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М Ц Ы Р И 1
П О Э М А

Ҫ и ессе ҫисен те, пыла сахал 
астивсе халӗ вилетӗп эпё.
П а т ш а л й х с е н  п бррем бш  нёнекг«•

I
Иёкреш хёрсем пек хӑйсенне 
Ҫап-ҫутӑ шавлӑ юхӑмне 
Арагвӑпа Кура кунта 
Ытаклантарнӑ вырӑнта

1 М цы ри—грузинла сӑмах, чиркӳ служ бине ер ӗҫсе  
ҫитейм ен монах, хӑйӗнчен аслисем хуш нине итлекенни  
пекки.
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Ларатчё иртнё саманта 
Пёр монастырь. Ту леш енчен 
Кучух кашни иртен-ҫӳрен 
Курать хапха юписене,
Ту тӑрринчи хитре ҫуртне 
Тата чиркӳ тёррисене.
Анчах та хале кадилсен 
Мӑкӑрланмасть тӗтёмӗсем, 
Илтместӗн ёнтӗ каҫсерен 
Кёлтӑвакан монахсене.
Унта пёртен пӗр ватӑ ҫын,
Ҫак ваннё ҫуртӑн хуралҫи, 
Ҫынсем те, вилём те ёна 
Манса хӑварнё тахҫанах,
Масар питлӗхӗсем ҫинчен 
Шӑлать вёл тусанне куллен. 
Ҫав-ҫав патша, ҫав ҫулхине 
Хӑйне чап-чыс ёшентерсен, 
Российӑна хӑй халӑхне 
Пани ҫинчен, мухтав ҫинчен, 
Авал чапа тухни ҫинчен 
Вулатӑн питлёхсем ҫинче.

* *
*

Вара тин Грузи халӑхё 
Туянчё турӑ пиллёхё,



Ҫёкленчӗ сад сулхӑнёнче, 
Сехри хӑпмасть тӑшмансенчен 
Тусла хӗҫсенӗн хӳттинче.

II
Пёрре пӗр генерал туран 
Тифлисалла кайма тухсан,
Ун пулнӑ тыткӑнри ача.
Ҫул асапне курса вйл час 
Чирленӗ, лекне хӗн-хура. 
Вӑл пулнӑ пулӗ улттӑра, 
Хӑмӑш пекех ҫинҫешкескер, 
Ту качаки пек шухӑскер 
Тата хӑравҫӑ хӑй, анчах 
Халне ҫухатнӑ ҫав ачан 
Чирленӗ нишлё ӳтӗыче 
Хӑватлӑ хӑйӗн ашшӗнчен 
Илсе туяннӑ паттӑр юн 
Кӗрешнӗ, тутинчен те ун 
Пёр сас та йӑнӑшса тухман, 
Чёнмен, сӑмах та каламан, 
Пёр чёптём те апат ҫимен, 
Мӑнаҫлӑн кётнӗ вилӗме.
Ана хёрхеннӗ пёр монах, 
Сипленё, чёртнӗ вЗл ӑна; 
Ҫак хӳтлӗхе вйл ҫав ачана



Хӑварнӑ вӑл яланлӑха.
Ача вӑййишён ҫунманскер, 
Малтан вӑл тарнӑ пуринчен, 
Пӗччен ҫӳренӗ, чёмсёрскер, 
Тӑван ҫӗршывӗ асӗнчен 
Кайман, пӑлхатнӑ шухӑшне, 
Ялан вӑл пӑхнМ мал енне. 
Анчах та хӑнӑхать кайран 
Хӑй тыткӑнне, ӑнкаракан 
Пулать пёлмен ют чӗлхене, 
Таса атте кӳртет тёне,
Тулти ҫап-ҫутӑ тёнчене 
Сисмен, курман яш ырлӑха, 
Тухасшӑн пулнӑ монаха. 
Анчах кӗрхи каҫ ӑнсӑртран 
Ҫухалнӑ вӑл. Хура вӑрман 
Йӗри-тавра тусем ҫинче.
Ана виҫ тавлӑк хушшинче 
Ш ыранӑ ахалех, унтан 
Ҫеҫен хирте тӗл пулнӑ та 
Каллех ӑна, ӑнсӑрскере,
Илеҫҫё ҫав монастыре;
Нумай чир-чӗр те, выҫлӑх, ӗҫ 
Кышланӑ пек, ун шӑмӑ ҫеҫ, 
Сӑнӗ хӑрушӑ, юн юлман, 
Ыйтсан та хирӗҫ шарламан,



Хавшанӑ вал куллен-кунах, 
Вилес сехечӗ палӑрсан, 
Тархаслӑ пынӑ пӗр монах, 
Тбпченӗ хытӑ кёлтусах; 
Мӑнкӑмаллӑ пӑхса ача 
Итленӗ, вӑй-халне пухса 
Пуҫне ҫёкленӗ, нумайччен 
Каланӑ пурнӑҫё ҫинчен:

III.
„Ман чӗремре мӗн пуррине 
Итлесшӗн эсӗ. Пысӑк тав! 
Пёр-пӗр ҫынна ху ҫуннине 
Уҫсан, кӑшт ҫӑмӑл чёрене. 
Туман эп ҫынсене усал,
Ҫавна кура усси сахал 
Пӗлсен те манӑн ёҫсене,
Уҫма май пур-ши чёрене? 
Ҫахал эп пурӑнтӑм, сахал,
Ӑна та тыткӑнра, ахаль.
Кун пек кичем ик пурнӑҫа 
Пӗррешён парӑттӑм, аҫа 
Ҫапса та тӑвӑллӑ кёрлен 
Кёске кунҫулшӑн, май килсен. 
Пӗр шухӑш пӗлтӗм, иккӗ мар, 
Пӗрре анчах, пӗрре кӑвар,



Ҫав шухӑш, хурт пек, кышласа 
Чуна нётерчӗ ҫунтарса 
Чёнетчё пӑчӑ пӳлӗмрен 
Пуҫа усса кӗлтунинчен,
Пур, —тетчӗ,— тӑвӑллӑ тӗнче, 
Унта ту тӑррисем ҫӳлте 
Касса кӗреҫҫӗ пӗлӗте,
Ҫынсем те ӑмӑрт-кайӑк пек 
Парнеллё аслӑ ирёкпе.
Ҫак шухӑ шухӑша ӳсме 
Еҫтертӗм эп куҫҫулӗме,
Хуйха ҫитертӗм, ун ҫинчен 
Пӗлётсемпе ҫӗр умёнче 
Калатӑп та, ҫук ман хӑру, 
Ыйтмастӑп эпё каҫару.

