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Сём хура та тискер кутамас вӑрмансем 
Виҫё кун, виҫӗ каҫ ухлатса ахӑрчӗҫ. 
Илтӗнмерӗҫ ниҫта кайӑксен юррисем. 
Ӗнчё пек таса юн тӑпрана сӑрхӑнчӗ. 
Тупӑсем ҫулӑм пек ярӑна-ярӑна 
Вирт* яраҫҫӗ сём-сӗм вӑрмана, йӑрана.

Ахрат варё хӑйне хӑйраман ҫӗҫӗпе 
Пуснӑ пек йӑнӑшрё виҫё кун, виҫӗ каҫ. 
Шарапнель лекнипе пушӑтне кӗпе пек 
Хыврӗ те турпасланчё аманнӑ ҫӑка. 
Пурнӑҫ-тӑвӑл пулсан, этем уншйн юман. 
Кӗрешӳ—аксиома, а тамӑк—юмах.

Паян кун юмахри эҫтаха сасси мар, -  
Укнӗ тупӑ татать юмансен тымарне. 
Варианта шӑхӑрса, ялкӑшса вут-кӑвар 
Тӑлпалать ҫӗмӗртсен ҫеҫкери сурпанне. 
Ҫын вилет. Тёнче—ҫулнӑ, ҫаратнӑ ҫаран. 
Эпир ешёл каю пек ӳсетпёр ялан.

*  бут пениие вирт, теҫҫӗ.

АШШЕПЕ ЫВӐЛЁ
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Хӗвел тухрӗ, чӗре пек сарать тымарне, 
Хӗвел юнлӑ чёре пек йӑванчӗ ҫёре. 
Ҫавраҫил кустарать тусансен юпине.
Вӗри ҫил питсене ҫапӑнса пӗҫерет.
Ывӑлне салтака ӑсатан амӑш пек 
Ҫил ҫӳрет, йӑнӑшса макӑрать кунӗпе.

Малалла ҫӗмӗрсе, кар тӑрса кайнӑҫем 
Сайралать, сайралать теветкел батальон. 
Шыв сыпма вӑхӑт ҫук. Тёлёрмест пёрэтем. 
Малалла! Малалла! Таптӑр-ха паттӑр юн. 
Ҫумасть ҫӑмӑр. Ҫӑвать чунилешшӗ етре. 
Ялсем мӑкӑрланаҫҫё ҫунса инҫетре.

Тӑват кун та иртет. Тӗтёмлӗ ирхине 
Тин тарать сехремет, ҫӗр ҫӑтманё тӑшман. 
Такансен айёнчен вут та хём сирпӗнет. 
Тӑшман ҫарё тарать, халӗ ҫук туртӑшма. 
Кукӑрӑлнӑ хӗҫ пек уйӑх та тӳпере.
Тӑрӑ ҫил вёркелет, пите хирӗҫ перет.

Ҫӑлтӑрсем сассӑр ванчӗҫ ҫӳлте, пуҫҫинче. 
Тар шӑрши саланать, ирёлет сывлӑшра. 
Йывӑҫсен тенкисем кёвёлеҫҫӗ ҫинҫен. 
Хӑпарать шинель тёслӗ тӗтре ҫырмаран. 
Шурӑмпуҫ каҫӑр ту ҫамкине ҫапӑнсан, 
Таврӑнчё суранланнӑ пёччен партизан.

Урамсен айккипеччё, йӑмралӑ ялта,
Пёлёте хупласа кар-карлатчё курак.



Вут персе, ҫунтарса мӑшкӑлланӑ йӑлтах, 
Кунтан иртнё ёнер иртӗхнё вӑр-хурах. 
Ҫулёнче типтӗр шыв, тата курӑк хӑртӑр! 
Виллисен шӑмми витёр ҫӗлен шӑхӑртӑр!

Пуҫ усать партизан. Ҫуннӑ ял кёлленет. 
Ённё шӑршӑ перет. Вут нихҫан ҫывӑрмасть. 
Ӑҫта хурӗ этем ӑшӗнчи ҫиллине,—
Ту йӑтаймӗ ӑна, сивӗтеймӗ ҫырма. 
Йӑмрасен тӑрринче ял-йышсен виллисем 
Хуралса кар тӑраҫҫё ҫчлпе силленсе.

Партизан кӑкӑрё арманчуль йӑтмалла. 
Алтӑр пек куҫӗнче кӑвак пӗлӗт шӑвать. 
Ывӑҫне хутӑр та, чӑмӑртатӑр чула,— 
Ҫӑнӑхлатё ӑна. Кӑкӑрне can шывпа,—
Шыв пӑсланӗ. Кервен хулӗнчи вӑй-хӑват 
Хурама йывӑҫран хитре пӗкӗ авать.

Кёл пулса ҫилпе вёҫнӗ кил-ҫурт умёнче 
Партизан, тёлпулса хӑй тӑван ывӑлне, 
Куҫёнчен пӑхса илчё, умне ӳпӗнчё, 
Ҫумёнчи хӑй хӗҫне, ҫӳрен ут йӗвенне 
Пачё те, кӑмрӑкланнӑ каска ҫийӗнче: 
Пиллесе калаҫма хёрёнсе тытӑнчё:

„Ывӑлӑм! Эп кӑларнӑ хуса ирхине 
Тусанпа витённё кётёве хирсене,
Ёренпур пйхӑрҫи тунӑ йёс шӑхличе 
ШЗхЯртса хёпёртеттём вӑрман ӑшёнче,



Ӑшӑмра ҫилленсе варкашатчӗ юнав: 
Тӑшманпа ҫапӑҫса хӑпартасчӗ юча!

Ҫитрёвӑ^ӑт вара. Тӑшмана пӗтерме 
Эп туптарӑм, хӑйрарӑм юратнӑ.хӗҫе. 
Тӑшмана хам умри ҫул ҫинчен ирттермен, 
Эп вакланӑ ӑна, таткаланӑ веҫех.
Эп йӗнер ҫийёнче ҫывӑрнӑ каҫсенче,
Вилём кӗтнё пире ҫӗршыври ҫулсенче.

Пичет пек пусӑннӑ ман ура йӗрӗсем 
Мишавай виҫейми Уралти хирсенче.
Ҫулла—ӑшӑ ҫилсем, хёлле-сивӗ ҫилсем 
Шӑхӑрса ахӑрнӑ манӑн пуҫ ҫийӗнче. 
Астӑвать мана шурлӑх та шавлӑ вӑрман, 
Эп шывра та путман, эп вутра та ҫунман.

Ҫавраҫил таврана чӗтретсе кисретмен, 
Талпӑнса тапӑнатчӗ ылханлӑ тӑшман, 
Ҫнҫӗм пек ялтӑратчӗҫ хёҫсем пур енчен: 
Эпир тухнӑ куҫа куҫ тӑрса тавлашма— 
Кӑранклаттӑр ҫӑхан виллисем ҫийӗнче. 
Ылханса мӑян ӳстӗр вёсен чёринчея.

Ҫӗлен пек авӑнатчёҫ вёсен ӳчӗсем,
Вут сирпётетчӗ тӑватӑ такан.
Йёрёнчӗк тумӗсем йӑлтӑр ҫутӑ вёсен, 
Йёнерсем—кӗҫҫерен, пакунсем—ылттӑнтан. 
Апирте ҫӑпата, ҫётӗк-ҫатӑк сӑхман,
Эпир пур-пӗр нихҫан та пётмен те чакман



Пакунпа хуплас ҫук тӗрӗслӗх хёвелне, 
Ҫултӑмӑр, хиртӗмӗр, тӑкрӑмӑр вёсене. 
Революци тесессён, ҫитег пирӗн юн, 
Революци тесессӗн, пётет ҫичӗ ют. 
Кӑрнатир пек чечен тӑшмансен пуҫӗсем 
Акӑнчёҫ хирсенче тусанпа витӗнсе.

Эпё хамӑн телей килеймен ёмӗрте 
Суха хыҫҫӑн ирттертём кичем кунсене: 
Хӑшпӗр чух каҫсенче кӑн-кӑвак пӗлӗте 
ТарЗхса эп пӑхаттӑм хирте пӗчченех. 
Пытараттӑм хуйха юрӑра, кӗвёре— 
Ёренпур пӑхӑрҫи тунӑ йёс шӑхличре.

Асатте такмаклатчӗ авал пӗр юмах: 
Пурӑннӑ ҫӗр ҫинче улӑп ҫын—Пенливан; 
Вӑл тытсан, ытама кӗреймен ват юман 
Тӑпӑлнӑ, тарават вӑйхалне чӑтайман; 
Шӑрӑхра вӑл ёҫсен, типсе ларнӑ ҫырма; 
Пӗр пусса вӑл уттарнӑ ҫичшер ҫухрӑма.

Вӑл сывланӑ чухне шав-шавланӑ тӗнче, 
Каш-кашланӑ хура вёҫӗмсёр вӑрмансем. 
Канакан ҫӗрсенче ҫӑпати ӑшёнчен 
Тӑприне силлесен,—ӳссе ларнӑ тусем. 
Ансӑртран ҫыртнӑ та ИЗйӑлти пӗр ӳпре, 
Пенливан сирпённё, ӳтне панӑ ҫёре.

Эсё кураӑ, кашлать ахӑрса сём вӑрман. 
Эсё курнӑ мухтавлӑ хула сӑрт ҫинче.



Инкек килчё, —вёсен ёмёрё вӑрӑм мар, 
Пёчӗк шӑрпӑк тивсен, ялкӑшнӑ вучёнчен 
Тухнӑ ҫулӑм чӗлхи алхасса вӑркӑнать,
Кёл туса вӗҫтерет хулана, вӑрмана.

Малалла, малалла, малалла пурӑнма 
Ёмётлентём, анчах пёр пёчӗк ҫеҫ етре. 
Кӑкӑра тирӗнчё, ҫёмёрчё хулӑма.
Чёнет вилӗм мана сасӑсӑр нӳр ҫӗре, 
Йыхӑрать чёререн йывӑҫсем ӳстерме, 
Куҫсенчен хурчӑка чӗпписем вӗҫтерме.

Ту ҫинчен кунталла хӑпарать тёксӗм каҫ. 
Ыраи ҫитӗ. Каллех те хӑпарӗ хӗвел.
Ун япшар ҫуттисем юлашки хут пӑхаҫ,— 
Тек вӗсем лӑпкаса ӑшӑтмӗҫ ман хёве. 
Сӳннӗ куҫ шӑрҫинче кӑн-кӑвак пёлётсен 
Ыран вылӗҫ ирпе карӑнса мӗлкисем.

Манран юлмё сана тырӑ тулнӑ пӳлме,
Чӑх вӗҫсе каҫайми ват хуралтӑ-хӳме.
Сана юлмё канмалӑх пуҫелёк-минтер, 
Урхамах ут ҫинче мухтанма чӗн йёнер. 
Юлмӗ ман картаран ҫӑл валакё таран 
Выльӑх-чёрлӗх,— ӑна ёмёрте эп курман.

Анчах юлё кӑвак та йӗм-ешӗл тӗнче,
Шур тёклё акӑшсем кӳлёсем ҫийёнче. 
Юлать саншӑн—кӑнтӑрла cap хёвел,
Илсе эсё чикеймён ӑна та хёве.
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Ҫёрле—уйӑх юлать, салагать ҫивӗтне, 
Анмӗ вӑл урамри ват йӑмра тӑррине.
Хӑваратӑп сана ҫиҫӗм пек хёҫӗме 
Тӑшмана хӳтерсе, вакласа вёҫтерме. 
Хӑваратӑп йёвен,—лашипе йӗнерне 
Тупӑн эс ҫапӑҫса ху ҫӗнтернё чухне. 
Мишавай виҫеймен Уралта хирсенче 
Кӑкӑрна ярханах ярӑн эс ҫил ҫинче.

Эсё кай Ахратварӗ тӗлне вӑрмана, 
Юлташсем тӑракан хӳтёри вырӑна, 
Командир патне пыр. Ху аҫун пиллӗхне 
Варласан, ҫӑхан сӑхтӑр ылханлӑ ӳтне, 
Аслати ман виле шӑтӑкне ҫапӑнтӑр, 
Яланах шӑммӑм витӗр ҫӗлен шӑхӑртӑр!

Ман ята варласа эс суя кӑмӑлпа 
Манӑн юнӑм тумланӑ ҫак аслӑ ҫулпа 
Килёме таврӑнсан, тӗттӗм каҫ ман мӗлке 
Ӳхӗ пултӑр унчух, асаппа инкеке 
Йыхӑрса сан ҫурту ҫийӗнче кӑшкӑртӑр, 
Сан ҫуртна вут тивсен, савӑнса явӑнтӑр, 
Хытӑрах ялкӑшма улӑмсем вӑркӑттӑр!

Анчах эсё аҫун пиллӗхне тӳр тытсан, 
Мухтаву халӑхӑн ӑсӗнче юлё сан,
Эс ӑҫта та пулин пуҫ хурсан, сан ҫинче 
Ман тӑпра ҫинчи пек йывӑҫпа cap чечек 
Шӑтса ӳсё, вара ҫуркунне ешёл кун 
Ман ҫинчен сан ҫине пырё юрёҫ куккук.
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Эсӗ сывӑ юлсан, киле килнӗ чухне 
Ӑшӑ ҫил пулӑп эпё,—вӗркелёп питне; 
Шӑрӑх кун эпӗ тухӑп умна ҫӑл пулса, 
Ялтӑрӑп шурӑ чул айӗнчен шавласа; 
Ватӑлсан,—тайӑнса утма пулӑп туя;
Тыр аксан,—ҫӑмӑр пулӑп, йӗпетёп уя.

Эсӗ тухӑн тӗтреллӗ кӑвак ирхине 
Тинёс нек хумханан сарлака хирсене, 
Ҫапӑҫнӑ ҫӗрсенче сухаланӑ чухне 
Ҫиеле тухакан тӑшмансен шӑммине 
'Гытса курӑн унта,—ҫакӑн эсӗ ӑна 
Кураксен ушкӑнне хӑратма пахчуна.

Харсӑр вилӗм хуплать ман курас тӗнчене. 
Тупӑка якатни евӗр сас илтӗнет.
Сывӑ юл, ывӑлӑм! Тыттарсам аллуна,— 
Ман ҫилле хӑвна ил пётерме тӑшмана. 
Хытӑрах чӑмӑрта аллӑма! Ил ӑшша,— 
Сивёре хёртӗнен кӗртсем тӑрӑх ашса.

Ёмӗрте хам утса тухайми ҫӗрсенче 
Ялкӑштӑр ирӗкри cap хёвеллӗ тёнче! — 
Тесе эпӗ кёрешрӗм, хӑвартӑм вӑя,
Ӗмётём чечеклентёр, ан кайтӑр сая. 
Асанатӑп, ачам... Мана канлӗ выртма 
Парӑрсам пёр хӑлаҫ ҫӗр, тата виҫ хӑма“.

Иртрё ҫёр. Ир килет. Алтӑр ҫӑлтӑр ҫӳлтен 
Вылятать аврине. Ак утать пӗр этем.

