӑр пирӗн 
Тырӑ-пулӑра. 
Ҫӗнӗ пурӑнӑҫӑн нрӗ 
Хамӑр алӑра! 

Уй-хирте еп вутланатӑп 
]Тӗтӗм ерттелте. 
Т)уна уҫҫӑрӗ мана та: 
Пурӑнӑҫ—кӗлте! 



Х ё в е л х ӗ р т е т . 
Хӗртет, хӗртет хӗрӳ хӗвелӗ, 
Ҫавни •ҫӗри пек илӗртет... 
Ҫӗршыв питне пӗҫертнӗ меллӗн 
Уйав пуҫлан^ӗ уй-хирте. 

Хӗвел хӗртет... Савсах пӑхатӗ 
^еҫекленес тӗн^е ҫине. 
Пурте хавас, кашиийӗ хатӗр 
Мапса каймагакӑн хуйхине. 

Шӑнкӑртатсах шывсем йухаҫҫӗ, 
Т)уиатӗ пурнӑҫ урапи. 
Хирте ирхн ҫӗртме тӑваҫҫӗ— 
Пуҫлап^ӗ кӗтнӗ ҫураки! 

Хӗртет, хӗртет хӗрӳ хӗвелӗ, 
Йӑвашшӑн, вӑрттӑн шӑл йӗрет, 
Ерттел ҫынни ӗҫлет йӗркеллӗн, 
Хирте хӗрӳллӗ ӗҫ вӗрет. 

Хӗртех хӗвел! Йурла уй-хирӗм, 
Ӗҫри хаваслӑхпа кӗрле! 
Ҫурхи кунсен гве,ҫеклӗ ирӗ 
Кулса кӑтарттӑр сар хӗрле! 
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С у п о т н ӗ к р е . 
Кӗрхи тивлетшӗя 
Ҫӗклеи'§ӗ уй-хир, 
Хавассӑн сывларӗ 
Пӗр тапхӑр. 
Пайан 
Ӗретӗн-ёретӗн епир 
Супотнӗке тухатпӑр. 

Пурин те пӗр шухӑш, 
Пӗр ӗмӗт вӗрет, 
Интустри тӗрекӗ— 
Вӑл ӗмӗт. 
Йунпа шӑварнӑ 
Таптан^ӑк ҫӗре 
Ҫӗнетрӗ 
Октапӗр хӗлхемӗ. 

Й у х т а р н ӑ д а ӗлӗк 
Имлепнӗ тара 
Харамӑҫӑ-хуттӑр хуҫишӗн. 
Пайан хастарлӑн, 
Вӑй ҫитнӗ таран 
Ӗҫлетпӗр 
Ӗҫхалӑх тӗн^ишӗп... 

Прикатӑ салан^ӗ 
Хӗрӳллӗ ӗҫе. 
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Йҫлетпӗр машшиа пек, 
Йӗркеллӗн. 
Мӑн кӳлӗ шывне 
Тыха пек ӗҫет 
Йуртса ӗшеннӗ хӗвелӗ... 

Йем-йешӗл тумтирлӗ 
Кӳрнеклӗ пахца— 
Прикатӑшӑн кӑмӑл уҫҫийӗ, 
Пӗр ватӑ улпут^ӗ 
Хуҫи ун тахҫан, 
Пайан— 
Колхос хуҫи ун. 

Кунта колхосӑн 
Хӑйарӗ , 
Улми... 
(Епир иаранкӑ ҫумлатпӑр). 
Суханӗ, 
Кӑшманӗ йӑранӗ тулли... 
Вӗсем те 
Прикатӑ 'вунлах-тӑр? 
Хёвелӗ кӗҫенҫё... 
Тивлетлӗн кулат. 
Мӗскершён кулат вӑл, 
Пӗлетри? 
Колхос пах^ийё 
Пире нула 
Вёр ҫёнӗ халат ҫёлетрӗ. 
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« С и м ӗ с к ӳ л ӗ » 
Тӳпе пӗлӗт—такана, 
Лӑпкӑ ирӗ. 
Хӑлаҫланнӑ катанах 
Ҫеҫен хирӗ. 

Хӑлаҫланнӑ, пӗлӗтрен 
Уртӑнасшӑн.. . 
Оар хӗвелӗ тӳпере 
Тем аташнӑ . 

Те аташнӑ, те аха^ 
Пхӗрет вӑл? 
Йӑлтӑртатрӗ акӑ ха^ 
Икӗ рет шӑл. 

Шӑлӗсем ун ылттӑнран, 
Пурҫӑн ҫӳҫӗ. 
Унӑн тусӗ—сулхӑнра 
Ват кӗтӳҫӗ... 

Ват кӗтӳҫӗ ш ӑ х л и р е 
Шӑхӑртайрӗ . 
Хӑйӗн пысӑк кӗтӳне 
Йыхӑрайрб... 

Ҫасӑ кайрӗ инҫенех 
Йанӑравлӑн. 
Ҫакӑ ҫутӑ т ӗ н р н е 
Ма ырламӑн?! 

к о л х о с р а . 
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1. 
Улӑх тӑрӑх ҫул туса 
Уткӑнатпӑр. 
«Симӗс кӳлӗ» колхоса 
ХаЛ) тухатпӑр. 

