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ЛЕНИН
Эп чуллӑ сӑрт хысакӗнче тӑраттӑм 
Тӗтреллӗ тинёсӗн тӳремлӗхӗ ҫине пӑхса. 
Шавлатчӗ ҫеҫ татти-сыпписӗр тинӗс 
Хаяр хумсем йӑтса ҫав чуллӑ сӑрт тавра. 
Хӗвеллё кун ҫути тӑвӑл амакӗнче сӳнетчё.
Пёр шавлӑ тинӗс варринче кӑна, 
Таҫта-таҫта лере, сӗм инҫетре 
Ҫап-ҫут ҫиҫсе тӑратчё ман умра 
Телейпеле ҫут савӑнӑҫ утравӗ.
Ҫак чуллй сӑрт хысакӗнче тӑракансем 
Пурте ман пек телейсёр этемсемччӗ. 
Пайтах, пайтах телей утрав ҫине пӑхса 
Вёсем Хёвеллӗ Ҫӗршыва куҫма пикеннӗ.
Анчах хаяр сив тинӗс авӑрӗ ҫилпе 
Ҫёкленнё те — пурне те ахрата путарнӑ; 
Телей шыран этемсене асап сунса 
Чунсем тухичченех чёр тамӑкра ҫунтарнӑ.,.
Телейлӗ эпёр! Пирӗн тӗлӗшрен 
■Пёр харсӑр, паттӑр Капитан тёлпулчӗ.
Пире вӑл хӑй кимми ҫине лартса 
Тамӑкри пек вёрен хумсем урлах 
Ҫав Савӑнӑҫ утрав ҫине илсе ҫитерчӗ. 
Телейлё эпёр!

1940.



С Т А Л И Н

Ырӑ кӑмӑлпа сассӑма уҫам,
Ирёк кёвёпе юрлама пуҫлам.
Мухтаса юрлам хам ҫёршывӑма, 
Мухтаса юрлам аслӑ Сталина. 

Мухтав!
Мухтав сана, юратнӑ Сталин,
Пётём халӑхӑн ҫутӑ ҫӑлтӑрё!

** *
Иртнё пурӑнӑҫ пит асаилӑччё, 
Мӑшкӑлпа куҫҫуль ҫеҫ хуплатчӗҫӗ. 
Ун чухне пире ёмӗр анлЗшё 
Пусмӑрпа инкек сӑнчӑрланӑччё. 
Пусмӑрпа инкек сӑнчӑрланӑччё — 
Аманса чёре суранланнӑччё. 
Тырпулли ҫитмест *— хырӑм выҫаччё, 
Тумтирри витмест — чуна сивӗччӗ... 
Тавтапуҫ сана, тӑван аттемӗрҫём,
Ҫав чураллӑха ҫапса ватнӑшӑн! 
Тавтапуҫ сана, аслӑ ленинҫӑ, 
МЗшкӑлтан пире ҫӑлса хатарнӑшӑн!

** *
Юнлӑ тарпала исленеттёмёр, — 
Пуянсен мулне ӳстереттёмёр.
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Татӑк ҫӑкӑршӑн тертленеттёмӗр, — 
Куҫҫульпе ӑна йӗпететтӗмёр. 
Пурӑнаттӑмӑр выҫҫӑн-тутӑллӑн, 
Хёвелпе ҫутта кураймастӑмӑр. 
Кутамкка ҫакса, ҫул ҫине тухса, 
Телейӗмёре шав шыраттӑмӑр...

Тавтапуҫ сана, тӑван аттемӗрҫём, 
Телее тупма ҫул кӑтартнӑшӑн! 
Тавтапуҫ сана, аслӑ ленинҫӑ,
Ҫав телейлёхе пире панӑшӑн!

Кулаксем, пупсем, мулхуҫийӗсем 
Ҫын юнне ӗҫсе иртӗхетчёҫё. 
„Сарлака мухтавлӑ РоссийӑмӑрР— 
Теейсе пире илӗртетчӗҫӗ.
Ҫав „мухтавлӑхра0 ӗҫҫыннийёшӗн 
Тёрмери пекех сывлӑш нӑчӑччё; 
Темиҫе мёльюн хура халӑхшӑн 
Тамӑкри пекех чуна тӑвӑрччӗ...

'Гавтапуҫ сана, тӑван аттемёрҫём, 
Ҫав тёрме ҫуртне ватса тёкнӑшӑн! 
Тавтапуҫ сана, аслӑ ленинҫӑ, 
Ёҫҫыннисене пурнӑҫ панӑшӑн!

** *
Сан ятна савса пур ёҫҫыннисем 
Шӑпчӑкран ӑста юрӑ хучёҫё.
Ҫав ӑста юрра сан умна тӑрса 
Кӑмӑла уҫса шарантарчёҫӗ.



Тавтапуҫ сана, аслӑ ленинҫӑ, 
Пётём халӑхӑн ҫутӑ ҫӑлтӑрё! 
Пирӗн пурнӑҫа илемлетрён эс, 
Пур этемсене тӑванлатрӑн эс.

*%: *
Эс ертсе пыран аслӑ ҫул ҫинче 
Йӑлкӑшса ҫунать мёльюн хӗвел, 
Ешерсе ӳсет мӗльюн чечек, 
Хаваспа тапать мёльюн чӗре!
Пур этемлёхе телей патӑн эс,— 
Сан ятна мухтать мёльюн чёлхе!

Тавтапуҫ сана, тӑван аттемёрҫём, 
Мёлыон хёвел ҫутӑлтарнӑшӑн. 
Тавтапуҫ сана, аслӑ ленинҫӑ, 
А^ёльюн чечек ешерттернӗшён! 

Мухтав!
Мухтав сана, юратнӑ Сталин, 
Пӗтём халӑхӑн ҫутӑ ҫӑлтӑрё!

1936.
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X Ӗ В Е Л

Ҫурхи хӗвел ҫуттӑн курӑнать, 
Пётём ҫут тёнчене ӑшӑтать.
Ҫурхи хёвелрен те хёлхемлӗрех 
Сталин атте пире ӑшӑтать.

Ёнтӗ мёнсем нумай, мёнсем нумай? 
Хӗвел ҫинче ҫиҫен мерчен нумай. 
Аслӑ Сталин атте тивлечӗпе 
Кашнин чӗрийёнчех телей нумай.

Колхоз пахчи ҫине хӑрпӑк ҫумӗ, 
Чечек ҫеҫке ҫурни кӑлӑх пулмӗ. 
Хамӑр Сталин атте тивлечӗпе 
Тёнче ҫути курни кӑлӑх пулмё.

Чӗкеҫӗсем аслӑк, ай, тӑрринче, 
Вӗҫевӗсем пӗлӗт хушшинче.
Сталин атте куҫӑм, ай, умӗнче, 
Сӑмахӗсем чёре ҫумёнче.

1939.
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Ш А Н ЧӐ КЛӐ  ХУРА Л

1
Ҫилё ахӑрать-и,
Тӑвӑл ҫывхарать-и,
Аслати кёрлет-и сёмсёр тухӑҫра,— 
ПурсӑмЗр та сыхӑ,
Пурсӑмӑр та хатёр
Тӑшмана ҫёнмешкён пур ҫапӑҫура.

Эпӗр хатёр, пурте сыхӑ, 
Шанчӑклӑ хурал.
Ҫёнӗ пурнӑҫшӑн, ҫӗршывшӑн 
Ҫӗкленет вӑй-хал!

2
Пурӑнмашкӑн ирёк,
Вӑйхалӑмӑр ҫирӗп,—
Тӑшман сӑхланаймё пирён пурнӑҫа. 
Шанчӑклӑн тӑратпӑр,
Ҫёршыва сыхлатпӑр,
Тёлбрмест самант та паттӑр Хёрлё Ҫар.

Эпёр хатёр, пурте сыхӑ, 
Шанчӑклӑ хурал.
Ҫёнё пурнӑҫшӑн, ҫёршывшӑн 
Ҫёкленет в0й-хал1
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3.
Юхтӑр шухӑ юрӑ 
Аслӑ ҫёршыв тӑрӑх;
Хулара, ялта та кашни шахтёрах 
Ҫёнтерӳ ялавё —
Ҫулпуҫӑмӑр Сталин
Улӑп пек тӑрать-ҫке аслӑ вахтёра.