IV.
„Мучи! Ну май сӑмах ҫӳрет. 
Пӗрре мана эс чӗртнӗ, тет. 
Мӗншӗн?.. Тӑван йывӑҫёнчен 
Ҫил татнӑ ҫулҫӑ пӗр пӗччен 
Ҫак сулхӑн хӳмесен ӑшне 
Лексе ирттертӗм ҫулсене,
Эп ӳсрём ирӗке мансах,
Ачаччӗ чунӑм, хам монах.
Атте— темен, анне темен,
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Чӗлхем пӗрре те килӗнмен, 
Ҫак икӗ ырӑ сӑмаха 
Манса кунта вӑл хӑнӑхать — 
Тесе, шутларӑн пулӗ мён. 
Кӑлӑхах: ҫав сӑмахсем, 
Ҫуралнӑ сассисем вёсен 
Хампа пёрлех. Ытти ҫынсен 
Тӑван ҫӗршывӗ, тусӗсем 
Тӑванё, ҫурчӗ пуррине 
Курсан, курмарӑм( хамӑнне 
Ҫухалнӑ савнӑ чунсене,
Вара куҫҫуль тӑкмасӑрах 
Тупа эп турӑм хам ӑшра, 
Хӑҫан пулсан та кӑкӑра 
Эп хурӑп тепёрин ҫумне, 
Палламасан та тӑванне. 
Анчах та ҫакӑ ӗмӗтсем 
Ҫухалчӗҫ, пит илемленсен; 
Ирттертём ӗмӗре ютра, 
Вилетӗп тӑлӑх та чура.

V

„Вил тӑпринчен эп хӑрамап. 
Унта, тет, ҫывӑрать асап 
Ялан сип-сивӗ шӑплӑхра,

9



Анчах та ҫакӑ пурнӑҫран 
Кайнишён хам хама шеллеп. 
Ҫап-ҫамрӑк, питӗ ҫамрӑк эп. 
Пӗлмен-и эсӗ ҫамрӑк чух 
Мён ӗмӗтлӗ вӑй-шайлӑ чун? 
Хӑш чух темле" ҫёршыв чӗппи 
Яш кӑвакарчӑн, чун хӑппи, 
Аслатинчен хӑранипе 
Пӗр тарӑн ҫурӑка чипер 
Пытаннӑ уҫё вырӑнтан,
Ту ҫумӗнчи чечен ҫуртран 
Курсан хӗвелӗн ҫуттине 
Тата хирсем хумханнине,
Чӗрӳ чӗррӗн тапман-и сан,
Е эс ӗмӗрлёхе ялан 
Манса ирттернӗ вӗсене: 
Юратнине, ҫиленнине?
Халь саншӑн сивӗ ҫут тӗнче, 
Эс ватӑ ҫын, пуҫу ҫинче,
Ш ур ҫӳҫ, сан ҫук ӗмётӳсем, 
Ху имшеркке. Мӗскер сана? 
Ирттернӗ хӑвӑн пурнӑҫна, 
Сана, мучи, нумаййине 
Манма вӑхӑт ху курнине.
Сан евӗр эп те тёнчере 
Курма пултарнӑ ӗмёре!



„Пёлес килет-и халӗ сан, 
Кунтан эп ирёке тухсан,
Мӗн курнине? Вӑйя кайса, 
Карти-карти пёрле тӑрса 
Пёр тантӑшсем ушкӑнӗпе 
Сиксе хавас ташланӑ пек, 
Вёсем пек шавлӑ йывӑҫсем 
ХупланМ хирсемпе сӑртсем 
Тёлпултӑм, куртЗм эп шыва, 
Ун юхӑмё ҫӑва-ҫӑва 
Хуралнӑ ушкӑн чул тӑва 
Пӗр-пӗринчен уйӑрнине,
Вёсен пытанчӑк шухӑшне 
Ӑнлантӑм эпё. Чул тусем 
Пӗрне пӗри ялан чёнсе 
Ытаклама аллисене 
Иӑтса кётеҫҫӗ телейне,
Вӑхӑт хӑй майён шӑвӑнать, 
Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртсе пырать, 
Анчах ҫапах та ӗмёрне 
Параймӗҫ алӑ пёр-пӗрне.
Эп куртӑм ирхине ҫитсен: 
Тӗлёнмелле ту тӑррисем 
Алтарь пекех мӑкӑрланса

VI
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Ҫӑра тӗтреллё курӑнса 
Тӑратчӗҫ, ушкӑн пёлӗтсем, 
Инҫе ҫӗршыв кайӑкӗсен 
Карти ӑсаннӑ пек ҫӳлте 
Пёрне пӗри кӗте-кёте 
Хуллен чупатчёҫ мал енне, 
Манса ҫӗр каҫнӑ вырӑнне. 
Тётре чаршавё витёрех 
Юр пуҫлӑ ҫутӑ та хитре 
Кавказ туне эп аякран 
Алмаз пек ҫуннине курсан, 
Ҫӑмӑл пек пулчё чёрене,
Хам та пёлместёп мёншённе. 
Унта эп пурӑнни ҫинчен^
Пёр вӑрттӑн шухӑшӑм пӗччен 
Каларӗ, ҫавӑнпа асра 
Иртни яр уҫӑлчӗ вара.