Пурҫӑн тутӑр сулкалат 
Сар ырашӗ . . . 
Алхасни ун усала 
Йс ырра-ши? 

Акӑ ҫитрӗмӗр хире, 
Ак колхосӗ... 
Колхос пуҫлӑхӗ пиро 
Сӑмах хушрӗ: 

— Килӗрех, тет, хӑнасем, 
Килӗрех, тет. 
Хӑйӗн ҫутӑ куҫӗсем 
Тилмӗреҫҫӗ. 
— Хуларан-тӑр-ха.. . каллех.. . 
Епӗ хатӗр! 
Йурӗ , кайӑпӑр халех, 
Тӑрӑр, атӑр! 
Шавлӑ пурнӑҫ хулара 
Хӗсӗрлет-тӗр? 
Йӑлӑхтар^ӗ пу^ ара 
Вӑл сире те. 

Ҫавӑнпа та уй-хире 
Тухрӑр пулӗ? 
И л ӗ р т е ^ ӗ - и м сире 
«Симӗс кӳлӗ?» 



Сӑмах хушшӑрӗ унтан 
Пирӗн Сашкӑ: 
— Епӗр килтӗмӗр кунта 
Тыр вырмашкӑн. 

Халӗ ху та ес сиссен, 
Каламастӑп: 
Пирӗн, савӑт а -рсен 
Ӗмӗт аслӑ! 

Йертсе тух-ха ес пире 
Пӗр тивлетшӗн 
Сарӑ пурҫӑнлӑ хире 
Ӗҫлемешкӗн. 

—- Йурӗ, кайӑпӑр еппин,— 
Терӗ пуҫлӑх.—^ 
Ей, хуралӑҫӑ , Йеххим, 
Алӑк уҫ-ха! 

2. 
— ...Акӑ трактӑр ха.15 сире 
Еп паратӑп. 
Тепӗр шнейккӑ хыҫала 
Кӑкаратӑп. 

Сире кирлӗ трактӑрис? 
Т)им... Халех еп.. .— 
Пирӗн хамӑрӑн пӗрк— 
Шпипкале^ӗ 
Мала тухрӗ те йури 
Кулса йа^ӗ: 

— Епӗ хам, тет, трактӑрпа 
Иултаратӑп. 



Халӗ сирӗн патӑрта 
Т)уптарам,—тет. 

— Питӗ меллӗ, пптӗ шеп, 
Терӗ пуҫлӑх,— 
Куннала та килӗшеп, 
Йуре, пуҫлӑр! 

«Симӗс кӳлӗ» пуссине 
Нус, вӗҫтерӗр!— 
Тесе хулӑи сассине 
Вӑл вӗҫлерӗ... 

3 . 
Трактӑрисӑн кӑмӑлпе 
Ав, куратри? 
Сар ырашӗ хӑмӑлпе 

Кӑпшӑртатрӗ . 
Трактӑрисӗ ҫак куна 
Пирӗн Куҫкӑ . 
Ҫеҫен хирӗм, хапхуна 
Есӗ уҫ-ха! 

Куҫкӑ трактӑрӗ ҫине 
Сиксе лар^ӗ . 
Тавӑрайрӗ •ҫавсине— 
Авӑрлан^ӗ. 

Таҫта пусрӗ урипе, 
Тем пӑрайрӗ . 
Вара трактӑр йеррипе 
Таиранайрӗ . . . 

4. 
«Симӗс кӳлӗ» хумханат 
Тапхӑр-танхӑр. 



Ыткӑнайрӗ кӑна 
Хурӑҫ трактӑр. 

Ҫеҫен хирӗн ҫивӗтне 
Ҫивӗтлетпӗр. 
Ҫӗнӗ шнейккӑ ха^^ипе 
Тикӗслетпӗр. 

Хӑлаҫлан^ӗҫ тӗмӗсем 
Иусӑ урлӑ . 
Йурлӑр—ӗҫлӗр, а^асем, 
Ӗҫлӗр—йурлӑр! 

Атӑр, тӑрӑр йунашар 
Умлӑ-хыҫлӑн. 
Вырса тӑкнӑ ыраша 
Йӑтма пуҫлӑр. 

Йӑтса пухӑр пӗр ҫӗре 
'|>алӑш урлӑ. 
Ылттӑн тырӑ пӗрҫӗре 
Пирӗн пурлӑх! 

5. 
Вӑрман урлӑ тахҫанах 
Хӗвел а н р . 
Тулли уйӑх п а х р н а 
Х у р а л л а н р . 

Кӗрхи каҫӗ сулхӑна 
Парӑнат-тӑр. 
Халӗ епӗр хулана 
Тавӑрнатпӑр. 

Шухӑш пысӑк ӗмӗтрен 
Уртӑнасшӑн... 



Ҫутӑ уйӑх пӗлӗтре 
Тем аташнӑ . 

Те аташнӑ , те а х а ^ 
Ихӗрет вӑл? 
Йӑлтӑртатрӗ акӑ ха.Т) 
Икӗ рет шӑл. . . 

Самар, П П — X I — 1 9 3 0 ҫ . 

64 



М и к у ҫ т о к л а 'ҫ ӗ. 
Токлат тӑват Микуҫ-халапҫӑ, 
Сӑмаххисем—хӗлхем пекех: 
— «Кулаксене тапта та лапцӑт, 
Вӗсем ан а ш к ӑ н д а р текех. 