Эпёр хатӗр, пурте сыхӑ, 
Шанчӑклӑ хурал.
Ҫёнё пурнӑҫшӑн, ҫёршывшӑн 
Ҫёкленет вӑй-хал!

1940,



ЙӖНЕРЛЕ УТНА ЭС, КАЧЧА!

Йёнерле утна эс, каччӑ, 
Урхамах ҫине утлан! 
Паттӑрсем паян тухаҫҫё 
Ҫёнтерӳллё похода.

Паттӑрсем паян тухаҫҫё 
Хӗвелпе тупа тума, —
Аслӑ Сталиншӑн, ҫӗршывшӑн 
Ҫапӑуса чыса тухма.

Йёнерле утна эс, каччӑ, 
Урхамах ҫине утлан! 
Тусусем сана ӑсатчӑр 
Ҫапӑҫмашкӑн улӑпла.

Йёнерлерё ҫамрӑк каччӑ 
Йёс таканлӑ ҫӑрхине.
Шурӑ тутӑр сулкалаҫҫӗ 
Тусёсем халь ун енне:

„Уйрӑлмашкӑн вӑхӑт ҫитрё... 
Ҫёнтерӳ, телей — сана“ . 
Урхамахё тапса-сикрӗ,
Ҫил вёҫтерчӗ тусана.
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Пинён-пинён ыткӑнайрёҫ 
Вут чёреллё йӗкётсем. 
Шурӑмпуҫё шупкалайрӗ, 
Кёренленчёҫ пӗлётсем.

Эпӗр ҫирёп, эпёр хатӗр: 
Аслӑ Сталин хушсанах 
Паттӑр Ҫарӑмӑр аркатё 
Пӗтём ирсӗр тӑшмана! 

1940.



ТО ЛЕДО  Х Ӗ РӖ С ЕН  ЮРРИ

Талавер хёвелё шӑрӑх, 
Талавер тӳпи шенкер. 
Талавер ҫёршывб тӑрӑх 
Паттӑрсем иртеҫ гшншер.

Вӑйлӑ тӑвӑл пек, хаяррӑн, 
Капланса килеҫ вёсем. 
Хёҫсене ҫап-ҫут хӑйразӑ, — 
Тӑшмана пыраҫ пӳлсе.

Унта манӑн чун савни те 
Вёҫтерсе пырать утне. 
Тӑшмана вӑл хуса ҫитб, 
Татса ывӑтб пуҫне.

Арӑслан пек вӑл кбрешё 
'Гӑшманпа тёл пулас чух. 
Кӑварланнӑ вут чбрешён 
Урӑх ёмёт пулас ҫук.

Тен, вӑл сарӑмсӑрӑн вилё 
Ирсбр тӑшман аллинчен. 
Ман пата, тен, хыпар килб 
Тусӑм вилӗмб ҫинчен...



Вара эпё хам ҫёкленӗп, 
Пухӑп ҫиллём хӑватне; 
Урхамах пек ут йӗнерлёп, — 
Тупӑп тусӑм кинжалне.

Тупӑп эпё унӑн харсӑр 
Алли тытнӑ пӑшала. 
Вилёмрен те хӑрамасӑр 
Ҫитсе ҫапӑп тӑшмана.

Ун чухне эп юрӑ хывӑп 
Тусӑм вилёмӗ ҫинчен.
Вёл юрра мӗнпур Толедо 
Юрлӗ кӑмӑл туличчен.

Ҫавӑ юрӑ вут хёлхем пек 
Шанчӑк кӳрӗ чёрене...
Юрӑпа ҫӳлех ҫёкленӗ 
Хёрлё ялав хӗмленсе.

Вӑл ялав ҫине ӳкерёҫ 
Ылттӑн-кӗмӗл тӗрӗпе: 
„Пролетарисем, пёлешёр 
Пётём ҫёрӗн чӑмӑрпеГ*

1936.
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Шурӑ-шурӑ кӑвакарчӑн,
Ма вёҫетӗн пёр пӗччен?
Мӗн шыратӑн ирён-каҫӑн 
Кӑвак пёлӗт тӳпинче?
— Ах, вӗҫетёп эп, йӗретёп, 
Вут ҫунать ман ӑшӑмра: 
Хурчӑка тытса аркатрӗ 
Манӑн савнӑ мӑшӑра! — 
Шурӑ-шурӑ шур аппаҫӑм,
Ма салхуллӑн эс ларан? 
Куҫӑнтан мерчен куҫҫулё 
Ирён-каҫӑн юхтаран?
— Ах, ларатӑп эп, йёретӗп, 
Вут ҫунать ман ӑшӑмра:
Юнлӑ вӑрҫӑра вёлерчёҫ 
Манӑн савнӑ мӑшӑра!..
Ан йёр, ан йёр, шур аппаҫӑм, 
Ан юхтар ҫут куҫҫульне. 
Ҫилҫунат ут йёнерле те 
Тухса вӗҫ тӑшман ҫине; 
Нимён шиксӗр, ҫёнтерӳллён 
Аркантар эс вёсене.
Пуҫне хунӑ мӑшӑрушӑн 
Ҫакӑ пулӗ ыр парне!

1938.

ШУРӐ кӑвакарчАн
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ХУРА УРХАМАХ

Колхоз хура лаши хыт кӗҫенет, 
Нёс таканпа чавса ҫӗр тёпретет. 
Ворошилов ҫарне каяс тесе 
Ҫёр тёпретет колхоз хура лаши.

Колхоз маттур каччи ут йёнерлет, 
Хура урхамахпа ҫил вёҫтерет.
Чаплӑ кавалерист пулас тесе 
Ҫил вӗҫтерет маттур колхоз каччи.

1937.



П О Р Т Р Е Т

Кёмёл ҫёрё пулчё, ҫутӑ пулчё,
Cap хёрсене пулчё юрӑхлӑ.
Манӑн савнӑ тусӑм — хура куҫӑм 
Хёрлё Ҫара пулчё юрӑхлӑ.

Ҫӳлелле те пӑхрӑм, хай, сӑнарӑм: 
Уйӑх тӑхри улттӑ ҫаврӑнать... 
Шухӑшларӑм-пӑхрӑм, тунсӑхларӑм, — 
Ҫамрӑк пуҫра шухӑш ҫаврӑнать...

Тӑри вёҫсе килнӗ, илтрёр пулӗ,
Хире чёп кӑларнӑ, куртёр пуль.
Савни портрет ячё, илтрёр пулё, 
Умне орден ҫакнӑ, куртйр пуль.

1937.
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ШУРӐ ҪЁМӖРТ
Хёр юрри1

Вӑштӑрах та вӑштӑр, ай, лӑпкӑ ҫил, 
Ҫёмёрт ҫеҫкисене татса ан ил. 

Ҫеҫкелентёр шурӑ ҫӗмӗрт,
Ш ур пӗркенчёк витёнсе,
Пӗве ҫитнё cap хӗр евёр 
Лӑпкӑн-лӑпкӑн чӳхенсе.

Шупкалать-ҫке ҫёмёрт чечек типсен, 
Салхуланнӑ cap хӗр пекех иккен... 

Асгутарчё шурӑ ҫӗмёрт 
Савнӑ тантӑшӑм ҫинчен. 
Уйрӑлсаччё иккӗн эпёр 
Ун тивлетлё хӳттинче.

Вӑштӑрах та вӑштӑр, ай, лӑпкӑ ҫил, 
Тантӑшӑмран салам эс илсе кил. 

Пахчари шап-шурӑ ландыш 
Сывлӑмпа питне ҫӑвать. 
Хураллать ман савнӑ тантӑш 
ХамЗр аслӑ ҫёршыва.

1939.

