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ЧӐВАШ ХАЛӐХӖ

Истори пур кашни ҫӗршывӑн хӑйён, 
Ана халь кам хирёҫлемешкён хӑйӗ? 
Ман халӑх авалхи историне 
Юнпа ҫырса хӑварнӑ ҫёр ҫнне.
Чӑваш республикӗн кашни кётесӗ 
Асилтерет хён-хурлӑ тёнчене. 
Иртнисене пуҫра аса илмесӗр,
Эп хаклаймастӑп ун хальхи ӗҫне.

Чӑваш ҫёршывё—пит ҫырма-ҫатраллӑ, 
Вӑрман кӑна кашланӑ, тет, авал. 
Патшасенчен тарса хён-хурлӑ халӑх 
Килсе вырнаҫнӑ ҫакӑ ҫёршыва.
Кунта вӑл ирӗклён пурӑнасшӑн пулнӑ 
Нимле законсӑр, кайӑк-кёшёк пек. 
Анчах ӑна патша законе тупнӑ,
Тиенё ун ҫине инкек-синкек.



Темле хёссен те, пултаруллӑ халӑх 
Лётме паман этемӗн тивёҫне. 
Шӑпӑр-сӑрнайпа вӑл ташлаттарнӑ 
Ҫёршер ҫулхи юман-кӗрешсене. 
Кичемлӗ пурнӑҫне те илемлетнё 
Ытарайми илемлё юрӑ кёвёне, 
Паттӑреем ҫинчен юмах ҫӳретнӗ, 
Кёрешёве ҫёкленнӗ вӑл паттӑр пек-

Кёрешнӗ май ун вӑйё ҫирёпленнӗ, 
Вӑл кёрешсе ҫеҫ тухнӑ ирёке... 
Социализм халё чечекленчё 
Ҫуркуннехи уяр ёҫ ирё пек.
Авалхи пек, килсе хуплаймё халӗ 
Хӗн-хур ҫырма-ҫатраллӑ вырӑна. 
Пусмӑрлӑхра авал тертленнё халӑх 
Халь савӑнса, телейлён пурӑнать.

1940.



ПАРАШЮТИСТ КАЛАВӖ
Ҫут ҫунатлӑ, вут чӗреллӗ кайӑк 
Кӗрлесе иртсен ял тӗлёнчен,—
Урама тухатчё пӗтӗм халӑх,
Тӳпене пӑхатчӗ тӗлӗнсе.
Манӑн та ҫӳлте вӗҫес килетчӗ,
Ун ҫинчен шутлаттӑмччӗ ялан. 
Кӑшкӑраттӑм: ларт мана та, летчик,
Эпӗ те пыратӑп санпала.
Ҫук, мана илтместчӗ савнӑ летчик, 
Шавӗ ҫеҫ юлатчӗ хыҫёнчен.
Вӑл пит хӑвӑрттӑн вӗҫсе иртетчӗ, 
Ҫухалатчё пӗлӗт хушшинче.
— Вӑл хӑҫан тепре ялурлӑ кайё?—
Тесе ҫеҫ юлаттӑм ӗмӗтпе.
Тепёр чух вӗҫсе иртет-тёк кайӑк, 
Туйӑнатчӗ летчик иртнӗ пек...
... Вӑхӑт иртрӗ, ҫитрё савнӑҫ кунё: 
Манӑн сикмелле парашютпа.
— Андрианов, лар,—тет летчик Дунин. 
Эпӗ лартӑм ҫитнӗ шанчӑкпа.



Ункӑ турӗ, пӑраланӑ евӗр,
Самолет хӑпарчӗ ерипен.
Туйӑнчӗ мана мотор кӗрлевӗ 
Хам юратнӑ хӗр юрланӑ пек.
Халӗ манӑн та юрлассӑм килчё 
Ҫамрӑк ӗмёр телейли ҫинчен...
Тӳперен тӑван ҫёршыв еӑн-пичё 
Пит илемлӗн курӑнни ҫинчен.
Ҫёрелле пӑхатӑп та, куратӑп 
Жнейкӑсем хирте ӗҫленине.
Ывӑҫ ҫийӗнчи пекех хула та 
Тухса тӑчё макӑн куҫ умне.
Тӗлёнетӗп: ӑслӑлӑх хӑвачё 
Ҫӗнтерет ҫанталӑк хӑватне.
— Хатёрлен!—тет летчик, паллӑ пачё- 
Тухрӑм эп хуллен ҫунат ҫине.
Сикрӗм, ярӑнса анма пуҫларӑм,
Пӗчӗк чух анне сиктернине 
Аса илтём, эп унтан сӑнарӑм 
Тепёр хут ҫӗршывӑн илемне.
Илчӗ вӑл мана, аннеҫӗм евӗр,
Хӑйён ытамне. Пур таврана 
Янратма пуҫларё юрӑ-кёвё,
Тавтӑваҫҫё юлташсем мана.
1936.
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Щ О Р С
I

Днепр пулнӑ хӗрлӗ юнлӑ,
Шыв пек юхнӑ юн, куҫҫуль„
Юмах пек ҫеҫ тӑрса юлмӗ 
Ҫавӑн пек хёрӳ кунҫул.

Днепр тӑрӑх пынӑҫемён,
Эп асилтём иртнине:
Камеемпе эпир кӗрешнӗ,
Мӗнле ҫӗннё вёсене...

Пулнӑ Уралта—Чапаев,
Паттӑр Щорс—Украйнӑра.
Иккёшин ҫинчен чап кайрӗ 
Сивӗ Арктика таран.

Украина! Украина!
Ывӑлна ан ман, мухта:
Тӑшманран туртса вӑл илнё 
Сана вунтӑххӑрмёш ҫулта.

7



II

Днепр хёрринче дивизи,
ХЦорс штабра парать приказ: 
«Разведка каятӑр виҫҫён“,— 
Тет вӑл виҫӗ ҫамрӑка.

Курӑнмасть нимскер—хура ҫёр, 
Майё ҫук—вӗҫет тӑман. 
Ҫӑлтӑрсем пек курӑнаҫҫё 
Ҫутӑсем мӑн Киевран.