12



Шинель тӗслӗ тӗтре хӑпарать ҫырмаран. 
Аякра кӑн-кӑвак курӑнать сӗм вӑрман. 
Хуп-хура вил тӑпри, ҫӗн тӑпри сӑрт ҫинче 
Пытанать ҫӑраланнӑ тӗтре ӑшӗнче.

1932- 39.



ЁПХӲ ПАСАРӖ

Пӗлӗт хушшисенчен хёвел кӑварӗ 
Сӑртсем ҫине йӑлтӑртатса ӳксен, 
Юратнӑ вырӑнӑм—Ёпхӳ пасарӗ 
Кёрхи мӑнтӑр пуянлӑхпа шавларӗ— 
Килеҫҫё уйсенчен тулли лавсем.

Мӗн ачаран асра пасар шӑв-шавӗ. 
Кураттӑмӑр ҫынсем тӗркёшнине; 
Итлеттӗмӗр ҫӗрме пуян мухтавё— 
Сӑрланӑ пӗкӗри йёс шӑнкӑравё 
Ҫулсем тӑрӑх янтранӑ сассине.

Хаклашнӑ чух, аллисене сулатчӗҫ 
Пиктеш таврашӗнчи ут вӑррисем. 
Вёсен умӗсенче ҫынсем хӑратчӗҫ, 
Пуҫне пёксе йӑваш сӑнпа тӑратчӗҫ, 
Анчах шалта вӑркатчӗҫ чёрисем.

Каҫсем хӑрӑм пекех йӗпкӗн хураччӗ. 
Капан пек вучахсем хирте ҫунатчёҫ. 
Эпир ларатгӑмӑр ыйӑхласа.
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Вӑр-хурахсем шик-шӑхӑрса каятчӗҫ, 
Иртетчӗҫ козӑр туз пек мухтанса.

Кӗтмен ҫӗртен пӑшаллӑ та чукмарлӑ 
Килсе тухатчӗҫ кашкӑрла вӗсем.
Пирте мёскер? Суха пуҫне тытмалӑх 
Ӗҫчен те шёпӗнлё хӑватлӑ алӑ, 
Лашасенче те пушӑт тӑлӑсем.

Ёихӳ пасарӗнче тек кёҫенетчӗҫ 
Пиртен вӑрланӑ мӗскӗн лашасем.
Вёсен шӑлӗсеке пӑхса илетчӗҫ.
Ҫёлӗк ҫавӑрайса илсе каятчӗҫ—
Чӑнах аванччӗ пулӗ шӑлӗсем!

Ёренпуртан килсе кӑрлай таварӗ 
Сутать купса пасарӑн варринче.
Епле хитре ҫӳлти хӗвел кӑварё!
Ӑна сутма майсем килсен—пултарӗ. 
Шеллемӗ-тӗттӗм пулӗ ҫут тӗнче.

Эсир курман-и: икё йытӑ харсӑр 
Чупать cap тилӗ хыҫҫӑн кёркунне. 
Ҫаплах купсан куҫ йыттисем канмасӑр, 
Укҫасене йёрлеҫҫӗ пӑрӑнмасӑр —
Ҫӗр ҫӑттӑр, суккӑр тутӑр вӗсене;

Шӑши кӗсъисене кышлатӑр, ҫуртӑр, 
Хӗрӳ кӑвар ҫунтартӑр вӗсене.
Пирте укҫа пулмарӗ. Пушӑт пултӑр!



Ҫӑпатасем сутса шур пурҫӑн тутПр 
Параттӑмӑр хура куҫ хӗрсене.

II
Ӗпхӳ хули пасарӗ урлӑ-пирлӗ 
Иртетӗп хамӑн тӗллӗн калаҫса.
Пасар кёрлет: „Кама мӗскер? Мӗн

кирлӗ?“—
Текен сассем унта, кунта та вирлё 
Шавлаҫҫӗ те ыйтаҫҫӗ ҫут укҫа.

Мён кирлӗ? Пиччене ҫухалӑх кирлӗ. 
Таҫта-инҫе Ҫӗпӗр вӑрманӗнче 
Чупса ҫӳрет, пулас, илемлӗ тилӗ.
Илтсе пӗлетӗп: питӗ лайӑх тирлӗ,
Анчах укҫа ҫич чулӑн айӗнче.

Тӑван куккан кӑҫал пура пурасчё, 
Чӗнтӗр карнкс тытасчё хёррипе.
Унта хӑна пулма кӗпе ман туянасчӗ, 
Хӑна пуласчё, юрӑсем юрласчӗ,
Ташша ярасчё хамӑн кӗввӗмпе.

Пурашӑн ӳснё^тет, куккан юманӗ.
Ана улпут кастарнӑ, лартнӑ ҫурт.
Икелё ӳсессе кётсе тӑран-и?
Кукка! Ҫӳҫу шуралӗ, ӳтӳ канӗ,
Ҫӗре кӗрсе лӑпланӑн, ҫийӗ хурт.

Кӗпе валли тесе эп акрӑм кантӑр, 
Сӑха-сӑха пӗтерчёҫ кайӑксем,
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Пер пӗрчӗ юлнӑ, ҫуллаеа^; аксан та, 
Ватӑличчен хуллен кӑна йышлантӑр! 
Вилсен—ҫынна витме кирлех пирсем.

Ҫуртна лартаймӑпӑр, куккам, тӑванӑм, 
Карнис тытса тухас ҫук хёррипе. 
Хитре кӗпе пулаймё халӗ манӑн,
Ҫӗнӗ ҫурт хӑрчӗсем пулаймӗҫ санӑн, 
Ташша пуҫлаймӑп хамӑн кӗввӗмпе.

Ват ӑмӑрткайӑк пек атте-аннемӗр 
Пире вӗҫтернӗ ансӑр йӑвинчен. 
Пуянӑмӑр—ик алӑ та чӗремӗр, 
Минтерёмӗр—ҫӑра кӑлкан ҫеремӗ, 
Телейемӗр—хӗвел ҫуттисенче.

Ҫапла такмак кала-кала иртетёп 
Ҫынсемпеле лавсен хушшисенчен, 
Пусма=.тавар ҫурнисене илтетӗп,
Пёр лавкаран теприне кӗретӗп,—
Ҫут атӑ ҫеҫ илесчӗ виличчен.

Киле каясчӗ, тӑхӑнасчё атӑ,
Хисеплё каччӑ пулӑттӑм вара.
Ун чух ҫӳҫе хур ҫу сапса яратӑп. 
Савни! Мана сава-сава юрлатӑн 
Шап-шур пӗркенчӗк айӗнче туйра.

Какай лавкисенчен иртге пыратӑп. 
Сасартӑк утӑ лавё ҫийёнче
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Ҫӳлте хура мӑкла сухаллӑ ватӑ 
Тӑра парать: „Лавкасене,—тет,—ватӑр! 
Патша йӑваннӑ,—тет,—вырӑнӗнчен'1.

Хайхи сӑхманлӑ, ҫӑпаталлӑ халӑх 
Ҫурхи шыв пек кӗрӗс-мерёс хускалать, 
Халччен курман-илтмен ҫиллес юнавлӑ, 
Аслатиллӗ кӗрлевлӗ, шӑй-шай шавлй 
Пасар ҫине хумсем пек вӑркӑнать.

Хӑшсем тӑпӑлтарса туртса илеҫҫӗ 
Ҫара ҫунасеичен туртисене,
Киле-киле вӑрт-варт хаяр переҫҫё, 
Ҫупаҫҫӗ, пӑлтӑр-палтӑр сирпётеҫҫӗ 
Чечен картуслӑ полицисене.

Пёри йёнерёнчен ҫакланнӑ мурё.
Лаши хыт ёрӗхрё те сирпӗнчё,
Вӗҫрё урам варрипеле тӳп-тӳрӗ,
Хуҫин алли ҫине пусса тӗп турё,
Татса хӑварчё хулӗ тӗпёнчен.

Пасар кёрлет. Хӑлха чикки параҫҫё 
Шампа пек хырӑмлӑ купсасене, 
Тытаҫҫё те ҫӳле йӑлт ывӑтаҫҫӗ,— 
Лешсем чулсем ҫине вӑр-вар анаҫҫё, 
Ҫапла каяҫҫё влешё“ тӗнчене.

Ҫынсен аллисенче шур пурҫӑн тутӑр, 
Ҫӗрте пусма таварӑн тӗркӗмӗ.
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Кама мӗскер? Пурне те илёр, тытӑр! 
Пурте, пӑлханнӑ халӑх, сирӗн пултӑр! 
Пуҫтарӑр айтЗр! Вӑхӑт мар халь тирке

Пӗренесепе йӑгса ултшар-ҫичшерӗн 
Юрла-юрла ҫапаҫҫё алӑка.
Унта епле камит? Тата мёскерё?
Хӗрлӗ сӑмсаллӑ этемсем кӗрлёрӗҫ.
Апла иккен. Ватаҫҫӗ хупаха.

Виҫ сӑлӑп янӑ алӑкё хупахӑн 
Шартлатрӗ турпассем пек вӑркӑнса. 
Ҫитет укҫа тӳленисем! Пӑрахӑр! 
Юлашкинчен ахаль ёҫме те ахӑр 
Юрать. Ун чух курка йӑтмӑ ансат.

Пичкесене ал-хапӑл кустараҫҫӗ.
Ёҫеҫҫё куркаран та пёчёк черккерен. 
Хура шёлепкепе тулли ёҫеҫҫё, 
Хӑш-пёрисем ҫёре выртсах ланккаҫҫӗ 
Шампанскине тӳрех кӳлленчёкрен.

III

Пёлёт хушшисенчен хӗвел кӑварё 
Сӑртсем ҫине йӑлтӑртатса ӳксен, 
Юратнӑ вырӑнӑм—Ёпхӳ пасарӗ 
Кӗрхи мӑнтӑрлӑхпа шавларё—
Килеҫҫё уйсенчен тулли лавсем.



Чӗкеҫ пек ҫӑмӑллӑн утаҫҫӗ акӑ 
Шуратӑл хёрӗсем урамсенче,
Урал тӑвӗсенчи чие пылакё 
Пур илемёпе ҫиҫсе ытла чечен 
Вылять вёсен чӑмӑр пичёсенче.

Авмак куҫхаршисем аван-ҫке, 
Пӗкӗлмер^пёветнӗ пёкӗ пек.
Кун пек хёрсем пире чунтан савсанччё, 
Йётӗн пирсем ҫине ята ҫырсанччё,— 
Ҫӳрёттёмӗр телейлӗ вӗсемпе.

Шухӑшсемпе сӗмленнипе утатӑп 
Лавсемпелен ҫынсен хушшисенчен, 
Колхозниксен патвар ывӑҫӗнче 
Кёмёл укҫа янранине мухтатӑп,
Тёрлӗ мухтав такмакӗсем калатӑп 
Кара Ахмет пахчаҫӑ умёнче.

Салам-аликкӗм, тарават пахчаҫӑ! 
Пӗлетёп эп: арбуз сёткенёнче 
Тем пек сап-сарӑ пысӑк уйӑх каҫё, 
Хӗвел ҫутти кӑпӑкланса тӑраҫҫӗ.
Унта вёсем. Унта пӗтём тёнче.

Алри ҫёҫҫӗм вӑкӑр шӑмми авриллӗ. 
Касар! Ларар урасене хуҫса!
Ҫӑра ҫаранлӑ улӑх аса килӗ.
Ҫёмӗрчӗсем чипер шӑпчӑк юрриллё,— 
Ҫавсен илемё тулнӑ арбуза.
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Ахмет агай! Ытарайми тӑванӑм!
Черкке пек куҫӑнта хам сӑнӑма,
Тата пёлёт юххисене кураттӑм,
Ту аркине ларса хавас йӑтаттӑм 
Ҫӑра кӑмӑс тултарнӑ куркама.

Эпир санпа пёлӗш, мучи, агайӑм, 
Юланутпа чылай ҫӳренӗччӗ,
Хирте шак-сиккипе чуптарнӑ майӑн 
Хулу ҫинче пыратчӗ ӑмӑрткайӑк, 
Ҫуначӗсем ик аршйн тӑршшӗччӗ.

Ҫав ӑмӑрткайӑк пек ӳссе вӑйхаллӑ 
Канми-ырми ҫӳретӗп тӗнчере.
Ҫыран ҫинчи патвар тирек пек шавлӑ, 
Шуратӑл хумӗ пек таса хаваслӑ 
Такмаксене чёртетёп чӗрере.

Эпир пӗрне-пёри каллех куратпӑр 
Колхоз арбузӗ тутине туйса.
Унтан вара уйӑрӑлса каятпӑр, 
Уйхирсенче, улӑхсенче утатпӑр 
Кашта шӑл витёр ирӗ;< шӑхӑрса.

Ӗпхӳ пасарӗн шавӗ внтӗр лайӑх 
Пӑхса утатӑп халЁх хушшинчен. 
Итлетёп: читлӗхре юрлать саркайӑк; 
Сутмалӑх автансем епле нумайӑи 
Авӑткалаҫҫё кӑнтӑр тёлӗнче.



Шавла, Ӗпхӳ пасарӗ, каҫӑн-ирӗн,
Ума кӑлар та пурлӑхна кӑтарт!
Эпир—пуян. Мухтавлӑ вӑхӑт пирён.
Ҫуха ҫинче хумхантӑр тилӗ тирё.
Пире кёҫҫе ҫине хисеплён ларт1
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ХӐРУШӐ ҪӖР
Ватӑ ҫыннӑн ыйӑх ҫук— 
Тени, тӗрӗс ахӑр:
Тарӑхать кёҫёр Кёлпук 
Канӑҫне тупмасӑр.

Аптӑрарё ёнтӗ шзлт,
Ним тума пёлмерё,
Хапхана вЗл шӑлт та шалт 
Хыттӑнах силлерё.

—Ҫывӑраҫҫё вилнӗ пек 
Виҫё ывӑл—терё,
Ак каллех ҫиленнипе 
Хапхана силлерё.

Ыйхисен—тет~ шуйттансен 
Пысӑк мён хутаҫё,
Ашшё тарӑхни ҫинчен 
Пӗтёмпех манаҫҫё.

Ураыа тухса вара 
Сак ҫине вӑл ларчӗ,
Нӳрлё уҫӑ сывлӑшра 
Ашӗ-чикё канчӗ.



Тӗксӗм пёлёт хушшннчен 
Уйӑх та анманччё,
Хушка ҫӑлтӑр ял ҫинче 
Выляса тӑратчё.

Качака хӑйми пекех 
Ҫӑп-ҫӑра тётреччё,
Ту ҫине вӑл тек-текех 
Йывӑррӑн шӑватчӗ.

Таптаса, тусансӑрах, 
Сывлӑш янкӑр уҫӑ. 
Курӑнатчё аякран 
Выртмари вут куҫё.

Хуратул пусси енчен 
Пыллӑ ҫил вёретчё.
Нӑрӑсем ҫерем ҫинче 
Пуля пек шилетчёҫ.

Хӑш-пӗр чух, хутран-ситрен 
Пёр пёччен хуралҫӑ 
Тусӑрне шакканинчен 
Пурччё шав пӑртакҫӑ.

Ватӑ тополь айёнче 
Кая юлнӑ каччӑ 
Хӑйён савнӑ хёрёнчен 
Паҫӑр уйрӑлсаччӗ.
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Астӑвать Кӗлпук аван, 
Ҫавӑнпа хаваслӑ:
Ватӑ йывӑҫ сыв-сывах, 
Хӑйӗнчен те аслӑ.

