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ХИСЕП ТЕ ТАВТАПУҪ





Хуп-хура тӗксём кӗрхи ҫӗр Асӑмран тухмасть, анне! Манас ҫук татти-сыпписӗр Хӑйчикки ҫуннисене.Еррипен юрланӑ майӑн Хултӑрчу ҫавӑрӑнсан,Умӑнта нумай-нумайӑн Шӳррӳсем тулатчӗҫ сан.Пир тӗртме ларсан, ҫӳхе хёҫ Вылянатчё вӑркӑнса,Ташласа кӑна, сиксе ҫеҫ Ярӑнатчӗ-ҫке ӑса.Юмахри хӗр кӑвакарчӑн Пулса вёҫнисем ҫинчен, Кёмёл ҫӳҫлӗ ватӑ карчӑк Ӑмӑрткайӑкё ҫинченЮрласа параттӑн. Эпӗ Тӗлӗреттӗмччӗ ялан. Хӗн-хурсем тӑрна картн нек Кӗввӳнте йӗретчёҫ сан.



Йӳҫӗ ҫӑкӑр, тутлӑ турӑх Ҫирёплетрёҫ ӳт-тире,Сан сётӳ те, сан юрру та Тулчӗҫ манӑн чёрере.Ӳсрём, пултӑм ӑмӑрткайӑк, Икё аллӑм—ик ҫунат. Инҫене, аннемҫӗм, кайӑп, Эсё панӑ юн ҫунать.Йӗлмерен пёкӗ авмалӑх Вӑйлӑ ҫамрӑк пёвём пур. Маншӑн хӗсёк ҫакӑ алӑк, Ывӑҫра шӑранчё пӑр.Виҫё ҫухрӑмри чӗкеҫӗн Ҫунатне курать ман куҫ. Ҫавӑн пек мана, аннеҫём, Ӳстернишӗн тавтапуҫ!Ӑмӑрткайӑк хӑйӗн амӗш Мамӑк хывнӑ йӑвинчен Кайӗ те, ниҫта хӑрамӗ,Ларӗ ҫӳлӗ ту ҫинче.Ирхине тек вӑратаймӑн Эс мана—тёпренчӗкне.Йӗс тура ан тыт—тураймӑн Хуп-хура ҫӳҫӗмсене.
1935.



ӐМӐРТКАЙӐККӑвак пёлёт хушшинче Амарткайӑк ярӑнать, Сывлӑш ҫинче, ту ҫинче Хуҫа тесе мухтанать.Вӑл курманччё хӑйёнчен Вирлё зёҫнё кайӑка,Тёл иулманччё халиччен Хӑй пек ҫӳлё каякан.Ана хирёҫ курӑнать Кёрлекен аэроплан. Ӑмӑрткайӑк шухӑшлать: Ҫӗнтереймӗн, ан хӑтлан!Сарлака ҫуначёпе Тӑшманне пёр перёнсен, Чӑлпар ӳкрёҫ тёксемпе Юнлӑ татӑк-кӗсёксем.
1940.



ХИРТЕШӑнкӑрав пек саслӑ тӑрисен Пӗлётре янтраҫҫӗ юррисем.Сӗт пек шурӑ та ҫӑра тӗтре Вӑрмана кёрет те тётёрет.Эп тухатӑп аслӑ уй-хире. Еррипен ҫеҫ сирёлет тӗтре.Ҫил вёрет те—уҫӑ манӑн ум. Хум иртет те килет тепӗр хум.Пӗкё ҫӳллӗш ӳснё тырӑсем Силленеҫҫӗ, вӑштӑр ҫил вёрсен.Эп шыратӑп хамӑн тусӑвне Тӑлӑх тӑрса юлнӑ тӑприне.Куҫёсем йӗпхён хураччёун. Асӑмра паян та иртнё кун.Вилнё ҫакӑнта вӑл, ҫак еӑртра Тӑшманпа кӗрешнё вӑхӑтра.



Чӗрӳнтен шӑтса ӳсет тырпул. Лӑпкӑ ҫывӑр, тусӑм, канлб пул!Куҫ шӑрҫийё витӗр хуратул Чечекленнӗ. Тусӑм, канлё пул!Тыррине ҫисен, юну кӗрет,Сан сассу ман юрӑра кӗрлет.
1933-40.



поэтҪулсем иртсен, пуҫа шур ҫӳҫ витсен, Асат хуҫнӑ пек кукӑр пуле ҫурӑм, Хирти пёччен. шап-.иурӑ хурӑн Шавланӑ пек хумханӗҫ юрӑсем.Вӑрман пекех хӑлхаллӑ, уй пек куҫлӑ Хӑватлӑ пулӑп, ватӑлмӑп нихҫан;Алран перо ӳкмешкӗн пуҫласан,Каллех те ҫӗнерен ҫӗн юрӑ пуҫлӑп.Ман чӗрере вёрет хӗвеллӗ вёри юн: Унта ӳсет хёрӳ поэзи сачӗ;Унта саркайӑксен юрри хӑвачӗ;Унта хёлле пулаймё, — ҫумё юр.Ҫӳҫсем ҫӗмӗрт ҫеҫки пек пулёҫ шурӑ, Анчах та кӑмӑл ҫамрӑк юлё ман,Кёр умён туратти те йӑтайман Ҫырла пекех ҫуралё манӑн юрӑ.Вилес сехетём шӑппӑн ҫывхарсан: „Каятӑп эп. Туссем, эсир сыв юлӑр!“— Тесе хӑварнӑ чух, лӑпланӗ юнйм, Хупланё куҫӑм, пёрёнё тутам.
1939



Хумма Ҫеменё сатёнче эпир Пёрре лараттӑмӑр. Ҫилсем вӗретчёҫ. Уҫ сывлӑм шӑрҫисем ҫинче ҫиҫетчё Анис пекех хӗрлӗ хёвеллё ир.Чие хӗрелнӗччӗ, анчах поэзи Пиҫсе ҫитменччӗ манӑн ун чухне, Ҫунат сарман имшер йӗркемсене Вулаттӑн та кӑштах мухтаттӑн эсӗ.Кӑлканлӑ пушкӑрт аслӑ хирёнчен Хӑват илсе, чӑваш поэзинче Алла сулса ишесшён ҫунтӑм эпӗ.Патваррӑн сиртӗр ҫӳллё хумсене, Илемлён тухтёр халахӑм умне Чёре ҫуратнӑ сӑввӑмсен карапё!