Сӗтел тулли тивлет пуйанӑн, 
Сан пур—йалан пушах карта... 
Ӑҫтан капла хисеп туйанӑн? 
Ҫаплах ҫыраҫ Шупашкартан... 

Ҫитет. Кун^ул тара йухтарнӑ , 
Сахал хыҫман авал ӗнсе. 
Пайан пӗр пек йыша пуҫтарнӑр, 
ХаЛ)Хи тӗн^е—ӗҫҫыннисен. 

Кунҫул ^ӑнах асаплӑ, йӑвӑр, 
Кунҫул йуррийӗ хирӗҫле: 
— Пурнас тесен текех ан ҫывӑр! 
Тесе пире вӑл ҫ и в ӗ р е т . 

Типсе ҫунат ҫаранӗ, хирӗ... 
Йепле тӳсетпӗр-ши кӑна? 
Кӗрес пулат кашнийӗн пирӗн 
Колхос-комунлӑ ушкӑна. 

Ҫӗн пурӑнӑҫ теветленейӗ 
Ӗҫпе кӗрешӗпӗр пӗрле. 



Тинех вара кунҫул телейӗ 
Кулса кӑтартӗ сар хӗрле». 

Токлат пӗтет Микуҫ халапҫӑн, 
Сасси йанрарӗ хресҫенсен 
-— Т}ӑнах, 

Т)ӑнах, 
г|]ӑнах калат ҫав! 

Х а ^ х и тӗнҫе—ӗҫыннисев! 



О к ^ а п ӗ р ҫ и л ӗ . 
Асран кайми сыпӑксем. 

Кӗрле, хӑрушӑ ҫил, 
Кӗрле! 
Тӗн^е найан 
Такамшӑн урнӑ . . . 
Мӗн пур етемлӗх сехӗрлет, 
Етем— 

Т]ураллӑхра хӗи-хурлӑ. 

Лере, 
Мопколи •рккин^е 
Каллех хускал^ӗ 
Би^кӗн ҫилӗ. 
Тӑхлан йурларӗ пуҫ ҫшгҫе, 
Шӑлне хӑйрарӗ 
Хӑрушӑ внлӗм... 
Пуҫне ҫӗклерӗ кенерал— 
Ылханлӑ мулӑҫӑн хуралҫӗ. 
Ҫӗклен^ӗ ҫирӗп, 
Тимӗр ал — 
Ӗҫхалӑх йунӗ 
Ак хурал^ӗ . . . 

Йунпах 
Шӑвар^ӗҫӗ ҫӗре. 
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Тӗн-§е ма^ри 
Кисрен^ё хыттӑн. 
Етем 
Т)ураллӑхра ҫӗрет, 
Ӗтем хакне 
Йӳнетрӗ ылттӑн. 

Тён^е пайлан^ӗ 
Ик пайа. 
Итле мана, 
<<Ылханлӑ» Харпин! 
Текех йунлапнӑ Киттайа 
Приттани мулӗ 
Сӑрхантармё. 

Хӗн-хур -вури, 
Хускал, 

Вӑран! 
Сапа •ҫёнет 
ЙУПА трипунё. 
Сана хускатрё ыйхӑран 

Хӑватлӑ ҫил, 

ОКТАПӖР К У Н Ӗ . 
* 

* * 

Т)ул ҫине $ул, 
Кирпӗц ҫине кирпё^. 
Трупасем 
Пёлӗте тётёреҫҫё. 
АСЛӐ ОКТАПӖР, 
Хёлхемне ес сирпӗт, 
Тӑшмапсем 
Хӑраса •ҫетӗре-д^ӗр. 



Пурнӑҫ ҫӗнелӗ, 
Пурнӑҫ вутланӗ, 
Ӗнӗр хал> 
Парӑнми 'ҫул 'ҫӗреллӗ. 
Кпвӗ йал ҫухалӗ, 
Кив йӑла путланӗ, 
Шурӑмнуҫ 
Ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн хӗрелнӗ. 
Аталанӑр, хунӑр, 
Вӑйхала ӳстерӗр! 
Цуласси — 
Пайанхи иурнӑҫрах-тӑр. 
Пуласси — КОМУНА, 
(!авӑнӑҫлӑ эрӑ, 
Пуласси — 
Машшинпа хурӑҫ трактӑр. 
Аслӑ Октапӗр, 
Вутлӑ Октапӗр, 
Тӑшмана ес хытӑ ӑшала! 
Епӗр тухатпӑр, 
Пулӑпӑр хатӗр 
Ҫирӗп тытмашкӑн пӑшала. 
Партти ,ҫӗнтер'ҫӗ — 
Партти ҫӗнтерцӗ. 
Партти карапӗ хурҫӑран. 
Ҫирӗп утатпӑр, 
Савӑнӑҫ тупатпӑр 
Ирӗклӗ ҫӗнӗ пурнӑҫран. 

Тук-тук! 
Тук-тук! 

Хытӑрах ҫан, мӑлатук! 
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Шак-шак, 
Шак-шак, 

Хӑвала ес вӑхӑта! 
Ҫирӗп ут, 
Ҫирӗп ут, 

Й ӗ с таканлӑ тимӗр ут! 
Ех, ӗҫле, 
Хыт ӗҫле, 

Пурнӑҫа ес ҫ и в ӗ р е ! 
Кӗрешӳ , 
Ҫапӑҫӳ , 

Ывӑнмашкӑн вӑхӑт ҫук! 