VII

„Атте кил-ҫурчӗ, ҫӳл ҫыран 
Тата пӗрре те сулхӑнран 
Тухмасӑр ларнӑ ялӑм ман 
Аса килсессён, кӗтӳсем 
Килне килни те йытӑсем 
Таҫта вӗрни ман хӑлхана
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Кӗнё пек туйӑнчё мана.
Хура сӑн-питлӗ ват ҫынсем 
Ҫап-ҫутӑ уйӑх шевлисем 
Ӳксе ҫутатнӑ каҫсенче 
Час пирён пӑлтӑр умёнче 
Ялан хисеплӗ ларнисем 
Тата вӑрӑм ханчарёсен1 
Эрешлӗ ҫутӑ йӗнӗсем 
Асра ҫӗкленчёҫ, тёлӗк пек 
Чупса ҫӳрерёҫ йӗркипех, 
Сасартӑк тухрёҫ ман ума. 
Тӑван атте! Атте ҫума 
Килет вӑрҫӑ тумтирёпе: 
Ҫап-ҫут пӑшал, сӑнчӑр кӗпе; 
Мӑнаҫлӑн, никам айне 
Пулми пӑхаҫҫё куҫӗсем.
Асра тӑраҫҫё аппасен 
Иёл-йӑл пӑхса калаҫнисем, 
Янравлӑ юррисем чечен 
Вёҫеҫҫӗ ман сӑпка ҫинче... 
Шавлатчӗ ҫӳлё пӗр ҫыран, 
Сикетчӗ шывӗ ман умран, 
Ун ылттӑн хӑйӑрӗ ҫине 
Тӑр-кӑнтӑрла пӗр-пёчченех

1 Ханчар—кинжал.
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Ҫӳреттём эпӗ выляма, 
Ҫуначӗпе ҫапса хума 
Чёкеҫ вёҫетчӗ ярӑнса 
Ҫӑмӑр ҫӑвас чух савӑнса. 
Ӗлёк тӗнче иуянӗнче 
Этем ирттернӗ кун ҫинчен 
Каҫхи вучахӑн умӗнче 
Нумай-нумай калаҫнине 
Тата тӑван кил хӳттине 
Аса илеттӗм ун чухне.

VIII

„Ыйтса пӗлес килет-и сан, 
Кунтан эп ирӗке тухсан 
Мён тунине? Ытла хавас 
Кунсем ирттернине калас. 
Ҫав виҫӗ кун пулаймасан, 
Ман пурёнӑҫ тертпе асап 
Анчах пӗлетчё тёнчере, 
Кичем пулатчё питӗрех, 
Ш елрех пулатчё саннинчен, 
Ват супнё ҫын ёмӗрёнчен. 
Тӗрме курма е аслӑ ирёке 
Туйма ҫуратнӑ-и пире, 
Ҫавна пӗлме инҫе хире



Тухса курасшӑн тахҫанах 
Шута эп хунӑччӗ чӑнах.
Ҫӗрле хӑрушӑ вӑхӑтра 
Аслатинчен хӑра-хӑра 
Чиркӳ алтарё умӗнче 
Эсир йӑваннӑ тӗлсенче 
Эп тартӑм. Хам ҫума, алла 
Тӑван пичче пек тӑвӑла 
Ытаклама хавасчё те,
Куҫпа пӑхаттӑм пёлёте,
Алпа тытаттӑм ҫиҫӗме.
Кала, ӑҫтан ку илеме, 
Аслатипе тӑвӑл чёре 
Пёрлешнӗ ҫак кёске, чӗрӗ 
Хӑватлӑ туслӑх вырӑнне 
Мана мӗскер, мён хаклине 
Пама пултарӑттӑн кунта,
Хӳме хупланӑ вырӑнта?

IX
„Эп чупрӑм вӑрахчен. Аҫта? 
Пӗлместёп хам. Пӗр ҫӑлтӑр та 
Ҫутса пӑхмарё ман ҫула.
Ман кӑкёр хёснине пула 
Каҫхи вӑрманӑн шӑршине 
Ҫётса ҫӗклеттӗм чӗрене.



Ҫав ҫеҫ. Нумай сехет чупсан, 
Ырса шӑмшак сӗлпер кайсан, 
Эп ҫӳлӗ курӑк хушшине 
Выртса итлерӗм сассене, 
Пӗлтём хама йёрлеменне. 
Саланчӗ ерипен ҫӑмӑр. 
Шӑпланчӗ аслати. Йӑр-яр 
Сёвемён ҫутӑ курӑнчӗ 
Ҫёрпе сём пёлӗт хушшинче. 
Эп куртӑм ҫутӑ ҫийӗнче 
Тёрё пек катари тусен 
Тӑррисене. Хама тёрек 
Илсе, пӗр хускалмасӑр тек, 
Эп выртрӑм. Тарӑн ҫыранра 
Шакал улатчӗ хушӑран 
Ача пек йынӑшса. Ҫӗлен 
Шӑватчё чул хушшипелен, 
Ҫунатчё яп-яка хуппи,
Анчах мана сехре хӑппи 
Тивсе хӗсмерё кӑкӑра, 
Этемсенчен тара-тара 
Эп хам ун чух ытла тискер, 
Ҫут тёнчерен шикленнӗскер, 
Пёччен шакал пекех пулса 
Ҫӗлен пек шурӑм пытанса.
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„Эп шунӑ вырӑнта айра, 
Хӑрушӑ чӑнкӑ ҫыранра 
Лӳшкетнё ҫӑмӑр хыҫӗнчен 
Ҫёкленнё шыв шавланинче 
Ҫёршер сассем тавлашнине, 
Татти-сыпписёр вӑрҫнине, 
Чулсенпелен харкашнине— 
Пурне те вёсене ансат 
Эп юлтӑм ӑнланса.