*  *
*

1940.



Юратрӑм эп, хиреем, сире, Сана та, сём хура вӑрман. Нихҫан та шухӑ чёрере Ку юрату ҫухалмӗ ман.Ача чухне эп ҫаруран Чупаттӑм аркӑр ҫийёнче, Курка ҫёлеттӗм хупахран, Ӗҫеттӗм шыв ҫӑлкуҫӗнчен.Вӑрманӑм пачӗ хӑй хупне Сӑпка ҫинче мана сикме, Уйхир ырашӑн сӗткенне Тултарчӗ манйн пӗвёме.Нихҫан сирти хӑвагӑра Манмастӑп; хамӑн юрӑра Ура тапса, пуҫа ухса Сире мухтатӑп эп, Ухсай,

* **

1929.



ИВАНОВ ВӐРМ АНЁ
Пирӗн атте— ват юман. 

Халӑх юрринчен.Поэт юман пулса шавланӑ Асаплӑ чуллӑ ҫёр ҫинче,— Кашни ҫулҫи пӗр юрӑ панӑ, Юман юрланӑ пёр пёччен.Ӑна усал тёнче тӗп тунӑ.Юман кунҫулё вӑрӑм мар... Йёкелӗсем нумай-ха унӑн,— Ҫёкленё, ашкӑрё вӑрман.Мухтавлӑ йывӑҫа кам манӗ? Пуҫ тайрӗ халӑх кӑмӑлтан. Йёкелсенчен юман вӑрманё Хӑпарчӗ пёлётсем таран. Ёрчевлё вӑрлӑх акаканё Кайсан та, ёмӗчё кайман. Кашларё Йванов вӑрманӗ, Хитре вӑрман, сӗм-сём вӑрман, Чӑваш поэзийӗн вӑрманӗ.
1940



П УП П А КАЛАҪНИ П у пСыв юл! Тур пиллёхё манран. И в а н о вПарсан та, кирлё мар тархасшӑн. П у пҪыртасчб чӗлхӳне, ҫукран Хӑзна ху ҫылӑхсем пухасшӑн. Асту, ачам! Ҫӳлти аттемёр Хӑрушӑ суд сехетёнче Мён калё-ши?И в а н о вҪӳлте ҫӳремӗп.П у пВилсен, ӑҫта?И в а н о вҪёр айёнчеВыртсан, ҫухалӗ ҫут тёнче, Ӳстерё тырӑ ман чёре,Анчах тырри сана ан лектёр, Лексен те, хӑлчӑкё пёрех Пырна ларса сана вёлертёр!
1940.



Й ӖТЕСАстӑватӑн ёнтё эсё, Чип-чипер Наҫтаҫ инкем: Санӑнччё тёпел кётесё, Санӑнччё ухват-инкек.Ҫураҫмашкӑн килес умён Хӑпрӗ—теттӗнччӗ—сехре, Хирёҫ пултӑм теттён имёш Пуш витреллё пӗр хёре.Ҫёнё кин пулса кӗресшӗн Хапхана уҫсассӑнах—Чупрё каҫрё, теттӗн, темшён Ҫул ҫинчен хура кушак.Н у, инкемҫӗм, ёнтё юрё, Ёлӗкхи килет аса,Кивё юрӑ, иртнё юрӑ Кёввёме кёрет юхса.Кёреке умне лар эсб, Чип-чипер Наҫтаҫ инкем!



Туртӑпӑр автан йётесӗ, Тукмакки мӑнтӑр иккен.Ман валли кёпе ҫӗлетӗн Шурӑ йётӗн пирӗнчен, Ҫухине тӗрё тёрлетӗп,— Ан манах йётес ҫинчен.Йӗтеспе илетёп парӑм,Икё парӑм хам енчен:Чи малтан эп сӑвӑ парӑп Силпири ӗҫсем ҫинчен;Тепӗр парӑм, тьфӑ сутӑп Хамӑр ялӑн лавкинче. Саншӑн илёп симёс тутӑр, Кайӑк ларё варринче.
1934.



ГРАНИТХӑй туйипе ача чухне Ҫемҫе шап-шурӑ юр ҫине Ятне ҫырсассӑн, ӑнсӑртран Ӑна тӑман шӑлса кайсан, Ҫиленнӗ вӑл, вара ятне Картланӑ симёс пӑр ҫине.-Шутланӑ вӑл: ҫурхи ҫырма Пурне те уҫҫӑн вулама Инҫе юхтарӗ ун ятне, Кӑтартӗ сём вӑрмансене, Шывран ятне сыпса илсен, Ҫӳлте какалӗҫ акӑшсем.Анчах та Иванов пёлмен, Сӑн-пичё юласса сисмен: Таса карел гранитӗнчен Ларать хӑй ҫурчё умёнче, Ӑна катаймёҫ ӑнеӑртран Нихҫан та ҫӑмӑр е тӑман.
1940.