1 Ив. Ивникпа пӗ рле ҫыонӑ.
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ТАРАЙ ТУТРИ

Тарай тутрин хӗрри ҫыруллӑ, теҫ, 
Пёр ҫыруне халех вуласчё ман. 
Вӑл ҫырӑва халех вуламасан, 
Пурҫӑн ҫырун тёрри хуралмё-ши?

Вуник пике пёрле халь ӑмӑртаҫ, 
Ӑмӑртура мала тухасчё ман. 
Ӑмӑртура мала тухаймасан,
Колхоз пикин ячё хуралмё-ши?

Колхоз ҫаранёнче, ай, виҫ паккус, 
Пёрне хамах ҫулнӑн, ай, туйӑнать. 
Хам ҫулнӑ паккусне хам пухмасан 
Ёҫкунёсем сая, ай, каймёҫ-ши?

Ҫакӑн чухлё маттур йёкёт ҫинче 
Савни стахановец пулса ёҫлет. 
Маттур стахановца юратмасан 
Колхоз пикин ячё, ай, каймё-ши?

1937.
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Ю Р Ӑ

Колхоз пахчийӗнче ҫӳре-ҫӳре 
Ҫырла сапакисем суйларӑм эп; 
Ҫырла сапакисем суйларӑм эп, 
Ҫиесшӗн мар, шӑршне пӗлесшён.

Ентер вӑрманӗнче ҫӳре-ҫӳре 
Маттур cap ачапа вылярӑм эп; 
Маттур cap ачапа вылярӑм эп, 
Каясшӑн мар, ӑсне пёлесшӗн.

Чӳречерсем ҫинче, куссуй ҫинче 
Шурӑ пурҫӑн тутри хут ҫинче. 
Унӑн тёс каяспа каймассине 
Тыткаласа пӑхсах чухларӑм;
Тусӑм савассипе савмассине 
Мӑшӑр куҫпа пӑхсах чухларйм.

Шурӑ сӗтел ҫитти мёншён хитре? 
Арки вёҫне чёнтёр тытнӑран.
Арки вёҫне чӗнтёр тытнӑран мар, 
Шерепине пурҫӑн сыпнӑран. 
Шерепине пурҫӑн сыпнӑран мар, 
Сётел ҫине сарса хунӑран.'
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Хамӑрах та савни мёншӗн хитре? 
Куҫ айёпе вӑрттӑн пӑхнӑран.
Куҫ айӗпе вӑрттӑн пӑхнӑран мар, 
Шӗлепкине чалӑш лартнӑран. 
Шӗлепкине чалӑш лартнӑран мар, 
Кӑкри ҫине орден ҫакнӑран!

1937,
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АТӐЛЁСЕМ АНЛӐ

Атӑлӗсем анлӑ, шывӗ тӑрӑ,
Урхамаха мӗншён шӑварам мар? 
Ҫёршывӑмӑр аслӑ, пурнӑҫ ирӗк,
Пӗр савӑнса мӗншӗн юрлам мар?

Ларассӑм ҫук ҫыран, ай, хӗрринче 
Ҫӳлтен кимӗ шуса аниччен.
Парассӑм ҫук тӑван ҫӗршывӑма 
Нимле хаяр тӑшман аллине.

Авӑтать-ҫке куккук, юрлать шӑпчӑк 
Чӑрӑшпала йёлме хушшинче. 
Савӑнать-ҫке чунӑм, юрлать чёрем 
Ырлӑхпала телей хушшинче.

Акӑшӗсем шурӑ, тӑрни кӑвак,
Мёншӗн кайӑк тесе калас мар?
Хам ҫуралнӑ тӑван ҫӗршывӑма 
Мӗншён анне тесе калас мар?

Укӑлчара текех талпиҫен ҫук, 
Пулсассйн та йӗппи чикес ҫук.
Ман чӗрере текех куҫҫулӗ ҫук, 
Пулсассӑн та хурлӑ пулас ҫук.

21



УкЗлча та тулне кантӑр акрӑм, 
Салакайӑк лармин юрӗччё.
Сирён ума тӑрса эп юрларӑм, 
Сивё сӑмах тивмин юрёччё.

Укӑлча та тулне шур юр ҫумӗ, 
Ҫулсӑр-йӗрсёр ҫӳрен пёри пулмӗ. 
Хамӑр Сталин атте тивлечӗпе 
Ӑраскалсӑр ҫӳрен пёри пулмӗ.

1939.
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Ш УР АТӐЛТА АКАш  ЯРӐНАТЬ

Шур Атӑлта акӑш ярӑнать,
Ҫамрӑк пике евбр курӑнать.
Ай-хай-ах, савниҫӗм, хура куҫ,
Ҫавӑ шурӑ акӑш эсӗ мар-ши тетбп?

Хурӑнлӑхра шӑпчӑк юр-юрлать,
Пике сасси евбр туйӑнать,
Ай-хай-ах, савниҫём, хура куҫ,
Ҫавӑ сарӑ шӑпчӑк эсб мар-ши тетбп?

Сад пахчинче мӑкӑнь ҫурӑлать,
Пике тути евбр туйӑнать.
Ай-хай-ах, савниҫём, хура куҫ,
Ҫавӑ хитре мӑкӑнь эсӗ мар-ши тетбп?

Чӑн тӳпере ҫӑлтӑр ҫутӑлать,
Пике куҫб евӗр йӑлкӑшать.
Ай-хай-ах, савниҫём, хура куҫ,
Ҫавӑ ҫутй ҫӑлтӑр эсб мар-ши тетбп?

1938.

23



С А Р Ӑ  Х Ӗ Р

Сарӑ хёр, сарӑ хӗр,
Тух-ха урама!

— Мӗн тума?
— Юрӑ юрлама.

Сарӑ хёр, сарӑ хёр,
Тух-ха лӑпама!

— Мӗн тума?
— Сӑвӑ калама.

Сарӑ хёр, сарӑ хёр,
Тух-ха уҫланка!

— Мӗн тума?
— Вӑйӑ пуҫлама.

Сарӑ хӗр, сарӑ хёр,
Тух ман патӑма!

— Мён тума?
— Хыттӑн чуптума.

Сарӑ хӗр, сарӑ хёр,
Ма чӗнместён эс?

— Ой, хӑрап, вӑтакап: 
Улталасшӑн эс!

1940.
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Ю Р Ӑ
— Савни, сана юратнипе мён парам эп: 
Асӑнмалӑх кёмӗл ҫёрё халалам-и?
— Ай-ай, савни, ытла сӗре ан калаҫ-ха: 
Юратнипе кӗмӗл ҫӗрё халаллаҫҫи?

— Савни, сана юратнипе мён парам эп: 
Ҫут ҫӳҫелӗ пурҫӑн тутӑр халаллам-и?
— Ай-ай, савни, ытла сӗре ан калаҫ-ха: 
Юратнипе пурҫӑн тутӑр халаллаҫҫи?

— Савни, сана юратнипе мён парам эп: 
Виҫ хурталӑ саттин саппун халалам-и?
— Ай-ай, савни, ытла сӗре ан калаҫ-ха: 
Юратнипе саттин саппун халаллаҫҫи?

— Савни, сана юратнипе мён калам эп: 
Ҫумна ларса пилёкёнтен ыталам-и?
— Ай-ай, савни, ытла сӗре ан калаҫ-ха: 
Юратнипе пилёкрен ҫеҫ ыталаҫҫи?

— Савни, сана юратнипе мён тӑвам эн: 
Ҫӳхе кӑна тутусенчен чуптӑвам-и?
— Ай-ай, савни, юрату сан чёререх мён, 
Чупту эппин! Анчах асту... ҫепӗҫреххӗн!

1938.
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МАЛТАНХИ Ю РАТУ

Кашнин хӑйне ӑс-хакӑл, 
Кашнин хӑйне чёре.
Савса курса эп акӑ 
Хёре вунвиҫҫӗрех.

Ҫунаттӑм уншӑн эпӗ 
Чунтан та чӗререн.
Ун ҫут сӑнне хӗвел пек 
Кураттӑм кунсерен.

Тухатчӗ ман ума вӑл 
Тухъя-теветпеле,
Таса та тараватлӑ—
Ҫап-ҫут ӗмётпеле.