Ҫак шав 
Пӗрре хуллен, тепре васкав 
Янратчё шӑплӑхра. Ҫӳлте,
Тӗтре хӑпаракан ҫёрте,
Юрра пуҫларёҫ кайӑксем.
Мал ен хӗрелчӗ. Ҫутӑсем 
Йӑр-яр ҫӗкленчёҫ, ҫулҫӑсем 
Ирхи мерченлӗ сывлӑма 
Сирсе тапратрёҫ сывлама.
Ирхи куна савса курма 
Ҫӗклерӗм эпӗ пуҫӑма 
Йёри-тавра пӑха-пӑха 
Ӑнлантӑм хам хӑрушлӑха, 
Сехрем хӑпса тухатчӗ ман, 
Пӑхап — умра тёксём ҫырма,

2. Мцыри.
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Ун хёрринчех, хӑруш ҫёрте, 
Чи ҫӳллӗ чӑнкӑ тӗлӗнче,
Хаяр хумсем шавлан ҫӗрте 
Выртаттӑм эпӗ; ҫавӑнта 
Чул ту пусман картлашкисем 
Анатчӗҫ тёпсӗр ҫыранта;
Ҫӳл пӗлётрен хуса ярсан,
Ҫӗр миннинче ахӑрашса 
Ӳнта шуйттан ҫеҫ эсрелле 
Ҫӳрет чулсем хушшипеле.

XI

Йӗри-тавра тёнче ҫак ир 
Илемлёччӗ, хитре тумтир 
Туяннӑ курӑксем ҫинче 
Пёлӗт куҫҫулӗ — сывлӑмччё. 
Ем-ешёл ҫулҫӑллӑ чечен 
Виноградсен турачёсем 
Кӑтраланса, илем кӳрсе 
Тӑратчӗҫ йывӑҫ хушшинче, 
Ярӑмланса вӗсем ҫинче 
Хӑлханкисем пек ҫырлисем 
Тулличчӗ, тутанас тесе



Унта вӗҫетчӗҫ кайаксем. 
Каллех эп выртрӑм ҫёр ҫумне, 
Темле асамлӑ сассине 
Каллех итлерём, ҫулҫӑсем 
Пёр-пёринпе калаҫнисем 
Питех хаваслӑччё, вёсем 
Ш ур пёлӗтсен вӑрттӑнлӑхне 
Тата тӑпра-ҫёр шухӑшне 
Пӗлсе калаҫнӑн туйӑнчӗ.
Ҫак ҫутҫанталӑк пур енче 
Хӑватлӑ савӑннӑ чухне 
Пурне те илтрӗм, ҫыннӑнне 
Анчах илтмерём сассине.
Ун чух мёнле ҫеҫ шухӑшсем 
Пулнин сукмакё-йёрӗсем 
Юлман, ҫапах та ҫӗнӗрен 
Пухса каласчё чёререн.
Тӳпе тасаччӗ ҫав тери 
Тинкер пӑхсан, йӑри-яри 
Пирӗштисем вёҫнисене 
Курма та пулӗ ирхине.
Тӳпе тасаччё, кӑн-кӑвак. 
Кӑнтӑр ҫитсен, шӑрӑх-кӑвар 
Ҫалатрӗ ман ӗмӗтсене, 
Ӑш-чикӗм типрӗ, шыв патне 
Кайма шутларӑм ун чухне.



х и

„Туратсенчен тыта-тыта 
Ҫӳлтен анма пуҫларӑм та 
Пер чул ҫинчен теприн ҫине 
Сиксе пусассӑн, хӑшпёр чух 
Вӑтӑрӑнса каятчӗ чул,
Ӳкетчё аяла; вара 
Унпа пёр явӑнса тӑпра 
Анатчё кӗрлесе, кайран 
Ӑна хумсем ҫӑтса ярсан. 
Ҫӳлте тӑраттӑм тытӑнса, 
Персе ӳкме те пит ансат, 
Анчах та ҫамрӑклӑх хастар, 
Вилме пӗртте хӑруш пек мар! 
Анаттӑм чӑнкӑ тёлсенчен,
Таса ту шывё сулхӑнне 
Сиссе васкарӑм, хум умне 
Выртса ӑш-чикӗм ҫуннине 
Ирттертём. Ҫавӑнтах пёр сас, 
Этем сасси, утти хавас... 
Пытантӑм эпё тём айне,
Итле пуҫларӑм шавсене, 
Кӗтмен ҫӗртен хӑранипе 
Пӑхма пуҫларӑм еррипен.
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Хуллен, хуллен ҫывхарнӑҫем 
Грузин хёрӗ сасси ҫемҫе 
Янра пуҫларё.-Ирӗкре 
Савса та ӑшӑ чёререн 
Юратнӑ ятсене кӑна 
Чёнме вёреннё пек ӑна 
Сас панӑ ҫакӑ ҫут тёнче.
Юрри ун питё ҫӑмӑлччӗ,
Анчах вӑл юлчӗ шухӑшра,
Паян та манӑн хӑлхара 
Хӗвел ансан юри-юри 
Ялан янрать ҫав хёр юрри,

XIII
„Пуҫ тӑрринчи пёр кӑкшӑмпа 
Ҫав хёр утатчё сукмакпа, 
Ш ыва анатчӗ, хушӑран 
Чулсем ҫинче ури шусан, 
Кулатчё тёрёс утманран. 
Ҫи-пуҫё хӳхӗм марччё ун. 
Ҫӑп-ҫӑмӑллӑн кӑна, ун-кун 
Пӑхмасӑр, тутӑрӗ вӗҫне 
Кая ярса вӑл утнине 
Эп куртӑм. Ҫуллахи вёри 
Питне те кӑкӑрне юри 
Илемлӗ ылттӑн сӑнёпе