ПЕЧЕК КЁРКУРИ МӐРСИ ХАЙ МУСКАВРА ПУЛНИ ҪИНЧЕН КАЛАСА ПАНИСӳгеместчё инҫете Йывйҫ сухапуҫё.Эп пёлетёп: ман хирте В> нтӑват ҫӑлкуҫӗ.Ик ҫырма, сайра вӑрман,Пур тата пёр шурлӑх.ҪулЗмсем ман вӑрӑм мар,—Пӳрнесем пек шутлЗ.Ҫирём ҫухрӑмран ытла Аякка кайманччӗ,Белебей текен хула Маншӑн чи аванччӗ.Ун пек шавлӑ та хитре Хулана пёлеп-и,Урӑх ҫук-тӑр тёнчере—Шухӑшлаттам эпё.



Урамӗнче шурӑ чул Курӑнать чиперён, Тырӑллӑ лав иртнӗ чух Силленет кёперё:Аслати чек кёр те кёр!.. Чаплӑ, кӗрёс-мерёс...Ак сире хӑма кёпер, Белебей кӗперӗ!Эх, чӳречесем йӑлт-ялт Хёвелпе ҫунаҫҫё; Тавраран хӑпса пур ял Пасара пыраҫҫё., Манӑн, ватӑла киле, Тарӑн шухӑш килчё: 'Гёкчене курас килет, Кӑмӑл питё ҫунчё.Ыратать пек чёрере,Юн ҫӳрет васкавӑн.Хӑй патне тек сӗтӗрет Хам курман Мускавӑм.Такана пусса ӗнтӗ Васкама пуҫларӑм:— Пуҫё-урине ёнтех, Шӑртанне ту, арӑм!



Ну, чупатӑп, вӑркӑнап, Чӑн-и, е халлап-и.Пӗр сип-симӗс вакуна Вырӑнаҫрӑм эпӗ.Икё тавлӑк хӑш та хаш Карё пирӗн пуйӑс: Айккипе вӑрман, ыраш, Аслӑ тулӑ уйӗ.Чаплӑ хулана ирех Кӗмелле ман лайӑх,Чи илемлё тумтире Тӑхӑнӑп та кайӑп.Кантӑкран ҫӑпагана Хӑвӑрт ывӑтатӑн, Хитрелетрӗ урана Сарӑ сӑран атй.Вокзала пырса ҫитсен, Алчӑрарё куҫӑм:Хёрёх тёрлӗ алӑксем Пур енче те уҫӑ.Ҫёр айне кӗрсе кайсан, Ҫёр ҫиичи пек ҫутӑ, Метрори шеп пуйӑсран Иртекен ҫил ҫук-тӑр.



Антӑм. Ҫёр ҫине тухма Шухӑшӑм килмерӗ:Хӑй тӗллӗн шӑван пусма Ҫӳлелле ҫёклерё.Эх, Мускав хулин тёрлӗ Урамсем нумай-мӗн, Панулми пекех хёрлё Курӑнать трамвайё.Ҫурчӗсем тёлӗнмелле, Тирек йывӑҫ майлӑ Кӑн-кӑвак пёлётелле Тӳрӗ ӳссе кайнӑ.Ҫаврӑнтӑм пӑхса ун-кун, Утрӑм хутран хут эп, Пурӑнтӑм та виҫё кун, Туйӑнчё минут пек.Мавзолей тесен, чӗре Камӑнах эрленмӗ,Тем калас пекех чӗрӗ Курӑнайрӗ Ленин.Вӑл каларӗшле, тёнче Пирён майлӑ пулчӗ;Елёк пирён ялсенче Тӳсейми хёнхурччё.



Пирён пек ялти этем Инҫене каймастчё, Вилёме кётсе ватсем Тупӑксем усратчсҫ.Эпӗ ватӑ ӗмӗрте Мускава куратӑп,Ленин умёнчен иртеп, Пуҫӑма таягӑп.Таврӑнтӑм тӑван яла, Пултӑм ҫамрӑк ҫьш пек, Тёлёкре ҫӳреп ялан Аслӑ Мускавра эп.
1935.



ТӐП РА ИЛЕМ Ё





* **Ҫынсем юрлаччӗр, ҫырччёр ода Ҫеҫке ҫинчен те каҫ ҫинчен! Хаваслӑ эпё—тутлӑ утӑ Ҫӑра ӳссен ҫарансенче;Улма чӑпар ҫамкаллӑ утӑм Чёвен ташлатӑр картинче,Сёлё ҫисе мӑнтӑр ҫӳретёр,Ҫӑл шывё умӗнче кёҫентёр!Хитре хура тӑпра хӑвачӗ! Уйхир ҫеҫкесӗр тап-таса Пулсан, ҫиме аван кулачӑ,Вара тёреклӗхам сасса Ҫёклетёп эп, тӑпра поэчӗ, Шап-шурӑ чёлӗсем касса Сётел тулли умма хуратӑп,Ура явса ларса юрлатӑп.Хире тухсан, хуллен утатӑп, Шӑрчӑксемпе ҫеҫкесене Такан кёлеллӗ йывӑр атӑ Ирсе иртет. Парлак ҫине Упне выртатӑп та, хуратӑп Чӗлхем ҫине ун тӑприне, Пёлесшён эпё—акнӑ тырӑ Ҫитес ҫулта ӳсет-и ьфӑ?
1940.