Тухатчӗ ман ума вӑл 
И к витрине йӑгса, 
Пӳрнипеле юнавлӑн 
Мана кӑшт хӑтӑрса:

— Асту, ан ашкӑн, шӑллӑм, 
Айван-ха ес савма.
Тёнче вӑл— кашкӑр шӑллӑ, 
Пёлеймён эс ҫавна...



Савса курман теместёп 
Хам ёмёрте хёре.
Пёрне кӑна манмасть тек 
Ман канӑҫсӑр чёрем.

Ку юрату хӑвачӗ 
Ҫиҫет ёмӗр сӳнми.
Хӗрӗн тивлетлӗ ячӗ— 
Асран кайми Нарспи!

1У40.



ҪАМРӐК ПИКЕНЕ
Ҫамрӑк мар эп... Иртнӗ вӑтӑртан та,
Эсӗ ҫирӗм патне пикенен.
Ҫавӑнпа кӑштах ак пӑшӑрхантӑм:
Ма тӗл пултӑм ҫамрӑк пикене?

Кӑмӑлна эп санне чухлаймарӑм,
Тен вӑл йӳҫӗ эрехлех хёрхӳ?
Тен ҫунса кӗлленекен кӑварӑн 
Хӗлхемне ҫеҫ сапё сан чёрӳ?

Анчах сисрӗм: хӑть епле пулсан та 
Мӑшӑр мар эп ҫирӗмри хёре.
Иртетех кун-ҫул, мёскер тӑватӑн? 
Ватӑлмасть ҫеҫ сисӗмлё чёре!

Ҫук, пӗлмест вӑл пӗртте пусӑрнмашкӑн, 
Чикки ҫук чӗрен юратура.
Пурнӑҫ ҫеҫ хушать кӑшт лӑпланмашкӑн 
Шухӑ пуҫ шуралнине кура...

Эс ҫапах мана тепре курс^ссӑн 
Ан вӑтан, сӑлтавсӑр ан хӑра.
Хурапа шурра курса пӑхсассӑн 
Ху та ҫитӗн час ак вӑтӑра.
1939.
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Чӗре тулличчӗ кӑмӑлӑм... 
Мёншӗн вӑркать-ши тӑвӑллӑн 
Ҫак лӑпкӑ ир?
Элле уйӑрлмаллах парши 
Ҫулӑмсӑрах ҫунатпӑр-ши 
Санпа эпир?
Тӗлпултӑмӑр, паллашрӑмӑр, 
Пӗр-пӗринпе туслашрӑмӑр 
Хӑналлӑха.
Паян ёнте: «Сывпул!» тесе 
Манран уйӑрӑлан эсӗ 
Яланлӑхах...
Уйӑрӑлатӑн, тусӑмҫӑм, 
Ҫампа-ҫке пуҫӑм усӑнчё 
Салхуллӑн ман.
Анчах ӑҫта ҫитсессӗн те 
Хӑвна юратнӑ туссене 
Нихҫан ан ман.
Аҫтан пӗлес-ха: пурӑнӑҫ 
Ҫулсем татах тен курнӑҫӗҫ? 
Ун чух вара 
Эп мён тери юратнине 
Хӑвах ӑнланӑн, тусӑмҫӑм, 
Сӑмахсӑрах.»,
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Ҫак сехетре мӗнех калам? 
Уйарӑлатӑп санпалаи 
Куҫҫульсёрех.
Сывпул, сывпул, чёрем уҫҫи, 
Ҫитес ҫӗре телейлё ҫит!—■ 
Теетӗп ҫеҫ.

1939.
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Ш У Р Ӑ  р о з а

Эпӗ тухрӑм пахчана 
Шурӑ роэа пуҫтарма.
Уйӑх тулнӑ тахҫанах, 
Уйӑх—ылтӑн кустӑрма.

Эпӗ пӑхрӑм тӳпене,
Куртӑм тёпсёр пӗлёте. 
Ш упка уйӑх чӳхенсс 
Хумхантарчё ёмёгс.

Эиё тухрӑм урама 
Чун савнипе ҫӳреме.
Савнӑ тусӑм, хура куҫ, 
Хыптарать ман чёреме.

Эпё патӑм тусӑма 
Шурӑ роза пиллесе:
— Савнӑ тусӑм, хура куҫ, 
Кӑмӑла эс тек ан хуҫ!

1939.
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Уйӑх ҫутӑ, пит те ҫутӑ... 
Анчах уйӑх ҫуттине 
Тапхӑр-тапхӑр хупӑрлаҫҫӗ 
Хура пӗлӗтлӗ каҫсем.

Хӗвел ҫутӑ, пит те ҫутӑ..* 
Анчах уыӑн ҫуттине 
Ушкӑн-ушкӑн хупӑрлаҫҫё 
Салху йывӑр пёлӗтсем.

Уйӑхран та, хёвелтен те 
Маншӑн эсё ҫутӑрах,
Ма тесессӗн,— йӑлкӑшатӑн 
Чӗреҫёмре яланах!

193Р.
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** *

Ирхине эп тухрӑм,
Шуҫӑм куртӑм...
Ҫавӑ шуҫӑм эсё пулӗ терӗм, 
Чунӑм—хура куҫӑм!

Кӑнтӑрла эп тухрӑм,
Хёвел куртӑм...
ҪавЭ хёвел эсё пулё терём, 
Чунӑм—хура куҫӑм!

Каҫхине эп тухрӑм,
Уйӑх куртӑм...
Ҫавӑ уйӑх эсӗ пулё терём, 
Чунӑм—хура куҫӑм!

1938.
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С П И Ч К А

Ыт-ахальрен кӑна, чӑрт! тутарса,
Эс шурӑ шӑрпӑка сёрсе тивертрӗн. 
Кӑвак-кӗрентерех ҫулӑмпала 
Вӑл ялкӑшса кӑвар та пулчё акӑ,
Хура кӑмрӑк пулса та авкаланчӗ...

Эс те ҫунан, гӑван, эп те ҫунап,— 
Анчах этемён ҫутӑ пурнӑҫне 
Хай ҫак коробкӑри шӑрпӑк манир 
Ыт-ахальрен кӑна ҫутса яман-тӑр.
Ҫампа санпа ман пурнӑҫӑн ҫути 
Ҫунса кӗлленнӗ шӑрпӑк пек ан пултӑр.

Вӑл пултӑр ҫут хӗвел пекех ялан 
Ҫап-ҫутӑ та, тӳсме те ҫук вёри, 
Ҫутаттӑр вӑл пин-пин ҫынсен чунне, 
Тасаттӑр вӑл пин-пин ҫын чӗрине, 
Уҫайтӑр вӑл пин-пин ҫцн кӑмӑлне!

1940.
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ХӖЛ Ҫ Ы ВХАРАС  УМЁН

Юрий Зайцева

Хёл ҫывхарӗ, тетӗн эсё, 
Ӑнланап сана, юлташӑм,
Мён каласшӑн эс мана:
Юрпала ҫёр витёнсессён,
Ешёл чечексем пухмашкйн 
Тек ҫӳреймён вӑрмана.

Кёр иртсе хӗл ҫитнӗҫемӗн 
Пахчари ем-ешӗл хурӑн 
Ҫулҫине тӑкса пасарӗ.
Пёр-пёр ир эс те кичемён 
Ансӑртран хӑвах тен курӑн: 
Сан пуҫу та кӑвакарӗ...

Анчах хёл кунне пӑхмасӑр, 
Шуралан пуҫна усмасӑр,
Хӑвӑн шухӑ чӗрӳпе, 
Пархатарлӑ ёҫӳпе 
Эсё пулӑн ёмӗр яшӑ,
Чи хӗрӳллӗ йёкёт пек|



ПО ЭТАН Ю ЛАШ КИ ЮРРИ
(К. В. Иванова асЗнса)

Кичем пӗр пӳлӗм. Чӳречисем ун тӑвӑр, 
Хёвел пайӑркисем ӳкмеҫ ку пӳлӗме. 
Поэт выртать... Чӗри васкавлӑн, хӑвӑрт 
Шаккать каҫхи кичемлёхе пӳлсе.