Хӗртсе шӑратнӑ пек чипер, 
Хура та тарӑн куҫӗсем, 
Юратупа ялкӑшнисем,
Ман шухӑша туртса илсен, 
Хӗрӳ ҫан-ҫурӑм ҫунчё ман. 
Аса илетёп пёр самант 
Кӑкшӑм шавне, кӑкшӑм ӑшне 
Шыв шарласа ҫеҫ юхнине, 
Тата хӗр шӑппӑн утнине,— 
Пёлместӗп урӑх илтнине. 
Ҫӳҫентӗм эпё, ҫӗнӗрен 
Лӑштах лӑпланчӗ ман чӗре, 
Анчах хёр кайнӑччё инҫе, 
Хирти тирек пекех ҫинҫе 
Ӳт-пӗвё унӑн тӳрӗччё.
Тӑвӑн сакӑлтинче иккех 
Ҫёр пӳрт чӗкеҫ йӑви пекех 
Ларатчӗ ҫыпҫӑнса унта,
Хура та тёксӗм вырӑнта. 
Тӗтӗм тухатчё вӑл енче 
Ҫав ҫуртсенчен пӗрин ҫинче. 
Мана паян та: халӗ кӗр!— 
Тесе ҫав пӳртён алӑкё 
Пӗр уҫӑлса, пӗр хупӑнса 
Тӑнӑ пекех килет аса.
—  Сана пёлетёп витёрех,



и
Анланмӑн эс ман чӗрере 
Вӗренӗ манӑн хурлӑха.
Эхер те ӑнлансан, пит шел! 
Ӗнтӗ ӑшри асилӳсем 
Хампах, пытантӑр ҫӗр айне.

XIV
„Ҫёрле ытла та ырнине 
Чӑтмарӑм, сулхӑнлӑх айне 
Эп выртрӑм та, ирӗксёрех 
Хупларӗ ыйӑх, тёлӗкре 
Грузин ҫап-ҫамрӑк хёрӗнне 
Каллех эп куртӑм сӑн-питне. 
Каллех те хурлӑх ҫапнӑран 
Суран хёстерчӗ кӑкӑра. 
Вӑрантӑм эпё ыйхӑран. 
Шӑватчё уйӑх пёр пӗччен: 
Пӗр пёлёт унӑн хыҫӗнчен 
Ӑна тытса ҫиес пекех 
Хӑлаҫланса шӑватчӗ тек. 
Тёнче сӗм тёксӗм, хуп-хура. 
Ту тӑррисем ҫеҫ катара 
Ҫап-ҫутӑ юрӑн сӑнёпе 
Ҫиҫсе тӑратчӗҫ кӗмёл пек. 
Тӗнче шӑпланнӑччӗ. Хумсем 
Ҫыран ҫумне пырса персен,
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Шӑплӑх иртетчӗ. Ҫӗр пӳртре 
Ҫунатчё вут ҫутти пӗрре, 
Тепре сӳнетчӗ, тӳпере 
Ҫут ҫӑлтӑр ҫурҫёр тӗлӗнче 
Ҫаплах сӳнет-мӗн пёр пӗччен. 
Кёрес килетчё ҫав пӳрте, 
Анчах хӑймарӑм Хам килте, 
Хама ҫуратнӑ ҫёршывра 
Пулма тӗл тытнӑ, хёнхура 
Ҫӗнтернё, тӳснӗ выҫлӑха. 
Йӗри-тавра пӑха-пӑха 
Чӗнмесёр энё ҫулпалан 
Тӳп-тӳрӗ утрӑм, кӑшт кайсан, 
Хура вӑрман чӑтлӑхёнче 
Куҫран ҫухатрӑм тусене,
Вара аташрӑм ҫул ҫинчен.

XV
„Сырлан пек йӗплё курӑка 
Ҫыхлантӑм эпё, кӑлӑхах 
Эп туртӑнтӑм, хам аллӑма 
Йӑлтах юнларӑм. Сём вӑрман 
Вёҫӗ-хёрри те курӑнмасть 
Мёльюнлӑ куҫлӑ тёкеӗм каҫ 
Пӑхать мана мӗнпур енчен, 
Кашни туратӑн хушшинчен.



Пуҫларё пуҫӑм ҫаврӑнма. 
ХӑпартЗм тӗнчене курма 
Пӗр йывӑҫ тӑррине, анчах 
Ҫаплах вӑрман, вӑрман пачах. 
Куратӑп пӗлёт хёррине, 
Анрарӑм, ӳкрём ҫӗр ҫине 
Чуна татса, йӗре-йӗре 
Кышларӑм йӳтесе ҫёре;
Вӗри куҫҫулём сывлӑм пек 
Ман юхрё. Пӗтём чёремпе 
Сана калатӑп— эс ӗнен: 
Кӗтмерӗм пулӑш ҫынсенчен... 
Шалт, тискерленнӗ кайӑк пек 
Пуриншӗн ют пулса текех 
Тертлентӗм эп. Чёлхемҫём ман 
Ҫынна чӗнсе сас кӑларсан— 
Татса пӑрахӑттӑм ӑна 
Чӑнах, мучи, ӗнен мана!

