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СЕНТЯБРӖН 17-МӖШӖ

Нумай эпёр савӑнӑҫ курнӑ, 
Хаваслӑн хумханнЭ нумай. 
Телейлёх тёнчи пирён пурӑнӑҫ, 
Кашни кунне йывӑр манма.
Ана кашнинех эпӗр кӳнё,
Ӑна эрешленё ёҫпе.
Анчах ҫак сап-сарӑ кёр кунё 
Ҫиҫет чӑн ҫурхи хёвелпӗ.
Аҫтан-ха хёвел ҫутти ҫумё 
Паян ман ҫёршывӑм ҫине? 
Ҫёршыв тӑрӑх саванӑҫ хумё 
Кёрлет, ҫёедесе ҫынсене.
Ҫёршыв тЗрӑх савӑнаҫ карё, 
Сассем янӑраҫ хёрӳрех.
Паян ман ҫёршыв Хёрлё Ҫарё 
ТЗвансене ирёк кӳрет.
Епле вал пырать ҫёнтерӳллё, 
Ҫёмрет кив тёнче санчӑрне, 
Ӗпле тав тӑваҫҫӗ хӗрӳллӗн 
Ана, ирёк халӑх ҫарне!



Тухаҫҫб чупса мбнпур халӑХ, 
Тухать ҫамрӑккийб, ватти.
— Тинех пансен йӑхб ҫухалб, 
Таптаймб тек юнлӑ атти!
Нумай эпбр тӳсрбмбр хурлӑх 
Ылханлӑ пансен тбрминче. 
Пӑхаттӑмӑр тек чикб урлӑ, 
Кураттӑмӑр урӑх тбнче...
Унта ирёк халӑх кун-ҫулб, 
Телейлбх тбнчи ешбрет.
Кунта—выҫӑ пурнӑҫ, куҫҫулб... 
Кбтеттӗмбр эпбр сире.
Эсир ак телей илсе килтбр. 
Салам, тӑвансем, тавтапуҫ! 
Антив, пирбн савӑнӑҫа илттбр 
Сире кунта янӑ ҫулпуҫ.
Тинех пбтрб мӑшкӑллӑх, пусмӑр. 
Ҫбкленчб хбвел тухӑҫран.
Тав сана, Сталин, аслӑ тусӑмӑр, 
Эс ҫӑлтӑн пире асапран...
Полксем вбҫ-хбррисбр иртеҫҫё, 
Хӑватлӑн вбҫеҫ ялавсем.
Ҫынсем тавтуса хбпбртеҫҫб, 
Ҫбкленнб саламлӑ алеем.
Ҫбршыв тӑрӑх савӑнӑҫ карӗ, 
Сассем янӑраҫ хбрӳрех.
Паян ман ҫбршыв Хбрлб Ҫарб 
Тӑвансене ирбк кӳрет.
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САВӐНӐҪ КУҪҪУЛӖ

Хёрӗх ҫула ҫитичченех 
Ҫӳҫсем ун кӑвакарнӑ.
Асап кун-ҫулӗ пит ҫине 
Авмак йёрсем хӑварнӑ.

Калать вӑл: «Мён пӗчёккёрен 
Эп пусмӑрта асаплӑ ӳснё.
Чул евёр хытнӑ ман чӗре, 
Туртса ыратнӑ, писнӗ, тӳснё.

Курман эп ҫамрӑк кунсене, 
Ылханлӑ пан ёҫне ӗҫленё.
Вӑл ӗҫнӗ пирён юнсене 
Тӑрана пёлмен ҫӗленён.

Аннеҫӗм вилчӗ пан пусмӑрӗнче. 
Пансем атте пуҫне те ҫирёҫ. 
Куҫҫуль тухман ман куҫсенчен: 
Ҫёкленнё ал пансене хирёҫ.

Эп ларнӑ тӗттём тӗрмере,
Епле кӑна мӑшкӑл курман-ши? 
Нихҫан куҫҫуль тухман пёрре, 
Йёрес йӑла ют пулнӑ маншӑн.



Чёремҫёме чуллантарса,
Шӑла ҫыртса тӳссе тӑраттӑм. 
Красноармееца курсан 
Эп тӳсеймесёр йӗрсе ятӑм...»
Львов хули,
1940 ҫ.'
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ҫӑлАнӑҫ

Умра выртать халне ҫухатнӑн 
Пансем хуҫа пулнӑ ҫӗршыв. 
Тин ҫеҫ-ха тупӑсем ухлатнӑ 
Кунта, иртмен-ха тар шӑрши.
Тин ҫеҫ-ха сывлӑшра кёрленӗ 
Самолетсем. Пёр вӗҫренех 
Кунта вилём акса ҫӳренё 
Хуласемпе ялсем ҫине.
Кил-ҫуртсем ишӗлнӗ, саланнӑ. 
Алхаснӑ ҫулӑм, вут ҫинче 
Ҫынсем асаплӑн ӑшаланнӑ, 
Хӑруш сас тйнӑ пур енче.
Куҫсенчен аннӑ терт куҫҫулӗ, 
Ҫынсем ниҫта кайма пӗлмен. 
Ҫӑмӑр пек ҫунӑ вилём—пуля, 
Вӑл никама та шеллемен.
Пӑвнӑ ҫынна вилём ытамӗ. 
Масар пулайнӑ ялсенчен. 
Алхаснӑ вӑрҫӑ—юнлӑ тамӑк, 
Пётессӗн туйӑннӑ тёнче.



Ҫапах ҫынсем шӑлсене ҫыр гнӑ: 
Пётмен-ха шанчӑк чёрере!
Чунсем тӳсме ҫук кӳтсе ҫитнӗ, 
Анчах Мускав пур тёнчере.
Пур ӗҫҫыннин тӑван ҫёршывӗ. 
Пур Сталин. Вӑл курать, пёлет. 
Пурне те вӑл атте пек ҫывӑх, 
Вӑл пур ҫынна та хӳтёлет.
Кам манё: пёр сентябрь ирё 
Епле телейлё пулнине, 
Ял-хуласем, вӑрман, уй-хирё 
Ҫурхи шавпа тӑп тулнине?
Вӑл куна кам манма пултарӗ! 
Епле хӑватлӑн кёрлесе 
Килчё ёҫҫынӗн Хёрлё Ҫарё 
Телейлӗх, ирӗклӗх кӳрсе!
Урамсем тинёс пек хумханчёҫ: 
Ку пулчё ҫӑлӑнӑҫ ҫитни. 
Юлашки хут куҫсем шывланчӗҫ. 
Миҫе ҫул-ши кӑна кётни!
Пан йӑхёсем тарса ҫухалнӑ, 
Вёсем хӑраҫҫё курӑнма.
Ҫынсем иккёмёш хут ҫуралнӑн 
Ҫёнрен пуҫларёҫ пурӑнма.
Янраса карё ирӗк юрӑ 
Чун-чёререн, кӑкӑр туллин: 
Иихҫан, нихҫан та эпёр урӑх 
Тек пулас ҫук пансен кулли!