Ҫурхи кунра сӑртсен лапамӗ Лӑс пек ешернё вӑхӑтра Йӑптӑх тӗкне тӑкса хурамӗш Пусса ларсассӑн йӑвара;
2Шап-шурӑ хурӑн тутлӑ шывё Ю хсассӑн йывӑҫ чӗресе,Карта туллийӗ выльӑх сывӑ Тухсассӑн кёр-кёр кёрлесе;3Чаршавлӑ асамат кӗперӗ Тарай тутри пек карӑнсан, Чӑпар куккук сасси кёрлерё, Каш-каш кашларё сём вӑрман.
1935.

1



ТЕКЕРЛЁКТёвик-тёвик текерлёк,Ӑҫта каян, текерлёк?— Тӑван киле каятӑп, Чӗпсем патне васкатӑп.Тёвик-тёвик текерлӗк, Ҫурту аҫта, текерлӗк?— Ҫӳлӗ тӑвӑн аркинче, Тыла пуҫҫи айёнче.Тёвик-тӗвик текерлёк, Ҫурту епле, текерлёк?— Маччи ҫинче пӗр тӑтӑш Ӳссе кашлать ват хӑмӑш.Тёвик-тёвик текерлӗк,Урай мёнтен, тӑкерлӗк?— Шурӑ чултан урайё, Мамӑк сарнӑ—пит лайӑх.



Тёвик-тёвяк текерлёк, Мёншён ҫӳлте, текерлёк?— Ҫӳл ту ҫинчен пӑхсассӑн Йёри-тавра хаваслӑ.Тёвик-тёвик текерлёк, Мёншӗн апла, текерлёк?— Тырӑ-пулӑ хумханать, Аслӑ халӑх савӑнагь.
1940.



Ҫӳл ту ҫинче, шур чул ҫинче Чие пек хёрлё кёпепе Ларатӑп эп пёчченҫӗ. Выля-выля пуҫ тӑрринче Кёрхи тӑрна картийӗ пек Шур пёлӗтсем иртеҫҫӗ.Куккук сассиллӗ улӑхра Ҫаран хумханнине савса Йёри-тавра пӑхатӑп,Кӑмӑл хумханнӑ вӑхӑтра Ҫуралнӑ тунсӑхлӑ сӑвва Шур чул ҫине ҫыратӑп,
1938,



* **Ҫёмёртсем ҫеҫке ҫурсан, Вӑранать вӑрман илемё, Хирсенче вёҫмест тусан, Ешерет уйхир лапамё.Вӑштӑр-вӑштӑр ҫил вӗрсен, Хускалать те аслӑ улӑх,— Авӑнаҫҫӗ йывӑҫсем, Хумханать тулли тырпулӑ.Ун чухне хитре хирне Савӑнса пӑхать те халӑх,— Хут ҫине, перо патне Туртӑнать вара ман алӑ.
1935.



*
*  s*:Чӳречене ярах уҫсан, Туятӑп ҫӗмёрт шӑршине. Тётре шӑвать. Вӗҫет тусан. Кётӳ тухать ҫерем ҫине.Вылярӗ ҫиҫём инҫетре Нумай хёҫсем пек хуҫӑлса. Хуралнӑ тёксём пёлётрен Лӳшкетрӗ ҫумӑр чашкӑртса.Хӑватлӑ аслати кӗр-кӗр Аҫа ҫапса кёрёлтетсен, Ҫуса тасалчёҫ вёҫёмсёр Кёрен те ешӗл уйхирсем.Пӗчӗк ача пек ҫӑвӑнса Сывларӗ сарлака ҫёршыв. Уҫ сывлӑш курӑнать таса. Пӳрте кӗрет озон шӑрши.

1934.



** *Иртсе ҫухалчё ҫумӑр ҫулё. Телейӗм ҫӳрё хирсене. Тырпулӑ ҫурё, ҫурӗҫ ҫулӑ Хӑпартусем сётел ҫине.Кёрхи тиха пекех хаваслӑх Сӑвва кёресшён кёҫенет. Вӑраннӑ карӑшсем пёр саслӑн Пуҫланӑ юрӑ илтёнет.Пёкё пек асамат кёперё Тӑва кӳлет те утланать.Ҫёр пӑсланать. Хёвел епрерӗ. Хёрсем каяҫҫӗ пултрана.
1934.



Урамӑр аслӑ, ҫуртӑр хулӑм, Чиеллё сатӑр ҫеҫкере. ГОратнӑ тусӑм, ҫырӑ куҫӑм, Пёртте каймастӑн чёререн.Эпир инҫе, анчах та чунӑм Ялан кӗрекӗр умӗнче.Пире ҫӑкӑр-гӑварлӑ тунӑ, Хаваслӑх панӑ ҫут тёнче.Йёс авӑрлӑ сап-сарӑ алтӑр Тулли хӑмлаллӑ сӑрӑра Пире кётсе тултарнӑ, парӑр Хушса илемлё юррӑра!Урамӑр аслӑ, ҫуртӑр хулӑм, Чиеллӗ сатӑр ҫеҫкере. Телейлё пулӑр, вӑйӑ-кулӑ Шутартӑр сирён ӗмӗре.
1940.

2. У хса й  Яккӑвӗ. Л и р и ка.



Савнӑ тусӑм, эсё манӑн асӑмра,Куҫусем сан хурлӑхан пек хуп-хура,Ҫавӑнпа та хурлӑха мар, ырлӑха Сатӑмра ӳстергём икё хурлӑхан.Чиесем пек хӗрлӗ чӑмӑр питӳссм.Ик чие ӳстертӗм—пиҫрӗҫ ҫырлисем,Тутансам тӑватӑ йывӑҫ ҫырлине,Ытала вёсен юратнӑ хуҫине.Сан пӗвӳ, савниҫӗм, тополь пек тӳп-тӳр, Ҫавӑнпа хам лартнӑ ҫамрӑк тополь пур.Вӑл кашлать, тӑванӑм, халё ҫил ҫинче, Хам сӑрланӑ сарӑ кантӑк умӗнче.
1940.