Шуаишкар, 1929 ҫ . 
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Х у р ҫ ӑ т ӗ н Т) е. 
Ку тӗнце, 

•ҫӑнахах, 
тӗдӗк, мар, 

Ку тӗн^е — 
Вӑрман шавӗ пек шухӑ . 
Сивӗнмесӗр 

ҫуна¥ 
шӗл-кӑвар, 

Ҫулӑмпа 
Хускала^ пирӗн шухӑш. 
Ей, йулташ! 
Сӗнӗ никӗс хума 

хӑвӑртрах 
•рвсуна 

есӗ тавӑр: 
Хурҫӑ никӗс те 
Хурҫӑ хӑма— 

ҫакӑнта 
пулӗ 'ваплӑ 

мухтавӑр. 
Каллех, тен, тыттарӗҫ 

винттовккӑ, 
йалав; 

Каллех, тен, хыптарӗҫ 
хускалнӑ 

йала. 
Ей, тухӑр пӗр харӑс, 
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Пуҫтарӑнӑр —каррр! 
Аманнӑ ҫӑханӑн 

пуҫно салатар! 

Асаплӑ ҫул... 
Ҫп^-сакӑр ҫухрӑм... 
Кун-ҫул вӗҫне 
Хӑҫан еп тухӑп? 
Ех, йунӑм. 
Йун! 
Хуралгӑн, йухрӑн — 
Ҫапах йӗретӗҫке 

хӑрушӑ тупӑ. 
Ан ӑмсанӑр, 
Ан хапсӑнӑр халӗ 

йунӑмпа 
ҫуса илнӗ 

ҫӗре. 
Аслати ҫиҫсе илӗ те, 
Ҫунтарӗ — 

кӗлпеле 
танаштарӗ 

снре! 
Илтместӗри есёр, 
Ҫил майӑн 

йанӑрарӗ 
хӑрушӑ 

ҫикпал: 
«Ей, килӗр кунта 
Нумайӑн, 

ҫурлапа 
мӑлатук 

тытнӑ ал»! 



Ех, кӑвак сухал, 
Мӗнтен тӗлӗнетӗн? 
Йе ватӑ суха 
Кунне хӗрхенетӗп? 

Ан тив, 
суху 

ҫухалтӑр; 
Ап тив, 

йӗтрӗ 
мӑйан; 

Ерттел пулса 
йусан та, 

Хурҫӑ лаша 
туйан! 

Ҫук-им пайан та шан^ӑк 
Вӑй-хал кӗреп йалта? 
Т)нркӳ пупран пушанц-тӑк— 
Гакар кӗрен йалав! 
Хура вӑй 

мӗлки 
хайаррӑп 

кулат: 
Те ташлет пайан вӑл, 

те йӗрет. 
Ҫплхеллӗ пуп, 

асамҫӑ, 
кулак,— 

Вӗсем пурте кӗтеҫ 
«Де-юре»...* 

* «Де юре»—саккуп тивёҫй. Асамҫӑсем-мёнсем саккун 
умӗнт,е ёҫҫыпиипе тан пудасшӑппинс каданӑ . 
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Каллех, тен, 
тыттарӗҫ 

вииттовккӑ, 
йалав; 

Каллех, тен, 
хыптарӗҫ** 

хускалнӑ 
й ала. 

Ей, тухӑр пӗр харӑс, 
Пуҫтарӑнӑр каррр! 

Аманнӑ 
ҫӑханӑн 

пуҫне 
салатар! 

* Хыптарёҫ—ҫунтарёҫ. 



Х у р ҫ й и р . 
Щурӑмпуҫӗ 
Йарӑм- йарӑ мланцӗ, 
Куҫне уҫрӗ 
Хӗрнӗ хурҫӑ ир. 
Пайан манӑн 
Ӗмӗтӗм хускалр , 
Ӗҫе тухрӑм 
Епӗ прикатир. 

Алӑмсем м а н — 
Ҫирӗп тимор сулӑ 
Ыталаҫҫӗ 
Шавлӑ станука, 
Савӑтра еп 
Савӑнӑҫлӑ Улӑп, 
Савӑтри тивлетӗм ман — 
Ука. 

Ех, кунҫулӑм! 
Калама ҫук аслӑ, 
Машшинпа тӑванлӑ , 
Йӗкӗреш. 
Шав-шавла, 
Шавла ес хаваслӑн, 
Хӗрсе ҫитнӗ хурӑҫӑ кӗреш! 