ЫЛТТДН АЛӐСЕМ

(ПЁР КАЛАҪУРАН)

Эп пӗлеп, эс мана ӑнланатӑн.
Хӑв та эс ман пекех ёҫҫынни.
Эс, кӑштах ӗненместён, туятӑп, 
Анчах эп калани—чӑн-чӑнни.

Эп столяр. Мӗнешкел эп ӑстаҫӑ!
Сан пӗлесчё ӑна. Ман алеем 
Тем те, тем те тума пултараҫҫӗ,
Ёҫ тесен—ҫаврӑнуллӑ вёсем.

Пилёк ҫул эп ҫӳрерём пёр ёҫсёр. 
Пилёк ҫул. Вӑл ытла та нумай. 
Пансене эп ылхантӑм пёр вёҫсӗр, 
Чӑмӑртарӑм сулмак аллӑма.
Пурнӑҫра тёрёсне эп шырарӑм — 
Тупаймарӑм. Кунта вӑл пулман. 
Ененеймён юлташӑм: ман арӑм 
Пилёк ҫул ёнтё ӑшшӑн кулман.
Кунта пулнӑ ултав, пусмӑр, хурлӑх, 
Выҫлӑх, чухӑнлӑх... Куҫ уҫтарман.
Эп ёҫленё пулсан—мёнчул пурлӑх, 
Мён пуянлӑх пултарнӑ тума!
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Анчах ёҫ тупанман пирён тёллён... 
Пёрисен—пурлӑх выртнӑ ҫёрсе, 
Пирён пур—ҫӑкӑрсӑр ҫӑвӑн-хёлён 
Ачасем выҫӑ ларнӑ йӗрсе.

Тин ылханлӑ пансен шӑпи тулчё, 
Кётсе илтёмёр эпёр сире.
Асапсем таврӑнми иртсе юлчёҫ,
Чи телейлё эпир тёнчере.

Чёререн ыр сунса саламлатпӑр 
Хамӑр аслӑ тӑван ҫӗршыва.
Унӑн Хёрлё Ҫарне тав тӑватпӑр, 
Вӑл пире хӳтёлен вӑй-хӑват.

Тав тӑватпӑр сана, аслӑ Сталин. 
Пире патӑн эс ҫак тивёҫе.
Килӗ кун: ырласа эс пахалӑн 
Ирёк алӑсем тунӑ ёҫе.

Ҫуртран тухмё иленнё телеййм. 
Еҫлёп эп савӑнса, килленсе.
Калӑн эс: ылттӑн алӑсем, тейвн, 
Ятӑм пулё ҫёршыв умёнче.
Лиско хули, 
1938 ҫ.
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Эй, пуҫлар-ха юрӑ,
Тытӑнар мёнпурё,
Сас ян кайтӑр пур ҫёре. 
Савӑк пултӑр кӑмӑл,
Утма пултӑр ҫӑмЭл, 
Вутланса тӑтӑр чӗре.

Утӑр хастаррӑн,
Паттӑр Хёрлӗ Ҫарӑн 
Мухтавлӑ ывӑлёсем. 
Юрлӑр, чун киллентёр, 
Утӑр, ҫёр кисрентёр, 
Сехёрленччёр тӑшмансем!

Ирёклёх ҫёршывё 
Пултӑр сыхӑ, сывӑ!
Тёшман ҫёклесен хёҫне— 
Эпёр ялан хатёр!
Ҫёмёрсе аркатё 
Хёрлё Ҫар

Тӑшман пуҫне.

Утйр хастарран,
Паттӑр Хёрлё Ҫаран 
Мухтавла ывВлёсем.



Юрлӑр, чун киллентӗр, 
Утар, ҫӗр кисрентёр, 
Сехёрленччёр тӑшмансем!

Тӑван ҫӗршӗн эпёр 
Ҫапӑҫма пӗлетпӗр 
Юнлӑ ҫапӑҫусенче. 
Халӑхсенён тавӗ,
Аттесен мухтавё 
Пирён ялавсем ҫинче.

Утӑр хастаррӑн,
Паттӑр Хӗрлӗ Ҫарӑн 
Мухтавлӑ ывӑлӗсем. 
Юрлӑр, чун киллентёр,
У гӑр, ҫӗр кисрентёр, 
Сехёрленччӗр тӑшмансем!

Ҫулсем ҫёнтерӳллӗ,
Чёресем хёрӳллӗ.
Савнӑ Сталин йихӑрсан: 
Аслӑ совет ҫӗрён 
Мӗнпур ывӑл-хӗрб 
Харӑс тухё кар тӑрса.

Утӑр хастаррӑн,
Паттӑр Хёрлё Ҫарӑн 
Мухтавлӑ ывӑлӗсем. 
Юрлӑр, чун киллентӗр, 
Утӑр, ҫёр кисрентёр, 
Сехӗрленччёр тӑшмансем!



Ӳсчёр, чечекленччӗр, 
Ҫёнелсе ҫёкленччёр 
Пур ялсем те хуласем. 
Тинёсре, ҫёрте те,
Ҫӳлте—пӗлӗтре те 
Сыхӑ пирӗн хуралсем.

Утӑр хастаррӑн,
Паттӑр Хёрлё Ҫарӑн 
Мухтавлӑ ывӑлёсем. 
Юрлӑр, чун киллентӗр, 
Утӑр, ҫӗр кисрентёр, 
Сехӗрленччӗр тӑшмансем!



ИКӖ ТУС
Вёсем ачаран пӗр пек ӗмӗт тытса 
Телейлӗ те ҫамрӑк йышра 
Пёрле вёренсе, ӗҫлесе, юратса 
Ӳсейнё тӑван колхозра.

Нҫре курӑнман вёсенчен чиперри, 
Пулман хастарри вӑйӑра.
Каҫсем янкӑс купӑсне тӑснӑ пбри, 
Тепри янӑратнӑ юрра.