Поэт выртать. Ун чирлӗ сӑн-сӑпачё, 
Вилӗм мёлкийӗ евӗр сӗмленет.
Ёмӗтӗнче кӑна чӗр пурӑнӑҫ хӑвачё 
Хёрхӳн кӑпӑкланса вӗриленет.

Ун пуҫӗнче татти-сыпписӗр шухӑш 
Пӗр чӑрсӑрӑн, пёр хурлӑхлӑн вёркет. 
Суранлӑ чунхавалӗпе пёр хутӑш 
Ҫырман сӑвӑ пуҫра йёркеленет:

«Ҫак тёнчере эп этеме питех юратрйм, 
Вӑйли те ҫук вӑл этемрен тесе;
Ун ячёпе мухтав юррйёсем шӑратрӑм, 
Ҫын хуйхине куҫҫулӗмпе ирёлтерсе.

Ни ултава, ни элеке халччен шанман эп, 
Этем чёри тасах тесе ёненнё.
Тёнче хӑй те ман сассӑма ӑнланӗ 
Тесе ӑшри ӳпкевӗме сӳнтернё...
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Ёмётӗмсем ҫитес куна телейлӗп ' 
Ыткӑнайса тухма пикеннё пулё.
Ӑҫтан пёлен? Ӑна нимле пӗлеймӗн,
Те ҫӑлӑнӑҫ кӗтет, те савӑнӑҫ куҫҫулё...

Тен ак ыран-паян тӳнсе эп кайӑп 
Ҫилтӑвӑлпа тӳнен хӑрӑк турат манерлён. 
Сӑлтав ӑҫта? Каира шырас-ха айӑп?
Чир сӑлтавне епле тытса йӗнерлӗн?

Епле хӑр ӗмӗтпе кӑна патварӑн 
Хура элчел вӑйне ҫапса аркатӑн?
Эп халь этем хакне илтсе курмарӑм, 
Ҫампа шурса пырать ман сӑн-сӑпатӑм.

Ҫампа иккен асап тётрийё витёр 
Пӳрмен телейӗме салхун йӗрлерём. 
Мӗскӗн тёнче чурисенчен пёри те 
Ҫапах тӑлӑх поэт ятне пӗлмерӗҫ...

Камах мёскӗн поэт ятне ҫӑласшӑн 
Масар ҫине кӑвак чечек пырса пӑрахӗ? 
Ку чыс пулман, пулас та ҫук чӑвашшӑн, 
Чёрем, чӗрем! Упкелешсе йӗме пӑрах эс1

Айван чӗрем, ӑҫта танса сикетён? 
Курмастӑн-им, хавшать кун-ҫул кӗперё, 
Сисместӗн-им—минутӑн та сехетӗн 
Епле ҫёрсе пырать ӳпке-пёвӗрём...
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Хӑм халӑхӑн пуласлӑхне шанса ҫеҫ 
Ҫак вӗҫленмен юррӑмсене хуратӑп,
Пулас ӑру-йӑхсем кӑна ӑнланӗҫ 
Поэт ма юлнине тӑлӑх-туратӑн..,

Ҫитес тӗнче ҫынни кӑна ман тусӑм 
Пулса янратӗ юррӑма хӗвел тавра.
Вӑл маншӑн—пурнӑҫ, вӑл маншӑн—сӑвӑ-

муза,
Анчах эп хам камне ӑнланёҫ-ши вара?“ 

1940,
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ВИҪӖ ЮРӐ
Тахҫан-авал нӗр ялта пӗр маттур, хӗрӳ чӗреллӗ йӗкёт 

Уланкай пурӑннӑ. Вӑл — хӑй пекех вӗрн чёреллӗ ҫамрӑк 
хӗре — Илемпие юратнӑ, Анчах та вёсен юратӑвӗ телейлӗ 
пулаймав: савнӑ хӗре ҫывӑхри вӑрман улпучён ывӑлӗ 
вӑрласа кайнӑ. Ҫак тарӑха чӑтаймӑсЗр. Уланкай пуян ул- 
путЯн кил-ҫуртне вут тӗртет. Ҫав вӑхӑтра Уланкая ярса 
тытса сӑнчПрласа хунӑ, хӗҫпӑшаллӑ стражниксем ӑна тӗр- 
мене хупма илсе кайнӑ. Вёсен Уланкайсен ялӗ витӗр тух- 
малла пулнӑ. Вара Уланкай, халӑх легенди пӗлтернӗ тарах, 
юратнӑ хӗрӗпе ашшӗ-амӑшне асӑнса ҫакӑ малтанхи икё 
юрра юрласа хӑварнӑ пулать. Ун юррисене Илемпи хӗр- 
тантӑшӗ Улюна илтнӗ пулать те, Уланкай ҫинчен ҫак виҫ- 
ҫёмӗвд юрра хывса юрланӑ пулать,

1. ЧӖРЕ ХӖЛХЕМӖ
Ҫӳлё тусем ҫине эп улӑхрӑм 
Ҫутӑ ахах-мерчен шырама.
Ҫутӑ ахах-мерчен шыра-шыра 
Яра-куна каҫа хӑвартӑм,—
Ҫапах ни мерченне тупмарӑм эп,
Ни хаклӑ ахахне курмарӑм;
Ахахӗсам пулчёҫ вут чулёсем, 
Мерченӗсем пулчёҫ куҫҫулёсем.
Вут чуль ҫине куҫҫуль тумла-тумла 
Шупка кӑвак хёлхем сирпётрё,
Кӳтсе ҫитнё чуна илёртрё..,



Ешёл хӑва сӑртне эп улӑхрӑм 
Хамӑн чун савнине шырама.
Хамӑн чун савнине шыра-шыра 
Яра-куна каҫа хӑвартӑм,—
Ҫапах ни савнине курмарӑм эн,
Ни чун йӑпанчӑкне тупмарӑм.
Чун савнийӗм юлчӗ ҫичё юта, 
Тӑлӑх чёрем юлчӗ вёри вута.

Ҫичӗ ютри савнин тӑлӑх чӗри 
Текех хёрӳ хӗлхем сирпӗтес-ҫук, 
Манӑн кӑмӑлӑма илёртес ҫук...

2. ХУРА ЧӖКЕҪ

Чёвёлех те чёвёл хура чёкеҫ 
Юхӑм шыва пӳлсе вёҫетчӗ ҫеҫ.

Мӑшӑр ҫунаттипе шыва ҫурса 
Йӑпанатчӗ, хавас кӗвӗ хурса.

Йӑпанмашкӑн кӑна вӑл чарӑнсан 
Ӑҫта ларса канӗ пёр ывӑнсан?
Ларса канас тесен, йывӑҫҫи ҫук, 
Йывӑҫҫисем пулсан, туратти ҫук.

Тураттисем тулли вёҫен кайӑк, 
Чёвӗл чёкеҫ кӑна мӗскӗн, тайлӑк...

Вёҫен кайӑксемех сӑвӑласа 
Ҫут тёнчене мухтаҫ юр-юрласа.

Ю



Вёҫен кайӑкссмех юрланӑ чух 
Чёвӗл чёкеҫён ҫеҫ тӑванё ҫук.
Ҫавӑнпа та вёҫет вӑл тӑлӑхӑн, 
Юхӑм шыва пӳлсе пӗр тӑрӑхӑн.
Чӗвӗлех те чӗвӗл хура чӗкеҫ 
Юрласан та юрлӗ хурлӑхлӑн ҫеҫ.
Ун хурлӑхлӑ юррисене пула 
Атте-аннен чӗрийӗ ҫурӑлать.
Ывӑлсӑр та хёрсӗр атте-анне 
Кӑлӑхах-ҫке кӗтет хӑй тӑванне.
Тӑванёсем ютран таврӑнас ҫук > 
Таврӑнсан та текех савӑнас ҫук.
Ывӑлсӑр та хёрсӗр атте анне 
Хӑҫан кӗтсе илӗ хӑй тӑванне.
Кам ҫине-ши шанӗҫ ватӑлсассӑн, 
Мён ҫине тайӑнёҫ ывӑнсассӑн?
Тайӑнсан тайӑнӗҫ патак ҫине, 
Шансассӑн та шанёҫ ҫич ют ҫине!..