Хамшӑн у!»ӑх 
Ӳкӗнмӗп текех еп, 



Сӑрхӑнтармӑп 
Нӳрӗ куҫҫул,ме; 
Пролеттарин 
Хурӑҫӑ 'ҫе^екӗ 
Кӗпер хыврӗ 
Пурӑвӑҫ ҫулне. 
Ҫывӑрмашкӑн ҫук ҫав 
Пӗр самант та, 
Пуҫ хыҫма та халӗ 
Вӑхӑт ҫук. 
Ав, куратӑр: 
Г1ӗрхӗнг|)ӗ кӑранттӑ 
Шӑратпӑ тимӗр — 
Сирпӗнцӗ — сар ҫу... 
Шӑратнӑ тимӗр — 
Пурӑнӑҫ сӗткенӗ. 
Савӑт— 
Унӑн ҫулӑмлӑ р р н . 
Ҫавӑнна та манӑн, 
Ӗҫлекенӗн 
Вӑй-хӑватӑм 
Хурҫӑ пек вӗрн. 
Имлепмесп еп, 
Пуҫӑма усмастӑп 
Ӗҫпе пиҫнӗ 
Ҫирӗп прикатир. 
Е п ҫеҫ мар куита 
Пӗтӗм массӑ 
Ӑмӑртса ӗҫлет 
Ҫак хурҫӑ ир. 
Ҫӗптерӳллӗ ӗҫбн 
Емӗт аслӑ, 



Машшинпа тӑваила, 
Йёкӗреш. 
Ех, шавла, 
Шавла ес хавассӑн, 
Пулас трактӑр — 
Хурӑҫӑ кӗреш! 

Сана епӗ 
Паттӑрӑн савалӑп, 
Шӑратса йухтарӑп 
Кӳлӗ пек. 
Вара тин 
Аманӗ те аваллӑх 
Йӗрсе йарӗ 
Типӗ куҫҫу.ре. 

Акӑ пӑхӑр: 
Хурӑҫӑ компайӑн 
Шӑранса пиҫейрӗ 
Талӑкрах. 
Пӗэден мар, 
Йышпала, 
Нумайӑн 
Кӗҫенсе тухат вӑл 
Савӑтран. 

Уй-хирте 
Хурҫӑ ӑйӑр кӗҫентӗр, 
Парӑнтартӑр 
Шухӑ вӑхӑта. 
Колхоса пӗрлешнӗ 
Ӗҫхрес^енӗ 
Ҫӑкӑрпа хисеплӗ 
Савӑта. 



Хурҫӑ тимӗр — 
Пурӑнӑҫ сӗткенӗ, 
Савӑт — 
Унӑн ҫулӑмлӑ ,§ӗри. 
Ҫавӑнпа та манӑн 
Ӗҫлскенӗн 
Вӑй-хӑватӑм 
Ҫулӑм пӗк вӗри. 

Самар, 1930. 
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Ҫ у р а к и м а р ш б . 
(Майакковски м а ы ӑ ) . 

В у н ҫ и ^ ӗ те ҫирӗм 
Ҫулта ҫеҫ епир. 
Кунҫулӑмӑр пирӗн—• 
Хула та уй-хир. 

Кунҫулӑмӑр шухӑ, 
Ҫунатсӑр вӗҫет. 
Утарнӗклӗн тухӑр 
Тивлетлӗ ӗҫе! 

Ат-тва! 
Ат-тва! 
Тухӑр харӑсрах! 

Йурламӑпӑр йурӑ 
Йулхавлӑх ҫ и н р н . 
Имленмӗҫӗ урӑх 
Ерттеллӗ ҫынсем. 

Малаллӑхшӑн мар-ши 
Вӑран^ӗ 'ҫӗре. 
Утарнӗксен маршӗ 
Йанрарӗ ӗҫре. 

Ат-тва! 
Ат-тва! 
Атӑр акана! 



Телейлӗх хӑй кнлмӗ, 
Ҫумӗ нӗлӗтрен. 
Ӗҫлейӗпӗр тимлӗн 
Пӗтӗм ӗмӗтрен. 

Кӗҫен^ӗ тӑрактӑр, 
Кӗрлерӗ кӑна. 
Хастарлӑн тухатпӑр 
Ҫурхи акана. 

Ат-тва! 
Ат-тва! 
Атӑр акана! 

Хусканӑр, вӑранӑр 
Вӑрӑм ыйхӑраа! 
Ҫӗн ӗмӗр йаправлӑн. 
Ӗҫе йыхӑраг: 

Ту-ту-у-уг! 
Ту-ту-у-ут! 
Хӑвӑрт у-у-ут! 

Хускатрӗ ку сасӑ 
г1)ӗмсӗр салана. 
Пуҫтарӑн^ӗ касӑ— 
Тухрӗ акана. 

Вӑтамӗ , патракӗ 
Пӗр ^ӑмӑр пулса 
Пӗрлешрӗҫӗ акӑ 
Ҫирӗп колхоса. 

Ат-тва! 
Ат-тва! 
А^гӑр колхоса! 



Кулакӗ хӑйрарӗ 
Асавлӑ шӑлне; 
Минтевлӗн пуҫларӗ 
Хӑйӗн йуррине: 

Хрр-хам, 
Хррр-хам! 
Т)ӑмлам! 

Т)ӑмламашкӑи памӑпӑр 
Ӗҫхалӑх ҫарне—• 
Пӑкӑваса лартӑпӑр 
Кулак ҫӑварне. 

Утарнӗксен ҫарӗ 
Кӑтартӗ вӑйне — 
Тӑшмана хӑварӗ 
Касӑ айне. 

Малаллӑхшӑи мар-ши 
Ҫ ӗ к л е н р -вӗре? 
Утарнӗксен маршӗ 
Йанрарӗ ӗҫре! 

Ат-тва! 
Ат-тва! 
Атӑр малалла 

1931 ҫ. 