Ҫурхи ешӗл сад пек, ҫӗршыв ешёрет. 
Манми ҫак паха кунсенче 
Тӑван анне пек вӑл пире ӳстерет 
Телейлё хёвел ӑшшинче.—

Яш пулнӑ ик ҫамрӑк, юн тапнӑ вӗри, 
Яш чух юратмашкӑн ансат.
Эп саврӑм хӗре, тенӗ шӑппӑн пӗри, 
Хӑшлатнӑ тепри пӑлханса.

Ик каччӑ ят илнӗ ял-йыш хушшинче, 
Хастарлӑ вӗсем—ёҫ тесен.
Анчах ытарма ҫук хёрсен умӗнче 
Ҫухалнӑ хӑюллӑх вёсен.
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Пӗрре, кӗр ҫитсен, тӑрса тухнӑ пёр ир, 
Ал тытнӑ вёсем хумханса.
Хӗвелтухӑҫне ҫул тытайнӑ пӗри,
Ҫул тытнӑ тепри Анӑҫа.

Ҫӗршыв пире чёнчӗ хисеплё ӗҫе,
Эпир унӑн ывӑлӗсем.
Пурне те пама хатӗр уншӑн, тесе 
Телейлён юрланӑ вёсем.

Ӑҫта ҫеҫ ҫитмест ман ҫӗршыв вӗҫ-хёрри? 
Пин-пин ҫухрӑма тӑсӑлать!
Ӑна Тухӑҫра хуралланӑ пбри,
Тепри Анӑҫра хураллать.

Тӑшман таврара юнаса куҫ хывать,
Ун юнлӑ алли кӗҫётет,
Вӑл пирён юратнӑ тӑван ҫӗршыва 
Килсе тапӑнма кун кётет.

Хускалчё лере самурай—сӗмсёрри, 
Кунта пан хӑйрарё шӑлне.
Лешне Тухӑҫра ӑшаларӗ пӗри,
Ҫунтарчӗ тепри пансене.

Вӗсем Сталин ячёпе кёнӗ вӑрҫа, 
Ҫёнтернё ҫапӑҫура.
Паян вёсемпе мухтанать Хӗрлӗ Ҫар, 
Хываҫ юрӑсем халӑхра.

Мускав пирён аслӑ ҫёршывӑн чӗри,
Пур паттӑрсене вӑл пӗлет!



Инҫет Тухӑҫран килсе ҫитрё пёри, 
Тспри Анӑҫран ак ҫитет.

Савса саламлать вёсене тёп хула, 
Савать халӑх паттӑрсене.
Ак Кремль. Ун ҫӑлтӑрӗсем ҫуталаҫ, 
Унта аслӑ Сталин чӗнет...

Тӑраҫ икё тус Кремльре. Ҫав тери 
'Гелейлё. Ҫут орден умра.
Инҫет Тухӑҫра паттӑр пулнӑ пёри, 
Чап илнӗ тепри Анӑҫра.
1939 ҫ.
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ХУРҪӐ ХДВАТ

Тухӑҫ вутлӑ-хӗмлё 
Чаршавне сирет. 
Сывлӑм ҫутӑ кӗмӗлӗн 
Акӑннӑ ҫӗре.

Ирхи сывлӑш ирӗкёнче 
Ҫил ҫаврать, итле!— 
Пёр вёҫтерчӗ, виркёнчё 
Самолет ҫӳле.

Пӗр вӗҫтерчӗ, явӑнчӗ 
Ыр сунса пире.
Савнӑ хёршён савӑнчё 
Ман вёри чёрем.

Ӑсанаҫҫё куҫймсем 
Самолет ҫине.
Эп пӑхатӑп тусӑмҫӑм 
Епле вёҫнине.

З Д Ҫ каЗГ
ПАЛА ГА
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Вӑл пырать*ҫке ҫӑмӑллӑн 
Машинне тытса.
Хёвел тухрё кӑмӑллӑн, 
Дшшӑн ҫутатса...

Ҫут ёмётпе ҫитёнчӗ 
Тусӑм ҫамрӑкран.
Халь ак унӑн питӗнче 
Савӑнӑҫ куран.

Савӑнӑҫ та харсӑрлӑх 
Пирён хёрсенче, 
Ҫирёплёх те паттӑрлӑх 
Чун-чӗрисенче.

Ҫёршыва саваҫ вёсем, 
Чиксёр юратаҫ,
Ак паян тухаҫ вӗҫсе 
Чаплӑ парада.

Ҫӗршывӑнне курӑпӑр 
Хурҫӑ хӑватне.
Пӗлӗт ҫинче вулӑпар 
Сталинӑн ятне.

Килтёр-ха, ҫыхлантар 
Сёмсёр самурай,— 
МашкЗллама памЭпӑр 
Эпир хамӑра!



Виркӗнӗҫ хӑватлӑн, 
Тӑвӑла сирсе, 
Ҫёршывӑн ҫунатлӑ 
Ывӑль-хёрёсем.

Тӑшманран ним юлмӗ 
Эпёр тапрансан,
Пирён вӑй вут-ҫулӑмё 
'Гӑкё аркатса.
1939 ҫ.
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юрА пуҫламАшӗ

Ашӑ питпе те вутлӑ чёлхепе 
Эп юрлама санран ирёк илетёп.
Чёрен пин-пин чёвёл чӗлӗхёпе 
Сан кӑмӑлна-ҫке юрӑ кӗвёлетёп.

Пёр саншӑн, чунӑм, ҫунчё ман чёре, 
Санпа пӗрле эп пурнӑҫа юратрӑм.
Санпа телейлӗ пултӑм тӗнчере,
Эс ман сӳнми юратӑва вӑратрӑн.

Вӑратрӑн эс ман ҫамрӑк вӑй-хала, 
Ёмётсене ҫунат парса ҫёклерён. 
Ҫамрӑклӑха, телейлё кун-ҫула 
Ытарайми илейлё чечеклерён.

Ҫулӑмланать чёрем, юнӑм вӗрет.
Вӑл вёри вут ҫӑлкуҫё пёр санра ҫеҫ. 
Кашни сӑвӑра, кашни кёвӗрё 
Нар пек чёрӳн хӗлёхёсем янраҫҫё.

Итле вёсен асамлӑ сассине:
Унта чечен чёрен чӑн юратӑвӗ.
Ан тиркесем хытах юррӑмсене,
Мана ҫеҫ мар вӗсемшён, тен, тав тӑвёҫ.



ТЕЛЕЙ ҪДЛТДРӖ
ҪЯлтӑр витӗр ҫул курӑнать.