3. И ҪИЛСЕМ ВӖРЕТ...
И ҫилсем вӗрет,
Вичкён ҫил вёрет,
Вӑйлӑ тӑвӑлсем 
Капланса килет...

Ултавах тӗнчи,
Йывӑр самани



Пирён пурнӑҫа 
Тыткӑна илет.

Пахчари чечек, 
Сарӑях чечек 
Кёрхи сивӗпе 
Шанса карё-ҫке;

Маттурах каччй> 
Сарӑях ачи 
Савнӑ хӗрӗшён 
Сая карё-ҫке.

Улӑхри лаша, 
Ҫӳренех лаша,— 
Унӑн уринче 
Тимёрех такан.

Маттурах каччи, 
Сарӑях ачи,— 
Унӑн уринче 
Тимӗрех тӑлӑ.

Тимбрех тӑлӑ, 
Улаях ҫулӗ... 
Ёмӗрӗ иртет 
Ҫёпёр ҫёрӗнче.

Ҫӗпёр ҫӗрӗнче 
Патша тёрминче, 
Читлӗхе хупнӑ 
Амӑрткайӑк пек.
1940.
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К У Ҫ А Р Н И С Е М





СТАЛИН ҪИНЧЕН ХУНА ЮРӐ
М. РЫЛЬСКИЙ

Ҫӳлӗ-ҫӳлё тусем ҫийӗн 
Ӑмӑрткайӑк ярӑнать.
Нимёнле вӑй тытса чармӗ 
Ярӑнмашкӑн халь ӑна.

Тӳперен ҫӳле вӗҫетпӗр,
Cap хӗвел ҫиҫет питре. 
Ӑмӑрткайӑк — Аслӑ Сталин,
Вӑл ертсе пырать пире.

Юрӑпа ҫӗршыв янратӑр 
Ҫак ҫунатлӑ сехетре.
Пирте Сталинӑн сӑмахӗ,
Сталин ӗҫё пирӗнпе.

Шыв-шурсем пире пуҫ тайрёҫ, 
Чечекленчӗҫ уй-хирсем.
Заводсем юрра пуҫларӗҫ,
Ҫӗнелсе пырать тӗнчем.

Ыткӑнать мала пӗр харӑс 
Большевикла Хёрлё Ҫар.



Амӑрткайӑк — хурҫа Сталин, 
Вӑл ертсе пырать хастар.

Пурнӑҫ вутлӑн та хёвеллён 
Ҫиҫет пирён чёрере.
Пирте Сталинӑн сӑмахё, 
Сталин ёҫё пирӗнпе.
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ҪӖРШ Ы В ҪИНЧЕН ХУНӐ ЮРӐ
ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Мускавран ҫӗршыв вӗҫне тухах та, 
Кӑнтӑртан сив тинёссем таран,
Ирӗкпе ҫунатланан хуҫа пек 
Ҫын ҫӳрет тӑван ҫёршывӗнче.
Пур ҫёрте те пурнӑҫё хаваслӑ,
Аилӑ Атӑл юхӑмӗн юхать.
Ҫамрӑксемшён умри ҫулё аслӑ, 
Ваттисемшён яланах хисеп.

Сарлака ман юратнӑ ҫӗршывӑм! 
Вӑрмансем, хиреем нумай унта.
Эп кун пек хаваслӑ ирӗк пурнйҫ 
Нихӑҫан, ниҫта та тёл пулман.

Кашласа ларать хирте тыр-пулӑ,
Шутласа тухма ҫук хулисем.
Пӗр-пёрне „Юлташ“ тесе чӗннийӗ 
Пирёншён нимрен те хаклӑрах.
Пирён ҫук тивёҫ илмен халӑх,
Хӑть хура, хӑть шурӑ — пурпёрех.
Пӗр сӑмах — „Юлташ* ӑҫта ҫитсен те 
Тӑванла кил-ҫурт парать пире.

Сарлака ман юратнӑ ҫӗршывӑм!..



Ҫурхи ҫил вӗрет ҫӗршывӑм тӑрӑх, 
Хаваспа сиксе вёрет кун-ҫул.
Пирён пек савма-кулмашкЭн урӑх 
Тёнчере никам та пӗлес ҫук.
Ҫёршыва савни тесех саватпӑр, 
Сыхласа усратпӑр анне пек. 
Тӑшмансем асас пулсассӑн эпёр 
Ҫёнтермешкён хатӗр яланах!

Сарлака ман юратнӑ ҫӗршывӑм!..
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СТАЛИН ҪИНЧЕН хунЛ ю р Л
ДЖАМБУЛ

Ҫилпеле кушӑхса, шӑрӑхиа пӑчӑхса, 
Хирсемпе сӑртсенче эп ҫӳрерӗм пайтах 
Cap хӗвел ҫуттипе ӑшшине шыраса...

Тӑхӑрвунӑ ҫула паян ҫитрӗм те, ак,
Ҫав хӗвел ман ума ҫиҫсе тухрӗ ҫап-ҫут. 
Тёлёкри пек эп тӑтӑм хёвел умӗнче,
Ун хёрӳ вучӗпе чёреме ӑшӑтса.

Сталин! Пирӗн ҫурхи ҫут хӗвелӗмёр эс!
Сан чёрӳн иксёлми ӑшшипе хёвӗнсе 
Ешереҫҫӗ хирсем, улӑхсем, чечексем, 
Хёрӳреххӗн тапаҫҫӗ мёнпур чӗресем.

Ҫамрӑк вӑхӑт ик тапхӑр никамшӑн пулман, 
Эп старик, ҫӳҫёмсем шурӑ кёмёл пекех,
Эп сана тахҫанах ӗмӗтленнӗ курма,
Халё куртӑм та ак — ҫамрӑклантӑм веҫех.

Ҫӗнӗрен ҫамрӑк чун, кӑмӑс пек чӑшкӑрса, 
Иксӗлми вӑй-хӑват пачё ман чӗрене. 
Курпунланнӑ Н1ӑм-шак та тӳрленчё паян, 
Ӳксе пётнӗ шӑлсем те шӑтаҫ ҫӗнӗрен.



Ӗмёре тертленсе ҫеҫ ирттернё кедей1 
Тӑхӑрвунӑ ҫулта яшӑлантӑм та, ак:
Сана, Сталин,'эс ху телей панӑ ҫынсен 
Ячбпе чӗререн юратса саламлап.

Тӗттӗме, хурлӑха, мӑшкӑла хӗстерсе 
Чура туна пире камчапа-, штыкпалан. 
Йытӑлла ҫеҫ усранӑ пире пуянеем,
Анчах чун тӑвӑлне нихӑҫан ҫӗнеймен.

Хён-хура, тёттӗме ҫӗнтерен хӗвел пек,
Эсӗ килтӗн те ҫӑлтӑн мёнпур халӑха.
Чи телейлӗ ҫӗршыв гербӗпе ялавне 
Кар ҫёклерӗмёр эпӗр мёльюн алӑпа.

Хёвел — Сталин! Нихҫан та ан сӳн Кремльре. 
Юрӑпа чӗререн саламлатпӑр сана.
Этемсем хушшинче ҫакӑ ҫут тёнчере 
Халӑха чи кирлийё — вӑл эсё кӑна.
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МАЙ МУСКАВӖ

В. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ

Ир хёвелё ҫутатать-ҫке 
Ватӑ Кремль хӳмине. 
Ыйхӑран тӑрать ҫбршывӑм 
Шурӑмпуҫӗпе пӗрлех.
Ирхи сулхӑн сывлӑш уҫӑ, 
Хёмленет хёвел тӗрри.
Ырӑ кун сана, хулаҫӑм,
Ман тӑван ҫӗршыв чӗри!