II и л б к ҫ у л л й х т и ф е р а м п ӗ . 
Ко1 ТгопН 

Мӗлйун пролеттари, 
Йулашки 

Аттаккӑна 
Ҫӗкленӗр! 

Хӗҫпӑшал 
Ҫирӗпреххӗн 

Тытар-и— 
Ҫӗнтерӳ 

Пирӗнте 
'Ҫе^еклентӗр. 

Пирӗн фронт— 
петгилеткӑ ф р о н р . 

Керойсем— 
Ӗҫхалӑхӗ , 

Епӗр. 
Иксӗлми вӑйхӑватӑмӑр 

проц, ҫеҫ, 
Планетта 

Тыткӑна 
Илетпӗр. 

Хурҫӑ 'ррепеле 
ӗрет-ӗретӗн 

Тӑшмана 
Таптаса 

Утатнӑр. 
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Петтилетка 
Крекеяе кӗретӗ— 

Йулашки 
К и р п ӗ р в 

Хуратпӑр. 
Кӗрешӳре 

Рекламӗнта кӗтмеҫҫӗ, 
Пӗр антрактсӑр 

Ыткӑн 
Малалла! 

Хурҫӑ утсем 
Пуҫӗсене ҫ ё к л е ^ ӗ р — 

Пирӗн лосӑнк: 
«Тытрӑн—тумалла». 

Тӑшмансем 
Кӗвӗҫсе 

Т^ётӗрейцӗр, 
Криҫӗсра 

Сехӗрлентӗр 
Приттани. 

Петтнлеткӑ— 
Пирӗн хурҫӑ крейҫҫӗр, 

Партти 
Унӑн 

Харсӑр 
Кӑпиттанӗ. 

Т)ул хӳмеллӗ 
Советсен кранитси. 

Пролеттари штапӗ 
Витере-и мён? 

Пе^шевисӑм 
Креппӑҫё 

Кранитҫке— 
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Шӑлпала ҫыртсан та 
Витереймӗв! 

Текех 
Фортӑн куҫӗпт,ен 

Пӑхмастпӑр, 
Хӳререн тытаймӗ 

Мистер Байтэрс. 
Пирӗн хамӑрӑн 

Петтилеткӑ-паспӑрт 
«Сталинкрат ӑйӑрӗсем» 

^упайэдӗр. 
Петтонлантӑр 

Советсен ҫӗршывӗ; 
Колхос хирӗ 

Хурҫӑ сассипе 
Хулапа 

Пӗр тон илсе 
Хаваслӑн йурлӗ. 

Ҫак ҫимфони 
«Ӗмӗр саккипе» 

Самана 
Сӑвайӗсем 

Урлӑ 
Комунисӑм 

Ермитташӗ патне 
Ҫул хывӗ. 

Хурҫӑлантӑр 
Пролеттари 

Ҫӗршывӗ! 
Вара тинех 

Пӗтӗм п л а в ӗ ш ш е 
Пӗр Аслӑ респуплӗв 

Интернатсиоиал 
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Т)ӗлхшӗпе 
Пуплӗ . 

Купалап, 
Петтилеткӑ-креппӑҫ! 

Тилкепене 
Ҫирӗп тыта¥ 

Партти. 
Ҫӗршыв питне 

Утарнӗксем 
Т^цеклетрӗҫ— 

Истори рыссакне 
Тӑварас м а р д а . 

Истори темпӗ 
Вӑрахрах пулсассӑн 

Ӑна ленинисӑм 
Хӗҫпӑшалпе 

Тивер ес. 
Рево^утсн 

Тӗллевӗсем 
Виттӗр 

Пире 
Комунисӑм патне сс 

Илсе тух! 
Сан сассуна 

Пӗтӗм планеттӑ 
Илттӗр! 

«По^шевикссм 
Ҫӗнейми 

Креппӑҫ 
Ҫук!» 

Самар, 30—31/ХП—31 ҫ . 



У т а р н е к й у р р п. 
Т)ун уҫҫи савни мар,— 
ХавасланТ)ӑк р р е ! 
1УН уҫҫи 
Хӗрӳ ӗҫшӗн цсҫеклӗ! 
Т)ӗрери шӗл кӑвар 
Ирӗкленнӗ ҫӗре 
Хӗлхемпе сирпӗтсе 
Ереветлӗ. 
Ҫитӗнет хурҫӑ ҫар 
Кунпа мар, 
Сехетне. 
Пирӗн ҫ а р — 
Ӑмӑртуллӑ прикатӑ. 
Ишӗлен пурнӑҫа 
Ыранхн ӗмӗтпе 
Пайаркан-иайарканӑн 
Аркатӑр! 
Ей, тӑшман, 
Хатӗрлен! 
Йе татах хирӗҫен?! 
Парӑмна тӳлеме 
Вӑхӑт санӑн! 
Пур рапо^^и пӗрле 
Тытӑнайрӗҫ ӗҫе — 
Ӗмӗрне вӗҫтеретпӗр 
Тусанӑн. 



Сирӗл, пушӑ сӑмах! 
Савӑп, хурҫӑ хӳме! 
Еунпа мар, 
Сехетпе ха^ ӳсетпӗр. 
Стройккӑри йухӑма 
Е ҫ париийӗ кӳме 
Пайаннхи самантрах 
Хатӗр епӗр! 