XVI

„Пӗлетӗн эсё, ачаран 
Нихҫан та эп куҫҫуль тӑкман, 
Анчах та макӑртӑм вара 
Пёрре те вӑтанмасӑрах.
Дна кам курнӑ? Ҫӗм вӑрман,
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Тата тёл пулнӑ ҫывӑрман 
Ш ур уйӑх пӗлӗт хушшинчен! 
Уҫланкӑ уйӑх ҫиттинче 
Выртатчё манӑн умӑмра 
Хӑйӑр та мӑк хупланӑскер. 
Сасартӑк ун ҫинче мӗлке 
Шутарчӗ йӑпшӑнса, пӗр хут 
Ҫунса ялтрарё икӗ вут.
Темле тискер чун ӑнсӑртран 
Хура сём тёксӗм чӑтлӑхран 
Сиксе тухса хӑйӑр ҫине 
Выртса тёл килчӗ куҫ умне. 
Пуш хир хӑнийӗ, ырӑ мар, 
Вӑл акӑш-макӑш пысӑк барс. 
Какайлӑ шӑмӑ кышласа 
Тата хаваслӑн харлатса 
Ачаш вылятрё хӳрине,
Куҫ хучӗ уйӑх ҫуттине; 
Ялтрарё ҫӑмӗ пӗтӗмпех 
Халь ҫеҫ шӑратнӑ кӗмӗл пек. 
Вёҫлӗ туратлй пёр патак 
Тытса, кӗтетёп, вӑрҫӑ ак 
Пуҫланӗ, кёрешӳ кӗтсе 
Юна савса чӗрем хӗрсе 
Чӗтрерё ...Ҫапла! Шӑпам 
Урӑх кунҫул пилленё мӗн...
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Халь эп ӑнлантӑм, ҫёршывӑмра, 
Атте-анне кил-ҫуртёнче 
Тухаттӑм эпё паттӑра.

XVII

„Кётсе эп тӑтӑм. Сём каҫра 
Тӑшманӗ пуррине кура 
Барс йынӑшнӑ пекех тӑсса 
Уларё, урипе пусса 
Чавма пуҫларё хӑйӑра,
Чӗвен тӑчё, унтан кайран 
Сасартӑк выртрё, ман ҫине 
Хаяр сиксе ӳкме тинех 
Шутланӑччё, анчах унччен 
Эп сиснё, анлӑ ҫамкинчен 
Тёллевлё петём, ман патак 
Хӑйранӑ пуртӑ пек унтах 
Ҫапса та ҫурчё ҫурмаран... 
Этем пек йынӑшса умран 
Йӑванчё барс. Суранё ун 
Тапсан та, палкасан та юн, 
Пуҫланчё пысӑк ҫапӑҫу, — 
Тӑшман вилмесёр пурнӑҫ ҫук!



XV III

„Сиксе ман кӑкӑрӑм ҫине 
Вӑл ӳкрӗ; ун карланкине 
Патак чиксе иккех хутчен 
Ш ттӑратма эп ёлкёрсен, 
Хаяррӑн, хыттӑн уласа,
Чи юлашки вӑйне пухса 
Тэтах та вирлё тапӑнчӗ. 
Тармарӑмӑр пӗр-пёринчен,
Ыр туссенчен те хытӑрах 
Пёрне-пёри ыталаса,
Мӑшӑр ҫёлен пек явӑнса 
Пёр харӑс ӳкрӗмӗр ҫёре;
Вйрҫӑ ҫёнелчӗ тёттёмре.
Ун чух пӗччен барс пек тискер, 
Усалччӗ эпӗ, ҫиллескер.
Таса вӑрманӑн хӳттинче,
Барссен те кашкӑрсен енче, 
Асав шалсен ҫемьисенче 
Ӳссе вӑй илнӗ пек, хаяр 
Уларӑм эпё, чӗлхере 
Нихҫан та ҫеп-ҫемҫе, хитре 
Сӑмах пулман пек ахӑрса 
Ҫӗклерём хӑрушла сасса.
Анчах тӑшманӑм антӑхма
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Ешеннӗ майӑн туртӑшма 
Пуҫларё те мана пӑвма 
Хӑтланчё вӑл юлашкинчен, 
Ҫуталчёҫ куҫёсем, хуллен 
Ӗмёрлӗхе лӑп хупӑнчӗҫ, 
Нихҫан уҫми питӗрӗнчёҫ. 
Хавас тӑшманӗ умӗнче 
Пите пит хирӗҫ йышӑнчӗ 
Хӑй вилӗмне вӑл,— вӑрҫӑра 
Ҫапла вилсессӗн,—паттӑра 
Ялан тытаҫҫӗ мухтавра.

XIX
.Куратӑн эсӗ чӗрнисем 
Ман ьӑкӑра ярса илсен 
Хӑварнӑ тарӑн йӗрсене.
Ӳт илеймен-ха вёсене — 
Нӳрлӗ хура тӑпра айне 
Пулсассӑн уҫӑлёҫ вӗсем, 
Вилсен — сипленёҫ сурансем. 
Ун чух ыратнисем ҫинчен 
Манса, вӑрманӑн варринче 
Хевтем тӗрекё пӗтиччен 
Эп утрӑм,— хамӑн шӑпампа 
Тавлашрӑм эпӗ кӑлйхах 
Вӑл йӗкӗлтенё мӗн хамах.