Ҫакӑ тополь ӗлӗкех 
Шавлӑ ӳхёретчё,
Тухрё тёлӗкри пекех 
Авалхи ӳкерчёк.

Ҫакӑнта яш ёмӗрӗ 
Иртсе кайнӑ унӑн,
Арӑмне, ун чух хӗре, 
Ҫакӑнта чуптунӑ.

Хёр пек сарӑ мӑйӑрӑн 
Тёшшине пайланӑ.
Урӑх каччӑ вӑйӑран 
Ҫак хӗре вӑрланӑ.

Ун чухне Кёлпук пӗччен 
Чупрё, хӑваларё,
Ҫапӑнчӗ тӑнлавӗнчен 
Вӑр хурах чукмарё.

Тӑна кӗнё ир ҫинче, 
Юнлӑ пулнӑ куҫӗ,
Чаршав карнӑ мал енче 
Кёмӗл шурӑмпуҫӗ.



Кӗнӗ ватӑ чёрене 
Иртнё пурнӑҫ хурчӗ,
— Ӑссӑр терӗ те хӑйне, 
Ҫавӑнтах лач сурчё.

Кӗчӗ Хӑйёа кёлетне 
Тупаймарё ыйӑх. 
Кӑтартать ҫӑлтӑрсене 
Ҫурӑк витӗр уйӑх.

Шухӑшларӗ тёрлӗрен, 
Паллӑ ват старикён. 
Тӑхйрвун ҫул мар сире 
Автан киккирикё. '

Вилёме кӗте-кӗте 
Пысӑк тупӑк тунӑ,
Пӳлме ҫине кӗлете 
Ҫӑнӑх ярса хунӑ.

Хӑй валли масар ҫинче 
Паллӑ тунӑ вырӑн,
Аннем тӑпри ҫумӗнче 
Выртӑп—тенӗ — ырӑ.

Лартнӑ ҫавӑнта пилеш, 
Чечекки шап-шурӑ. 
Килмесен унтан билет,— 
Шухӑшӗ ҫук урӑх.
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— Ҫёр айне кӗрессинчен 
Начарри те пур.-ши? 
Тӑхӑнасчӗ виличчен 
Ҫирём аршӑн пурҫӑн.

Сухала шӑла-шӑла 
Мускавра утасчӗ,
Хӑрса ӳкнӗ ик шӑла 
Ылттӑнран лартасчӗ.—

Ватӑ шухӑш йӗркерен 
Харӑс сапаланчё,
Улӑм витнӗ витере 
Вӗркелерӗ анчӑк.

Пӑхкалать ҫурӑксенчен,— 
Ҫивӗч унӑн куҫё.
Таврара мёнпур енче 
Уййхлӑ та уҫӑ.

Сылтӑм кӳршӗ Уртемей 
Курӑнать ҫеҫ лаҫё, 
Хӑрушши пулмасть темех, 
Шӑрчӑксем юрлаҫҫӗ.

Сулахай килкартинче 
Халӑхӑн туприйӗ, 
Пысӑкрах кёлетсенче 
Колхозӑн тыррийӗ,



Шӑвӑнчӗҫ хуллен-хуллен 
Мёлкӗсем тӑваттӑн,
Ҫӳҫ тӑрать-ҫке вирелле— 
Ну, мёскер тӑватӑн?

Кӑшкӑрасчё караул— 
Тытӑнкӑ сас ваттӑн. 
Чётёрет чӗри те ун— 
Вӑрӑсем тӑваттӑн.

Хурахсен чукмарӗнчен 
Тем ннкек те килё.
— МамЗклӑ тӳшек ҫинче 
Ҫиттёрччӗ—тет—вилём.

— Ҫиттӗрччӗ вӑл каҫхине 
Ыйӑха татмасӑр,
Нӳр ҫӗре кӗрес чухне 
Пултӑрччё оркестр.

Ҫаклатса вӑл алӑкне 
Хыттӑн хӑлӑпларё,
Лекмё—терё—пуҫ ҫине 
Вӑр-хурах чукмарё.

Ватӑ ҫын ӗмӗрӗнче 
Ҫав тери хайлаллӑ, 
Шӑпӑрне пӳлме ҫинчен 
Илчӗ каламалӑх.



Урине тапа-тӑпӑ 
Кисрентернё майӑн 
Чупкалаҫҫӗ урампа 
Этемсем нумайӑн.
Те ырра, те пнкеке 
Урнӑ шӑпӑр каҫӗ— 
Ыйӑхран сике-сике 
Хашкаса чупаҫҫӗ.
Ӑссӑр туй та ҫакӑ туй!— 
Теҫҫё хёр-ипраҫӗ,
Пулас теҫҫё-ҫке,—матур, 
Хӑвӑрт тумланаҫҫӗ.
Ват Кёлпук вӗре вӗре 
Чарӑнма та манчӗ,
Улӑм витнё витере 
Вёркелет хай анчӑк.
Пухӑннӑ пӳрт умӗнче 
Пӗтӗм ял, мёнпурӗ. 
Шурӑмпуҫ вӑхӑтёнче 
Туй сӑри те пур-и?

Виҫӗ ывӑлӗ пӳртрен 
Сирпӗнсе тухаҫҫӗ,
Кӗлете алӑкӗнчен 
Шалт та шалт ҫапаҫҫё.

— Часӑрах лӑллан атте. 
Кан, тӗнче ухмахё!



Кӑшкӑраҫҫӗ виҫҫӗш те— 
Санӑн ӑс пурах-и?

Алӑкне уҫать Кёлпук, 
Силленет сухалё:
— Сирён—терӗ—ӑсӑр ҫук,— 
Туй килет-и халӗ.

Эп кӑтартӑп ак сире,
Кам йӳтенё?—терӗ,— 
Пӑхӑр-ха тӳшекёре, 
Лапчӑннӑ минтерёр.
Ҫывӑратӑр вилнё пек,
Ыйӑх—сирён тупӑк. 
Вӑратмашкӑн пётёмпе 
Кирлё пулё тупӑ.
Сулахай килкартинче 
Халӑхӑн туприйё.
Пысӑкрах кёлетсенче 
Колхозӑн тыррийё.
Туй таврашӗ ҫавӑнта 
Курӑр, тетёп,—кайӑр. 
Ҫӑварсем карма кунта 
Килтёр и нумайӑн?
Ассӑр марччӗ ёмёрте, 
Йӳтеместёп халё,
Ват Кёлпукӑн ахальтен 
Шуралман сухалё...
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f
Ҫутӑлать. Кёлет ҫинче 
Вёҫрё кӑвакарчӑн.
Инҫетре, уй-хирсенче 
Тырӑ кӑвакарчё.
Виҫё ывӑлӗ килне 
Таврӑнчӗҫ сасартӑк, 
Йӑлӑнаҫҫё ашшӗне,— 
Вӑрҫнӑшӑн каҫартӑр.

Ҫӗр ҫӑтманӗ вӑрӑсем 
Юраттарнӑ уҫӑ,
Алӑк урлӑ сӑлӑпсем 
Иккёшё те хуҫӑк.
Икё учё картара,
Лавё тулли тулӑ.
Вӑррисем аран-аран 
Тарнӑ аслӑк урлӑ.

— Пёлсе тӑтӑм витёрех— 
Ват Кёлпук мухтанчё — 
Ахальтен-и витере 
Вӗркелерё анчӑк?

1938-39



СӐСАР ҪЁЛЁК

Уртемей мучи ҫӳренӗ 
Хуп-хура шӗлепкепе,
Пулнӑ ун матки ҫӗленё 
Икё улача кёпе.

Тата пулнӑ чӗлём унӑн— 
Пӑхӑрпа тыттарнӑскер, 
Ҫёрпӳри ӑстаҫӑ тунӑ— 
Чӑпӑкё питех кӗске.

Вӑл малтан кӗске те марччё, 
Туртмалли пулман чухне 
Уртемей мучи туратчӗ 
Вёрене чӑпӑк вёҫне.
Чёлӗмне вара чӗртетчӗ, 
Сӑвӑратчӗ пӑк та пак. 
Ҫӑпата сутса илетчӗ 
Хушӑран кӑна тапак.
Ҫиҫём пек пёрре сасартӑк 
Сарӑлчё хыпар ялта,—
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Унсӑрӑн хитре сӑсар та 
Пулмӗччё нихҫан унта.

Революци пулнӑ, теҫҫӗ,
Ӳкнё Микулай патша.
Ҫӗр касма хйре каяҫҫё 
Ҫамрӑкки, ватти, вӗт-шак.
Вёсен хыҫҫӑн акӑ ӗнтӗ 
Пнрӗн ватӑ Уртемей,
Ӗмёрӗ пантах пулин те, 
Шыраса ҫӳрет телей.

Хӑшӗ пуртӑ, хӑшӗ сенӗк 
Йӑтнӑ, хӑшпёри чукмар. 
Уртемей туя ҫёкленӗ 
Анасен картне хывма.

Пӗлётсем пек тухнӑ халӑх, 
Хӑпса килнӗ ял веҫех.
Кӗреҫе пекех сухаллӑ 
Ват Кӗлпук мучи виҫет.
Аллинче вылять хӑлаҫӗ. 
Касӑлать улпут ҫӗрӗ. 
Чарӑнать Кёлпук пӑртакҫӑ,— 
Шухӑшлать пуль вӗҫсёрех.
Пар лашаллӑн, питӗ меллӗн 
Вӑркӑнса килет ҫулпа 
Сиктӗрмеллё те кӳмеллӗ 
Питё чаплӑ урапа.
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Пуртӑ йӑтӑр! Сенӗк тытӑр! 
Пӑхӑр-ха, епле инкек...
Ҫёр улпуйё, ылттӑн йытӑ, 
Килӗнчен тарать иккен.

Уртемей пырса ал-хапӑл 
Пӗр лашин йёвенӗнчен 
Ярса тытрӗ, тӑпӑр-тапӑр 
Чарчё хӑй вырӑнёнче.

Пёшкӗнсе ларать хӑюсӑр 
Пур пек шурӑ господин.
Хӑть те хӗнёр, хӑть те пусӑр,— 
Сурӑх пек шӑпланнӑ тин.
Нумаях пулмасть, ҫӳретчӗ, 
Хӑпартатчӗ сехрене,
Ҫырларан илсе каятчӗ 
Пирӗн ҫамрӑк хӗрсене.
Уртемей унта кёрлерӗ 
Паранҫи пек пулчӗ ал:
— Пиншакна хывсамччӗ—терё— 
Ырӑ ҫыннӑм, генерал!
Генерал:—Тумланӑр, мейёр!— 
Тесе хыврё пиншакне,
Тӑхӑнчӗ хӑй Уртемейӗн 
Ҫӗтёк-ҫатӑк сӑхманне.
— Лентӑ тытнӑ шӑлавар та 
Кирлёччё—тет Уртемей.
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Генерал хывать сасартӑк,
Чун ҫеҫ юлтӑр,—ӳркенмест.
Тӑхӑнать хӑйУртемейӗн 
Кивӗ улача йёмне.
Ку кётӳҫё пулё—тейён, 
Пӑхсанах улпут ҫине.
Уртемей питех те ҫиллё 
Ларакан улпутӑнне 
Хывса илчё сӑсар тирлӗ,
Кӑпӑш ҫӑмлӑ ҫӗлӗкне.

Хӑй вара ӑна пуҫ сулчё, 
Ирӗксӗр тыттарчӗ ал:
—Санӑн—терё—шалҫу тулчё, 
Халё эпӗ генерал.
Ҫёр касма капланнӑ халӑх 
Шӑхӑрать-ҫке ши! те ши! 
Хуҫине кӑшт сулламалӑх 
Ёрӗхет ак пар лаши.
Ҫулӗ кукӑр-макӑр пултӑр! 
Кайрё мӑнтӑр шурӑ пит, 
Ҫулсӑр-мӗнсёр шӑлтӑр-шалтӑр 
Шӑлтӑртатрӗ урапи.
Уртемей хитре мундирлӗ. 
Хулӑн хулёсем ҫинче 
Ылттӑн пагонсем тем тӗрлӗ 
Йӑлтӑрарёҫё чечен.



Шйлаварё пит шалпар та, 
Тӗсё пӗлӗт пек кӑвак, 
Ҫёлӗкё ҫинче кокарда 
Йӑлтӑр-ялтӑр ҫунчӗ ак.
Пур этем те лӑхӑл-лахӑл 
Ӑш тытса кулаҫҫё-ҫке,
Пур енчен те генерал хӑй, 
Чӑпӑкё анчах кӗске.
Уртемей, ҫапах та эсӗ, 
Уруна пӑхсан—хресчен. 
Пилёк-улт Георг хёресё 
Анлӑ кӑкӑру ҫинче.
Аттине хывса илмесӗр 
Юлнӑ эсё, тунката!
Генерал пулма илемсӗр,— 
Урӑнта вӗт ҫӑпата. 
Пилешрен сан чӑпӑк пултӑр 
Лайӑхрах, хӑвна кура.
Аллӑна тыт ҫивёч пуртӑ, 
Пахчара тапак тура.
Вӑрӑм ӗмӗр, сывлӑх пултӑр. 
Енчёкне тултар тапак. 
Ункӑ-ункӑ тётём тухтӑр, 
Чӗлём ҫунтӑр пӑк та пак.
Туянатӑн сарӑ атӑ,
Ӳстерен мӑклӑ сухал.
Тин вара, мучи пулатӑн 
Эс те ватӑ генерал.
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Пирён халӑх урлӑ-пирлӗ 
Уртемей пирки шӳтлет, 
Сймахсем юмах пек юплӗ, 
Кашниннех кулас килет.

Ҫак кунтан тин Уртемейӗн 
Пуҫланса вара каять 
Пысӑк та хавас телейё.
Ӑна пӗлчӗ пӗтём ял.

Уртемей туянчӗ атӑ 
Белебей пасарёнче.
Ҫут пагонӗпе кокарда 
Ачисен аллисенче.

Теттелле вӗсем выляҫҫӗ, 
Пырать вӑрҫӑ сак ҫинче. 
Шур пуканисем тараҫҫӗ, 
Хёрлисем мӗнпур енче.

Уртемей чипер усратчӗ: 
Хӑнана каяс чухне 
Якатса ҫеҫ тӑхӑнатчё 
Мундирпе шӑлаварне.

Тёпелте, малта ларатчё 
Чаплӑ пекчё кёреке, 
Нихӑҫан та вӑл хывмастчё 
Сӑсар тирлё ҫёлӗке.



Тӑрнасем ҫуллен иртеҫҫё. 
Шӑвӑнчё ҫул хыҫҫӑн ҫул. 
Тусене ҫилсем ҫиеҫҫё. 
Ҫырмара вӗтелчё чул.

Астӑвар-ха, пёчёкҫеҫҫё 
Теветкел ачасене,
Халь вӗсем те сиктереҫҫё 
Ачисен сӑпкисене.

Уртемей хура сухалӗ 
Шурӑ чӑкӑт евёрех,
Мундирне те ёнтё халӗ 
Кёве ҫинё ҫӳпҫере.