Хёрлӗ салтаксем сӑнаҫҫӗ:
Мён тӑваҫҫё халь унта?
Леш енне каҫма шыраҫҫё 
Шӑннӑ вырӑн ҫёрхута.

Киевра—тӑшман, Петлюра, 
Таврара—ун бандиеем. 
Куркульсем юрлаҫҫё юрӑ, 
Вёсене вӑй-хал сёнсе.

Тӳнӗ сахӑр пек шап-шурӑ 
Кӑпӑш юр ҫинче ҫын шурё.
Пёр разведчикне чӗнет:
Сирён командир кам?—тет.

— Кайӑпӑр штаба. Эс курӑн 
Командир камне хӑвах...



Утрб малалла хӑюллӑн, 
Хутшӑннӑ пек вӑй-хӑват.

Вӑл штабра пит хӗпёртерӗ:
— Эй, Микола-командир! 
Мёншён, батько, час килмерён? 
Кётнё тек сана эпир.

Шуррисем ҫакса вёлерчӗҫ 
Манӑн ывӑлӑмсене.
Манӑн ывӑлсенён терчӗ 
Хытӑ тиврё чӗрене.

Эпё юлтӑм нимӗнсӗр,
Илёр хӑвӑрпа мана та!
Днепр урлӑ каҫаратӑп 
Пӗр паромсӑр, кимёсёр.

Эпё—ватӑ пулӑҫӑ—
Шӑннӑ вырӑна пёлеп.
Днепр урлӑ пулӗ ҫул 
Ҫавӑнта сире пит шеп...

— Ку ёҫе суймасӑр тытӑн!— 
Терё командир хуллен: 
Суйнӑшӑн закон пит хытӑ,
Эсё ху ӑна пёлен...



— Эсир кунтине пёлсессён, 
Эпӗ килтӗм пулӑшма.
Эпӗ ҫапӑҫса вилесшён,
Туйтӑр ман вӑя тӑшман!
Вӑл мана йӑлтах тёп турӗ,
Тек ураймӗ ҫав тери!
Тулё сан шӑпу, Петлюра!.. 
Хыттӑн кӑшкӑрчӗ старик.
Щорс ӑна разведчик турӗ, 
Пулӑҫ савӑнса кулать...
Ҫав каҫах дивизи тухрё 
Пулӑҫ хыҫёнчен ҫула.

Умлӑ-хыҫлӑн выртрӗҫ, шурӗҫ. 
Шартлатать пӑр аялта.
Ҫурӗ, ҫурё шурӑ юрӗ, 
Ҫухатасшӑн вӑл ҫултан.

Тухрӗҫ Днепр хӗррине.
— Ыртӑм.
— Ҫӗнтерсен канатӑн,—• 
Йӑпатаҫҫё пӗр-пӗрне.
„Ур-ра!“ —илтӗнчӗ команда.

Манӑҫ пулчӗ ывӑну та, 
Хутшӑнчёҫ атакӑна.
Шур ҫеремлё вӑрӑм улӑх 
Юнпала вараланать.



Ҫёнтерӳллё Щорсӑн ҫарӗ 
Кёчё хулана, ҫӗнсе.
Хирёҫ тухрӗ пӗтём халӑх 
Ялавсем вёлкӗштерсе.

Ҫӗнтерӳллӗ класс сассийӗ 
Янӑрарӗ пур енчен:
— Украина тёп хулийӗ 
Хёрлё ҫарӑн аллинче.

1937.



ХАСАН ВӐРҪИ

Ҫил мар уланӑ, урнӑ — 
Шакал пек ӳлесе 
Ҫул хывнӑ чикӗ урлӑ 
Тӑшман снарячёсем.

Совет ҫёрне ӑмсаннӑ 
Пуҫтах самурайсем, 
Хасан патне капланнӑ 
Кӑткӑсем пек вёсем.

Самолӗтсен кёрлевё 
Чӗтретнё тӳпене, 
Танксем те тӑвӑл евёр 
Шав тунӑ ун чухне.

Пит лайӑх хӑналанӑ 
Кётмен хӑнасене, 
Туранӑ та таптанӑ—
Ан кёччёр ҫын садне!



Тӑшман вӑйне аркатнӑ 
Мухтавлӑ Хёрлӗ ҫар. 
Ялан ҫапла сыхлатпӑр 
Эпир ҫён пурнӑҫа.

Тӑшман ним те илеймӗ 
Совет пахчийёнчен— 
Тӑван ҫёршыв илемё 
Пит ҫирёп алсенче.

1939.



СЫВЛӐШРИ ХӐНА

Эпӗ куртӑм 
Ана чи малтан,
Вӑл тӑратчё 
Планер умёнче.
Эпӗ ыйтрӑм:
Асатте, эс ӑҫтан?
Вӑл каларӗ:
Колхоз ялёнчен.

Вӑл ватӑ.
Кӑвакарнӑ сухалё, 
Иртнё вӑл ҫулӗпе 
Утмӑлтан.
Вӑл ҫапах та 
Хисеплё ҫын халё, 
Паллӑ ударник ялта.

Вӑл каларё:
— Кулак ехёр-мехёр 
Колхозри ёҫсене 
Пӑтратать.
Ну, ҫапах та



Кулакӑн элекб 
Варлаймарё „ударник" ята...
„Ҫбнб ҫурт“ колхозра пирбн,—терб,
Чухӑн пурнӑҫ юлать
Манӑҫа.
Пбр ҫбр аллӑ
Еҫкунб бҫлербм
Эп, хам ватӑ пулсан та,
Кӑҫал.

Ҫамрӑксем
Уй-хире кайнӑ чух
Ман юлассӑм килместчб килте,
Вёсемпех
Савӑнать манӑн чун 
Машинсен шавбпе 
Уй-хирте.

Вӑл табак 
Тултарать чблёмне,
Хӑй ҫаплах калаҫать 
Пирбн ватӑ:
— Преми пачбҫ 
Кӑҫал ҫуркунне,
Тӑхӑнтарчбҫ мана 
Сӑран атӑ.