Хастарлӑ эс,
Хӑватлӑ эс,
Никам ҫёнейми вӑй эс. 
Ҫёршывӑмҫӑм, 
Мускавӑмҫӑм —
Чи хаклӑ савнийӗм зс!

Йӑлтӑрать хаваслӑх кунё, 
Тинёс пек шавлать урам. 
Янраса юхать-ҫке юрӑ 
Уҫса янӑ кантӑкран. 
Юханшыв пекех илемлён 
Урампа иртет-ҫке Май.



Килӗшӳллӗ Мускав ҫийӗн 
Чарӑнмасть вӑл янрама. 

Хастарлӑ эс...

Май хӗвелӗ, пӗлётрен эс 
Йӑлкӑштар ҫеҫ вут-хёмне, 
Пирён савӑнӑҫ ҫӗклентӗр 
Мавзолейӑн тӳпинех. 
Ҫутӑраххӑн йӑлтӑртатчӑр 
Пирён паттӑр ӳсӗмсем.
Аслӑ Сталин ал ҫӗклетӗр 
Пире ырӑ кун сӗнсе.

Хастарлӑ эс...

Кун иртет те сулхӑн сывлӑш 
Вӑй-хала ҫӗклентерет. 
Парадран саланнӑ халӑх 
Уяври шавпа кӗрлет.
Ак хӑҫан савмашкӑн ирӗк 
Хӗрпе каччӑн пёр-пёрне. 
Бульварсемпе парксем тӑрӑх 
Пӗтӗм Мускав чӳхенет. 

Хастарлӑ эс...

Кун пекех ҫуталчё каҫ та,— 
Пур ҫёрте те ҫутӑсем.
Эй, юлташӑм, ырӑ ҫыннӑм, 
Пирӗнпе эс юрласам.
Эс курсам, юрлать ҫёршывӑм, 
Совет ҫёрё хӗпӗртет.



Пит илемлё, илбртӳллӗ 
Пирбн ирйк ҫуркунне. 

Хастарлӑ эс...

Кӑвак шуҫӑм эрешлет-ҫке 
Мускав шывён анлӑшне. 
Паровозёсем пёр уҫҫӑн 
Янратаҫҫб юррине. 
Кремльте сехет шаккарё, 
Ҫёлтӑр сӳнчӗ, килчӗ кун... 
Чипер юл эс, иртнё кунӑм, 
Сывӑ пул эс, ҫӗнб кун! 

Хастарлӑ ас...



ВО РО Ш ИЛО В ҪИНЧЕН

Т. СИКОРСКИЙ

Манмастпӑр, нихҫан та манмастпӑр 
Вутра йӑлкӑшан хирсене,
Рабочисен паттӑр отрячё 
Шурӑ ҫарсемпе вӑрҫнине.

Хастарлӑн ҫул тытрӑмӑр эпӗр 
Ш ур ҫар тӑнӑ Чир хулине. 
Патварӑн та паттӑр утатчё 
Отряд пуҫёнче командир.

Ун пичӗ ҫилпе кушӑрханӑ,
Тӳссе ырлӑхне-хурлӑхне.
Вӑл пирӗнпе ҫывӑх юлташӑн 
КалаҫнЯ та кулнӑ пёрлех.

Юра тустарать каскӑн ҫилӗ,
Дон ҫийён ӳлет ҫил-тӑман.
Памарё хастар Ворошилов 
Дон шахтисене тӑшмана.

Пире эс вёрентрён таҫта та 
Ялан кёрешсе ҫӗнтерме.



Царицына эсӗ тасатрӑн 
Хаяр та тискер тӑшманран.

Вӑй-халӑмӑр паттӑр та ҫирёп; 
Тӑшман тапӑнма шут тытсан, 
Пире ертсе кай, Ворошилов, 
Армеец, юлташ, командир!



ЧАПАЕВ ҪИНЧЕН ХУНӐ ЮРӐ
л. зимной

Ҫӑра курӑксем таптанчёҫ 
Ут таканёсем айне.
Кашкӑр пек Колчакӑн ҫарӗ 
Ҫеҫен хиртен тапӑнчё.

Урхамах ҫинче Чапаев 
Сиктерсе пырать малта.
Тӑшмана вӑл аркататӗ 
Хӑйӗн паттӑр ҫарӗпе.

Шуррисем чакма пуҫларёҫ,
Сисрёҫ партизан вӑйне. 
Пӑрӑсланпа Епхӳрен те 
Сирпӗтрёмёр вёсене.

Урса кайнӑ тӑшман ҫарӗ 
Пухрё юлашки халне.
Чапай штабне хупӑрларё, 
Хупӑрларё пур енчен.

Тӑшмансем арканнӑ майён 
Суранланчё-ҫке Чапай.



Урала'путса ҫухалчӗ 
Чаплӑ хёрлӗ партизан.

Пин-пин паттӑр астӑваҫҫӗ 
Чапай ҫӑмахне ялан: 
Хир?р нихӑҫан чакмасӑр 
Республика тӑшманне!



Щ О Р С  ҪИНЧЕН ХУН Л ЮРА
м. голодный

Инҫетрен, ҫыр хёррипе, пёр отряд иртет, 
Хӗрлё ялав вёҫтерсе командир килет. 
Пуҫё суранланнӑ ун, юнӗ сӑрхӑнать,
Юнлӑ йёрсем витрёҫӗ ешӗл курӑка.

Эх, ешӗл курӑка!

„Камсем эсёр, йёкётсем, хӑшё командир? 
Кам вӑл суранланнӑскер, хёрлё ялавли?“ 
„Эпӗр— тарҫӑ пулнисем, ҫён тёнче калчи, 
Щорс килет-ҫке ялавпа — хёрлё командир 

Эх, хёрлё командир!

Иртнё унӑн пурнӑҫё хӗн-хурта ялан,
Анчах вёри юнё те кӑлӑхах юхман.
Чикё урлӑ вӑртӑмӑр вӑрӑ-хураха,
Ҫапӑҫура пиҫрёмёр, чыс пире паха.

Эх, чыс пире паха!

Сасӑсем шӑпланчӗҫӗ. Сывлӑш тӑп-тӑрах. 
Хӗвел ҫӗре усӑнчё, сывлӑм йӑлтӑрать. 
Тапса сикрё конница, ҫёр ҫеҫ тӗпренет, 
Щорс ялавӗ ҫулӑмлӑн ҫилпе вёлкӗшет.

Эх, ҫилпе вёлкӗшет!
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Т А Ч А Н К А

М. РУДЕРМАН

Вёҫен кайӑк вёҫсе юлчӗ 
Щ ух ҫилтӑвӑл ҫитнипе:
Йёс таканлӑ утсем ҫил пек 
Вёҫтереҫҫё сиккипе.
Пёр маттур та пёр сатурӑн 
Ҫапӑҫмашкӑн тухсанах 
Ҫамрӑк паттӑр пулеметчик 
Ҫунтарать ҫеҫ тӑшмана.

Эх тачанка-ростовчанка, 
Ҫил ҫунатлӑ учӗсем.
Утлӑ ҫарӑн — шух тачанка, 
Йӗс тӳммеллӗ хыҫёсем!

Атӑл тӑрӑх, эх, Дон тӑрӑх, 
Ҫеҫенхирён ҫийёпе 
Ҫамрӑк паттӑр пулеметчик 
Вёҫсе пынӑ сиккипе.
Урхамах пек учёсем ун 
Ҫёр тӗпретнӗ йӗркипех,
Ҫилхи витёр, ҫилхи витёр 
Ҫил вӗҫтернё чуппипе.
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Эх тачанка-киевлянка,
Ҫил ҫунатлӑ учёсем. 
Комсомолӑн — шух тачанка, 
Йӗс тӳммеллӗ хыҫӗсем!

Кёрлесе танксем шӑваҫҫё,
Явӑнаҫ шух кайӑксем;
Паттӑр юрӑ янратаҫҫё 
Пёлётре те летчиксем: 
Тӑшмансем халь те манмаҫҫё 
Пирён паттӑр кунсене,—
Епле ҫамрӑк пулеметчик 
Ҫунтаратчё вёсене!