* %
*

Ваттисем вӑлтса каларёш:
Ҫул ҫинчи мулкачӑ пек 
Ансӑртран ҫеҫ акӑш-макӑш 
Сикнё-тухнӑ пӗр инкек.

Пӗр пӑрҫа ани колхозӑн 
Шурӑ шурлӑх патӗнче,
Сӑрт ҫинче пулман пулсассӑн, 
Уртемейӗн пуҫёнче,

Сӑсар тирлё ҫёлёк халё 
Ҫӳрёччё вёчёхтерсе, 
Кӳршё-аршӑ, пётём ялё 
Кулас ҫукчё ихёрсе.

3 8



Тӑрнасем ялан лараҫҫӗ 
Ҫавӑнта пӑрҫа сӑхма.—
Пирӗн пуҫлӑхсем хушаҫҫё 
Мучие хурал тӑма.
Пӗлӗтсем хуллен ҫеҫ шунӑ. 
Пулнӑ шутсӑр сивё кун. 
Ҫӳҫенӳлӗ ватӑ юнё 
Пӑсӑлма иултарнӑ ун.
Ҫӗрёпе вӑл хӑваланӑ 
Ҫӑтӑ пыр тӑрнасене.
Шуҫӑм килнё. Кирлӗ канӑҫ 
Ывӑннӑ урисене.
Уртемей мучи—хуралҫӑ 
Путнӑ тутлӑ ыйхине.
Пуҫӗнчен йытсем хываҫҫӗ 
Сӑсар тирлӗ ҫёлӗкне.
Кутӑн-пуҫӑн тӑлпалаҫҫё, 
Ҫӑлкалаҫҫё те ҫӑмне, 
Йӑлйхаҫҫё, тарӑхаҫҫё 
Пытараҫҫё тыр ӑшне.

Ҫамкине витернё сывлӑм. 
Сиксе тӑнӑ Уртемей:
— Вӑрӑсем тивмен, тет, сывӑ, 
Ҫумёнчех иккен телей.

Ҫёлёкё ҫук—йывӑр хуйхӑ, 
Ухтарать мёнпур ҫёре.



Уртемей! Халь хытӑ cyft-xa, 
Хайласем тупса ҫӳре.
Уткаларё каллё-маллё,
Курчё ҫӳлё ту ҫине 
Ҫёлёксёр вӑрӑм хевтеллё 
Выртнӑ хӑйён мёлкине.
Нимёнпе те лӑпланмэсӑр 
Тарӑхать тӑрнасене:
— Пурсӑра тытсан, тӑраймӑр 
Манӑн ҫӗлёкён хакне.
Чёлёмне хыпса паккарё, 
Хӑйёнпе хӑй калаҫса;
Асӑнчен ҫапах каймарӗҫ 
Сӑсар ҫёлӗк те пӑрҫа.
— Кёлпукра та пур ҫав айӑи, 
Хӑй вӑл манӑн пуҫана.
Кунта — терё — вырӑн лайӑх, 
Ҫав актарчё пӑрҫана.
Тӑхӑрвун ҫулхи ҫав ватӑ 
Пёлмелле тӑван ҫёрне,

- Ку тёле мёнпур тавра та 
„Тӑрна шурё* тенине.

Айӑп пур-тӑр манӑн ахӑр, 
Ҫавӑн чух пухусенче 
Эх, каласчё ман, ухмахӑн, 
Тӑрнасем пурри ҫинчен.
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Калаҫса кнлне уттарчё, 
Кбнёччб ҫеҫ алӑкран:
— Ҫӗлёку ӑҫта ҫухалчё? — 
Ыйтрё арӑмӗ унтан.

— Кёпертен каҫса пётменччӗ, 
Ҫил хускалчӗ те, тӳрех 
Ҫёлёке ҫапса ӳкерчё 
Ҫырмана, вӑта ҫёре.
Ҫапларах суйса паратчӗ 
Уртемей чылай вара.
Тыр вырас вӑхӑт пуҫланчӗ, 
Кӗр-кёрлерӗ пусӑра.
Каҫ пулса килет. Туртатчёҫ 
Лашасем пит йывӑррӑн. 
Путене вӗҫсе хӑпарчё 
Вӑрттӑн тунӑ йӑваран.
Кёлтесем ҫыхан хӗрарӑм 
Тупнӑ унӑн йӑвине,
Сӑсар ҫӗлёкре пит тарӑн 
Йӑва тунӑ путене.

Уртемей мучи, мӑнтарӑн, 
Хыҫкалать ёнсе хыҫне. 
Уйхиртен тухса та тарӑн — 
Тӳс-ха ҫёлӗк мӑшкӑлне.
Арӑмё чылай ҫиленчё,
Пычӗ упӑшки патне.



Хыттӑн-хыттӑн ҫутӑлтарчё 
Питёнчен Уртемей-не:

Ак сана—тет—ҫил хускалчё,
Ак каҫаттӑн кёпере!
Ҫёрчё—тет—кил-йышӑн ячӗ,
Ҫавӑнпа—тет—ак тепре!

Яланах суя кёперӗ 
Тупаканччӗ, — ӳркенмен.
Пёр сӑлтав та тупаймарё 
Пирён ватӑ Уртемей.
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Бригадир килне пӗр вӗҫсӗр 
Хӑпса килнӗ пётём ял. 
Тёпелте татти-сыпписёр 
Кёрлесе ларать рояль.

Акӑшсем пек ушкӑн-ушкӑн 
Сар хёрсем те каччӑсем 
Ак пуҫларёҫ кёвё хушна, 
Кӗвӗ майлӑ ташӑсем.

Щӑпӑрҫӑ Кёлпук юлташӑн 
Ӳтӗнче иртет чикен, 
Кӑмӑлне вӑл пусарасшӑн 
Кӑн-кӑвак пуҫие чикет.

Хӑй юратнӑ, хӑй ырланӑ 
Бригадирӑн туйӗнче 
Чи малта пёр вырён панӑ, 
Ҫапах тӑвӑр туйӑнчё.



Пёр шуралчӗ, пёр хӗрелчё. 
Ҫамрӑк каччӑпа хӗре 
Мӑшӑрлатнӑ чух, кӗрлетчӗ 
Шӑпӑр ӗмёр-ӗмёрех.

Каяюк пек ушкӑн каччӑ, 
Маяюк пек cap хӗрсем 
Такмаклатчӗҫ те ташлатчӗҫ 
Унӑн умёнче хёрсе.

Айёнче ҫемҫе минтерччё, 
Айӗнче ҫавра пукан, 
Алтӑрпа сӑра паратчӗҫ, 
Тавтӑватчёҫ Кёлпука.

Урине тапсан, пучах пек 
Силленетчӗҫ сётелсем,
Аслӑ пулнӑ унӑн чапӗ, 
Лайӑхчё чӗлёхёсем.

Ун ҫине никам тухманччӗ, 
Ак паян, анчах та халь 
Вӗчӗхтерчё, тарӑхтарчё 
Тёпелте ларан рояль.

Ватӑ ҫын ҫилли килмен-и, 
Халё намӑс куртӑр-и? 
Шӑпӑрне вӑл хатёрленё 
Бригадир туйне юри.
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Чӗлӗхсем туса вӑл хунӑ 
Шурлӑхри хӑмӑшсенчен,
Шӑпӑр пуҫӗ — какӑр тунӑ 
Вӑкӑрйн мӑйракинчён.

Хур ҫупа сёрсе ҫемҫетнӗ 
Хытнӑ шӑпӑр хӑмпине,
Ёмёт пулнӑ, кайӑп — тенӗ — 
Бригадир тӑван туйне.

Ҫӗнӗ туй пулать культурлӑ — 
Тенине малтан илтсен,
Кун пек намӑс, кун пек хурлӑх 
Курасса Кёлпук пӗлмен.

Ӑс кӗмен пек, лӗкӗрти пек 
Ларас мар — тет — харкашса, 
Тытӑнам-ха акӑ эпӗ,
Рояльпе — тет — тавлашам,

Пӗрре вӗрчё, унӑн пичӗ 
Ҫурӑлас пек курӑнчё,
Урине тапса ҫеҫ илчӗ,
Ҫухӑртма та тытӑнчӗ.

Акӑ ташӑ хыҫҫӑн ташӑ — 
Тӑпӑр-тӑпӑр-тӑпӑртӑк1 
Шӑпӑрне Кёлпук каласшӑн 
Хытӑрах, тата пЗртак.



Ҫамрӑк та питех хитре хӗр 
Васкатса пӳрнисене,
Аслати пекех кёр те кёр 
Кёрлеттерчё рояльне.

Ҫурхи шыв пек пулчё халӑх, 
Шавласси килет вёсен: 
Ҫат-ҫат турӗ мӗнпур алӑ, 
Иёкӑшлатрӗҫ урисем.

Колхозра тӑват бригадӑ, 
Пурӗ ҫитмёл пёр инке,
Хӑшё ҫамрӑк, хӑшӗ ватӑ, 
Такмаклаҫҫё пёр пекех:

»Пултӑр ырӑ, «ултӑр сывӑ, 
Паттӑр пултӑр кинӗмёр. 
Ҫичӗ ёмёт, пилёк ывӑл 
Унтан эпир кётӗпёр.

Иккӗш — икӗ ӑмӑрткайӑк, 
Икё летчик пулёҫ те 
Яланах вӗҫсе, ай, кайӗҫ 
Пирён ял ҫинчен ҫӳлтен.

Тата иккёш питё кирлё 
Ҫӳретме карапсене,
Тинёс ҫийён урлӑ-пирлё 
Пӑхса тухчӗр тёнчене.
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Тӑванла тӑрса тёлме-тӗл 
Калаҫма тесе вара 
Кӗҫӗнни ҫаҫ председатель 
Пулё пирён хушӑра.

Ҫакӑн пек пулсан, аванччӗ, 
Ватӑлмасӑр каҫ та ир 
Ҫӳрӗччӗ Мётри Иванчӑ, 
Пирӗн аслӑ бригадир“.

Пирён инкесен такмакӗ 
Килӗшрӗ ват шӑпӑрҫа, 
Ҫавӑнпа тапать пуль акӑ 
Урине хуҫа-хуҫа.

Ҫён хӑна Кирил Иванчӑ 
Ьригадирӑн пиччёшӗ, 
Ташласан питех аванччӗ — 
Терӗ ватӑ шухӑшӗ.

Шӑпӑрне часах вӑл хучӗ 
Хӑйён сылгӑм хул айне, 
Врипен, тирпейлӗ пычё, 
Тӑчӗ вӑл хӑна умне.

— Ан ҫилен, Кирил Иванчӑ 
Сӑмахне пуҫлать Кӗлпук, — 
Аҫупа эпир юлташчё,
Пёр пек ҫынччӗ ёлӗк чух.



Манӑн шӑпӑра итленӗ 
Ҫамрӑк чух вӑл туйсенче, 
Ташласа умра ҫӳренӗ,
Тутӑр сӗлтнё аллинче.

Халь кунта, кунта пулсассӑн, 
Янӑрӗччё ун юрри.
Эх анчах, ӗмӗр хаваслЭ,
Ҫӑмӑл пултӑрччё тӑпри.

Эс, ҫунатлӑ ҫын, тӑванӑм,
Вёҫсе килтӗн Мускавран, 
Тӗнчипе ҫӳрет ят санӑн,
Пысӑк ҫын вӗт, хамӑртан.

Ват ҫынна кӑмӑл тумалӑх 
Сан ярасчӗ туй ташши?
Манӑн шӑпӑр, манӑн алӑ 
Кӑмӑлна кӑшт каймё-ши?

— Пултаратӑп — тет вёҫевҫё, 
Харӑсах сиксе тӑрать,
Куҫӗсем йӑл-йӑл выляҫҫӗ, 
Пиншакне йӳле ярать.

Хёрлӗ орденна ялтрарё 
Тем сарлакӑш кӑкӑрё.
Рояльпе пёрле янтрарё 
Ват Кёлпукӑн шӑпӑрё.
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Ай-ну, ай-ну; паттӑр та 
Хамӑрӑн хӑна!
Йӑкӑш-йӑкӑш, тӑпӑртӑк 
Авӑнать кӑна.

Мамӑк пек те кайӑк пек 
Вёҫнё тёлсенче,
Ҫапса илет аллипе 
Атӑ кӗллинчен.

Тӳсеймест Кёлпук, лармасть 
Пӗрмаях ура ҫинче,
Вӑл мухтавлӑ, ёнтё маҫтӑр 
Летчик тусӗ умӗнче.

Кӗлпука тата мӗн кирлӗ?
Пёр канӑҫсӑр вӗрнинчен 
Пёрлӗхен пекех хёп-хӗрлӗ 
Тёс вылять ун питёнче.

Вылясан, чипер выляс-тӑк, 
Кёр кӗрлетӗр хытӑрах! 
Шӑпӑрне тӳрех сасартӑк 
Ҫӳлелле вӑркӑнтарать.

Шӑпӑрӗ хӑй тёллён харсӑр 
Кӗввине кала кала 
Явӑнчӗ те, лӑпланмасӑр 
Ӳкрӗ акӑ каялла.



Ҫӗнёрен вӗрет пӗр тапхӑр. 
Тепёр хут сирпёнтерет. 
Маччана лекет те, сассӑо 
Шӑпӑрӗ персе ӳкет.

Эх, вылясчё! Кӑкӑр ансӑр. 
Сывлӑшӗ ҫитмеллӗх ҫ у к .
— Парӑр-ха сӑра пӗр алтӑр. 
Пырӑм типрё — тет Кӗлпук.
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ПЁРРЕМЁШ КАЛАВ
Ёлёк чӑн-чӑнах, атьсемёр, 
Ҫӳҫ тӑраччё вирелле.
Курнӑ ёмӗрте темтепёр — 
Пёр камит калас килет.

Кулӑшсем эсир пёлесшён, 
Ун пек пулнӑччӗ пӗрре. 
Ӑнсӑртран, шуйттан илесшӗ, 
Лекме тиврё Ҫёпёре.

Вётлёхре пёр ҫимёк кунӗ 
Иртрӗм ҫамрӑк хурӑна. 
Хулпуҫ урлӑ милёк хунӑ. 
Уттаратӑп мунчана.

Шыв хёрри те йӑмра айё, 
Айккипе хӑва ҫатан.
Калама ҫук питё лайӑх, 
Ҫӑвӑнсан, шыва чӑман.



Шыв сапатӑп. Чулё тутлӑ, 
Милёк алӑра вылять,
Ҫурӑм тӑрӑх, пилӗк урлӑ 
Ҫӑтӑл-ҫатӑл ҫапкалать.

Сухара ялан пёчченҫӗ,
Килёмре пурте вёт-шак. 
Ҫулҫӑсем ӳте шӑлаҫҫё —
Ҫав тери канать шӑмшак.

Мунчара ман ӑшӑ кунӑм 
Темӗнрён те ӗрехет.
Тымарта хускалнӑ юнӑм 
Кӗр тихи пек ӗрӗхет.

Питёрех те канлё вырӑн 
Сарлака лапка ҫинче,
Вилесси те — тетёп — ырӑ 
Мунча кёнё хыҫёнчен.