Акй халь
Колхозран мана ячбҫ



Ҫамрӑксен уявне 
Хулана...
Калӑр эсӗр,
Мӗнле ҫакӑн ячӗ,
Ун ҫинчен ӑнлантарӑр мана.
— Сывлӑшра 
Вӗҫекен хурҫӑ кайӑк,
Эпӗ хам унпала вӗҫекен...— 
Каласа кӑтартать Саламбаев 
Хурҫӑ кайӑк ҫинчен 
Старике.
Ватӑ ҫын
Савӑнса ҫамрӑкланчё,
Кулкалать вӑл пёчик ачалла,,
— Ку, чӑнах, тет,
Аван япала,
Унпала кӑшт вӗҫсен,
Пит аванччӗ.
Ах, анчах
Винтисем пит нумай, 
Ҫухатсассӑн—питех те хӑрушӑ.
— Асатте,
Сана кӑмӑл тума 
Эпёр хатӗр.
Ярӑнар-и пёр хушӑ?
— Ман пуласчӗ,
«Илье турӑ пек»,



Виличчен сывлӑшра та 
Пӑртакҫӑ.
Калӑр эсёр 
Мана тӳррипе:
Мён чухлё тӑрать?
Питӗ пысӑк-тӑр таксӑ?
— Лар, старик,
Нимён таксӑ укҫисёр 
Кайӑпӑр тӳпене сӑнама..
Эпёр халё 
Пророк ураписӗр 
Пултаратпӑр вӗҫме,
Сас пама.
Юрламашкӑн 
Пропеллер пуҫларё,
Вӑл чун кӗртрӗ вёҫме 
Кайӑка.
Аэроплан кӗрлесе вӗҫсе карё 
Курӑнмие, таҫта,
Аякка...
Ав юлайрӗ тӑрса

хумлӑ Днепр.
Юлчӗҫ аслӑ хиреем те инҫе... 
Ҫавӑн пек 
Ярӑнтартӑмӑр эпёр 
Утмӑл пилёк ҫулхи 
Мучине.
1934, Киев.
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Ч И К Ӗ Р Е

Эп тӑрап ик тёнче хушшинче, 
Эп хӗвел ҫёршывне хураллатӑп. 
Куҫӑмсем тинкереҫҫӗ инҫе, 
Шавсене хӑлхара тек аллатӑп.

Илтрём эп: ман тӑван ҫёршывра 
Ёҫ юрри янӑрать савӑнуллӑн. 
Леш енче, ав, такам макӑрать— 
Хурлӑ сас илтӗнет чикӗ урлӑ.

1937.



Эп тӗкӗр ҫине юратмастӑп пӑхма, 
Курассӑм килмеет пӗркеленнӗ сӑна.
Эп ҫамрӑклӑхпа ҫиҫекен чунӑма 
Ҫӗн ӗмётсемпе ҫӗнетсе пурӑнап.

Чӗре, фонтан пек, юн тапса тӑнӑ чух 
Еҫлес кӑмӑла эп ҫиҫтерёп хӗҫ пек.
Пӗр ёҫсӗр чухне кӗвӗҫет манӑн чун,
Эп ҫамрӑкланатӑп ӗҫри тивӗҫпе.

Хулра вӑй пур чух, пуҫ ёҫленӗ чухне 
Эп ҫамрӑк яш пек туйӑнатӑп хама...
Эп тёкӗр ҫине юратмастӑп пӑхма,
Пӑсса кӑтартать вӑл хальхи ҫын еӑнне.

** *

2940.



Пушкина вуланӑ чух ялан, 
Умӑмра—илемлё дуркунне:
Шыв юххи, симфониллӗ вӑр*мая 
Кӑмӑла ҫӗклеҫҫё манӑнне,

Ирӗке чёнеҫҫӗ чӗрене 
Нихӑҫан асран кайми тӗссем— 
Пушкин ҫырнӑ ҫепӗҫ сӑвӑсем. 
Аслӑ ҫын —поэзири хёвел—

Улӑштарчӗ ман юрра-кӗвве, 
Савнӑҫ хурлӑха ҫӗнтернё пек: 
Лайӑх та янравлӑ кёвӗпе 
Ирёклӗх ҫинчен юрлатӑп эп. .

1939.

** *
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КАЗАХСТАН

Кунта пулайна эрём, хӑйӑр,
Ним майсӑр вёҫнӗ ҫилпеле ту сан.
„Кунта кам ҫынё пурӑнмашкӑн хӑйӗ*,— 
Тесе калаҫна, ҫавсене курсан.
Халь аила мар, аила паян кам шутлё? 
Кам кӳрентерё-ши казахсене?
Халь Казахстан та хурҫӑ утла,
Тёве ҫинчен вал ларчӗ хурҫӑ ут ҫине.

Ҫӗр ҫёмёрсе чупать хӑватлӑ поезд, 
Пушхир вӑранчё хурҫа шавёпе.
Ҫёр мамӑкне кунта тек турттаратчӗҫ 
Караваниа, чуман тӗвесемпе.

Хӑратас ҫук тек Казахстан иушхирё 
Тискерлёхпе—ҫулҫӳревҫёсене.
Янрать кунта хаваслӑ ёҫён ирӗ,
Пире те вӑл унта пыма чёнет.
1940.
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КОЛХОЗНИКСЕН ЮРРИ

Юратрӑм та саврӑм хёвеле — 
Пӗрмай ҫутӑ парса тӑнӑран. 
Юратрӑм та саврӑм эп Ленина 
Пур халӑха тӑван тунӑраи.^

Хӗвелём, хёвел анса ларсан,
Ун ҫутине парать уйӑх ҫёре. 
Аслӑ Ленин вилнӗ пулсан та,
Ун ырлӑхне парать Сталин пире.

Хёвелпе уйӑхӑн ҫуттипе 
Пур йывӑҫ-курӑк ырӑ курать. 
Ырӑ куратпӑр эпир колхозра 
Ленинпала Сталин пулнипе.

Ай, юрлар-ха, юрлар юррине,
Ҫӗн самана ҫинчен хунине.
Ай, юрлар-ха, юрлар савӑнса, 
Ленинпала Сталина мухтаса.
1940.



П Е Й З А Ж





*t}: *
Тӳлерен хӗвел хёртет,
Э» еавӑнатйп уй-хирте. 
Тырӑ-пулӑ кашлять умра, 
Манран вӑрӑм пёнёне.