ЮРАТУ





Х У Р А  К У Ҫ С Е МВут ҫунать-и манӑн чёрере? Мёншӗн ытаклатӑп минтере?Умӑмра пёчӗк кӑна портрет Кӑмӑла хуҫать те илӗртет.Эп пӑхатӑп: унӑн куҫёсем — Чӗвӗлти чёкеҫӗн чёпписем.Ш урӑ тутӑр та шапшур кӗпе— Хёр вёҫмешкӗн хатёр акӑш пек.Вёҫрё акӑш. Вёҫрӗҫ чӗкеҫсем. Халь ӑҫта эсир, хура куҫсем?Кам ҫине пӑхатӑр яланах, Асӑрта тытатӑр-ши мана?
1935.



** *Кӑвакарчӑн пӗсехи пек кӑн-кӑвак Пурҫӑн тутӑр ҫыхнӑ пӗр хёре Куртӑм эпӗ, ҫавӑнтах кӑвар Ялкӑшма пуҫларӗ чӗрере.Эп шанманччё ҫакӑ савнӑ чун Тытасса ман сарлака хула. Кёркуннеччӗ. Сулхӑнччё ун чух Атӑл хёрринчи хитре хула.Туйӑнчӗ вӑл маншӑн ҫывӑх, пӗр тӑван. Яланах кураттӑм тӗлёкре Кӑвакарчӑн пёсехи пек кӑн-кӑвак Пурҫӑн тутӑр ҫыхнӑ ҫав хёре.Мӑшӑр пулчӗ вӑл. Телейӗм, тав-тавах! Иксёмӗр кётетпёр савӑнса Кӑвакарчӑн пёсехи пек кӑн-кӑвак Куҫлӑ пирӗн ывӑл пуласса.1940.



Астӑватӑп, тусӑмҫӑм, пӗрре Ҫакӑ ҫӗмӗрт курнӑччё пире.Шурӑмпуҫ килетчё, иксӗмёр Унӑн айӗнче ҫӳрерёмӗр.Ҫӑлкуҫне шур акӑш савнӑ пек Эп сана саваттӑм чёремпех.Юрататтӑн эсё теприне,Хӗр тути пек бантик ҫыхнине.Вӑхӑт иртрӗ, иртрё виҫӗ ҫул.Тин мана ан сав, ан тӑк куҫҫуль.Ан чупту, тӑванӑм, ан калаҫ,— Виҫӗм ҫул ҫухалнӑ пирён каҫ.Виҫ ҫул ӗлӗк вӗрнӗ ӑш ҫиле Каялла кӳреймӗн. Ан ҫилен!Акӑш, ҫамрӑк акӑш ёмӗрне Анмӗ пёр пистернӗ ҫӑлкуҫне.
1940.



Х Ё Р П Е  ШӐПЧӐК
Абдулла ТукайранХ ё рКаҫ та пулчё. Пёлёт хёрринче Сар хёвел хёлхемё сирёлчё. Мӗншӗн эсӗ, шӑпчӑкӑм, кичем, Мӗншён юрламастӑн халиччен? Эсӗ, тусӑм, эсё янтратсан, Кӑмӑлӑм ҫӗкленӗ, вылё ман. Читлёхӳ хитре сан, пур апат, Мӗншӗн эсё кӑмӑлсӑр ҫапах?Ш ӑ п ч ӑ кЮррӑма юрлаймӑп эп кунта, Ман юрланӑ вырӑн вӑрманта. Манӑн савнӑ ирёкри тёнче Шур кӗпеллё ҫёмёрг айӗнче. Тӑлӑх юлнӑ тусӑмҫӑм пӗччен Кулянать те, ҫурҫӗр иртиччен Кӗвӗлет йӑпанчӑк юррине, Тёкёпе шёлать хӑй куҫҫульне, Сём вӑрман ӑшне, турат ҫине



Йыхӑрать те, илёртсе чёнет. Манӑн читлёх ҫамрйк хӑваран, Кам хӑтарё ҫакӑ тыткёнран? Ирӗкри ҫеҫ юрӑ-кёвёре Савӑнма вёреннё ман чёре.Х ӗ рЧунӑм, эсё курмӑн хӗнлёхе, Уҫрйм эпё акӑ читлёхе.Вёҫ илемлё ешӗл вӑрмана,Ах, анчах та ан мансам мана: Кӑмӑлӑм ҫунан самантсенче Шур кёпеллё ҫёмӗрт айёнчен Кил хавассӑн манӑн садӑма, Ҫунатна ҫапса, ай, юрлама,
1910.



•ЯГ
X *Тукасри Иванӑн лайӑх купӑс пур.Ман пекех ача хӑй, кёввисем маттур.Кёвё майӑн майлӑн-майлӑн пит хӗрсе Таш-ташлаҫҫё пирӗн чип-чипер хёрсем.Хурама пек авӑнаҫҫё тӳрё пӗвӗсем, Кӑвакал чӗппи пек ярӑнаҫҫё урисем.Ман варлин пилеш пек хёрлё тутӑрӗ Ҫил ҫинчи кӑвар пек хёмлён вӗлкёшрё.Вӑл мана юратнӑ, савнӑ яланах,Ак паян пӑрахрё, сивётрё мана.Мёншӗн Ивана вӑл ӑшшӑн куҫ хёсет? Мёншён-ха ӑна вӑл тутӑр парнелет?Туйрӑм ӗнтӗ, иёлтӗм халӗ мёншённе, Сирпётсе ярасчё купӑсне-мённе!Хурланатӑп эпӗ. Мён кӑна тӑвам? Кӑмӑла хуҫатӑн, тусӑмҫӑм Иван!