Тукасри Иван Ҫимунӗ 
Хытӑ ҫапӑннӑ ҫӗртех 
Пӗр сисмесёр мӗскён внлнё — 
Эпё те вилёттёмех.

Шухӑшӑн вӗҫне тухманччӗ.
Сасӑ илтӗнчё тулта:
— Хӑвӑрт тух, мунча Иванчӑ, 
Куланай кётег кунта.
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Староста сасси. Сисетёп.
Е-е—тетёп.—Пётрёмёр.
—Ҫук, тухмастӑп эпё—тетёп, 
Ҫимӗк хыҫҫӑв тӳлӗпӗр.

Алӑка ҫаклатрӑм вирлӗ. 
Ҫапӑнатӑп ҫаплипех.
Сирпёнет сулмаклӑ милӗк 
Маччана ҫитичченех.

Тух-ха, ҫитӗ Ҫимӗк кунӗ,— 
Чи малтан хӑлха чикки! 
Кӑпӑк мар патша саккунӗ, 
Милӗк мар ун патакки.

Пёлтӗр эпӗ икӗ сумшӑн 
Виҫ кун тӗпсакайӗнче 
Ларнӑччё, анчах та уншӑн 
Хуратмарӗҫ хут ҫинчен.

Мӗскӗн ҫын пурне тӳлетӗр. 
Хӑть те ҫурӑл! Пар та пар! 
Ҫӑлса кайрӗҫ пёр мннтер те, 
Тепёр ҫутӑ сӑмавар.

Чулӑмсем шерпет пек пулӑр, 
Чаш-чашлатӑр калаҫса!
Ҫурӑм тӑрӑх, пилёк урлӑ 
Ҫемҫе милӗк ҫӑт та ҫат.



Староста тӑват кӗтеслӗ 
Мунчана ишес пекех 
Хёрёнкӗ, усал ҫиллеслӗ 
Ҫухӑрашрё тек-текех.

Пёр каска илсе сасартӑк 
Ҫӗмӗрмешкӗн тытӑнчё, 
Сывӑ пул! мунчаҫӑм,—алӑк 
Шӑтӑрт-шатӑрт вӑркӑнчё.

Староста кёчӗ, ал-хапӑл 
Ярса тытрӗ пӗҫёрен. 
Туртӑнатӑп тӑпӑл-тапӑл, 
Чул лекет те пёҫерет.

Икӗ милӗк—икӗ алӑ,
Хыт паратӑп ӑшшине,
Эх, пуҫларӑм ӑш канмалӑх 
Ашӑтмашкӑн хайхине.

Тикёт сёрнё ҫутӑ атӑ, 
Тёрӗленё шур кӗпе.
Эп мунча кӳртсе яратӑп 
Аслӑ Ҫимӗк йӑлипе.

Староста шари пуҫларӗ, 
Хыттӑн ҫухӑрма: распуй. 
Кӑмӑлна санне каймари 
Ху пуҫланӑ чаплӑ туй?
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Урӑхла сана ташлатӑп, 
Пысӑк ҫыннӑм староста? 
Мнлёк тунипе ҫапма та 
Эпӗ питӗрех ӑста.

Ҫилӗ килчӗ. Ывӑтатӑп 
Хёрнӗ шурӑ чулсене. 
Урала сиксе таататӑп 
Шампаланнӑ хырӑмне.

Ак сана, саккун шуйттанё, 
Вёрипе тёне кӳртем, 
Йӗрёнчӗк ӳтӳ сан канӗ 
Вӗлтӗренлӗ уй-хирте.

Пӗтём халӑмпа сапатӑи 
Пӗр витре вӗри шыва. 
Пӗтрён ӗнтё, ҫутӑ атӑ!
Эпӗ пурпёр сыв-сывах.

Мунчаран тухсан, чӑматӑп 
Ҫӳҫенӳллӗ сив шыва, 
Мӗлкёсем ҫине пӑхатӑп: 
Пёр хӗвел те пӗр хӑва.

Ҫут ҫунатлӑ хёрлӗ пулӑ 
Ишнине кура-кура 
Уйрӑлса каятӑп пулӗ 
Ӳснё ҫӗрӗм-шывӑмран.



Тӑхӑнтӑм. Пӑхатӑп эпё; 
Староста выртать пёччен. 
Те вилеп-и, те килеп-и 
Инҫетри вырӑнсенчен?
Таврӑнтӑм киле. Виҫ ывӑл 
Аркӑм ҫине туртӑнать. 
Тӳсеймерӗм, пигӗ йывӑр, 
Куҫӑмран куҫҫуль анать.
Тепёр кунне сӑнчӑрларӗҫ, 
Тӳпелерӗҫ те пёрре, 
Пуҫҫилле мана ӑсатрёҫ 
Аякка—сив Ҫёпёре.
Революци хыҫҫӑн акӑ 
Таврӑнтӑм тӑван киле, 
Ывӑлсем автан тукмакё 
Тыттараҫҫӗ ман алла.

Кӳршӗ-аршӑм, хурӑнгашӑм 
Шӑнкӑрав ҫакса пёкке 
Хӑнана илсе каясшӑн, 
Хатёрленё кёреке.

Кашниех манпа хисеплӗ, 
Юнашар ларма тӑрать,
Ман умра ытла илемлё 
Лайӑх юрӑ янӑрать.
Ваттисем пулаҫҫё хирӗҫ, 
Ҫёлёксёр таяҫҫё пуҫ.
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Икӗ уйӑх каҫӑн-ирӗн 
Хӑнара ҫӳрерӗм пуль.
Ывӑлсем параҫҫӗ атӑ,
Виҫ кёпе1—теҫ виҫё кин.
Эп ларатӑп, шухЗшлатӑп: 
Питёрех те хаклӑ кил!
Унтанпа темтепӗр курнӑ, 
Шурё ёнтё ҫирём ҫул. 
Тӳррипех калатӑп: пурнӑҫ, 
Манӑн пурнӑҫ пыл та ҫу.

Ирхине ирех тӑратӑп, 
Савӑнса вара юри 
Уй-хирсем тӑрӑх утатӑп, 
Сухала лекет тырри.
Колхозра хисеп тӑваҫҫӗ, 
Кирлине, пура-ҫука 
Тишкбрме ялан чёнеҫҫӗ 
Ҫакӑ ватӑ Кёлпука.
Ав лере, тӑванӑм. эсё,
Куран пуль-м асар  ҫинче 
Староста шуйттан хёресё— 
Ҫӳлӗрех ыттисенчен.
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ИККЁМЁШ КАЛАВ

Ирхиие. Хёвел тухманччё. 
Сас та ҫукчё таврара. 
Ушкӑн кӑвакал хӑпарчё 
Шур тӗтреллё ҫырмаран.

Кӑнтӑртан хуллен пӑртакҫӑ 
Вёркелеҫҫё те ҫилсем, 
Татӑлса вёҫсе каяҫҫё 
Картисем эрешменсен.

Каччӑсем ак таврӑнаҫҫё 
Выртмаран шак-сиккипе, 
Кёписем шалпарланаҫҫё, 
Курӑнаҫҫё хӑмпӑ пек.

Сывлӑмлӑ хирте ман атӑ 
Хӑварать йёр хыҫала, 
Хӑмӑлсем ҫинчен утатӑц 
Малалла та малалла,



Хушӑран ,мӑнтӑр, пӗчченҫӗ 
Пётёлти путенесем 
Ман умран тухса вӗҫеҫҫӗ— 
Алтӑр пек пӗсехисем.

Шурлӑх урлӑ, вар-вар урлӑ 
Ҫӑмӑллӑн кая-кая 
Пӑхкалатӑп пысӑк муллӑ 
Тырӑллӑ пуян уя.

Суратсем тулли cap тулӑ, 
Пучахсен тӑршшё пёр шит. 
Вёсенчен neper пек тутлӑ 
Шурӑ хӑпарту шӑрши.

Эх, телей хальхи этемён: 
Мӑръерен тётём тухсан, 
Чӑннипе урам илемӗ 
Курӑнать-ҫке тавраран.

Кӗркунне кашни кил-ҫуртйн 
Шёл-кӑаар кӑмакинче, 
Пӑсланать чӑхӑ та, хур та 
Сарлака ҫатма ҫинче.

Урампа иртсен, чӗнеҫҫё:
— Хапӑл ту-ха! Кёр, кӗрех! 
Чаплӑ хӑнасем лараҫҫӗ 
Тёпелте, кӗрекере.



Акӑ вал уй-хир пуянӗ,
Савӑеӑҫ тулли тёнче.
ХЭпарать колхоз капанӗ 
Саккӑрлӑ ура ҫинче.

Хамӑн тӗллён шухӑшлатӑп,
Ҫакӑн пек шутла-шутла 
Утнӑҫем тата утатӑп 
Малалла та малалла.

Ак каятӑп та каятӑп 
Хамӑнла ҫеҫ ерипен.
Сӑрт ҫинче ёҫлет бригада 
Ир-ирех ушкӑнёпе.

Пырса ҫитрӗм, тишкӗретёп, 
Кӑтартса тӑсатӑп ал:
— Мӗншён кунтан вӗҫрӗ—тетӗп— 
Ик-виҫ ушкӑн кӑвакал?

Ахальтен ларать-и кайӑк 
Ҫап-ҫара хӑмӑл ҫине?
Пӑхӑр-ха эсир, нумайӑн 
Тӑкӑннӑ пучахсене.

Ҫавӑнта ӑшра хӗрӳллӗн 
Ятласа илеп хама:
Кунта—тетёп—питё кирлё 
Ҫырмалли хура хӑма.
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Алӑсем пушаннӑ майӑн 
Кӗлтесем йӑта-йӑга,
Вёсене тирпейлӗ, лайӑх 
Купалатйп сурата.

Манӑн алӑ—тетӗп—ҫӑмӑл 
Вӗрентеп ҫамрӑксене:
— Пӗр эрне лӳшкетӗр ҫӑмӑр, 
Ҫёртес ҫук кӗлтесене.

Вутпуҫҫи, пукра курап-и, 
Тасататӑп тыр ҫинчен, 
Кёрепле туртатӑп эпӗ 
Тырӑ ҫыхнӑ ҫӗрсенче.

Кун та иртрё. Эп ларатӑп 
Каҫ вучахё умёнче, 
Юптаратӑп, такмаклатӑп 
Курнипе илтни ҫинчен.

Пӗркенсе канма выртатӑп 
Уҫӑ пёлӗт айӗнче, 
Пӑхкалатӑп, шухӑшлатӑп: 
Кӑмӑллӑ иккен тёнче!

Пуҫ ҫинче хуркайӑк ҫулӗ 
Сёт ҫырми пек тап-таса. 
Ёмӗр ёмӗрех вӑл юлӗ 
Хальхин пекех карӑнса.



Пурӑнае.чӗ те пӑхасчӗ 
Ҫутӑ ҫӑлтӑрсем ҫине,
Ҫакӑ вырӑнта утасчӗ 
Ҫӗр ҫултан та малашне.

Пӗлейместёп,—мёншён пулӗ 
Ҫыннӑн ёмёрӗ кӗске. 
Пурӑнать-ҫке ҫӑрттан пулӑ, 
Шывакрах какайлӑскер.

Тӑватҫӗр ҫул ҫав ухмахӑн 
Шывсене пӑтратиччен,
Эпё пурӑнсан та ахӑр 
Усӑллӑ нумай хутчен.

Ҫёр ҫула ҫигсен, урамӑн 
Варрипе ҫӑмӑл утса 
Каччӑлла иртесчё манӑн 
Сёрме купӑс каласа.

Пурӑнӑҫ хитре хӑвачё 
Илёртет малашнелле.
Кӑвак шуҫӑм хӑпарманччё,— 
Уттаратӑп килелле.

Автансем автаҫҫё виҫҫё. 
Хӑпарать ҫӑра тётре.
Ҫирём ҫул хушши пёр вёҫсӗр 
Тупӑк выртнӑ кёлетре.



Вилбмён пӗчбк карапӗ,
Ан ӑсан масаралла! 
Ҫӑнӑхне пушатрӑм эпё, 
Йӑтса тухрӑм тулалла.

Васкамасӑр ҫеҫ кӑлартӑм 
Йёркипе пӑтисене.
Савапа тата якатрӑм 
Кивӗрех хӑмисене.

Якатса, касса картланӑ, 
Ҫыпӑҫтарнӑ хиҫҫӑн ман 
Пулчб хурапа сӑрланӑ 
Пӗр тӑваткӑл пӗр хӑма.

Хӑмана йӑтса васкавлӑ 
Уттаратӑп хирелле. 
Ирхине. Хёвел тымарлӑн 
Ҫёкленет пӗлӗтелле.

Ан ҫиленёр-ха, тархасшӑн, 
Ырӑ ут та такӑнать.
Ҫакй ҫӑмйлттай калавшӑн 
Kacapv ыйтап кӑна.
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Кӑрлачри хаяр ҫанталӑк 
Кёрёк витёр сив-сивех. 
Пёлётре виҫӗ хӑлхаллӑ 
Хӑмач ҫип тӗслё хёвел.

Шартлама сивве курман-и? 
Кайӑк та шӑнеа ӳкет.
Ҫул ҫинче ҫуна тупанё 
Макӑрнӑ пек ӗсӗклет.

Тётём те юпа пек тӳрё 
Ҫёкленет мӑръесенчен. 
Куҫҫуле тӑкать кёрт юрӗ 
Алчӑранӑ куҫсенчен.

Ялтӑрать сывланӑ сывлӑш 
Пӑр пулса сухал ҫинче. 
ҪурЗлать чӑлт та чалт йывӑҫ 
Сивё кун хӑватӗнче.

В И Ҫ Ҫ Й М Ё Ш  К А Л А В
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Акӑ сурӑх хыҫҫӑн сурӑх 
Макӑрни илтӗнкелет. 
Пуҫланать тӑман. Мӗн урӑх? 
Выльӑх ӑслӑ. Вӑл пёлет.

Пирён таврара хӑрушӑ 
Эрнипе пырать тӑман. 
Шухӑшсем пуҫра та пушӑ, 
Ним тума та аптӑран.

Выльӑха апат памашкӑн 
Пӳртӳнтен карта таран 
Ҫӳреме пёр аллӑ аршӑн 
Сӳс пӑяв тӑсса каран.

Пӑява тытса хул ҫӳллӗш 
Юр ӑшне путатӑн-ҫке.
Ҫил куҫа ҫапать хёрӳллён, 
Кураймастӑн нимӗскер.

Е ҫуран этем, е лавҫӑ 
Ун чухне пулсан хирте, 
Маяксем те ҫухалаҫҫӗ, 
Чёрёллех тӑман витет.

Кунӗпех тӳпе тасаччё, 
Кӑвакарчӑн пек кӑвак. 
Алӑра йёлме турачӗ: 
Хатёрлеттӗм эп кӑвайт.



Пёлётсем хуллен хускалчӗҫ, 
Тёксӗмленчёҫ кай енче.
Тек хуралнӑҫем хуралчёҫ, 
Капансем пек йӑтӑнчӗҫ.

Инкеке кётет канмасӑр 
Кӳршё-аршӑ, пётӗм ял. 
Вёҫҫӗр-хӗрсӗр йӑпӑр-япӑр 
Чупкалаҫҫё йӑлт та ялт.