Эп пӑхап та хӗпёртеп:
— Акӑ савнаҫ, ак телей!.. 
Ан кунта,-—тетӗп хёвеле,— 
Савӑнар пёрле хирте.
194«.



ТЫРПУЛ ПИҪЕТ
Пирён бригадир ирех 
Тухрё аслӑ уй-хире.
Вӑл юрлать ҫӗршыв ҫинчен, 
Ун юрри каять инҫе.
Тӳперен хӗвел хёртет,
Ҫут прожектор пек ҫиҫсе. 
Пирӗн аслӑ уй-хирте 
Сӗрӗшсе тырпул пиҫет.
Ҫакӑ тырӑпа пёрле 
Пирӗн пурнӑҫ ҫитёнет,
Кёҫ вӑл ылттӑн-кӗмёлле 
Кӗрё пирён пӳлмене.
Бригадир ҫӳрет пӑхса,
Вӑл пӑхать те хёпёртет: 
Гектартан илетпёр, тет, 
Икҫӗр пӑт ытла кӑҫал.
Тухё ытларах та тен, 
Лайӑхрах пухеа кёрсен... 
Кёчё бригадир хиртен 
Чёререн хӗпёртесе.
1939.



ВЫ РМ АРА
Тӗлкӗшет шевле вӑййи ҫӗр ҫийӗн, 
Тӗрлё тӗелён эрешлет хире.
Тар тумлать ҫут сывлӑм шерепийӗн 
Хёвелпе пиҫӗхнӗ пӳ-сирен.
Хумханать ыраш пусеи, курап эп, 
Ылттӑнланӑ тинӗс шывӗ пек.
Жнейка—тырӑ тинёсӗн карапӗ 
Хӑвӑрттӑн шӑвать тыр пуссипе.
Ҫӗмелеем хыҫран ларса пыраҫҫӗ 
Инҫетри ту тӗмескисем пек— 
Пёрчёшерӗн панӑ тырӑна ҫӗр 
Тавӑрать халь лавӗ-лавӗпе.

1939.



КӖРКУННЕ
Ҫанталӑк сулхӑн. Хумлӑ — сывлӑш тинёсӗ, 
Иртеҫҫё пӗлёт-карапсем шыв сирпӗтсе. 
Ҫил вёсене хӑвать-мён хӑйён ҫулӗпе, 
Елёк-авал пире нуша хӳтернё пек.

Ҫил алзсасать, урать. Ҫаралнӑ йывӑҫсем 
Лараҫҫё йываррӑн, салхуллӑк иӑлханса. 
Вӗҫеҫҫё сывлашра еаралнй ҫулҫӑсем, 
Хуркайӑксен карти пек, ҫаврӑнса.

Аманнӑ кайӑк евёр, ушкӑнран юлса,
Пӗр cap ҫулҫийё анчё ӳкрӗ ман умма. 
Ана каларӑм эп: вёҫденчё пулё сан 
Илемлё кунҫулу, кӗр тӑмё ӳкнё май!

Телейлё эи. Ҫак ҫулҫӑна тӑм тивнӗ пек, 
Хён-хур хуҫаймё манӑн савӑк пурнаҫа. 
Чечекленет ҫёршыв ҫулталӑкпех,
Вйл хӳтёлет телейлё сӑвӑҫа.
1938.



Килчӗ хурлӑх евӗр шӑвӑнса кӗр каҫё, 
Йёпкӗн хура чатӑр карчӗ ҫёр ҫине! 
Эпӗ аса илтӗм —пирӗн иртнӗ пурнӑҫ 
Ҫакӑ каҫ пек тӗксӗм, хурлӑ пулнине.

Иртнӗ пурнӑҫа эс ҫӗрле ҫеҫ асилӗн; 
Кӑнтӑрла нихҫан та килмӗ вӑл аса.
Ма тесессён, халӗ пурнӑҫӑмӑр пирён, 
Пӗлӗтсӗр кун евӗр, ҫутӑ та таса.
1939.

** *



Лӗпёшсем вӗҫеҫҫё, йӑрӑм-ярӑм 
Сывлӑшра шап-шур йёрсем туса 
Вылятаҫҫё ҫунаттисене...
Ҫук, вӗҫмеҫҫӗ лӗпёшсем, каларӑм

Лёпӗшсемпеле танлаштарса 
Шурӑ мамӑк пек юр ҫунине— 
Килчё виҫё уйӑхлӑх хёлле 
Хӑнана шур кучченеҫпеле.
1940.

** *



ХӖЛЛЕХИ КӐМӐЛ
Нумаях та пулмасть, йывӑҫ-курӑк 
Ешӗретчӗ, вӗҫетчӗ тусан...
Акӑ халь ҫӗрӗн еӑнё йӑлт урӑх, 
Катанпир сарнӑ евӗр шап-шур— 
Пусӑрнать нӑтӑрнӑтӑр туса 
Урасем айӗнче шурӑ юр.
Кӗҫ ак пуҫлӗ урма ҫил-тӑман, 
Шӑтӑк-шатӑк ҫуртсем шыраса. 
Ачасем йёлтӗрпе ярӑнаҫҫӗ, 
Савӑнаҫҫӗ хёлле пулнипе:
Икӗ касӑллӑ плуг пек хӑвараҫҫё 
Мӑшӑр йӗр, ҫиппеле ҫапнӑ пек, 
Хӗлӗн шурӑ ҫиттийӗ ҫинче.
Ҫук, юлмасп эпӗ те вӗсенчен, 
Ярӑнап ту питне тӗрлесе. 
Ярӑнмасеерен халӗ мана 
Питсенчи йӑрӑм-ярӑм йӗрсем 
Сахалланнӑ пекех туйӑнать.
1940.



Хура тинёс пит хаяр, 
Час-часах урса каять... 
Тусене тӳнтерес пек,
Вӑл перет хумёсемпе.
Шурӑ ҫӗлёклӗ тусем 
Тӑчёҫ нумайччен тӳссе, 
Тытӑнчёҫ вара кайран 
Хумсене сапса ватма,
Тинёс те вӑйне кура 
Хӑвӑрт парӑнасшӑн мар,. 
Тапӑнать ҫнне-ҫине,
Шл ҫӗнесшӗн тусенеч

Пычё ҫапӑҫу вӑрах,
Вал иётмерё хӑвӑртах;
Ир енне кайсан кӑна 
Килчё лӑпкӑ самана;
Чакрё тинёс чашласа. 
Шурӑ кӑпӑк кӑларса..
1940.