Ҫитӗнет хурҫӑ ҫар 
Куппа мар, 
Сехетпе; 
Пирӗн ҫар — 
Ӑмӑртуллӑ прикатӑ . 
Ишӗлен пурнӑҫа 
Ыранхи емӗтпе 
Пайаркан-пайарканӑн 
Аркатӑр! 

Самар, 1930. 



К о л х о с х с р ӗ с о н е. 
Ҫ Ы Р У — Т У К Т А Ш Р А Н . 

Каҫарӑрах! 
Ку хугаӑмра 
Ни кудонеҫ , 
Ни тиферамп 

пулмарӗ. 

Анҫах 
Куллен шухӑшӑмра 
Сире манса кайас 
Ҫын мар еп. 

Пӗлетӗп еп: 
Вулакана 
Ҫара сӑмах 
Ҫырлахтараймӗ. 
Парнас ҫин^е 
Пула кӑиа 
Парӑмсене 
Парса татаймӑн. 

Сисетӗп еп: 
Ку йахӑнта 
Епир найтах 
Кивҫен илетпёр. 
«Ҫулу инҫе... 
Туйа кӑптар», 



Тесе каласеӑр ҫеҫ 
Килет-тӗр. 

Туйатӑп еп: 
Ман йуррӑма 
Вӑййа тухсан 
Есир йурламӑр. 
Истори хывнӑ ҫухрӑма 
Т)е$еклентерӗр ха^ 
Хусамӑр. 

Ан тив, 
Ан тив! 
Ӳпкевӗм ҫук. 
Сӑвӑсӑрах 
Пайан еп тутӑ. 
Уй-хир питне 
Ҫӗнетнб ^ух 
Пӗр ӗмӗтпе 
Хастарлӑп утӑр. 

'Диртен сыватрӗ 
Ҫуркунне. 
Пайан еп— 
Тинӗсӗп карапӗ. 
Ҫвк самантра 
Поет 'вунне 
Утарнӗке 
Хывса парап еп. 

Ан тив, 
Утарнӗк 

уй-хирте 
Трактӑрпала 
Поемӑ ҫыртӑр. 



Йӑлтӑр хӗвел 
Кашни ирпех 
Сывлӑмпала 
Ӑна шӑвартӑр. 

Уй-хир тумланӗ 
Йешӗл тум 
Ташша йарсан 
Тырпул кашлаьӗ. 
Патшалӑха— 
Мӗлйунлӑ сум— 
Колхос парнелӗ 
Тырӑ лавӗ. 

Ҫампа сире 
Уй-хир йурри 
Поет мыскарин^ен 
Кӗрнеклӗ. 
Ҫампа еп хам 
«Парнас 'бурн» 
Йатне илес тесе 
Тӗрмешмӗп. 

Сиксе вӗрен 
Вӑйхалӑма 
Утарлӑ ӗҫшон 
Ҫӑварлӑхлам еп. 
Кувалта пек 
Кӑкӑрӑма 
Пулас кунҫулШӑн 
Халаллам еп. 

Каҫарӑрах 
Ку хушӑмра 
Сӑвӑ-таврашӗсем 



Ҫырманшӑн 
Ан^ах 
Куллен шухӑшӑмра 
Есир 
Вӑӑ-хал кӳретӗр 

маншӑн. 

Ҫампа та 
Ман ӳпкевӗм ҫук, 
Сӑвӑсӑрах пайаи сп 
Т-утӑ. 
Ҫӗршыв питне 
Ҫӗнетнӗ $ух 
Сирӗнпелех 
Хаваслӑн утӑп, 

Санар, 32 ҫ . 



А в т ӑ р т а н . 
«Октаиӗр ҫилӗ» спорнӗке манӑц 4 ҫул хуш-

шин-ҫе ҫырнӑ сӑвӑсен^ен паллӑраххисем кӗ-
реҫҫӗ. Вӑ1 спорнӗке епӗ 1930-мбш ҫултах хатӗр-
лесе ҫитертӗм, ҫав ҫултах пицетреп тухасса ӗмӗт-
ленеттӗм. Ан'§ах та Тӗпистатӑн Самарти уйрӑмӗн 
нолнкрафи происвотҫтвд 'вухӑннипе спорнӗк пайанц-
'ҫенех тытанса тӑ^ӗ . 

Паллах, ҫак йулашки икӗ ҫул хушшин§е пӗ-
тӗи еккономӗкра нысӑк улшӑнусем пулса иртрӗҫ. 
В.-Атӑл крайӗ, тӗпрен илсен, талкӑшпех колек-
тивлант}ӗ. Кулаксем клас пулса тӑнине те, тӗпрен 
илсен, талкӑшпе колективланипе пӗтертӗмӗр. Ҫак 
ӗҫсем пурте комуниссен партийӗ тӗрӗс йертсе пы-
нипе, клас тӑшманӗсене—кулаксемне вӗсен сыл-
тӑм тата „сулахай" акӗнттурппе хирӗҫ нимӗн ца-
рӑнмасӑр кӗрешсе пынипе кӑна пулма пултарнӑ. 

Икӗ ҫул хушшинт)и хусканусем питех те пы-
сӑк. Вӑл улшӑнусем уйрӑм писсатгӗлсемпе поет-
сен пултаруллӑхӗн-ҫе те палӑрса тӑраҫҫӗ (ҫителӗк-
лех мар пулсап та). 