Хӑшёсем касаҫҫё вутӑ,
Шыв йӑтаҫҫё теприсем. 
Пулмалла^ҫке пурте тутӑ, 
Ҫунмалла кӑмакисем.

Чи малтан юр тӑтӑш ҫурӗ. 
Юрё сурӑх ҫӑмӗ пек. 
Малалла ҫуран ҫил тухрӗ, 
Вӗҫтерет ҫёр ҫумӗпе.

Каҫ енне тӑман. Вӑл вирлё 
Ӳхӗрет те ахӑрать, 
Акӑш-макӑш, урлӑ-пирлӗ, 
Урӑм-сурӑм ҫаврӑнать.

Ҫитмёл ҫичӗ вӑр-хурахӑн 
Шӑхӑрать те мӑръере 
Хушӑран ырать пуль ахӑр, 
Выҫӑ касӑлнӑн йёрет.
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Чан сассийӗ ялӑн, хирӗн 
Вёҫёмсӗр кёрлет паян.
Чан ҫапас йӑла пур пирӗн 
Ёлёкрен те авалтан.

Ҫул ҫинче этем мӑнтарӑн 
Ун сасне илтсессён тен,
Ялалла килме пултарӗ 
Ҫӑлӑнса вилӗмӗнчен.

Пуянсем инкек-синкексӗр 
Ӑшӑ кӑмака ҫинче.
Пирён пек мӗскӗн телейсӗр 
Аташать тӑмансенче.

Чун сӳлет. Ним те кураймйн 
Хуп-хура урамсенче!
Староста патакӗ м.айлӑ 
Туйӑнать тулти тёнче.

Тем такамё шак! шаккарӗ. 
Кантӑк шӑннӑ—курӑнмасть. 
Ырлӑха пулан хыпар-и 
Ҫак хӑрушӑ ҫиллё каҫ?

— Эй, хуҫа, тархасшӑн кӳртче! 
Терӗ халран кайнӑ сас.
Ун чухне ман тёшмӗш пурччё. 
Тем эсрелё? Мён тӑвас?



Именетёп, сӑхсӑхатӑп,
Тӑхӑнатӑп чаппана.
Такӑнса ашса тухатӑп,
Уҫаймастӑп хапхана.

Ҫил-тӑманё сивӗ юрлӑ.
Пилёк ҫӳллёш пулнӑ кёрт.
— Ҫакӑнтан, ҫак тёкме урлӑ 
Каҫ, тӑванӑм,— тетёп — кёр!

— Вӑйӑм ҫук — тет. Эп ал-хапӑл 
Тасатап кёреҫепе.
Пӳртёме хуллен кёрет вӑл, 
Пичё-куҫӗ йӗп-йёпе.

Cap шинелӗ ҫӗтӗк-ҫатӑк,
Ҫёлёкё ҫинче ҫӑлтӑр.
Хам шеллетӗп, шухӑшлатӑп: 
Йывӑр хурлӑх курнӑ-тӑр.

Вилнӗ пек тӳрех йӑванчё 
Урайне, пӑру умне.
Сехрем хӑпрё. Хыпаланчӑк 
Салтас теп урисене.

Епле тӳснё? Шӑнса кайнӑ 
Шӑкӑртах ботинкисем.
Хёнпе хыврӑм. Йётёр майлӑ 
Юнсар хытӑ урисем.
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Тарласа халран каятӑп, 
Аллине те урине 
Юрпа лайӑх лутӑркатӑи, 
Сӗркелетёп хур ҫуне.

Тӑхӑнтартӑм та кӑҫатӑ, 
Чаппанпа тэта чӗркеп.
Аса илтӗр хӑть ӑҫта та 
Шур сухаллӑ старике!

Пӗр пёччен ӑна ҫӗклерӗм 
Хускатса ват шӑм-шака. 
Пултӑр ман тӳшек-минтерӗм 
Тутлӑ ыйӑх паракан!

Манӑн кёҫӗн савнӑ ывӑл 
Хёрлё Ҫар ёретӗнче,
Тен тӳсет пуль вӑл та йывӑр 
Эп пулман вырӑнсенче.

Ҫывӑрать этем. Куҫҫулём 
Вӑранать куҫӑмсенче.
Кӑтра ҫӳҫлё. Унӑн ҫулё 
Ҫитейнё-ши вунҫичче?

Ҫывраймарӑм. Кӑшт ҫуталчӗ. 
Ҫитнӗ ёнтӗ ирхине.
Пёҫерме хушап икерчӗ 
Вӑратса кинёмсене.



Килӗмре тёрёс-тӗкеллё. 
Хӑпарса сентре ҫине 
Кёрёке сарса йӗркеллён 
Выртрӑм эпӗ ирхине.

Кӑтӑш ҫеҫ пулас пӑртакҫӑ 
Тенёччё, вӑрантӑм та:
Ҫаплипех ҫилсем улаҫҫӗ, 
Ҫаплипех тӑман тулта.

Хутнӑ кӑмака хӑвачё 
Кӑмӑллӑ, вӗри те мар.
Тарилкке тулли икерчӗ,
Тата ҫутӑ сӑмавар.

Вӑранать те, йӑлт-ял 1 шухӑ 
Хӑвӑртах сиксе тӑрать. 
Тёркёшни те йывӑр шухӑш 
Утнинче те курӑнать.

— Ҫётёкрех хресчен тумтирӗ 
Тупӑнмӗ-ши сирӗн? — тет. 
Ҫитмӗл саплӑклӑ тум пирён 
Туллиех килте, ҫитет.

Эп сисетёп: кӳршӗ-аршӑ 
Пӗлесрен хӑрать иккен.
Лайӑх пулмё тетёп хамшӑн, , 
Ӳкё пуҫ ҫине инкек.
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Пытаратпӑр эпӗр унӑн 
Тумтирне тӗпсакайне,
'Гӑхӑнчӗ ҫёр саплӑк хунӑ 
Шурӑм-пурӑм киввине.

Анатри кётӳҫӗ Сантӑр! 
Каснӑ-лартнӑ ҫавӑн пек.
Акӑ шӑлапир сӑхман та 
Улача йӗмпе кёпе.

Хире-хирёҫҫӗн ларатпӑр, 
Тарласа ёҫетпӗр чей.
— Вилӗме — тет — парӑнмасӑр 
Тупрӑм — тет — кунта телей.

Хӑй иккен Хусан таврашё, 
Ҫарӑмсен хёррисенчен.
Пур мӗн амӑшӗ те ашшӗ, 
Шӑллёсем те килёнче.

Пурӑнтӑмӑр пӗр тӑванӑн 
Шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса.
Таврана йӑлтах хупланӑ 
Пур енчен те шурӑ ҫар.

Канӑҫсӑр, йӑлӑхтармалӑх 
Виҫё тавлӑк 'шавласан,
Уҫӑлчӗ хайхи ҫанталӑк,
Иртрё тйвӑллӑ тӑман.



Выҫӑхса аптранӑ кайӑк 
Тин тухать картасенчен, 
Пантӑхнӑ пӳрт хыҫҫӑн лайӑх 
Сывласси урамсенче.

Картана ҫӳлтен сӑланӑ 
Кӗртсенчен тасатнӑ чух, 
Пӑвӑнчё ӑш-чикём манӑн, 
Именсе сӳлерӗ чун.

Сёрлесе каять ҫан-ҫурӑм, 
Кёреҫе алран ӳкет.
Ҫёр ҫӑтманё, темле юрӑ — 
Кёрлени илтӗнкелет.

Салтаксем хёҫлё-пӑшаллӑ 
Курӑнаҫҫё пӗлёт пек,
Малтисем пурте лашаллӑ, 
Пехотсем йёлтӗрсемпе.

Мён тӑвас? Хӑрушӑ литӗ 
Вӑркӑнатӑп хам пӳрте.
Манӑн ҫыннӑн шурнӑ пичё,
— Хӑоӑртрах пытарччё — тет.

Ним тума та аптӑрарӑм.
Ҫыхнӑ пек алӑсене.
ҪавЗнтах мел тупрӑм: — Арӑм, 
Уҫ-ха, — тетёп ҫӳпҫене.
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Хер чухне ҫӗленӗ тумӗ 
Тӑхӑнман пек, кивелмен:
Йёс нухратлӑ кӗпе умӗ,
Ҫут тенкёллӗ шӗлкеме.

Чӗрҫиттн те пурҫӑн тутӑр, 
Анлӑ аркӑллӑ кӗпе.
Кун пек лайӑх хӗр те ҫуктӑр 
Таврара, пур ялёпе.

Мӑйӑхӗ кӑштах пӑт-патӑн 
Мамӑк пек шӑтнисене 
Ҫёҫёпе хырса яратӑп, — 
Илтёр, — тетёп, — хӗр тӗсне.

Кёнчеле, тата турашӑл 
Тыт та, — аллӑна йӗке. 
Кунёпе арла тархасшӑн 
Ҫиппине чӗрке-чёрке.

Шуррисем пырса кӗреҫҫӗ 
Ман пата та хваттере,
Куҫ илмесёр пӑхкалаҫҫӗ 
„Ларма килнё cap хёре“.

Сӑмахран, пӗлме пулсассӑн 
Арҫынне хам паллӑп-и? 
Калаҫни те ҫинҫе саслӑ, 
Чӑн-чӑнах ёнтё Нарспи.



Уткаларӑш хӗр-ипраҫӑн, 
Тутине чӑмӑр тытать.
Уҫӑлас тесе пӑртакҫӑ 
Кулленех шыва каять.

Шуррисем ялтан каяҫҫӗ, 
Таврара, пур ялӗпе 
Отрядсем ҫаплах тӑраҫҫё, 
Хупӑрлаҫҫё ункӑ пек.

Хӗрсене— тет — мӑшкӑл тунӑ, 
Ҫакнӑ — тет — хресченсене. 
Ҫакӑн пек хыпар йӑлт тулнӑ, 
Илткелетёп кулленех.

Канӑҫ каччӑсем памаҫҫӗ,
Ман киле кёре-кёре 
Темёнле те илёртеҫҫӗ 
„Питӗрех чипер хӗре“.

Ывӑҫ-ывӑҫ ҫитереҫҫё 
Сарӑ мӑйӑр кӑлӑхах,
Ҫырусем ҫырса чёнеҫҫё, 
Йыхӑраҫҫё улаха.

Ахалех пӑхса ларатӑи 
Кантӑк умӗнче пӗрре, 
Ансёртран хайхи куратӑн 
Шыв ҫёкленё хам „хёре“.
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Премӗк пек тёслё кӑҫатӑ 
ТӑхЭннӑ йёкӗт тӑрать, 
Вырӑнтан куҫа, куҫа та 
Явӑнать те явӑнать.

Ҫак хӑюллӑ вӗҫкӗн каччӑ 
Хёрпеле тан ҫум-ҫумах 
Вӑрттӑн юр йӑтса пыратчӗ, 
Тытӑнчӗ питне ҫума.

Витрине лартать „ларма хӗр", 
Ывӑннӑ пекех, анчах,
Ак сасартӑк систермесӗр 
Пилёкрен тытать качча.

Вӑркӑтрӗ. Каччи мӑнтарӑн 
Пашт! пытанчӗ кӗрт ӑшне. 
Юр ҫемҫе те кӗрчё тарӑн,— 
Ан та курӑн ҫын куҫне!

Манӑн ҫыннӑн чапӗ кайрӗ. 
Ҫакӑн пек пыра-киле 
Тепӗр чӑкӑлтӑш хыпарӗ 
Ансӑртран ҫитет киле.

Микуне пуян Иванӗ 
Вйрлас тет иккен „хӗре\ 
Пулё, пулӗ — вӑл хӑтланё. 
Пыл-сӑри тет хатӗрех.



Урама та кӑлармастӑп, 
Асӑмран тухмасть ялан.
Ут кӳлетӗп, ӑсататӑп 
Вӑтӑр ҫухрӑмри яла.

Пурнӑҫ курнӑ ман пек ватӑ 
Шанчӑклӑ ҫын пуҫана.
Каласа ӑна паратӑп:
— Сыхлӑн — тетёп— пуҫӑма.

Ик эрне иртег. Ларма хёр 
Ваттисен йӑлисене 
Ыр сунса та тиркемесёр 
Ларма тивёҫ виҫ эрне.

Ҫуркунне хӗрте пуҫларӗ. 
Ҫӳлё ту тӑрри хура. 
Ушкӑн-ушкЭн кар-карларӗ 
Карӑнса хура курак.

Юр тумне сӑртсен лапамӗ 
Вёҫсӗр-хёрсёр хывнӑҫем 
Хӑпарать тёнче илемё. 
Шӑхӑраҫҫё шӑнкӑрчсем.

Тутлӑ ыйхӑлӑ куҫ-пуҫӑм. 
Сикрӗм-тӑтӑм эп пёрре. 
Кёмёл тӗслё шурӑмпуҫӗ 
Карӑнать тин пӗлётре
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Ҫёр чӗтрерё. Ыйхӑ тупйн? 
Уҫӑ сывлӑшпа пёрле 
Акӑ тупӑ хыҫҫӑн тупӑ 
Ухёрет те кёр-кёрлет.

Пулемет татти-сыпписӗр 
Калаҫса тӑрать кӑна.
Укрӗ тупӑ, Ту ҫинчи ҫӗр 
Алтӑнать те вӑркӑнать.

Пулясем пёр май иртеҫҫё, 
Шӑхӑраҫҫё ши! те ши!
Хӑш тӗлте ҫуртсем ҫунаҫҫӗ 
Сывлӑшра ӗнӗк шӑрши.

Хӑраса кӑна пӑхатӑп 
Ҫурӑк витёр урама, 
Шуррисем-ҫке шӑтӑр-шатӑр 
Тытӑннӑ пурте тарма.

Утлисем вёҫсе иртеҫҫӗ,
Ҫил ҫитеймё хыҫалтан. 
Такӑнса ӳксе пыраҫҫӗ 
Пехотсем аран-аран.

Пулемет-и, е хутаҫ-и, 
Суранланнӑ-и лаша, — 
Парахаҫҫё те чупаҫҫё 
Сёлтёшлё юра ашса.



Ирхине ирех — кёреҫҫё 
Хёрлё паттӑрсем яла.
Кӑмӑллӑ ҫилсем вёреҫҫё, — 
Вёлкёшет хӗрлё ялав.

Хаваса уҫса пама хӗн. 
Тасататӑп хам киле.
Ҫуранах хайхи „ларма хёр“ 
Пуҫана панЧен килет.

Хӑпӑл-хапӑл кӑларатӑп, 
Якататӑп тумтирне.
Тӗпёнчен илсе касатӑп 
Ҫивӗтленӗ cap ҫӳҫне.

Ашшё пек пӗрле каятӑп 
Хёрлисен штабне, шала, 
Командир умне тӑратӑп 
Сухала шӑла-шЗла.

Вӑл ыйтать: „Епле вилмерён?“ 
Манӑн савнӑ ҫыннӑмран.
— Ҫакӑ — тет — вилме памарё 
Лӑпкаса ман хулӑмран.