Ю Р А Т У

2. В. Уели. Сӑвӑсем.





ҪУРХИ САДРА
Пахча шур тутӑрпа пӗркеннӗ, тейён,— 
Улмуҫҫисем лараҫҫӗ ҫеҫкене,
Сад-пахчи мар, этемлӗхён телейӗ 
Ҫапла илемленсе чечекленет.
Кунта халь кам телей ҫуккишӗн йёрё? 
Ҫиҫет-ҫке савнӑҫ пирӗн питсенче! 
Хёрсем юрла-юрла тӗрлеҫҫё тёрӗ, 
Хёвел шевли вылять шур пир ҫинче.
Хёрсен юррисенче—хаваслӑ ҫемё, 
Кунҫул кӗвви вёсен юррисенче;
Халь ҫак телейлё пурнӑҫӑн илемё 
Эрешленет вёсен тёррисенче.
Эп те сӑввӑмсене паха тӑвасшӑн, 
Ҫырасшӑн чи хитре сӑмахсемпе- 
Сӑввӑмсенче хальхи ҫынсен хавасё 
Вылятӑр, теп, хӗвел шевлийё пек.
1939.



ЮРАТУ

Хӑна эп пултӑм иртнё эрнере, 
Юлташӑм чӗнчӗ ҫёнё хваттере. 
Калатӑп чӑннипе: пулман хальччен 
Нихҫан та ӳсёр ун чухнехи пек. 
Эрехпе мар ӳсёрёлчё чёрем,
Чёрем ӳсӗрӗлчӗ урӑххипе 
Хисеплӗ ҫыннӑн килёнче.
Ун кёҫён хӗрӗ илчӗ тыткӑна,
Вӑл тёлёнтерчё хитрипе мана. 
Пит-куҫёсем ытараймиччӗ ун,
Ӑна пӑхса йӑпанчё манӑн чун. 
Сӑмах чӗнмесӗрех пёрне пёри 
Анлантӑмӑр. Пулать пушшех вёри 
Ун пек чухне яш-кёрёмсен чӗри.
Ҫӑлкуҫӗ пек тӑп-тӑрӑ куҫсенче 
Эп куртӑм савнӑҫ сачё ӳснине.
36



Пулассӑм килчӗ шӑпчӑк ун чухне, 
Юрласеӑм килчё ҫав сад-пахчинче, 
Юрассӑм килчё унӑн хуҫине... 
Ҫемҫетрё сӑвӑҫ чӗрине пике, 
Ҫынна халран яран эрех пекех.

Вӑл эпё кайнӑ чух чӳречерен 
Пӑхса юлайрё. Манӑн чёререн 
Ҫырассӑм килчё сӑвӑ ун ҫинчен. 
Туссем, ун пек хёре мёнле манас? 
Курас килет пӗрмай ман ҫав хӗре, 
Тек шухӑшлап: хӑҫан вёсем тепре 
Хӑйсем патне чёнеҫ-ши хӑнана?
1939.



ИМЕНИИ
Санпа чух ман чӗлхе ҫыхланать, 
Калаҫма тупаймастӑп сӑмах.
Эс ҫапах ӑнлансамччӗ мана,
Эс туйсам ман юратӑвӑма,

Нихӑҫан та чунтан савакан 
Каламасть: „юрататӑп" тесе. 
Унсӑрах ӑнланаҫҫё ялан 
Пёр-пёрне савакан чӗресем.
1940.



ӲКЁТЛЕНИ
Ман умра эс тӑран чечек пек, 
Йӑпанап эп санри илемпе.
Ҫивётӳ ылттӑн шыв таппи пек 
Курӑнать йӑлтӑркка кӑтрипе.
Килёшет сан куллу та мана, 
Шӑнкӑрав сасси пек туйӑнать-
Чӗререн юратап эп сана, 
Ҫавӑнпа ытарми ӑмсанап.
Эс умра пулмасан, ҫутӑ кун 
Кӗрхи тёттӗм каҫ евӗр салху.
Ҫут хёвел маншӑн эс кӑнтӑрла,. 
Каҫхине ҫутатан уйӑхла.
Тусёпе юратса пурнакан 
Нихӑҫан та курмасть хурлӑха;
Унӑн кӑмӑлё ҫутӑ-уяр 
Кунсене асилмешкӗн ҫеҫ мар,
Инҫетри пурнӑҫа та курма, 
Юратса пурӑнсан, йывӑр мар.
Ҫавӑнпа эп каласшӑн сана: 
Иксёмёр пӗрлешсе пурӑнар.
1940. ~

3?



Савнӑ тусӑм кайрб Хёрлӗ ҫар ретне, 
Вӑл хушса хӑварчё виҫӗ ҫул кётме.
Эп кӗтсе пурнатӑп, вӑрттӑн хуйхӑратӑп, 
Хуйхӑна сирмешкӗн юрӑсем юрлатӑп. 
Каҫхине тухатӑп йывӑҫ пахчине,
Итлесе ларатӑп шӑпчӑк юррине.
Ун юрри савнийӗнюрри пек халь маншӑн, 
Уйӑх та пӑхать пек савнилле йӑвашшӑн, 
Ҫил вбрсен—туятӑп вӑл лӑпканине.
Вӑл килет пуль, тетбп, ҫакӑ кбркунне. 
Кбркунне пулайё маншӑн ҫуркунне, 
Ҫавнине чуптӑвӑп хыттӑн ун чухне. 
Ембрлёх юлсассӑн Хбрлб ҫар ретне, 
Пурӑнма мана вӑл илб хӑй патне.

1940.