Чӑваш юрри

Икё тус ирччен калаҫнӑ 
Лӑпкӑ Атӑл хёрринче.
Пёр чуптунӑ, сывпуллашнӑ 
Уйӑрӑлса пёр-пёринчен.

„Кёҫёрхи ҫёр ан васкаччӗ, 
Вӑл ан юлтӑр манӑҫа,
Час кураймӑн,—тенӗ каччӑ,— 
Эп каятӑп Анӑҫа.

Эп каятӑп чыслӑн, ҫнрёп 
Сыхлама тӑаан ҫёре.
Г1ур хӑрушлӑхсене сирӗп 
Ун ҫинчен эп чикӗре.

Ҫарта паттӑр йёкёт кнрлӗ,
Эп шеллемёп пуҫӑма:
Эп пултарӑп вӑйлӑ, вирлё 
Хам ҫёршывшӑн ҫапӑҫма*.



Ун чёрийё ҫулӑмланнӑ,
Ёмёт ҫиҫнё шухӑшра,
Вӑл пёр савӑннӑ, хумханнӑ, 
Хёршӗн хуйхӑрнӑ ӑшра.

Вӑл каланӑ: „Хура куҫӑм, 
Мён пулсан та—аса ил...* 
Мал енчен ҫёкленнё шуҫӑм. 
Вӑшӑлтатнӑ ӑшӑ ҫил.

Вӑшӑлтатнӑ ҫил йӑвашшйн,. 
Арпаштарнӑ хёр ҫӳҫне.
Ҫак ире манми тӑвасшӑн 
Шуҫӑм ҫутӑрах ҫиҫнӗ.

„Эп шанатӑп,—тенё хёрӗ,— 
Ҫирёп пултӑр ку сӑмах, 
Асра тытӑп кунён-ҫёрён 
Чун юратнӑ тусӑма.

Эп ӗҫре те, вӑйӑра та 
Чёрере тытӑп ятна.
Шӑппӑн тунсӑхлӑи, юратӑп,, 
Вёҫес килё сан патна.

Ҫакӑнта тухса эп юрлӑч 
Курас килнё вӑхӑтра. 
Вёҫсёр хир-вӑрмансем урлӑ^ 
Илтён эсё ман юрра.
Эп асран тухсассӑн, чунӑм, 
Пӑх эс кашни каҫхине



Иксёмёр тӗл туса хунӑ 
Тӳпери ҫӑлтйр ҫине.
Пулё вӑл телей ҫӑлтӑрӗ, 
Янкӑр тӑрӑ каҫсенче 
Ҫутӑраххӑн ҫиҫсе тӑрӗ 
ВЗл ыттн ҫӑлтӑрсенчен.

■Ун чухне мана асилӗн...
Пёр сана ҫеҫ калама 
Сан патна ҫак Атӑл ҫилӗ 
Кӳрё манӑн салама“.

Хёр и к куҫё пулнӑ шывлӑ, 
Пёрле хуйхӑрнӑ тёнче. 
Кёмёлленнӗ ҫутӑ сывлӑм 
Вшёл ҫулҫӑсем ҫинче.

Каччӑ пӑхнӑ та йӑл кулнӑ,— 
Савнӑҫ ҫиҫнё питёнче. 
Ытарма ҫук хӳхём пулнӑ 
Хёрё унӑн умӗнче.

„Авалтан йэли ҫаплаччё: 
Пӑхнӑ пёлӗт ҫинелле,
Ырлӑх кӗтнё,—тенё каччӑ,— 
Халь калаҫҫё ҫӗнёлле.

Телее курмастпӑр халё 
Тӳпери ҫӑлтӑр ҫинче.
Пирӗн пурнйҫ йрЭскалё 
Ҫак ҫӗршыв тивлетӗнче.



Ҫак самант ҫитеессӗн эсе 
Ҫӳлти ҫӑлтӑр ҫине мар. 
Урӑхне пӑх, сарпикеҫём. 
Репродуктор умне лар.

Эс итле тӑван ҫёршывӑн 
Ҫёнтерӳллё музыкне. 
Пуринпе те пулӑн ҫывӑх 
Пёр чёреллё ун чухне.

Вӑл самант туятиӑр эпёр 
Кашнин ӑшӑ сасеине.
ВЗл самант аса илетпёр 
Чи юратнӑ туссене.

Вӑл самант мёнпур ёҫҫынё 
Шухӑшлать Мускав ҫинчен. 
Пур ҫёрте те Сталин сӑнё 
Тӑрать кашнин умёнче.

Шухӑшу унчух сан вёҫтёр, 
Ҫиттёр аслӑ Мускава.
Умра Кремль ҫӑлтӑрё ҫиҫтёр 
Илт эс площадьри шава

Курантсем вуниккё ҫапёҫ,
Янрё „Интернационал".
Ман ҫёршыв хӑвачё. чапё 
Вӑй кёртет-ҫке пур ҫынна
Санӑн та юрлассу килё 
Мускавпа пёрле ун чух.



Ҫав самант мана асил эс, 
Унтан чаплӑ самант ҫук.
Ун чух эп те сан пек ларйп, 
Шухашлӑп Мускав ҫинчен. 
Аслӑ юрату кӑварӗ,
Ҫунё тусун чёринче.

Ман умра та ҫиҫсе тӑрӗ 
Ӑшӑтса, хёлхемленсе 
Пирён чӑн телей ҫӑлтӑрӗ 
Кремль башнисем ҫинчен.

Кёрешме, ҫёнмешкён чёнё 
Телей ҫӑлтӑрё пире.
Эпёр тупнӑ пурнӑҫ чӑнё 
Ҫутатать пётӗм ҫӗре.

Эпёр куртӑмйр ун витёр 
Хамӑр пурӑнӑҫ ҫулне.
Пур ҫёре ҫутти ун ҫиттёр. 
Ҫул кйтарттӑр ёҫҫынне.

Унта пирён юрату та,
Чӑн телей те ялтӑрать. 
Ҫавӑнпа ҫапла вӑл ҫутӑ, 
Саламлаҫ вӑл ҫӑлтӑра.

Ун ятне тупа тӑвар-н, 
Пурӑнма, савма, ҫёнме?
Ун ятне юрӑ хывар-и 
Ҫёршыв тйрйх илтёнмеУ



Вӑл сана тек астутарӗ 
Инҫетри тусу ҫинчен. 
Ҫамрӑк юрату кӑварё 
Пулё сан ҫырусенче.

Унпала нихҫан кулянмӑн, 
Вӑл пур ҫӑлтӑртан пахз, 
Сывӑ пул, савниҫём, ан ман 
Зп каланӑ сӑмаха..."