Урамра пуху шавларӗ. 
Ялавсем— хӗрлё вӑрман. 
Аллине сулса каларё 
Ҫывӑх ҫыннӑм, тусӑм ман.
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— Пирёнпе— тет — пӗтӗм халӑх 
Кӑкӑрпа тӑрать ялан.
Ҫил ҫинче вёҫет хаваслӑ 
Хёрлё тӗслӗ— тет — ялав.
Ман ҫинчен нумай пуплерё,
Эх, каларӗ тем те тем.
Ман ҫине алне тёллерё:
— Акӑ—терё—вӑл этем.
Параппан ҫапса йӑтаҫҫё 
Ҫёлӗк хыҫҫӑн ҫёлёке:
— Вӑрӑм ёмӗр пултӑр!—теҫҫӗ;
— Урра—теҫҫӗ—старике.
Тусёсем параҫҫё алӑ,
Тӗлёнсе каяҫҫё шалт.
Командир пырать хаваслӑ, 
Тыттарать мана пӑшал.

Командир чӗлӗм кӑларчӗ, 
Тапак хучё те ӑшне,
Йӑл кулса мана тыттарчӗ:
— Акӑ—тет—сана парне.

Иртрё ҫирём ҫул. Пёлместӗп:
Е нумай-и, е сахал.
Ватй иккенне сисместёп,— 
Шуралать кӑна сухал.
Манӑн туслӑ ҫын манмарӗ,
Пёр май тӑчё пёлтерсе.



Хӑнана килсе те кайрё, 
Кӑмӑл турӗ пёлтёр ҫеҫ.
Пулӑшни нумай та питӗ, 
Пётерес ҫуккалаҫса. 
Тенкӗшер сарсассӑн, ҫитё 
Ҫичӗ ҫухрӑма укҫа.
Этемми ытла та ырӑ,— 
Вӑрӑм пултӑр ӗмӗрё! • 
Ахальтен хисеплӗ вырӑн 
Илеймӗччӗ чикёре.
Тилхепелӗх пётӗреп-и 
Е хире тухса каяп, 
Чёлёме туртатӑп эпё, 
Сӑвӑратӑп пӗрмаях.
Асӑмра хавас кӗрленӗ 
Параппан сассиллё ир, 
Асӑмра яла^ ҫӗкленё 
Хулӑм хуллӑ командир.
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Ҫуркунне ӑшӑ хыпарлӑ 
Вӑранса ҫемҫен килсен, 
Ҫитрӗҫ лапсӑркка сухаллӑ 
Утлӑ урнӑ казаксем.

Килӗнте ҫӳрет автан-и, 
Какалать-и, шурӑ хур,— 
Ҫёҫӗ вырӑнне наганё 
Ҫумӗнче казакӑн пур.

Хӑй кӳртсе парать. Пӗҫерӗр! 
Уншӑн хатёрлӗр тукмак!
Пуҫ чиксе хресчен ҫӳретёр! 
Ҫавӑн пек иккен казак.

Калӑпӑр: пур санӑн арӑм.
Вӑл ҫӗрле ун ҫумӗнче.
Карӑш пек пӑхса ху ларӑн 
Аякрах, сентре ҫинче.



Нихӑҫан кураймӑн урӑ.
Яланах ханша, эрех. 
ӳхёретчё ӳсёр юрӑ 
Урам тӑрӑх вӗҫсӗрех.

Ирёкри вӑкӑр усаллӑн 
Ҫёр чавать те мёкӗрет, 
Лапсӑркка вӑрӑм сухаллӑ 
Казаксем ҫине кёрет.

Урнӑҫем, ҫилленнёҫемӗн 
Сирпётсе сӗлекине,
Ӑнсӑртран сиксе тӳрех мӗн 
Хупӑрлать пёр казакне,

Ҫёклесе илет ҫиллеслён,
Икё мӑйраки ҫине, 
Урлӑ-пирлё, каллё-маллё 
ПЗтратать пыршисене.

Ҫиччён-саккӑрӑн ывтаҫҫё 
Вӑкӑра хёҫпе кассах.
Хӑйсемех лӑх-лах кулаҫҫӗ. 
Ҫавӑн пек иккен казак.

Кёлтума вёсен пуп пурччё. 
Кашта ҫӳллёш. Яштака. 
Мировойччё. Пуп тӑк пупчё! 
Пбр ҫиет те—ҫук така.
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Пӑлханма пуҫланӑ, теҫҫӗ, 
Пирёнпе пёр кӳршё ял. 
Ӳкёте кӳртме яраҫҫё 
Ҫавӑнпа пупа паян.

Пуп ҫуни ҫемҫе кёҫҫеллё, 
Шӑнкӑравё пёкёре.
Катаччи чупмашкӑн меллӗ, 
Хӑнана кайма хитре.

Хушрёҫ. Эпё пултӑм лавҫӑ. 
Тем те тёвёҫ леҫмесен. 
Ҫёленсем пек авӑнаҫҫё 
Атйр пек хура утсем.

Пёр пёччен ҫеҫ шӑнӑҫмалӑх 
Тупӑннӑ ҫуна пупа. 
Пашкаса ларать ҫухаллӑ 
Упа тирлё тӑлӑппа.

Ларкӑҫ ман сӑран минтерлё, 
Вётё явнй тилкепе.
Пар лаша чупать типтерлӗ, 
Ярйнса шыв юхнӑ пек.

Каҫ та пулчё. Сарӑ уййх 
Тин пуҫларё хӑпарма. 
Хыҫала юлать ял уйё. 
Малалла каять вӑрман.



Шӑп кӑна. Таҫта пёр ӳхӗ 
Ҫуйӑхни илтёнкелет.
Сехремет кунта. Чун тухё.
Тем те пур-тӑр? Кам пёлет?

Тен ҫӳрет пуль пёр-пӗр таркӑн. 
Шӑхӑрма та хӑяймӑн.
Ҫывӑрать эрехлё лакӑм—
Ӳсёр пупӑм, хӑямат.

Тарӑхтарчӗ, йӑлӑхтарчӗ 
Шӑнкӑр-шӑнкӑр шӑнкӑрав. 
Сирпётсе кӑна ярасчё,— 
Лӑпланӗччӗ ҫак шӑв-шав.

Каялла чакса сасартӑк 
Хартлатаҫҫё лашасем. 
Сывламасӑр эпё лартӑм, 
Вирелле тӑчӗҫ ҫӳҫсем.

Ик енче пнре хупланӑ 
Вутпуҫҫи пекех куҫсем.
Вилём ҫитрё—тетёп—манӑн:
Пёр кётӳ выҫ кашкӑрсем.

Шӑхӑрса кӑна яратӑп.
Сас каять вӑрманёпе.
Уртйнса карт-карт туртатӑп,— 
Хёть татЗлтӑр тилкепе!
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Шилесе вылять чӗн пушӑ. 
Тапса сикрёҫ лашасем.
Маиса кайнӑ эп хӑрушӑ 
Иккенне те юн хёрсен.

Куҫ уҫса пӑхма та йывӑр, 
Ҫил сасси хӑлхасенче.
Иртрё йывӑҫ хыҫҫӑн йывӑҫ, 
Курӑнчӗ ял сӑрт ҫинче.

Чарӑнатӑп. Хуйха тупрӑм. 
Ӳксе юлнӑ манӑн пуп. 
Чарӑнмасӑр пилёк ҫухрӑм 
Кайнӑ эпё. Кай та туп!

Хурӑнташ патне кӗретӗп, 
Ҫитеретӗп утсене. 
Ҫывӑрмасӑр именетӗп. 
Кӑвакарчӗ ирхине.

Кӳлтём те киле каятӑп.
Аш пӑшать. Ҫунать чӗре. 
Каймасассӑн та хӑратёп,— 
Ҫёмӗрёҫ ҫурта-йӗре.

Виҫё кинӗм курӗҫ хурлӑх. 
Мён тӑвас ӗнтё паян?
Эп тарсассӑн, манӑн урлӑ 
Кблленсе ҫухалё ял.



Хам вилсен те... Эпӗ ватӑ. 
рармана кӗрсе ҫитсен, 
Ӗнерхи ҫёрте курагӑп 
Ҫивётлё ҫӳҫ, сукмаксем.

Шпорлӑ мӑшӑр атӑ юлнӑ, 
Ашӗнче пуп урисем. 
Шӑмӑсем. Хёрес. Юр юнлӑ. 
Тӑлӑпӑн татӑккисем.

Юр ҫинчен шӑла-шӑла 
Мён пурне лава хуратӑп, 
Юрттаратӑп хам яла.

Ҫитрём те анма хӑрагӑп.
— Пирӗн пуп ӑҫта?—тесен, 
Кӑтартатӑп мӑшЯр атӑ:
— Ҫинё—тетӗп—кашкӑрсем.

Казаксем сана ёненёҫ, 
Ӳкётлеймён калаҫса.
Пушӑпа вётсе хёнерёҫ,
Тапса хупрӗҫ чул лаҫҫа.

Ыратать суранлӑ ҫурӑм.
Хыт ислетнё, киремет. 
Тулалла пӑхма ҫук ҫурӑк. 
Сӑрӑлтатрё пулемет.

Тем пулать? Ухлатрё тупа. 
Ут таканӗ сассисеи.



Ман умра выртаҫҫӗ пупӑн 
Ҫӳҫёсем те аттисем.

Кӑнтӑрла иртет-и? Каҫ-и? 
Вӑхӑт вӑрӑм туйӑнать.
Ҫёмӗрет такамё. Лаҫӑн 
Алӑкё яр уҫӑлать.

— Тух кунтан! Вилмен-и эсё? 
Хёрлисем ялта. Телей!
Эпё тухасса кёгмесёр 
Килчё кёчё Уртемей.
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ПИЛЛЁКМӖШ КАЛАВ
(Келпук муни Кара-Ахмет, агайпа калаҫни)

Хуш бул, Ахмет агай, кунакӑм,
Мӑнда буласӑн бик сирек*.
Пичке тулли сӑра пилакӑн 
Иӳҫсе тахҫан кётет сире.
Ҫул хыҫҫӑн ҫул хуллен ҫеҫ шурӗ.
Йёпкён хураччӗ иксӗмӗр.
Кёр ӳкнӗ юр пекех чӑлг шурӑ 
Ҫӳҫсем пуҫа тиерӗмӗр.
Чылай кӗскелчё пирён утӑм,
Ярса пусма ҫук ҫур хӑлаҫ.
Анчах пире, юратнӑ тусӑм,
Вилме ҫапах та юрамасть.
Курас пулать, сӗвек кёперӗ 
Ту урлӑ карӑнса ӳксен 
Кӑвакӑн, симёсён, чиперӗн 
Епле шэвла^ҫё тырӑсем.

* Сыв пул, Ахмет пичче, хӑнаҫӑм. 
Куита пӳлатЯа пит сайра,



Курас пулать хӑмла чечӗкӗ 
Хурамана явӑннине,
Ӗҫес пулать ҫапла чеченӗн 
Ларса хӑватлӑ сӑрине.

Кӑмӑл килсен, Абдул интсшӗм, 
Калаҫмасан аван та мар,
Чӗлхе тени ҫемҫе пуплесшӗн* 
Пуласшӑн уҫӑ та юмарт.

Хӑвах пӗлетӗн: пулкаланӑ^ 
Ҫӳренӗ эпё ялӑрта,
Тутар юррисене юрланӑ, 
Юраткаланӑ та пӑртак.

Ун чух ту хёрринче сан пӳртчӗ. 
Тӑм витнӗ, астӑватӑн-и? 
Вунҫиччӗри хӗрӳ сан пурччӗ. 
Вӑл ман варличчӗ, ман савни.

Пнт ҫӑмарти шупка чиперччё, 
Ҫур^си каҫ уйӑхӗ пекех:
Ялта Зейнаб тесе чёнетчёҫ,
Эп хунӑ ячё: Айбике*.

Эпир унпа пёрле йӑлт уҫӑ 
Каҫра ҫӳренё иксӗмёр:

* Айбике—уйӑх хёрӗ.



Мана пӑхатчӗ икӗ куҫӗ,
Мана пйхагчё ик ҫӗмёрт.

— Качча мана пыратӑн, чунӑм!— 
Тесе тӳлек ҫёмӗртлӗхре 
Ыталаса нумай чуптунӑ
Ҫеҫке пек сирӗн хёрёре.

— Тутар тӗнне кӗрсен, тин эсӗ 
Пулатӑн—тетчё^—мӑшӑрӑм.
— Чӑнах, кӗрес-и те илес-и?— 
Тесе шутлаттӑм хушӑран.

Айван ӑспа шутлаттӑм эпӗ: 
Христос тӗнё хисеплёрех, 
Генералсем ялан молебён 
ТЗваҫҫё—теттём—чиркӳре.

Патша та хӑй икон чуптунӑ, 
Пуппа ирттернё-ҫке венчет. 
Мёскер ҫурлаллӑ, чансӑр тунӑ 
Кӑткӑ йӑви пекех меччет.

Ирех пур кайӑксем тйраҫҫӗ 
Минаретран*. Итлетӗр ҫын: 
„Алла-екбер“ калать азанҫӑ** 
Шёвёр сухаллӑ мӗедзин***.

*) Минарет-мечет тӑрри.
**) Азанҫӑ— ирхи кӗлле калакан.

***) Мйедзин —мулларан кёҫённи.

»2



Шутлаттӑм эпӗ килёшӳсӗр: 
Чиркӳ аван. Мункун ҫитсен, 
Эрне хушши татти-сыпписӗр 
Кёрлеҫҫӗ—теттёмччӗ—чансем.

Хам ӗмӗрте нихҫан пёр пусӑм 
Пусман чиркӳ картинелле, 
Курман-илтмен, юратнӑ тусӑм, 
Пӗлместӗп нимӗнле кёлле.

Ыйха та канӑҫа вӗҫетчӗ: 
Юратасси ҫав каччӑ чух,
Зейнаб хёрӳ ытла чиперччё,— 
Ҫуна-ҫуна тӳсмерӗ чун.

Тутар тӗнне кёрес те терӗм,— 
Пулас ҫынсем пек мӑшӑрлӑ. 
„Леш тёнчере* ҫӑтмах кёперё 
Мана ан йӑттӑр. Ан шарла!

Ҫатма ҫулам, вута кӗрем-и,— 
Кёллентёр, вёҫтёр манӑн ӳт, 
Анчах Зейнаб, Зейнаб илемӗ 
Вӑл манӑн чунӑм, манӑн пӳрт.

Вӑрлас та шухӑш пурччё манӑн, 
Каларӑм хамӑн туссене,
Анчах вёсем пурте хӑранӑ,
Мана ятларёҫ йлтсенех.



— Усал лаша вӑрри ун ашшё, 
Туртийёр-теҫҫӗ,—пит кёске.
Яла пётерё тавӑрасшӑн,
Ҫаратё вал, ҫиленнёскер.

Хёр илесси—начар хуткупӑс,
Епле туртсан та—каламасть.
Шӑлтах аптрарӑм. Ху туп ӑс!
Никам та ним те шарламасть.

Хайхи-майхи кивҫен ҫут атӑ 
Илсе пбрре тӑхӑнтӑм та,
Хӑюллӑн ялӑра утатӑп ,.
Тӳрех кӗретёп сан пата...

Сӑлтавсӑр умӑнта ларатӑп 
Чёрёп ҫинчи пекех аран.
Тёне кёрес пирки калатӑп,
Хёрӳ пирки те хушӑран.