ХЁР ТУНСӐХЛАНИ

40



Ҫ Ы Р У
Эс ҫыратӑн: „Тунсӑхлатӑп, сансӑр 
Хама хам телейсӗр пек туяп. 
Пурӑнап ниҫта тухса курмасӑр,
Тек кётетёп хамӑрӑн туя.
Эсӗ: ик ҫултан килетёп, терён. 
Иртрё икё ҫул, шыв пек юхса.
Эс ҫапах та ман пата килмерӗн,
Е килме те шухӑш ҫук-и сан?“
Халё те тен эсё хуйхӑратӑн, 
Ҫӑлтӑрлӑ тӳпе ҫине пӑхса...
Зп  манман тӑван Шупашкара та, 
Эсё те пёрмай килен аса.
Тек асилтерет мана ҫут уйӑх 
Сан сӑнна, чӑп-чӑмӑр питсене; 
Ҫӑлтӑрсем вӑйя тухсассӑн шуййӑн, 
Асилетёп сан куҫусене.
Сансӑр эпӗ те салхуланатӑп,
Ҫавӑн пек йӑлийё савнисен;
Хатёр тепёр чух вёҫсе пыма та, 
Санӑн ҫырӑвусене илсен.
1940.



** *
Манӑн савни—капитан,
Ишсе уйрӑлчӗ манран.

Эп шухӑша путнӑ пек, 
Путмё вӑл акӑшӗпе.

Килё, паттӑр пек, рейсран— 
Ҫавӑнпа каймасть асран.

Эпӗ юрӑ юрласа 
Асӑнатӑп халь туса.
1940.



Савнӑ тус пиллерӗ шурӑ тутӑр, 
Шурӑ тутӑр—юрату парни. 
Ҫулӑмланчӗ манӑн юрату та, 
Ылттӑн евӗр туйӑнчӗ савни.
Сывлӑша гудок сассийӗ ҫурчӗ, 
Вӑл вӑратрӗ лӑпкӑ таврана.— 
Килсе ларчӗ Кама пӑрахучё, 
Вӑхӑт халь ларса кайма мана.
Эп каларӑм: сывӑ пул-ха, терём, 
Алӑ патӑм чунӑм савнине.
Савнӑ тусӑм темшӗн тӳсеймерё, 
Шывлантарчӗ ҫӗмӗрт куҫсене.
Эп ӑнлантӑм: ун чӗри хурланчӗ, 
Вӑл нытарчё куллипе ӑна. 
Темшӗн уйрӑлу кирек-хӑҫан та 
Хурлӑхпа ыраттарать чуна.

ШУРӐ ТУТӐР



Эп ӑна: ан макӑр, тусӑм, терём, 
Куҫҫульпе сӳнмест чёре ҫунни.
Хам ҫинчен ҫыру ҫырса пёлтерёп, 
Эсё те ҫыр ху ҫинчен, савни.

Вӑл каларё: пул хӑюллӑ паттӑр, 
Ҫёршыва сыхла эс ҫирёпрех.
Эп вара пушшех сана юратӑп,
Сан тусу эп пулӑп ёмёрех.

Тӑшмансем ҫӗршыв ҫине килсессён, 
Амантсан вёсен пульли сана: 
Суранна ҫак тутӑрпа ҫых эсӗ,
Вӑл часрах тӳрлетё суранна.

Савнӑ тус пиллерё шурӑ тутӑр, 
Шурӑ тутӑр—юрату парни. 
Ҫулӑмланчё манӑн юрату та,
Ылттӑн евӗр туйӑнчӗ савни.
1940.



Сӳнтерчё шуҫӑм тӳпери 
Ҫӑлтӑрсене, ирпе анне 
Ҫут лампӑна сӳнтернӗ пек; 
Хӑварчё вёсенчен юри 
Ман чысшӑн ҫутӑлнисене. 
Вёсем—савнийён куҫёсем, 
Ҫиҫеҫҫӗ туслӑх хёмӗпе.
Эп куртӑм халё вӗсене.
1940.

САВНИ КУҪӖСЕМ



Шӑнкӑр-шӑнкӑр шыв юхать 
Аслӑ улӑх варрипе.
Эпӗ тухрӑм улӑха 
Ҫӑвӑнма ҫӑл шывӗпе.
Пырса тухрӗ ӑнсӑртран 
Манӑн савни купӑспа.
Килнё вӑл ӗнер ҫартан 
Уйӑх ҫурлӑх отпуска.
Ҫакнӑ кӑкӑрӗ ҫине 
Вӑл ик орден пӗр тӑрук. 
Пӗри—Ленин орденё,
Тепри—„Хёрлё ҫӑлтӑр“ ун.
Ҫавӑн пек хастар ҫынна 
Мёншён савас мар хёрсеу? 
Тунсӑхлаттӑм яланах 
Эп вӑл килессе кӗтсе.
Халь тёл пултӑм та ӑна, 
Ларчё ҫыхланса чӗлхем... 
Каччӑ чуптусан кӑна, 
Пултӑм эпё пуплекен.
1940.

САВНИСЕН ЮРРИ



Т У С Л Ӑ X





РОМАНС
(А. Пушкинран)

Тытса телейсӗр юратувӑн 
Чӗр ҫимӗҫне аллисемпе,
Йёпе кӗр кунёнче, каҫ умён 
Хёр пынӑ пушӑ уй-хирпе.
Вӑрман, уй-хир, сартеем шӑп пулнӑ, 
Пурте сӗнк пулнӑ каҫхине. 
Йёри-тавра пӑхса хёр утнӑ, 
Вылятнӑ шиклӗн куҫсене.
Салхуланса пӑхма пуҫланӑ 
Вӑл хӑйён пӗчӗк ачине...
„Ачам, ман тертӗм, ҫывӑран эе, 
Пӗлместён эп хурланнине.
Куҫна ак уҫӑн та кичемлӗн 
Эс шырӑн кӑкӑра манне,
Анчах кураймӑн эс, хёрхенён,
Хӑвна аннӳ чуптунине.

Ӑна эс шырӑн та тупаймӑн,
Хӗретӗ намӑс ман сӑна!
Ёмӗрлёхех мана эс манӑн,
Анчах манаймӑп эп сана.