Пит аван-ҫке гӑван ҫёрён 
Хёрё-ывӑлё пулма,
Лит аван-ҫке савнӑ хёрӗн 
Куҫёнчен пӑхса тӑма.

Лит аван-ҫке ирхи кӳлӗм 
Лӑпкӑ Атӑл хӗрринче 
Ёмётсем тумашкӑн ӳлём 
Тёл пулас кунсем ҫинчен...

Хёр ик куҫё пулнӑ шывлӑ, 
Пбрле савӑннӑ тёнче: 
Кёмёлленнё ҫутӑ сывлӑм 
Ҫурхи ҫулҫӑсем ҫинче..

194« ҫ.
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ӖНТӖ ВӐРМАН НАШЛАТЬ...
( В  А Р М  А Н Т Н  У Й Ӑ  Р Л У )

Ёнтӗ варман кашлать, вЗрман кашлать, 
'Гурат ҫумне турат хушас тет пуль. 
ЙЗпатать те йёкёт, хӗрне ачашлать, 
Хёрён ик куҫёнчен тумлать куҫҫуль.

Умра авкаланать ҫул, тӑсӑлать, 
ЙЗвӑҫсене сирсе ик еннелле.
Йёкёт кайма тухнӑ инҫе ҫула,
Инҫе ҫула, Хёвел Тухӑҫнелле.

Унта ҫёршыв чикки ӑна кӗтет,
Вйл сыхлама каять тӑвӑн ҫӗрне. 
Телейлё ҫул сунать хӗр йёкёте,
Йёкёт сывлӑх сунать савнӑ хёрне.

Йӗкёт сывлӑх сунать, телей сунать, 
Хёре илме килетёп, тет, хёлле.
Хёр хумханать, хӗрён чӗри ҫунать,
Хёл кунёччен епле-ши кӗтмелле?

Поезд сасӑ парать ав, инҫетрен. 
Лавӑҫи васкатать поезд тёлне.



Хбр куҫёнче ачаш куҫҫуль чбтрет, 
Савни ӑшшан шӑлать ун куҫҫульне,

Савни ӑшшӑн шӑлать те ачашлать:
— Эп манмӑп, эс те ан сивӗн, юрат... 
Ёнтё вӑрман кашлать, вӑрман кашлать, 
Турат ҫумне хушас тет пуль турат...
Август, 1939 ҫ.
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ҪЫРУ ВЫРӐННЕ

Эс ӑсатнӑ чух каларӑн: 
Манмӑп, терён, виличчен. 
Пурҫӑн енчӗк халаларӑн, 
Кётёп, тррён, киличчен.

Ыталарӑн та чуптурӑн,
Эп каларӑм тав туса:
„Сывӑ пул, телейлё пурӑн, 
Юрату пек пул таса“.

Юлашки хут эп пуҫ тайрӑм 
Савса пӑхрӑм сан ҫнне. 
Савӑнса ҫеҫ тухса карӑм, 
Телей сунтӑм туссене.

Халь тӑратӑп ак ҫёршывӑн 
Хёвеланӑҫ чиккинче. 
Шухӑшлатӑп: тусӑм ҫывӑх. 
Анчах эсё пит инҫе...

Унтанпа ёнтё вӑрахӑн 
Вӑхӑт шурё. Эп анчах,
Тен,ҫӳретёп пуль хӑраххӑн 
Сан сӑмаххуна шанса.



Кам пёлет, тен кашни каҫӑн 
Санӑн кантӑку умне 
Йӑпшйнса ҫӳрет пуль качча 
Пусарма чёрн хумне?

'Ген маиса та карӑн пулӗ 
Мана панӑ сӑмахна.
Юрату, тен, тӑрса юлӗ 
Ӳлём асӑнма кӑна.

Тем пулсан та, пулнӑ айӑп: 
Эпёр савнӑ пӗр-пӗрне.
Ҫав телейлб вӑхӑта эп 
Манма пёлмёп ёмёрне...

зо



Каллex сан хаклӑ ҫырӑвнз 
Эп хама хам манса вулатӑи, 
Ҫырӑвупа пёрле хӑвна 
Хам куҫӑм умӗнче куратӑгт.

Ҫырӑвупа пёрле асра 
Ытарайми кунсем иртеҫҫё. 
Манми кунсем ман пурнӑҫра 
Ялан сана асилтереҫҫӗ.

Кётнё ҫыру! Епле ӑна 
Эс ӑшӑ алӑпа йёрленё. 
Чёрӳнти шухӑш-кӑмӑлна 
Ачашшӑн хут ҫине тёрленё.

Нимрен паха ҫырӑвусем 
Мана нумай-ҫке хумхантарнӑ. 
Кашни килмессерен вёсем 
Юратупа ӑша ҫунтарнӑ.

Ак халь те санӑн ҫырӑвна 
Эп хумханса, ҫунса вулатӑп. 
Ачаш, чечен юратӑвна 
Кашни сӑмахӑнта туятӑп.
Лиско хули, 1939 ҫ.



■л* **
Аҫта пырсан та—эсё ман умра.
Пурте кунта сана асилтереҫҫё!
Пёр эсё ҫеҫ-шим манӑн асӑмра,
Пёр санпа ҫеҫ-шим тулнӑ ман чёреҫём?

Вӑрман кашлать мӑнаҫлӑн таврара, 
Нмёртенхи юрри ҫапла шет унӑн.
Ак, пирён хурӑн чӳхенсе ларать,
Ун айёнче эп пуҫласа чуптунӑ.

Ак, тӑсӑлса выртать пирён сукмак. 
Аҫтан эс лӑпкӑн ун ҫине пӑхайӑн? 
Аванччё иккӗн ун тӑрӑх утма 
Уҫ сулхӑнра, яштак ҫӑкасем айён.

Ентё ун чухнехи йӗрӗсене 
Кёркуннесем килсе ҫулҫӑпа витнӗ. 
Кунта курап урӑх мӑшӑрсене,
Ёнтё урӑххисем ҫитёнсе ҫитнё.

Утаҫҫё майлӑн, шӑппӑн калаҫса. 
Юратура иртет пурӑнӑҫ ирё.
Чёлхисем ҫепӗҫ, сассисем таса,
Вӑрман тӑрӑх каять илемлӗ юрӑ...

Чёнсе тӑратрӑм иртекен хӗре.
Ун аллинче тулли ҫырла чёресӗ.
Вӑл та иккен сана асилтерет,
Ӑна курсан та асӑмра пёр эсё!