Пыра-киле: „Нумай-и хулӑм?“ —
Сӑмах уҫма ҫеҫ ёлкёрсен,
Шутларӑм: „Тупрӑм—терём,—хурлӑх". 
Хаяр вылянчӗҫ куҫусем.

— Килтен ҫухал, киревсёр гефёр!*^- 
Тесе эс тӑтӑн вырӑнтан—
Ҫураҫ, чӑваш, ҫураҫ кунта хӗр! — 
Сулмаклӑн патён хӑлхаран.
* Гефӗр — урЯх тӗнлӗ ҫынна тиркесе калани.
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Куҫран вут сирпӗнчё. Васкарӑм. 
Пӳртрен тухас та сирпӗнес. 
Шбвёр пӳрнӳпеле юнарӑн:
— Асту, кӑтартӑп!—терӗн эс.

Хӑвалӑх внтӗр хӑшкӑл-хашкӑл 
Вёҫтертём хамӑн килёме. • 
Кайран ӑҫта хёрне курмашкӑн/ 
Хӑратӑп ялӑра кӗме.

Ҫапла авал, Ахмет-агайӑм,
Хуҫса пӑрахрӑн кӑмӑла 
Тӑван хёрне ҫунатсӑр кайӑк 
Туса хӑварчӗ кив йӑла.

Астабикке*, таватмӗш арйм 
Пулса йӳтенё ват муллан,
Хӑвӑн ачу Зейнаб; мӑнтарӑн, 
Ӗмёр тертленчӗ пулмалла.

Туй хыҫҫӑн укҫуна эс сурӑн, 
Хуса эс кӗтӗн ирхине 
Тӑват тёве те ҫирӗм сурӑх 
Ҫатан тыттарнӑ килкартне.

Анчах, Ахмет-агай, манмарӑн, 
Этем пӳрленнӗ ҫӑпанне 
Усранӑ пек ёлёк усрарӑн 
Мана юнанӑ вёччӳне.
* Астабикке-муллан кӗҫӗн арӑмӗ.



Ҫӗлен пек йӑпшӑнса сыхларӑн, 
Йёрлерён утӑмран мана.
Пёрре, выртма кайсан, вӑрларӑн 
Пӗртен пёр манЁн лашана.

Эрне хушши эпир тӑваттӑн,
Эпир—тӑватӑ юланут —
Йӗрлерёмёр. Анчах эс паттӑр,
Вут витёр тухнӑ ҫичӗ ют.

Эпир начаррисем те марччё,
Кёреш пек анлӑ кӑкӑрсем.
Эх, сӑвӑрсем пек шӑхӑратчӗҫ 
Хӑлхасенче хирти ҫилсем.

Ахмет-агайӑм, тараймарӑн!
Ёренпура ҫитес ҫӗрте 
Ҫапса ӳкерчё ман чукмарӑм 
Сана саран йӗнерёнтен.

Ал-уруна ҫыхса чёп майлӑ 
Илсе ҫитертёмёр яла.
Ку вӑхӑта нихҫан манаймӑн,—
Асна килет пулас ялан.

Ҫумна ҫакса янравлӑ питлёх 
Урам тарӑх ҫӳретрӗмёр.
Камсем ҫиллес, камсем вӑй-питлё,— 
Пурте сана хёнерёмёр.

96



Ҫа мку ҫинче халь те пӗр паллӑ, 
Пӳрне выртмалӑх вырӑн пур.
Ӑна тивретнё манӑн ала,
Чулпах ҫапма та тивнӗ, мур.

Ахмет-агай! Анна ҫухатрӑн 
Ытла тискер хӗненипе. 
Вилех!—тесе сана пӑрахрӑ.м 
Пӑр янӑ сивё нӳхрепе.

Ирех тӑрса тухса пӑхатӑп: 
Нӳхреп пуш-пуииӑ, сансӑрах. 
Кайри пахчаналла пӑт-патӑн 
Юн юхнӑ йёр выртать ярах.

Упаденсе чун-халлӗн тарнӑ, 
Кайма пултарнӑ, хӑямат. 
Вӑйлӑ ӳтӳ тӑварлӑ тарлӑ, 
Ҫапах вилме те хӑяйман.

Паян аса илсе кулмашкӑн, 
Ахӑлтатма тивет пире.
Эс пулнӑ маншӑн сӑрӑ кашкӑр, 
Эп те ҫаплахчӗ, нурпёрех.'

Пёрнегпёри ҫӗре чикесшён 
Епле кӑна-ши тӑрӑшман?



Тблёнмелле, шуйттан илесшӗ,
Пёр пек ҫынсем, анчах тӑшман.

Пире пёр пек хаваслӑ турё 
Хальхи саккун кӗнекинче. 
Ҫӳлте, ҫӗр ҫийёнче пӗр турӑ, 
Турри те хамӑр вӑйсенче.

Чӳречерен кӑштах пӑхсамӑр: 
Вӑрман, тусем, уй-хир те шыв. 
Хуҫа пулса гӑратпӑр хамӑр, 
Куҫсем пек хакланать ҫӗршыв.

Хӑвӑн куҫна епле вӑрлайӑн? 
Вӑрла! Умран ҫухалё ҫул. 
Ёҫлетён эс вӑю пур тайӑн. 
Пурте ҫитет. Вӑрлас та ҫук.

Халь ак пулсассӑн ҫамрӑк каччй, 
Мана савсассӑн Айбике,— 
Авланасси ҫӑмӑл пулатчё 
Ҫурхи шыв юхӑмӗ пекех.

Ун чух, агай, хӑвах пыраттйн 
Машин ҫине лартса хёрне, 
Урусене хуҫса лараттйн 
Ман умӑма, кёҫҫе ҫине.
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Курка йӑтар калаҫнӑ майӑн, 
Ёҫер те тӳнтерер унтан. 
Эйде, Ахмет-агай, йӑрлайӑк 
Акидел буйӑ турӑнда!*
1939.

* Акта, Ахмет пичче, юрлатпӑр 
Шуратӑл улӑхӗ ҫпнчен.



КЕЛПУК МУЧИ МУНЧА КЕРЕТ

Вунтӑватӑ ҫивӗч пуртӑ 
Платниксен аллисенче 
Ик эрне хушши те пур-тӑр 
Кӗрленай вӑрманӗнче 
Вӗҫсӗр-хӗрсёр янтӑрарӗҫ. 
Тек хумханчӗҫ сасӑсем. 
Шӑрчӑксем пек сиккелереҫ 
Ҫункавсем те турпассем.

Ёмерсем хушши кашланӑ 
Яштака йивӑҫсенчен 
Ҫырласен шӑрши хупланӑ 
Пӗр уҫланкӑ варринче 
Шуралса хӑвӑрт ҫёкленчё 
Хитререн хитре пура. 
Пӑхрӑмӑр та, тёлёнтерчӗ, 
Савӑнтарчӗ хамӑра.

'Гёрлё юрӑсем нумайӑн 
Янтӑратчёҫ кайӑксен,
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Улӑхра ытла та ланйх 
Авӑтатчӗҫ куккусем;
Питёрех аван, чиперччӗ, 
Пултӑран яшкилё ир! 
Ир-ирех эпир кётменччӗ— 
Килсе ҫитрӗ бригадир.

Юланут ҫинчен вӑл анчё, 
Пӑхрё те пура ҫине 
Пёр сӑмахсӑр йӑл-йӑл кулчӗ 
А .таа л  платниксене. 
Перетесене карт-паллӑ 
Хыва-хыва пӗтерсен,
Килсе ҫитрӗҫ пар лашаллӑ 
Шӑлтӑрти урапасем.

Пурана сӳтсе гирпейлӗ 
Пётёмпе тиерёмёр. 
Пулгӑрччӗ мунча шериетлё! 
Тесе яла килтӗмёр 
Сарлака ҫирма ҫыранё 
Хӗрринче мӑкларӑмӑр.
Ырнӑ ҫыниӑн ӳчё канё,
Анӑҫ патӑр вӑйӑмӑр!

Часӑрах та кӑпӑр-капӑр 
Хатӗрлес! Тӳсмерё чун. 
Кӑмака валли пухатпӑр 
Ҫырма тӑрӑх вётё чул. 
Хӑвӑртрах мунча та пултӑр,



Хёрсе хытӑ ҫунтӑр вут! 
Вунтӑватӑ ҫивёч пурта 
Янтӑрарёҫ тепӗр хут.

Районра пире мухтанӑ, 
Ҫавӑнпа та хуларан 
Машинпа колхозшӑн янӑ 
Акӑш-макӑш пӗр хуран. 
Кёчӗ те чи ҫӳлӗ Сантӑр, 
Курӑнмарё, тупата!
Вунӑ такана ярсан та,
Пиҫӗ ирӗккён унта.

Терентей мучи кӑларчӗ 
Мунчанне кӑмакине,
Хӑй ятне ҫырса хӑварчё 
Пысӑк кирпӗчӗ ҫине.
Мён тӑван? Мучи ӑстаҫӑ— 
Кӑмака кӑларакан,
Ун кӑмакисем ҫунаҫҫӗ 
Ҫирём ҫул та ытларах.

Пӳртсене ӑшӑ тытаҫҫё, 
Упӑраҫҫӗ вутӑран,
Пёр пӑсмасӑр пӗҫереҫҫӗ 
Темён тёрлё ҫӑкӑра.
— Ҫунӗ ҫакӑ кӑмакамҫӑм 
Хӗрӗх ҫул —вара телей!— 
Эпё суймӑп—тет ӑстаҫӑ 
Шурӑ ҫуҫлё Терентей,
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Ирхинех, хӗвел тухманччӗ, 
Хӑшё ӑшӑ ыйхӑра,
Кӑн-кӑвак тёгӗм хӑпарчё, 
Мӑкӑрланчё ҫырмара.
Ҫён чулсен те, йывӑҫсен те 
Таврана шӑрши каять.
Ӗнер ҫеҫ мунча кӗрсен те— 
Ут кёҫӗтнӗ пек туйӑнать.

Лав тулли илемлӗ милёк 
Касса килчёҫ вӑрмантан. 
Лавӗ ҫуркунне шӑршиллё, 
Шӑршине туйма аван. 
Кашниех пёр мӑшӑр милёк 
Илтӗр ҫакӑ лав ҫинчен, 
Ҫапӑнтӑр, тарлатӑр вирлё 
Сарлака лапка ҫинче.

Уй-хире вӑй-халлӑ кайтӑр, 
Юн шавлатӑр ӳтёнче, 
Пёрлёхен пек тӗс вылятӑр 
Тап-таса пичӗсенче. 
Ывӑнсан, гусанлӑ кирӗк 
Ут-тирне ларсан кӑна,
Икй хурӑн мнлёк кирлӗ — 
Тӳрё уттӑр мунчана.

Ҫёнӗ муцчана уҫмашкӑн,
Чи малтан ӑшши пама,



Чи пуҫламӗш ҫапӑнмашкӑн.
Ҫӑл шывпе ӳтне ухма 
Чёлёмне хыпса телейлӗн 
Ҫӑмӑллӑн анать Кёлпук, 
Колхозра ун пек хисеплё,
Ун пек ватӑ урӑх ҫук.

Мунчара ытла сулмаклӑ 
Мӑшӑр милёке илет:
— Чулӑмсем, кӗрлёр хӑватлӑн, 
Хытӑ шавлӑр, чашлӑр!—тет. 
Ҫавӑнтах сӑмахё майӑн 
Виҫё хут пёр куркашар 
Шыв сапать,—чулсем нумайӑн 
Ш артлатаҫҫё шӑрт та шарт!

Ёнтнё пек иртет вёриллён 
Хёрнӗ сывлӑш пуҫ ҫинчен. 
Кӗлпук тытнӑ мӑшӑр милёк, 
Хӑй выртать лапка ҫинче, 
Урине йӑтса, канмасӑр 
Акӑш-макӑш ҫапӑнать,
Хушӑран туйри пек харсӑр 
Кевёлет те такмаклать:

„Йӳҫҫе тула хӑвалар,
Ашши пултӑр хамӑран.
Тӗрӗс те мар, суя мар—
Лапка ылттӑн хӑмаран.
Ҫурӑм тӑрӑх милёксем
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Епле шурӗҫ—пӑхйр-ха, • 
Ҫапӑнса кунта вилсен,
Ан кулянӑр! Ах-ха*ха!“

Йӑлт сиксе тӑрать, ал-хапӑЛ 
Сив шывпа пуҫне ухать, 
Тӑхӑрвун ҫулта чылай вӑл 
Курнӑ мунча тутине, 
Пин-пин ешёл хурӑн милёк 
Ачашланӑ ун ӳтне,
Ҫӑлкуҫ шывӗ панӑ пиллӗх, 
Вӑрӑмлатнӑ ёмёрне.

Ак каллех те милёк илчё, 
Тепёр хут ӑшши парать, 
Канӑҫ тупнӑ ватӑ ӳчӗ 
Хур яшки пек пӑсланать. 
Ҫаврӑнса выртать. Ват алӑ 
Ҫаплипех ҫатлаттарать. 
Ҫапӑнма вӑй-хал памалӑх 
Ҫёнӗрен такмак калать:

иУмӑртан сирсе хӑварӑр 
Ҫитмёл ҫичё ^чир-чёре, 
Милӗкпе ҫапса тасатӑр, 
Ҫирёплетёр ӳтёре.
Ҫёр ҫннче ҫёр ҫул пурнасчё, 
Вилес марччё кӑлӑхах.



Ак ҫапла тек ҫапӑяасчёГ - 
Ах-ха-хах! Ах-ха-хаГ

Ҫапӑнчё те сикрё, анчӗ. 
Тӳсеймерё вёрире,
Пуҫӗ ҫийёнчен ак ячӗ 
Сивё шыв—тулли витре,— 
Ҫӳҫенни те сисӗнмерё, 
Хӑнӑхнӑ иккен мучи,
— Асатте! мана ҫап—терё 
Кӗҫён ывӑлин ачи.

Килёшет Кёлпук. Вӑй-халё 
Ҫёмёрсе тӑнӑ пекех,
Икё аллине те халё 
Тытрё мӑшӑр милёке.
Ача выртрӗ. Урлӑ-пирлё 
Пирён Кёлпук шйлкалать, 
Ҫавӑнтах мёнле ҫеҫ кирлё 
Ҫавӑн пек такмак калать:

„Кӑпйкран эп ҫыхрӑм мнлёк, 
Ҫыххисем пурҫӑнсенчен. 
Ҫулҫисем ун пыл тутиллё, 
Мунча чулё чӑн мерчен. 
Лайӑх ҫӑвӑнсан, тӑванӑм,
Эс хӑрамӑн кашкйртан. 
Ӳсмелле каҫчен те санӑн 
Кашта ҫӳллёшё таран“.
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Ывӑнче Кёлпук, антрарё, 
Ахлатса сывлать кӑна, 
Кӑлт-калт пусрё, тухса кайрӗ 
Шампӑлт! сикре ҫырмана. 
Ватӑ ҫын та, пӑхӑр халӗ. 
Пула пек хӑвӑрт каять. 
Кӑвапи таран сухалб 
Икб енӗпе шӑвать.
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