■Урӑххисем усравлӑх илӗҫ.
Вёсем кӳрентерсен сана,
Эс ыйтӑн: эпё кам ачийӗ?
Анчах тупаймӑн килйышна.
Телейсёрскер! Салхуллӑн ҫӳрӗн, 
Кураймӑн пурнӑҫ савнӑҫне.
Ҫын амӑшӗ ҫине эс тӳртён 
Пӑхса, юхтарӑн куҫҫульне. 
Пӗччен ҫеҫ ҫӳрён пур ҫӗрте те, 
Ылханӑн хӑвӑн раскална. 
Ылханнине те эсӗ илтӗн...
Каҫар, каҫар ун чух мана!
Ҫывратӑн эс. Юлашки хут эп 
Сана йӑвашшӑн тинкереп;
Ҫапла, хён-хурлӑ туса хучё 
Суя, тискер закон пире.
Сан савнӑҫна ҫулсем хӑвалёҫ, 
Пӗр шиксёр ̂ савнӑҫ пур чухне 
Эс ҫывӑр! ' Йывӑр хурлӑх халё 
Тивмест сан ҫамрӑк чӗрӳне..."
Кётмен ҫӗртен ҫутатнӑ уйӑх 
Хёр умӗнчи пӗччен киле.
Хут пек шуралнӑ хӗр салхуллӑн 
Ҫывхарнӑ алӑк патнелле,
Кӑшт пёшкёнсе хурса хӑварнӑ 
Ют пӳрт умне вӑл ачине,
Кайран часах унтан ҫухалнӑ. 
Пытаннӑ каҫӑн сёмлӗхне.
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АВГУСТА ПАТНЕ ЯНӐ СТАНССЕМ
(Байронран)

Тӑрса юлтӑм эп чапсӑр, телейсӗр, 
Ҫӑлтӑрӑм тахҫанах аннӑ ман.
Эсӗ ҫеҫ шут тытмарӑн шеллевсёр 
Манӑн ҫамрӑк чуна ҫунтарма.
Эсӗ ҫеҫ чунупа чӳхенмерӗн,
Чӗрӳнте сан пиччу манӑҫман! ,
Хаклӑ юратӑва та халь чёррӗн 
Санра ҫеҫ тупма май килчӗ ман.
Илёртӳллӗн кулса, ҫутҫанталӑк 
Патӑрах хӑйён мулӗсене.
Парӑнайрӑм ӑна эп йӑлт халӗ, 
Йӑмӑкӑн куллине асилсе.
Ҫил-тӑвӑл хумсемпе ҫамӑҫмашкӑн 
Пӗлёт урлӑ вӗҫсе кайтӑрах,
Пирён хушӑмӑрта халӗ аслӑ 
Океан выртнӑшӑн хуйхӑрап.
Юлашки яккӑрӑм ӳкнӗ пултӑр,
Путнӑ пултӑр пӑтранчӑк шывра;— 
Пур ҫёрте те манран хурлӑх култӑр, 
Хӑрамастӑп тиекер кунҫулран! 
Намӑссӑр ҫынеем тек элеклеҫҫё,
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Пулӑшаҫҫӗ хаяр кунҫула.
Пурпёрех кӑкӑра ҫёмреймеҫҫӗ,
Сан ҫинчен шутласан эп ялан.
Ҫынсенчен эсӗ ҫеҫ пӑрахмарӑн, 
Тусӑм пултӑн —хёрарӑмсенчен. 
Пёр-пёччен элекрен хӑрамарӑн,
Эс манмарӑн мана пӗр-пӗччен.
Эс ҫынсем суйнине ёненмерён, 
Сивёнмерӗ манран чӗрӳ сан; 
Савнӑшӑн ӳпкевпе тӳлемерён, 
Ырлӑхшӑн эс тумарӑн усал.
Ывӑнтӑм. Ылханмастӑн эс уншӑн, 
Ҫынсене эп текех тӑшман мар. 
Хыпаланччӑрах халь тарӑхуллӑн 
Пӗчченҫи ҫынпала ҫапӑҫма!
Ылханса вёсене чарас ҫук эп, 
Пёрпек мар вӑрҫӑ кӗртрӗ тӑна: 
Кӑмӑллап вӑрҫӑна, хӑвнине те— 
Вӗсем урлӑ эп куртӑм сана.
Пушхирти ҫёмрӗксен хушшинче эп 
Шикленӳсёр, хӑюллӑн тӑрап. 
Юлашки тивӗҫе хӑть илеймӗҫ,
Эп памастӑп сан юратӑва... 
Курӑнмасть пушӑ хир те кичеммӗн, 
Ҫёмрӗксем те мана пит паха. 
Ҫёмрёксен айӗнче куртӑм эпӗ 
Вут ҫинче те пётмен ахаха.
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ГЕРОЙ ВИЛСЕН
(Байронран)

Герой, кунҫул сан татӑлчё!
Халь пуҫланать чапу сан шавлӑн. 
Тӑван ҫёршыв юррисенче 
Ятна усрать, усрать мухтавлӑн. 
Тата ҫӗршывшӑн ыр ӗҫӳ 
Нихҫан та манӑҫ пулас ҫук.

Сан ирёк илнё халйху 
Ялан сана манмасӑр тӑрё.
Эс вилтён! Сан юхать юну 
Халь пирён юн тымарё тӑрӑх. 
Санри пур паттӑрлӑх пире 
Кёрешӗве ҫӗклентерет.

Ҫапӑҫура, сана аса илсен,
Пуҫлать тӑшманӑн вӑй чакмашкӑн. 
Герой чыспа вилни ҫинчен 
Хӗрсем пуҫлаҫҫӗ юрламашкӑн. 
Анчах кураймӑн йӗрнине,
Вӑл чакарать герой чысне.



СОНЕТ
(iM . Рыльскийрен)

Ман шухаш майлӑ вёҫсӗр шыв юхать, 
Кёперёсем —хавхалану пек лайӑх.
Ҫӳлте вёҫсе ҫӳреҫҫӗ тёрлӗ кайӑк,
Шывра мотор аслати пек шавлать.