Эх тачанка-полтавчанка 
Ҫилҫунатлӑ учӗсем. 
Пулеметчик та тачанка — 
Йёс тӳммеллӗ хыҫӗсем!



ЗАБАЙКАЛЬЕ ЮРРИ
С. АЛЫМОВ

Мёнпур Забайкалье юрпа шӑлӑнать-ҫке, 
Юра юпалать-ҫке тискер ҫавра-ҫил.
Даур тӑвӗсем те, манчжур ҫырмисем те 
Асрах тытӗҫ ёмёр манми похода.

Вёҫет вёҫенкайӑк шап-шур хиреем ҫийӗн, 
Пёр лӑпкӑн сывлаҫҫё телейлё ҫуртсем. 
Салам, Забайкалье, салам ялсене те! 
Совет Хӗвелтухӑҫё — аслӑ ҫёршыв.

Ҫёршывӑмӑр вӑйлӑ, эпир ҫӗнтерӳллё, 
Ватти те, вётти те — никам юлмиччен — 
Ҫёкленӗҫ пёр харӑс, тӑшман тапӑнсассӑн, 
Пире ҫёнтереймёҫ нимле вӑрҫӑра.

Тӑшман сирпӗнейӗ, пуҫне аркатайё...
Юра юпала та юрла, лӑнкӑ ҫил!
Ӳсех, Забайкалье! Ан ман, ял ҫыннийё, 
Хёвелтухӑҫне-ҫке сыхлать Хёрлё Ҫар,



АПОЛЛОН

Юх эс, юрӑ, вёҫе-вёҫӗн, 
Хумхантар хавас ире! 
Тинёсе ҫӗнсе илмешкён 
Ҫёршыв хушрё халь пире.
Ҫывӑх мар карапӑн ҫулӗ, 
Ҫыр хёррийё пит инҫе. 
Эпир ишёпӗр хӑюллӑн 
Вӑйлӑ хумсене ҫӗнсе.
Алхасать-и ҫилтӑманё 
Е шух тӑвӑл ӳхӗрет,— 
Пирён харсӑр капитанӑн 
Ҫулӗ пулё тӳп-тӳрех.
Планах ҫӗнтернё эпӗр 
Хаяр тӑвӑл ҫиллине.
Халӗ те сывах ҫитетпӗр 
Хамӑр лӑпкӑ килсене.
Юх эс, юрӑ, вёҫе-вёҫён, 
Хумхантар хавас ҫиле1 
Тинёсе ҫӗнсе халь эпёр 
Таврӑнайрӑмӑр киле,

ЮХ ЭС, ЮРӐ
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ХӖЛЛЕХИ ЮРӐ
МЕНДЕЛЬСОН-БЕРТОЛЬДИ

„Ах, ывӑлӑм, мёншён васкан 
Ҫёрле сём-вӑрмана?
Ху йӑмӑкна эс тупас ҫук,
Ан кай, хёрхен мана!
Хаяр ҫил-тӑмансем анчах 
Асаҫҫӗ халь унта.
Ҫётсе эс ҫӳрён пёчченех,
Ан кай, хӗрхен мана!“

„Ан йёр, анне, ан чар мана, 
Хура ҫёр хушшинчех 
Хам йӑмӑка тупатӑп эп 
Сём чӑтлӑх хӳттинче.
Ӑна тупса килмесӗр ман 
Чёрем лӑпланас ҫук.
Ни тёттём ҫёр, ни ҫил-гӑман 
Мана хӑратас ҫук “ .

Салхун пӑхать ват амӑшё 
Хура вӑрман ҫине.
Ҫил те лӑпланчё, иртрё каҫ,— 
Ачи ҫаплах килмест...



Юр ирёлчӗ, иртейрё хёл, 
Ак ҫитрё ҫуркунне.
Тёнче илемлён ешерет, 
Амӑш халь те пёччен, 
Амӑш халь те пёччен...



ЭХ, ПИТ АВАН-ҪКЕ!
В. ШМИДТГОФ

Эх, пит аван-ҫке Совет ҫӗрёнче,
Эх, пит аван-ҫке чысра пурӑнма,
Эх, пит аван-ҫке пире ёҫлеме,
Хёрлё галстук ҫакса ҫӳреме!
Ҫӗршыва утӑмла эс хӑюллӑн,
Аттесен сӑмахне эс ан ман.
Планах пёр ответ, пирён вичкён чёнӳ: 
Хатӗр пул! Хатёр пул! Хатёр пул!

Хатёр пул ялан, куллен,
Хатёр пул кӑнтӑрла та ҫёрле. 
Пурте харсӑр утатпӑр халь эпёр 
Ҫёнтерӳ тӗллевне ҫывхарма.

Эх, пит аван маттур боец пулма,
Эх, пит аван вёҫмешкён пӗлӗте;
Эх, пит аван мӗнпурне вёренме 
Ӳсём хыҫҫӑн ӳсём ҫӗклеме!
Шкулсемпе вузсене алӑк уҫӑ —
Кёр, вӗрен, усӑ ту ҫёршыва.
Планах пёр ответ, пирён вичкӗн чӗнӳ: 
Хатёр пул! Хатёр пул! Хатёр пул!

3. Чечек ҫыххи. 65



Эх, пит аван-ҫке Совет ҫёрёнче,
Эх, пит аван-ҫке пире пурӑнма,
Эх, пит аван-ҫке пире ёҫлеме,
Хёрлё галстук ҫакса ҫӳреме! 
Чалӑш-тёлёш пӳртсем вырӑнне халь 
Ҫавӑратпӑр садсем-хуласем. 
Ёмёр-ёмёр ялан янрё пирён салам: 
Хатӗр пул! Хатёр пул! Хатӗр пул!
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СЫВЛӐШРИ КОМСОМОЛӐН МАРШӖ
И. ФРЕНКЕЛЬ

Ҫиҫеҫҫё ҫап-ҫутӑ 
Катмар ҫунатсем—
Кёрлет эскадрилья,
Вӗҫет-ҫке отряд.
Ҫиҫеҫ самолетсем 
Хӗвелпе пёрех,
Выляҫҫё-чӑмаҫҫё 
Сенкер тӳпере.

Ҫёршыв ҫёнтерӳшӗн 
Мотор юрлать,
Юрлать!
Вӗҫет сывлӑшра 
Комсомолец-пилот,
Вёҫет сывлӑшра
Комсомолец-пилот,
Комсомолец-пилот!

Дозор хуралтах ак,
Постсем тёлёрмеҫ.
Совет ҫӗршывне-ҫке 
Сыхлаҫ пёлёгре.
Ёҫ мирлӗн вӗретӗр 
Ялта, хулара!



Маттур хурҫӑ кайӑк 
Сыхлать тӑшманран.

Ҫӗршыв ҫёнтерӳшён 
Мотор юрлать, 
Юрлать!..

Пӑрсем сӑнчӑрланӑ 
Ҫёрсем еннелле,
Хумсем алхастарнӑ 
Шывсем ҫинелле 
Эс ыткӑн хӑюллӑн,
Кёрле, самолет!
Эс ыткӑн та пулӑш 
Унти ҫынсене.

Ҫёршыв ҫёнтерӳшён 
Мотор юрлать, 
Юрлать!..

Янравлӑн кёрлеҫҫё 
Мёнпур моторсем, 
Васкавлӑн вёҫеҫҫё 
Маттур кайӑксем.
Пуян хирсене-ҫке 
Вёҫеҫҫё вёсем,
Сенкер ҫулпала-ҫке 
Леҫеҫ вӑрлӑхсем.

Ҫёршыв ҫёнтерӳшён 
Мотор юрлать, 
Юрлать!..



Ҫиҫеҫ самолетсем 
Хёвелпе пёрех, 
Выляҫҫё-чӑмаҫҫё 
Сенкер тӳпере.
Васкавлӑн эс ыткӑн, 
Ҫап-ҫут самолет. 
Пропеллёрна хыттӑн 
Янрат эс, пилот!

Ҫёршыв ҫёнтерӳшён 
М отор юрлать, 
Юрлать!..
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