1939 Ҫ.
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* **
Иртейрё ӑшӑ ҫу. 
Йӑвӑҫсем ав, ир те каҫ 
Сарӑ ҫулҫине тӑкаҫ: 
Ҫитейрё кёр.

Хыпар кётрём—ҫук.
Е пит инҫе карӑн-ши,
Е тусна манайрӑн-ши, 
Ҫунатлӑ хӗр?

Тухатӑп урама.
Юрӑ пуҫлатӑп юсанса, 
Хирёҫ илтӗнмест сан сас, 
Юхмасть ҫинҫен.

Илтместён юррӑма,
Мая умра ҫиҫместӗн те, 
Хӑш енне тӑрса чӗнее, 
Хӑш енчен?

Илеы кӳреттӗнччё 
Пур ёҫе тӑрсассӑн та, 
Сан илемлё сассунта 
Юрӑ ярӑнатчё.
Ӑҫта ҫӳретён-ши 
Ытарайми хёрёмҫём, 
Мёнле яш-кёрёмсем 
Халь саваҫҫё?

2. Уйӑп Мишшн. Телей ҫӑлтӑрё 33



КЁРХИ САД

„Ем-ешёл тум тӑхӑннӑ сад'" 
Тесе эп сӑвӑсем ҫырсаччё. 
Халь ҫулҫи пӗтнё тӑкӑнса, 
Ҫаралнӑ тӗлпулусен сачё.

Аҫта сан шавлӑ халӑху,
Аҫта ӑш ҫу янраса юлчё?
Сад кашласа ларать салху, 
Вёҫсе ӳкет юлашки ҫулҫӑ.

Шӑпланнӑ шавлӑ кётессем. 
'Генкеллисем пушаннӑ, тӑлӑх. 
Тусӑм тухман-ши-ха, тесе, 
Тавраналла пӑхатӑп кӑлӑх.

Кунта эп шӑпчӑк сассине 
Итле-итле юрра хураттӑм 
Савни чупса тухасснне 
Кёпер ҫинче кӗтсе тӑраттам.

Аванччё кёскетме ҫӗре.
Пире лӑпкаччё ҫутӑ шуҫӑм. 
Ӑҫта эс халь, вёри чёре? 
Ӑҫта эс, чунӑм, хура куҫӑм?
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Снова ты?! Любимая, во сне ли...

В. Сосюра.

Ак, каллех тёл пултӑмӑр, куратӑн, 
Ёлёкхи пекех эпир пёрле!
Ьлёкхи пекех эсё пытаратӑн 
Куҫсене, вунҫич ҫулхи хёрле.

Е хумханнине ан куртӑр, тетён,
Е ёнтё ҫулсем иртейнё май 
Кӑшт сивённишӗн именетён?
Ҫук, сивёнмен. Пирте кӑвар нумай!

Шавласа ҫул хыҫҫӑн иртрё ҫулӗ...
Вӑхӑт витеймест юратӑва!
Ҫав-ҫавах чӗремёрсем хӗрӳллё,
Юрату та ҫамрӑк ҫав-ҫавах.

Ҫулсерен илемлӗрех эс, чунӑм,
Ытарма ҫук сан чечен сӑнна.
Эх, пёлесчё, мӗн тери эп ҫуннӑ 
Самантлӑх ҫеҫ курас тесе сана!

Сана ҫеҫ эп пурнӑҫра юратна,
Пёр сана ҫеҫ эп савна тёнчере.
Эс пёлесчё, мён тери ыратнй, 
Тунсӑхланӑ саншӑн ман чӗре!
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Ҫухалмарӗ ҫутӑ ӗмӗт-шанчӑк, 
Ак, каллех пёрле вёри чунсем. 
Калама тӑрсан чӗлхем ҫыхланчӗ, 
Эсӗ те пулин сӑмах чӗнсем!
1939—40 ҫ.ҫ.
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АВГУСТ

Улмуҫҫисене.*, авать-ҫке 
Садри хӗп-хӗрлӗ улма. 
Каҫхи кӳлӗм пит аван-ҫке 
Кунта иккӗн тёл пулма.

Пит аван-ҫке куҫа-куҫӑн 
Ҫулҫӑсенён хӳттинче 
Калаҫмашкӑн шӑппӑн, уҫҫӑн 
Ҫамрӑк юрату ҫинчен.

Ҫил вӗрет те — улмуҫҫийӗн 
Тураттисене чӳхет.
Пиҫсе ҫитнӗ панулмийё 
Татӑлать те пат! ӳкет.

Эс ӑна парне пек шутлӑн 
Ҫак телейлӗ самантра. 
Хёнтӗр-хӗрлӗ улми тутлӑ, 
Ҫурмалла ҫн — туглӑрах...

Кун-ҫулсем ҫапла каласчё: 
Ик чёре пӗр ӗмӗтпе 
Ҫурмалла тума пӗлесчё 
Телее те ҫакӑн пек.



Пит аван-ҫке куҫа-куҫӑн 
Ҫӑлтӑрсенён ҫуттинче 
Калаҫмашкӑн шӑппӑн, уҫҫӑн 
Ҫамрӑк ӗмётсем ҫинчен...
Лиски хули, 1940 ҫ.
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ХӖР ШЫВА КӖРЕТ

Атӑл кӑккӑрё ҫинче 
Шурӑ пӑрахут шӑвать.
Хӗр тӑрать шыв хёрринче, 
Ҫӑмӑл ҫеҫ тумне хывать.

Хывать ҫӑмӑл ҫеҫ тумне. 
Пӑхать вӑрттӑн хӑй ҫине. 
Именет вӑл илемне 
Кӑтартмашкӑн ҫынсене.

Ӑна ҫилӗ ҫупӑрлать,
Атӑл астарать ӑна.
Лере каччӑ хураллать. 
Именет хӗр, вӑтанать...

Лере каччӑ куҫ хывать... 
Пулас марччӗ ун умне.
Хӗр сиксе чӑмать шыва, 
Ӳкет Атӑл ытамне.

Атӑл ытамне ӳкет,
Атӑл ачашлать хёре.
Хум ҫинче чӳхе-чӳхе 
Сёпкари пек сиктерет.



Хёр тытасшӑн хӗвеле, 
Шевле хыҫҫӑн хӑвалать. 
Хум ҫинче вылять шевле, 
Пёр ҫиҫет, пёр ҫухалагь.