X X

Эп вӑрмантан тухсассйн, ак 
Вӑранчё кун. Мӑч-мӑч тӑкак 
Ҫутта сапаҫҫё ҫӑлтӑрсем, 
Сӳнеҫҫё, кун ҫутти^килсен. 
Тётре хупланӑ сём вӑрман 
Шавла пуҫларё хушӑран.
Эп куртӑм инҫетре пёр ял. 
Тӳрем ҫинче ҫилпе ак халь 
Ш ав кайрё. Лартӑм та, тӑнлас 
Ман килчӗ. Иртрӗ ҫил, ҫук сас. 
Пӑхма куҫ хутӑм. Ку енче 
Тахҫан хам пулнӑн туйёнчё. 
Чӗре панчи никам пӗлмен 
Хам шухӑша нумай кунччен 
Иӑпатнӑ хыҫҫӑн хурлӑха 
Чӑтсан та, халё кӑлӑхах 
Хам тӗрмене, эппин, каллех 
Килсе ҫаклантӑм-и? Чӑнах 
Пулсан, унта мӗскер тӑвас? 
Вӑрманӑн шавӗнче хавас 
Ҫап-ҫутӑ ирёке тухсан,
Ӑна савса кӑмӑл тусан,
Тӑван ҫӗршывӑмри ӑшша 
Кӗме шутланӑ шухӑша,
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Хӑватлӑ ёмӗт ванчӑкне, 
Эсир мана шелленине 
Тата ун пысӑк намӑсне 
Хампа пӗрле тӑпра айне 
Чикме-и килтём тӗрмене? 
Хӑрушӑ тёлёк пек малтан 
Вӑл туйӑнчӗ, унтан кайран 
СасартЗк чан сасси тан-тан 
Кӗрлерё, килчё тавраран. 
Вара ӑнлантӑм чӑннине, 
Тёрмен ёнерсӗр сассине. 
Тӑван та ҫывӑх тусӑмсем 
Пурри ҫинчен, уйхирсенче 
Ҫӑрха утсем юртни ҫинчен, 
Вёҫлӗ тусем ҫинче пёччен 
Хам кӗрешсе, юна тӑкса 
Ҫёнме шутланӑ шухӑша,
Ача чухне тёлленнине 
Чансем сиретчӗҫ инҫене 
Унта эп пурӑннӑ чухне. 
Вӑйхалсӑр та куҫҫулсёрех 
Итлерём. Манӑн чёререн 
Ҫав чан сассийё пӗтӗмпех 
Тухать пек, тимёр татӑкпе 
Такамё манӑн кӑкӑра 
Шакканӑ пек янра-янра
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Сас тухнЗн туйӑнчё. Вара 
Тӑван ҫёре тупмассине, 
Лнкартӑм эпё ун чухне.

XXI

„Ютра, ҫеҫен-хирте шеп ут 
Начар юланутҫа пёр хут 
Вӑркӑнтарса ярать те пёр, 
Темле инҫе-инҫе ҫёртен 
Хӑех тупать тӑван килне.
Ҫав юланутҫӑ шӑпине 
Эп йышӑнтӑм мён хам ҫине. 
Мӗскер эп унӑн умӗнче?
Ман кӑкӑрӑм хал пӗтиччен 
Кӑварлӑ ёмётпе ҫунса 
Чирлерё, пӗтрӗ татӑлса.
Тӗрме хӑварчӗ ман ҫине 
Хӑй сйн-питне. Ҫаплах ҫеҫке, 
Хёвел ҫуттисёр ӳснӗскер:
Вӑл нӳрлӗ чулсем хушшинче 
Пёр май шупка та пёр пӗччен 
Ҫап-ҫамрӑклах ҫулҫисене 
Сарма хёвел ҫутти ҫине 
Кӗтнӗ. Нумай кунсем иртсен 
Ӑна курса чӑн шеллекен



Пӗр ырӑ алӑ мёскӗне 
Илемлё розӑ хушшине 
Сада кӑларнӑ. Пур енче 
Сывланӑ сывлӑхлӑ тёнче.
Кайран мёскер? Хӗвел хӗмне 
Ярса ҫунтарнӑ ирхине 
Тёрме ӳстернӗ ҫеҫкене...

XXII

„Ҫав ҫеҫкене ӗнтнё пекех 
Хӗвел пӑхса мана текех 
Ҫунтарчё; ырнӑ пуҫӑма 
Анранӑ хыҫҫӑн уҫӑлма 
Пытартӑм курӑксем ӑшне;
Ырхан ҫулҫи, ӗне-ӗне 
Типсе кайса йёпленнӗскер,
Ман ҫамкана явӑнчё-ҫке 
Кӑшӑл пекех, тӑпра питех 
Хӗрсе сывларӗ ман пите.
Ш ур ту сӑмсахӗсем ҫинче 
Юхатчё пӑс, ҫинҫен-ҫинҫен 
Вёҫетчёҫ вут хёлхемёсем,
Вилес пек шӑплӑх хёстерсе 
Анранӑ шӑрӑх ҫут тёнче 
Пёр карӑш кӑшкӑрса ярсан,

35



Е шӑрчӑк черё юрласан, 
Итлӗттӗмччё. Ҫӑлшывё те 
Сасне парсанччӗ... Ҫук! Ҫӗрте 
Ҫӗлен анчах хыт-хурана 
Чӑштӑртатса хуллен кӑна 
Шуса, ылттӑн тыттарнӑ ҫёҫҫӗн 
Аври пек ҫурӑмпе ҫиҫсе 
Кӗрпекленен хӑйӑр ҫинче 
Типтер кайса, виҫ ункӑллй 
Пулса вылярё кӑмӑллӑн, 
Пӗҫернӗ пек сике-сике,
Вӑл кукӑр-макӑр йӳплешке 
Пулса хӑтланчӗ, инҫетре 
Пытанчӗ лӑпкӑ вӗтлӗхре.

XXIII

Пёр йёр те ҫукчӗ пёлӗтре, 
Таса та ҫутӑ. Икё ту 
Пӑс витёр хуралса матур 
Ларатчӗҫ. Пирӗн монастырь, 
Пит инҫетрен йӑлтӑртатса, 
Хӳме шӑлне йӑлт кӑтартса, 
Пӑхатчӗ ту аяккинчен.
Чи аялта утравсене,
Вёсен ем-ешёл курӑкне
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Ик айккинчеи ыталаса 
Ҫӑп-ҫӑмӑл, туслӑ калаҫса 
Чупатчёҫ Арагвӑпа Кура, 
Малтан иртетчӗҫ катара. 
Тӑма хӑтлантӑм: хуп-хура 
Хуралчӗҫ куҫӑмсем, вара 
Пурте пӑтрашрӗ таврара. 
Кӑшкӑрӑттӑм: чёлхем типсе 
Пӗр сассӑр юлчӗ хӗсӗнсе. 
Вилес пек пултӑм, аташса 
Эп куртӑм ҫам пек тамаша: 
Пёр тарӑн шывӑн тёпӗнче 
Выртап пек, ӑнланми тӗнче 
Иӗри-тавра. Ман кӑкӑра 
Типсе ӗнтӗхнине кура 
Пёр евӗр сивё шыв юхсан, 
Ҫипетлё пулчё кӑмӑлтан,
Ӑна ёҫмесёр юласран 
Шиклентӗм ыйхӑ пусасран. 
Манран ҫӳлте, шыв ҫийёнче 
Пёри теприйён хыҫӗнчен 
Хумсем чупаҫҫӗ. Сар хёвел 
Мана хёртмесӗр теветкел 
Шевле сапать шыв витёрех, 
Вӑл уйӑхран та хитререх, 
Кӗтӳ кётӳпе пулӑсем