Кунта кӗҫеннё вӑрҫӑ учёсем,
Вёҫтернӗ вӑрҫӑ сывлӑшра вут-ҫулӑм, 
Аркатрӗ ун аллисене хӑюллӑн 
Совет аллийӗ, ҫирёп вӑй илсе.
Тӑшман айлатрӗ те час лӑпсӑртатрӗ, 
Йӳтенё кашкӑр евӗр, каялла.
Тёрмесене мӑлатуксем аркатрӗҫ.
Ҫав кӗллё вырӑнта паян хула 
Хальччен пулман керменсемпе йышланчӗ, 
Вӑл Днепр ҫийӗн ҫамрӑккӑн ҫуталчё.
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МАНӐН ҪУЛ
(Леся Украинкӑран)

Ҫуркуннепе ирех ҫула эп тухрӑм,
Хам утнӑ майӑн юрӑ кӗвӗлетёп.
Кам ҫул ҫинче манпа тёлпулӗ, туххӑь® 
Ун ячёпе ҫапла юрлатӑп эпӗ:

„Пӗччен кайсан—ҫухалӑн эс ҫулран, 
Пӗрле тӳр ҫул тупмашкӑн ҫӑмӑлрах"..

Эп юрӑпа тек малалла пыратӑп.
Ман юрӑра пророклӑх ҫук, ан шырӑр, 
Ман еассӑм уҫӑ мар, ҫапах эп ырӑ— 
Кам хурланса йёрет, ӑна калатӑп:

„Хисеплё тусӑм, макӑрар пӗрле—
Эп юррӑма ҫӑвап куҫҫульпеле".



Ҫак пусмӑрти ҫулсем тискер те тёксём. 
Эп ҫул ҫинче хаваслӑн та хӑюллӑн 
Телейлё ирёк юррине илтсессён,

Ман чёрере те пулё урӑх юрӑ.
Пытарӑп хамӑн нишлё сассӑма,
Ирёк юрри пуҫланё шӑранма.
Эп тёксём тӳпене пӑхап пулсассӑн,

Ҫён ҫӑлтӑрсем пёрре те шырамастӑп. 
Кунҫул тётрийё витӗр эп курасшӑн: 
Тӑванлӑх, танлӑх, ирёклӗ хаваслӑх— 
Тӑван ҫӗршывӑн виҫё ҫӑлтӑрне,
Халь инҫетрен ҫеҫ ҫиҫекенсене.

Эп ҫул ҫинче хӑть хурлӑх ҫеҫ тупам, 
Хӑть ҫепёҫ чечек ҫеҫ курнайтӑр ӑшшӑн; 
Хӑть тивтӗр вӑхӑтсӑр вилсе выртмашкӑн— 
Мӗнле пулсан та, пурнӑҫӑн ҫулне 
Ҫён юрӑ юрласа вёҫлесшён эп.
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ТРИПОЛЬЕ ПАТТӐРӖСЕНЕ
(Леонид Первомайскийрен)

Масар мар, куҫҫуль мар, чечек мар 
Юлчёҫ чаплӑ ӗҫсем асӑнма.
Эсӗр вилетёр-ҫке Днепр ҫинче,
Чап ҫӳрет халё сирӗн ҫинчен.
Сирӗн ӳтёр пёрлешнё ҫёрпе,
Хурлӑх ларчӗ ӳссе эрӗм пек.

Тупӑпа сухаланнӑ хиреем,
Ӳеес ҫук халь унта эрёмсем.

Питӗ шавлӑн иртеҫҫӗ ҫулсем, 
Тӗнчене хыпарсем валеҫсе.
Пирёншён кашни ҫул—ҫӗнтерӳ, 
Кашни ҫул—ҫён хӑват, ҫён хӗрӳ.



Ахаль мар, ахаль мар, ахаль мар, 
Тухнӑ ирёклӗхшӗн ҫапӑҫма.

Ахаль мар, паттӑрсем, пӗлнипе, 
Кайнӑ ҫав кёрешӳ ҫулёпе.

Выртса юлтӑр вӑрҫӑ хирёнче, 
Юлчёҫ паттӑрлӑхӑр пирӗнте.

Халь ёнтӗ кив Триполье тек ҫук, 
Ячё ун Комсомолье ку чух.

Халь унта урӑхла пурӑнӑҫ,
Ҫӗнӗ ял хула пек курӑнать.

Заверуха, Палей, Дымарец 
Уй-хирпе утнине туйӑн эс.

Ав, вёсем, паттӑрсем, малалла 
Тек утаҫҫё колоннӑпала.

Комиссар та, Ратманский пӗрле, 
Ёҫлӗ кун Днепрострой пек кёрлет.

Ч
Эй, кӗрле аслати сасси пек, 
Ҫёнтерӳ яланах пирӗнпе!
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Эпёр пӗлнӗ вӑрҫма, ҫӗнтерме, 
Тӑшмана ҫёршывран хӳтерме.

Ылхану ҫёршыв тӑрӑх ҫӳрет, 
Тӑшмана вӑл хаяррӑн питлет.

Хёрлӗ ҫӑлтӑр, ҫутат, ялтӑртат, 
Малашне те пире ҫул кӑтарт.



С Т А Л И Н
(Володимир Сосюраран)

Яту сан ҫывӑх, юрӑ пек, пире: 
Кирек-ӑҫта та пирёнпе пёрле эс.
Сана, ялан ялав пек вёлкёшме, 
Миллион алеем тӳпе патнех ҫёклерӗҫ.

Эс яланах пире пыран ертсе,
Санпа пёрле эпир пит ҫирёп халлӑ 
Миллион чёресене пёрлештерсен— 
Пулать вӑл сан чёрӳ, хисеплё Сталин.
Ялпа хула шавлаҫҫё. Хӑпарать 
Кӑвак инҫелбхрен телей хёвелӗ. 
Ҫёршыв сана хёрӳллён юратать,
Сан пехилпе анчах эпир телейлё.
Чечекленет ҫӗршыв хавас вӑрманёнче, 
Ҫапӑҫура юрланӑ юрӑ евӗр.
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Санран ку килчӗ, санӑн партинчен,
Сире пула анчах ҫӗнтернӗ эпӗр.

Ҫук,-ҫухалмарӗ юн тӑкни ахаль, 
Ҫухалчё выҫлӑх, иртсе карӗ хурлӑх. 
Заводсемпе хиреем хаваслӑ халь, 
Шӑрантараҫҫӗ юрӑ хыҫҫӑн юрӑ.

Илсем телейлӗ халӑх юррине,
Вӑл сан ҫинчен юрлать янравлӑн, уҫҫӑн. 
Малашлӑха ертсе пыратӑн эс, 
Ӗҫҫынниеен мухтавӗ—эс, ҫулпуҫӗ.
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