U



Манӑн шухӑш йывӑр, ҫавӑнпа чёре Кӑлт тапса илет те, алӑ чӗтёрет.Куҫӑмсем хура та, хулӑмсем патвар. Ивантан мӗнпе ха эпё пит начар?Сакӑршар ураллӑ капансем ҫине Вӑркӑтап пичке пек пысӑк кӗлтене.Ҫуркунне хисеплё ака-туйӗнче Чи илемлӗ тутӑр камӑн аллинче?Эпӗ купёс илёп. Ҫӳрӗп купӑспа Тукасри Иван пек каласа ӑста.Сывлӑм пек ҫухалӗ манӑн хёнлёхём, Пӳрнене ачашлё купӑс хёлӗхё.Урӑм-сурӑм чӑрсӑр юрӑ-кӗвӗре Илӗртсе ташлатӑп савнӑ хам хӗре.Тин вара, Иван тус, витӗр пёлӗпӗр: Камшӑн ӳенё пукане пек хӗрёмӗр?Сан енчеги, иан енче-и ун чухне Вёлкёштерӗ Ерӗнпурӑн тутӑрне?
1938.



УРА М  УРЛӐ Х Ӗ РЯланах пӑхатӑп ирхине Чёнтӗрлё хапхаллӑ ҫурт ҫине.Вӑтакас урамё урлӑ ҫурт, Ҫуртёнче илемлё пёр хёр пур.Кашни кун та, кашни каҫ та ҫёр Шухӑшсем иртеҫҫӗ канӑҫсӑр.Яланах пит тутлӑ тӗлӗкре Куркалатӑп эпё ҫав хёре.Мёншён эсӗ питё ҫывӑхра? Мёншӗн мар-ха ҫитмӗл ҫухрӑмра?Ҫырӑттӑм, ун чух аса килсен, Шур хута хуратнӑ юрӑсем.Эп кунта та, эсё леш енче: Хире-хирӗҫ икё чӳрече.Хушшӑмӑр, чечекём, виҫ хӑлаҫ, Пӗр-пёрне куратпӑр ир те каҫ.



Ҫав-ҫавах хальччен иксӗмёрён Калаҫса пулмарӗ чёререн.Ман аттеҫём лекнё элеке,— Вӑрӑ пулнӑ, теҫҫӗ, ӗлӗкех.Мёншён ман аттемшӗн айӑпра Пуҫӑма усса ҫӳрес вара?Эс иментӗн те килтисенчен,— Кантӑкна уҫмастӑн ман енче.Пурпӗрех, хёвелӗм, пурпёрех, Эс мана усратӑн чӗрере.Пирӗн почта пулчӗ ҫамрӑк чух Тӑкӑрлӑк панчи пӗр шурӑ чул.Кӑмӑлтан сана сава-сава Шур хута хуратнӑ ҫырӑваЭс вӑрттӑн илеттӗн каҫсенче Тӑкӑрлӑк шур чулё айёнчен.Ан кулян, савниҫӗм, ан ятла,— Урӑх почтӑ пулӗ малалла.Кулленех иртет-ҫке икё хут Иӑлтӑркка ҫунатлӑ самолет.Кӑн-кӑвак хитре конвертсене Ҫӳретет вӑл савнисем патне.



Лӑплантар, савннҫӗм, чёреме! Эп вёренёп ҫиҫӗм пек вӗҫме.Ял ҫинчен те иртӗп. Ялӑмӑр Пӑхса юлё манӑн вӑйӑма.Ун чухне пӑрахӑп чи ҫӳлтен Тутӑрпа чёркенё пёр конверт. 
1938.



Сана курсан, кёскелчё манӑн утӑм, Сасартӑк чарӑнтӑм, куҫусенче Вӑрман хумханнине, тӳпе ҫинче Карта хуркайӑк вӗҫнине эп куртӑм.Шаль тутӑру ҫунат пекех, манран Тарас пекех, ҫилсем ҫинче вёҫетчё. Тапатчё юнӑм, ман чёре чӗтретчё. Эс карӑн та, каймарӑн асӑмран.Хӑвӑн ҫумна пёр майӑн илёртсе, Кӑвак кӑварлӑ санӑн куҫусем Куҫхаршисен айёпелен ҫунатчӗҫ.Тӑван хура вӑрманӑн сӑнёсем Тёсне ӳкернё сан куҫхаршисем Чёкеҫ ҫуначё пек йёпхён хураччё.
1940.



**Тусӑм, тусӑм, савнӑ чун, Пёр йӑмра турачё,Эс манпа калаҫнӑ чух, Алари туяччё.Ю рату ҫунса хёрсен, Астуман, куратӑн,Нӳр тӑпра ӑшне кёрсе Юлнӑ ман туратӑм.Халё ӳснӗ ҫав йЗмра Пӳртсенчен те ҫӳлё,Сан ҫӳҫӳ пекех кӑтра, Сан пея тӳрё пӳлё.Каҫхине ун айёнче Ҫамрӑксем лараҫҫё.Ёлёк уйӑх ҫуттинче Эп сана савни ҫинчен, Ман туя юлни ҫннчен Юрӑ юрламаҫҫё.
1940.