Хӑш чух выляҫҫӗ вӑйӑсем. 
Аса илетёп эп пӗрне,
Чи ырӑ хӳхӗм пуллине: 
Манпа чиперччӗ, ҫурӑмӗн 
Хуппийӗ ылтӑнлӑ хӗмӗн 
Ҫунатчё. Манӑн пуҫ ҫинче 
Ҫак пулӑ темиҫе хутчен 
Ҫӳрерӗ йӑпӑрт ҫеҫ чечен, 
Ун симӗс куҫӗсем темле 
Хитреччӗ те тӗлёнмелле,— 
Халь те манмастӑп эп ӑна, 
Кӗмёл саспа пӑшӑлтатса 
Пёрре калатчё йӑпатса, 
Тепре юрлатчё,хӑш чухне 
Тататчӗ хӑйӗн калавне.

Калатчӗ вӑл; чипер ачам, 
Эс юл манпа кунта, 
Шывра ыр пурӑнӑҫ анчах, 
Пит канлё сулхӑнта.-

Йӑмӑксемпе пуҫтарӑнса, 
Пӗр ушкӑн ташлӑпӑр,— 
Тётреллӗ куҫ-пуҫна уҫса 
Вӑйна хӑпартӑпӑр.



Эс ҫывӑр! Вырӑну ҫемҫе, 
Сан тӑрӑ тум ҫире...
Ҫул иртӗ, шӑвёҫ ёмӗрсем 
Илемлӗ тёлӗкре.

Эх, савнӑ чунӑм, пытармас, 
Шыв юхӑмне, хам пурнӑҫа 
Юратнӑ пек, сана, тунмас, 
Юратрӑм эпӗ, ыр ачам...

*
* Н=

ВМрах итлерӗм юррине, 
Шыв юхӑмё хӑй сассине 
Ҫав ылттӑн сар пулӑннипе 
Пёрлештерсе янратнӑ пек 
Эп туйрӑм. Тухрӑм манӑҫа, 
Тёнче ҫухалчӗ куҫӑмран, 
Аташнӑ ӑссӑр шухӑш ман 
Паркайрё халсӑр ӳтёме.

XXIV

Мана тупсан, мӗн пулнине 
Хӑвах пёлетён ыттине.



Пурне те тӗрӗс, уҫҫӑнах 
Каларӑм, пӗтрё ман сӑмгх.
Суя таврашё ҫук, чӑнни. 
Анчах’ мана шанатӑн-и, 
Шанмастӑн-и,—мана пӗрех, 
Анчах ман сивё ӳт-тире 
Тӑван ҫӗршывӑмри тӑпра 
Йышӑнманни ман шухӑшран 
Тухмасть, ҫак тёксӗм хӳмесен 
Таврашӗнче асапӑмсем 
Епле пулса иртни ҫинчен 
Асилмӗҫ, пёлмёҫ ман ҫинчен.

XXV

„Атте, сыв пул та алӑ пар... 
Ман алӑра ҫунать кӑвар... 
Кӑвар >ӗлхемё кӑкӑрта 
Пытаннӑ ҫамрӑкран, унта 
Тек ҫимёҫ ҫук, хӑй тёрмине — 
Ман ӑшчике те чӗрене 
Ҫунтарчӗ, канӑҫлӑ ҫёре,
Тӑпра айне пӗр вёҫсӗрех 
Канма каять, леш тёнчере 
Таса пёлӗт ҫинче ҫӑтмах 
Тупма пултарё чун, анчах



Тӑван ҫёршывӑмра ача 
Чухне чёнкӑ тусем ҫинче 
Вылянӑ ирӗк ҫӗрсенче 
Пӗр-ик минут кӑна пулма 
Майсем килсен, ҫётмахӑма 
Унта пулас килленёве 
Параттӑм унӑн выранне.

XXVI

„Шӑнах вилес патне ҫитсен, 
Ана вӑрах кӗтмӗн,— ӗнен,— 
Тӳрех мана сад-пахчине 
Ик шур акаци тём айне 
Илсе кайтар. Унга таса 
Уҫ сывлӑш, курӑк ҫӑралса 
Ӳсет, ҫулҫи вылять савса 
Хӗвел ҫинче ылттӑнланса. 
Ҫав вырӑна эс вырттарсам, 
Чи юлашки хут эп туям 
Кӑвак кун ҫуттине. Ӑнлан,— 
Кавказ та курӑнать унтан! 
Тен вёл ҫӳлтен, тӑррисенчен 
Нӳр ҫилпелен юлашкинчен 
Салам ёсатё ман пата...
Вилес чухне эп хам ята



Аса илсе сасартёк, тен, 
Асённине, тӑван ҫынсен 
Сассисене пёрре илтсен,
Е тусӑм, е тӑван пичче 
Вил сив тарне ҫамкам ҫинчен 
Шёлса, чипер ҫӗршыв ҫинчен 
Ҫурма саспа юрлать— тесе 
Эп шухӑшлӑп... Хёпёртесе, 
Асра тытса эп никама 
Ылханмӑп, хупӑп куҫёма!..“
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