Тыттарасшӑн мар хёре... 
Юрӗ-ҫке, ҫиҫсе ҫӳрех!
Юн вылять те юн хёрет 
Канлёх илнё ӳт-пӳре...

Аллине ҫӳле сӗлтет,
Умне алшӑлли витсе. 
Лере, ҫыранра, ҫӳлге 
Ун каччи тӑрать кӗтсе.

Хёр чӗнет Атӑл хумне — 
Вӑл чӳхет урисене.
Атӑл лӑпкӑн ун умне 
Кустарать хумӗсене...

Юрласа хӗр тумланать 
Атӑл шывё хёрринче. 
Юрату ҫулӑ.мланать 
Чечек хӗрён чӗринче.
Июнь 1939 ҫ.
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ылттАн ывлӑм
Тимурпа Чекеҫе.

Шӑппӑн, шӑппӑн килчӗ каҫӗ,
Тёттӗм ӳкрӗ ҫёр ҫине.
Ентӗ пурте ҫывӑраҫҫӗ,
Пурте хупнӑ куҫсене.

Хура куҫӑм, пӗчёк чунӑм,
Ҫывӑр, ҫывӑр, куҫна хуп.
Саншӑн халь пурне те тунӑ,
Канлӗ пултӑр ыйӑху.
Тӗнчене ав, ҫутатасшӑн,
Тулли уйӑх хӑпарать.
Ҫумӑнти аннӳ ачашшӑн 
Сан ҫине пӑхса ларать.

Вӑл юрлать хулленён юрӑ:
«Ачаш ывлӑм, куҫна хуп.
Саншӑн хатӗр халь мёнпурӗ,
Канлӗ пултӑр ыйӑху.
Ҫывӑрать хулийӗ, ялӗ,
Аҫу санӑн чикӗре.
Ҫӗршыва сыхлать вӑл яалё,
Хураллать иксёмёре.



Асилсе сунать пуль сывлӑх 
Хӑй юратнӑ ывӑлне.
Ҫывӑр, ҫывӑр, ылттӑн ывлӑм, 
Сывлӑх сунӑпӑр хӑйне.

Ҫитёнсен ҫулсем сан уҫӑ 
Пур ҫёре те пур тёле. 
Мускавра — тӑван ҫулпуҫё, 
Вӑл сунать сана телей.

Ӑна эпӗр саламлатпӑр,
Вӑл пурне ырлӑх кӳрет. 
Ҫывӑр, ҫывӑр, пёчӗк паттӑр, 
Вӑйлӑ пулӑн тёнчере.

Ирӗк пурӑнӑҫ хёвелё 
Ӑшшӑн ҫутатать пире.
Эпӗр пултӑмӑр телейлӗ,
Эс ӳсен телейлӗрех.

Атӑл евёр тулӑх, анлӑ 
Пурнӑҫ пирён ҫӗршывра. 
Ыйӑхухаль пултӑр канлё, 
Пёчӗк ывлӑм, ҫывӑрах.

Пирӗн пурӑнӑҫ ыранё 
Сан умра вӑл уҫӑлать. 
Ёлёкрен ҫынсем шыранӑ 
Сан умра выртан ҫула.

Ӳсён ак, пурне ӑнланӑн 
Ёҫпеле кёрешӳре.



Халь ним шухйш та ҫук санӑн, 
АшшЗн, канлён тблбрех...»

ШЗппӑн, шӑппӑн килчб каҫӗ, 
Тбттбм ӳкрб ҫбр ҫине,
Ёнтб пурте ҫывӑраҫҫб,
Эс те хупрӑн куҫсене.

Ҫёмбрт куҫӑм, пбчӗк чунЭм, 
Ашшӑн, ӑшшӑн ҫывӑрах. 
Саншӑн халь пурне те тувӑ 
Ытарма ҫук ҫӗршывра.
Лиско хули,
1940 ҫул.
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ШУПАШКАР
Атӑлӑн леш енче 
Шыв сасси, хум сасси. 
Атӑлӑн ку енче 
Чан сасси, пуп сасси.

(Ёлёкхи юра).

„Чабаксар, Чабаксар,—
Хуласен тёп хули!
Пёр пасар, 

ик тавар—
Мунчала та пушӑт...*
Ҫаплаччӗ

Улпут-хуҫасенён кулли.
Килеттёмёр тулли,

Тавӑрнаттӑмӑр пушӑ.

Патша йыттисем хунта 
Вёрнё тискер.

Ехрем хуҫасем
Ахӑрашнӑ хулӑнӑн.

Шупашкар — чӑвашсен 
Тёп хули, тенёскер—

Хуҫасен,
Пуп-манах таврашсен хули пулнӑ.



Чан сасси —
Янраса минретнё пуҫа,

Пуп сасси —
Пусмӑрпа ултава пӑхӑнтарнӑ, 

Шыв сасси —
Куҫҫӳллетнё трахомлӑ куҫа, 

Хум сасси —
Кӑмӑла тӑвӑлла хумхантарнӑ. 

Иртсе юлчёҫ
Ылханлӑ кунсем ёмёре.

Паян аслӑ ҫёршыв —
Тулли пурӑнӑҫ сачӗ.

Аслӑ Ленинпа Сталин 
Хёвел пек пире 

Ҫёнё вӑй, ҫёнё ёмёт,
Ҫён пурӑнӑҫ пачёҫ.

Шупашкар!
Ирёк халӑхӑн ирёк хули! 

Ҫурчёсем епле ҫӳлӗ! — 
Патмаррӑн ҫёкленчёҫ. 

Хёвёшет халӑх
Аслӑ урамсем тулли,

Сачёсем— пирён пуранЗҫ пек 
Чечекленчёҫ.

Чечекленчё ҫёршыв,
Чечекленчё хула.

Савӑтсен трубисем 
Тётёреҫҫё мӑнаҫлӑн. 

Саламлать Шупашкар паян 
Тимёр ҫула,



Таврана сас парать 
Хурҫӑ учё хаваслӑн.

Атӑлтан саламлать ӑна 
Шур пӑрахут.

Аҫталла каяс тен—
Пур ҫёре те ҫул уҫӑ.

Унта—Атӑл выртать 
Вёҫ-хёррисёр, ҫапҫут, 

Кунта—-ҫут тимӗр ҫул, 
Чашлатать пӑравусӗ.

Ирсерен самолетсем 
Вӗҫеҫ пёлётре.

Пирён ҫамрӑклӑх—
Ирӗк, телейлё, ҫунатлй. 

Кирлё чух эпёр хатёр 
Хӑть хӑш сехетре 

Тӑван ҫёршён тӑмашкӑн 
Ҫёнми вай-хӑватлйн.