*



КАЛАВСЕМ ПЕЮ М А ХСЕМ





ТАРАС ШЕВЧЕНКО АТӐЛ ҪИНЧЕ
(1857 ҫул, сентябрь)Кёрхи илемлӗ Атӑл шывё Пёрре йӑвашшӑн курӑнать, Тепре ҫиллеслё, сулхӑн, сивё,— Хумне йӑтать те ывӑтать.Вара каллех хӑмӑр ҫанталӑк Каять пек тутлӑ ыйӑха.Сак сӑнсене нихҫан манмаслӑх Йёри-тавра пӑха-пӑхаПрахут ҫинче Тарас пӗчченҫӗ Пёр уткалать, пӗрре тӑрать. Хур-кайӑксем вӗҫсе иртеҫҫӗ Карти-картипе кӑнтӑра.Украйнӑ урлӑ иртнӗ майӑн Вёсен тӗкё ӳксе, унта Ырхан хир тӑрӑх вӗҫсе кайӗ, Пырса ҫакланӗ хуралта.



Весен сасси хбн-хур пблмесбр Веҫе чиелбхсем ҫинче,Анчах инҫе Украйнӑ, эсб,Тарас сасне илтсессбнчче!Пбр вырӑнта тӑма—ҫук канӑҫ, Часрах, часрах ҫитес килет,Пырса кбрес асап хупланӑ Тӑван ҫере, тӑван киле.Умра ват ҫын, тытса бандура, Чбтреттбрчче хблехсене,Чуна хбссе ҫуралнӑ юрӑ, Пблтертбр халӑх чӑнлахне!Канма пӗлмесӗр, урлӑ-пнрле Тарас утать, утать, утать.Те вӑл вӑй-халсӑр, те вӑл чирле, Аш-чикб ҫуннӑҫем ҫунать.Ун асбнче мунча шуйттане,Ийе ҫурн пек харкашса Тухать тискер бҫсен тӑванб — Пбррембш Микулай патша.Ҫап-ҫутӑ ылттӑн ун пагоне Палач пуртти пек курӑнать,Ун ҫийбнче Рылейбв юнб Тумлам-тумламан сӑрхӑнать.



Персе ӳкет аманнӑ Пушкин.Ун айбнче шап-шурй юр.Элек сарса ак ушкӑн-ушкӑн Кбрлет салонла Питбрпур.Малтан мала. Жигуль вӑрмане Сап-сарӑ сарӑлать анчах. Кунтан авал иртсе кайман-и Хӑмаҫ кбпеллб Пугачев?..УсаллЭн мбкбрет шыв шавё. Сикет хум хумсене хуса. Ывӑҫсенче укҫа янраве— Ларать купса хули—Хусан.Хиреем. Калча ҫинче кбҫенчёҫ Ҫинҫе ураллӑ тихасем.Ак ял. Ҫара йӑмра турачб. Умра ҫаплах, ҫаплах хумсем.Сёве синче тбкленнб акӑш, Шур акӑш евбр Шупашкар Алтупаньри пекех яр уҫӑ Сиксе тухать. Илемсбр мар.Кун-ҫулб тарах ватӑ карчак, Пахсан—ача пек пбчбкҫб. Кивелне ҫурчӗсем хӑпарчбҫ, Хбвел ҫутти те сирпбнчб.



Куҫа ҫӳпсем кӳртес пек ирсёр Ҫап-ҫутЗ шёвёр чиркӳсем Сӑртсем ҫинче веҫё-хёррнсёр Ларнисене пӑхса илсен,Чансем ирпе иасаҫҫӗ, тетён, Хумсем кумса хумханнине,Асна та шухӑшна кӳртетён Ҫӑхан сӑмсаллӑ пупсене.Ула-чӑлаллӑ пристань шавлӑ. ТусанлЗ ҫил тек вбркбшет.Тёрлӗ тумтнрлё ушкЗн халӑх Катка тёмн пек тёркёшет.Сём суккӑрскер, пёр ват кёслеҫӗ Сёнксӗ ларать пёр чул ҫинче, Тымарлӑ аллисем нртеҫҫё ЯнравлЗ хёлёхсем ҫннчен.Сӑн-пичё унӑн питё сулхӑн, Юрланӑ чух алли чётрет,Асат хуҫни пек хуйхӑ-суйхӑ Пусни ҫинчен вӑл кёвёлет.Инҫе, инҫе тӑван Украина! Бандура хёлёхне тивсе Кёрлеҫҫё та валла ҫил майлӑ Унта ҫиллеслё юрӑсем.



Кунта ак пристань. Акӑ халах. Тӑрать кунта имшер мбскбн, Тарать этем улачӑлаллӑ Сапланӑ кив сӑхманлӑскер.Вал хул айне чиксе хбстернб Сутма пбҫернб чӑххине. Сутасчб. Ҫавӑнпа типтерлбн Илме сбнет вӑл ҫынсене.Килте кбтет—тет—куланайб. Тарас ҫине пӑхса илет.Вӑл хурланса калаҫнӑ майӑн Вбри куҫҫулб сирпбнет.Чӑхха илсе Тарас Шевченко Чупать хӑйбн каютине.Илемлб парахут та акӑ Хускатрб хулӑн хумсене.Силленчбксбр ти :-тикбс шурб. Хбвел ҫутти вылярб йӑр та яр. Ту хыҫбнче юлать шап-шурЗ, Нумай чиркӳллб Шупашкар.Тарас шутлать: чура хресченб Сутса вӑйне, сутса хӑйне Ялан, ялан вӑл тӳлемен-и, Патак ҫисе, куланайне?



Эрешлӗ двореца кёресчӗ Ҫётӗк сӑхманлӑ ҫав хресчен, Ҫак чӑххипе тӳрех пересчӗ Тискер патшан ҫамкийӗнчен.Тарас кичем те пёр пӗчченҫё Тӑрать йёри-тавра пӑхса. Сасартӑк тытрё, вӑркӑнтарчё Хумханнӑ Атйла чӑхха.
1939.