Илемлӗ литтераттурӑн тӗп сата^ӗ—вӑл пур-
нӑҫри кулленхи аслӑ строиттӗлствӑ тавра вула-
кансен сарлака массин соснаннне орканисатсилес-
си, партги полнтгӗкне пу^шӑҫа кӗртес ӗҫре ҫивӗц 
хӗҫпӑшал пулса тӑрасои. Ҫак йш^ен пӑхсан ма-
нӑн спорнскёмре питӗ пысӑк кӑлтӑксем палӑраҫҫӗ . 
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Спорнӗкри сӑвӑсен^ен нумайӗшӗсем кивелнӗ ӗнтӗ, 
вулаканӑн кӑмӑлне орканис.атсилес хӑватне ҫухат-
нӑ т. ы. те. Апла пулсассӑн мӗн шутпа кӗртнӗ-
ха автӑр вӑл сӑвӑсене ку спорнӗке?—-тесе ыйтӗҫ 
нумайӑшӗсӗм. Ҫак ыйту вӑл маншӑн питех те вы-
рӑнлӑ, ӑна хирӗҫ епӗ кӗскен те пулин ответле-
меллех. 

Нимӗнрен малтан ҫакна асӑрхаттарасшӑн: 
кашни поетӑн йе писсаттӗлӗн творэдӗствӑрн ӳсӗ-
мӗсем питех те тумхахлӑ ҫулпала хавхаланса пы-
раҫҫӗ. Твортдествӑ месле^ӗсем шыраса тӗрлӗреп 
йӑнӑш ҫулсемпе ҫӗтсе ҫӳремесӗр пӗр поет та поет 
пулман, пӗр писсаттӗл те писсаттӗл картине кӗ-
реймен. Ҫакнашкалах манӑн пултаруллӑхӑм та. 
Паллах, епӗ ҫак ҫулйӗре хӳтӗлеместӗп, пултарул-
лӑх ҫак сукмаксемпе ҫӗтсе ҫӳрени йӗркеллӗ теме 
нултараймастӑп. Ман шутӑмпа ҫав йӑнӑш ҫулйӗр-
сен тӗп тымарӗ ӑҫтан тухса тӑнине, мӗнле сот-
сиаллӑ сӑлтавсенрн тухнине пайаркаласа панн 
кирлӗ. Апла пулсан поетӑн пултаруллӑх ҫулне сӑ-
намалла, тишкӗрмелле, тӗп^емелле, криттӗклемелле. 
Кёскен каласан—тӗрӗс ҫул ҫине кӑларма пулӑш-
малла. Ҫак тёлёшпе кӑна епё ^ылай сӑзӑсене 
спорнёкреп кӑларса ҫапмасӑрах хӑвартӑм. Йӑнӑш 
тунӑ-и епё, тёрёс-и—сӑмах вулаканра. 

«Йытӑ хӑй хӳрине нихӑҫан та вараламаст» 
теҫҫё. Епӗ ун пек каласшӑн мар. Ман шухӑшӑмпа 
канши писсаттӗл, кашни поет хӑйӗн протуксине 
никамран малтан хӑй тишкёрсе тухма тивёҫлё. 
Унсӑрӑн 'ҫӑп-^ӑи продеттариллӗ литтератгурӑ тума 
ҫук, унсӑрӑн пролеттариллё литтераттурӑ тӑвас 
сата^а халттурӑллӑ йӑпӑх-йапӑхсем кӑна хупӑрла-
ма пултараҫҫё. Нытармастӑп—-ку кӑлтӑксем те 
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манӑн спорнӗкӗмре цылайах. Т)Й пысӑк ҫитмеплӗх 
— спорнӗке кӗнӗ происветенисем пайанхи сотсиа-
лисӑм строиттӗлствин сӑн-сӑпатне, претприйатти-
семпе колхос уй-хирӗсенр ^ӑн-^ӑн утарнӗксене 
кӑтартса парайманни, клас кӗрешӗвӗн ыйтӑвӗсене 
тӗплӗн пайаркаласа кӑтартайманни. Ҫак ҫитмен-
лӗхсем ҫии-ҫеи умсӑмахра та сахал кӑтартса панӑ. 

Поетсемпе писсаттӗлсене пулӑшу кирлӗ. Вӗсен 
ӗҫӗн'|)Ц ҫитменлӗхсене вӑхӑтра кӑтартса памалла. 
Вулакансем, ҫак спорнӗке вуласа тухнӑ хыҫҫӑн, 
мана хӑйсен шухӑшӗсене пӗлтсрӗҫ тссе шанатӑп. 
Манӑн атрӗс: Самара, Некрасовская, 99, кв. 2. 

I I л . Т у к т а ш . 
Самар, 12/IV-1932 ҫ . 
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Т У П М А Л Л И 
Стр. 

Умсӑмах 5 

Иамшӑк (сӑвӑллӑ фс^йеттон) 13 

I. Кӗрхи тупа. 

1. Йурлах, йурлах 21 
2 . Уйӑх, уйӑх! пит те ҫутӑ 22 
3 . Ҫап-ҫут ҫава ҫурла 24 
4 . Каҫӗ пёттӗм те хура 26 
5 . Ула йытӑ—уйӑхё йёрет 26 

II. Ҫӗртме ҫинт,е. 
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