Шупашкар!
Ман тӑван сӑвӑ-юрӑ сӑпки! 
Манми Ҫеҫпёл кунта 
Сӑвӑ юрӑ шӑратнӑ,
Пирён ҫамрӑк поэзин 

Чи ҫепёҫ ҫеҫки— 
СЯвЗҫсем килессе кётсе 

Чунё ыратнӑ.



Килчӗҫ, килчёҫ
Эс кётнё чӑваш ачисем!

Вут чёлхеллё,
Кӑвар чунлӑ сӑвӑҫсем килчӗҫ. 

Халӑхра янӑраҫҫё 
Вёсен сӑввисем,

Ҫёршывра тивӗҫпе янрама 
Хӑват илчӗҫ.

Эп тухап ирхине 
Аслӑ Атӑл хёрне.

Чечекри Шупашкар хулине 
Саламлатӑп.

Эп курап ирёк халӑхйн 
Ирёк хирне.

Эп илтеп ирёк халӑхӑн 
Ирёк юррине,

Хам хёвеллё ҫёршыв ҫинчен 
Юрӑ юрлатӑп.



V

УКҪА ТЫТАССИ 
тата

ПЕРЕКЕТ КАССИ

Кам хӑш еннелле,
Эп—перекет кассинелле.

В. Маяковский.

Пит ёҫчен ҫын пулнӑ ырӑ Укҫине, 
Колхозра вӑл тупнӑ пурнӑҫ уҫҫине.
Ёҫ тесен ӗҫленӗ ыйӑхне татса,
Ыйӑхне татса та ӗҫне юратса.

Савӑнса ирттернӗ Укҫине ҫӑва,
Кбр мӑнтӑрё килнё аслӑ ҫбршыва,
Кёр мӑнтӑрё килнё Укҫине ҫуртне, 
Укҫине ҫуртне вӑл кӳнё мӗнпурне.

Пур ӗҫми-ҫими те ҫитнё ӳлёмччен, 
Парӑмне те татнӑ ҫёршыв умёнче.
ПанЭ ҫёртен унён палйрма пёлмен,
Ун илнё ҫёртен те нимён иксӗлмен.

Укҫинен укҫи те пулнӑ хӑйне май. 
Ҫирёп алӑраскер; пухӑннӑ самай.
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Перекетлё пулнӑ Укҫине инке. 
Тыткалама пӗлнӗ вӑл укҫа-тенке.

Анчах ун пёлнийӗ кӑштах ҫитеймеш 
Укҫине вӑл пухнӑ, усрама пӗлмен.
Арҫына парсассӑн—хӑйӗн ун расхут.
Хам алрах тытам-ха,—тенё,—пӗреххут.

Амӗш парса янӑ сарӑ ҫӳпҫине 
Вӑл пытарса хунӑ хӑйӗн укҫине. 
Шанчӑклӑрах тӑтӑр вырӑнта, тесе,
Пир тёрки ӑшне пытарнӑ чёркесе.

Хӑй ҫапах шикленнӗ: е инкек килсен? 
Кил-ҫурта сасартӑк вут хыпса илсен? 
Укҫу-ҫӳпҫӳне те вара пйх та кур!— 
Нимсёр тӑрса юлӑн, тем курасси пур.

Укҫана хёвре усранӑ аптӑраса.
Е тухса ӳксессён? тенӗ хӑраса.
Вырӑн тупаймасӑр тухнӑ тинкерен. 
Пёлменнн ҫав пулнӑ ырӑ инкере...

Пӑлтӑрта ун ларнӑ ҫутӑ сӑмавар,
Анчах ир те, каҫ та чей вёретме мар, 
Хйнасем килсен ҫеҫ шӑп сётел варне 
Кӑларса вӑл лартнӑ ҫут сӑмаварне.

Ахаль чух никам та тёкёнмен ӑна.
Укҫине хӑй тупнй вӑрттӑн вырӑна:
Ҫутӑ сӑмаварАн хӑрйм хӑвйлне 
Вӑл пытарса хунӑ хӗвёнчи мулне.
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Пӗрре, тем майпа-ҫке, пулайман килте. 
Арҫынни ёҫленё уншӑн тӗпелте.
Ёҫрен таврӑнсассӑн ёшенни ҫинчен 
Чей ёҫем-ха, тенӗ, ӑшё каниччен.

Ҫамки ҫинче унӑн пӑрҫаланнӑ тар, 
Умёнче пӑсланнӑ ҫутӑ сӑмавар.
Чей ёҫсе вӑл ларнӑ. Килнӗ Укҫине. 
Кӑмӑллӑн, ачашшӑн пӑхнӑ ун ҫине.

Кёҫ ак, асӑрханӑ ҫут сӑмавара:
Укҫана асилнё, карнӑ ҫӑвара.
Куҫӗ курнине вӑл хӑй те ӗненмен, 
Хыпӑнса ҫеҫ ӳкнё, ним тума пёлмен.

Трубара йӑсланнӑ пёчёк вутпуҫҫи, 
Ҫунса кӗл пулайнӑ Укҫине укҫи...

Ӑнран кайса йёнӗ Укҫине инке...
Пит те йывӑр пулнӑ уншӑн ку инкек.

Вал хӑйне ятланй:, Ах, айван ухмах, 
Ма ӑс ҫитеймен-ши кассӑна хума?
Ҫавӑн чул пӑхса усранӑ укҫана 
Кассӑна кайса хурас мён тахҫанах...*

Ҫавӑн чух ӑс илнӗ Укҫине инке,
Усрама пёлет вӑл халь укҫа-тенке.
Укҫа илсенех халь кассӑна хывать, 
Кассӑна хывать те перекет тӑвать.

Перекет тЗвать те хӑй ёмётленет: 
Ачасен те кёрбк пулё хёллене.
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Мӗн кирлӗ—пурне те туянӑпӑр, тет, 
Укҫа усрама ҫынна та верентет:

— Укҫана тирпейлё, тёплё тытасси— 
Чи шанчӑклӑ вырӑн—перекет касси. 
Камӑн ырана юлмалӑх укҫа пур—
Ӑна перекет кассине кайса хур.

Кунсерен унта вӑл хутшӑнса тӑрать. 
Хутшӑнса тӑрать те процентне парать, 
Укҫуна унта тыт, ёҫҫынни, ялан, 
Ҫӗршыва та усӑ, хӑвшӑн та аван1
Львов хули, 
июль, 1940 ҫ.
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