УТАРТАКӑнтӑрла хёвел ҫуттисёр, Маччаланнӑ ҫулҫӑллӑ Сулхӑнрах юманлӑх витӗр Малалла та малалла Виҫ хӑлаҫ ҫӳлтен хӑрушӑ Ӳкекен ҫӑл айӗнчен,Хӗл каҫмашкӑн тунӑ пушӑ Пурӑш шӑтӑкӗ панчен Эп ута-ута тухатӑп Аслӑ уҫӑ уҫланка.Утарта куратӑп ватӑ Шур сухаллӑ Кӗлпука, Пӑявне явма чаратӑп, Вӑрӑм ӗмӗрпе вӑйхал Ыр сунатӑп, паллашатӑп, Тыттаратӑп эпӗ ал. Чёлӗмне Мускав тапакё Пусса хутӑм та вара,Эп татса парне чечекё Ҫакрӑм хамӑн кӑкӑра.Ушкӑнпа тата пёчченҫӗ Каллё-маллӗ вёркӗшсе,



Курӑьсем ҫинче вёҫеҫҫӗ Тёрлё тӗслё лёпёшсем. Таврара вӗҫӗ хӗррисӗр, Таҫтанах илтёнмелле Сӑрлатать пасар пек икҫёр Аллӑран ытла вёлле.Манпала калаҫнӑ майӑн Тёк тӑмасть Кёлпукӑм ман, Ҫӑп ҫӑра туратлӑ лайӑх Ватӑ кутамас юман Ҫунтарас пекех хёвеллӗ Шӑрӑха хӑй ҫулҫипе Витнё сулхӑнра йёркеллё, Васкамасӑр шёшлипе Шӑйӑрса хурать те пушӑт, Уйӑрать икшер пая, -  ■ Ҫӗрмелле ан пултӑр пушӑ,— Шӑл ҫыртса явать пӑяв.— Ывӑлсем тата—тет—хамӑн Явнӑ пур пек пӑява Хам килген тӑсас пулсассӑн, Ҫитӗ чаплӑ Мускава.Асатте, атте, мӗнпурӗ Пирӗн йӑх кантра-вёрен Явнине кунтан тӳп-тӳрё Тӑсайсассӑн пёр ёрет,Манӑн шухӑшпа, вӑл каҫё Китайран та лерелле,



Япуна ҫитме пӑртакҫӑ Ман тата пӗтёрмелле.Ҫӑпата мӗн чухлӗ тунӑ? Мӑшӑрне пёр ҫын илсен, Темиҫе гшншер мёльюнӑн 1 ухёҫ харсӑр салтаксем.Ҫар пулсан, вӗсем хавассӑн Тинёс пек кӗрлемелле, Тӑшмана пёрре ҫапсассӑн, Лапчӑтса ӳкермелле.Сарӑ сӑрпала сӑрланӑ Вёллесем таврашӗнче Нӑйлатса хуллен сӑрлатнӑ Вӗҫсёр сасӑ илтӗнчӗ.Шупӑрне Кӗлпук пӗркенчё:— Уйӑрать,— тет, кур-ха, кур! Чӑнахах, ҫӳле ҫӗкленчё Явӑнма пуҫланӑ хурт.Васкаса Кӗлпук шаккарӗ Питлёхне патаккипе,Сапнӑ шывё ялтӑрзрё Асамат кӗперӗ пек.Ҫӑмха пек пулса пёр йышлӑ Явӑнса пуҫтарӑнсан,Пуҫ ҫинчен хурт йывӑҫ урлӑ Вёҫрё-карё утартан.— Карё,—тет Кӗлпук,— ҫухалӗ Урнӑ пулё—тет—ами,—



Йыхӑрса илет—ҫук халё> Пуп каларёшле, аминь.Акӑ иккён вӑтӑр-ватӑр Питсене чёре-чёре Вӑркӑнса кӑна чупатпӑр Тӗксём чӑтлӑх витёрех, Янтрататпӑр хамӑр хурҫӑ Питлёхе ҫапа-ҫапа,Ҫулҫӑ хыҫҫӑн акӑ ҫулҫӑ Ҫӑт та ҫат пире ҫупать. Тӑвӑр ҫул пире кӑларчӗ Янкӑр уҫӑ улӑха.Аяла анса ҫухалчё Хуртлӑ хуп-хура ҫӑмха.Пёр хуран та пёр хёвеллён Хумханса тӑрать ҫпран. Ҫухӑрса ярать те меллӗн Шыв ҫине ӳкет чарлан. Улӑх урлӑшӗ илемлё. Пӗрлӗхеи ҫырлисенчен Хёрлёрех шалпар кёпеллӗ Кам унта, шыв хӗрринче? Уртемей мучи, мӑнтарӑн, Лекнӗ мӗн тамашана,Тарнӑ хурт килсе хаяррӑн Сырӑннӑ иккен ӑна. Кӑшкарла кастарнӑ ҫӳҫё Ҫийёнче, куҫхаршинче,



Курӑнми хупланнӑ куҫё Айёнче, сухалёнче Тӑлланса хуртсем ҫӳреҫҫё Шыраса пуль амине, Ушкӑнпа пурте килеҫҫё Сулахай хйлхи патне,— Амӑшё пытаннӑ ахӑр Ҫавӑнта—хӑлхи ӑшне. Хускалмасӑр, шарламасӑр, Хйпартеа хӑй сехрине, Ҫӑварне те уҫаймасӑр, Аллинче тытса вӑлта, Уртемей вӗлле пек харсӑр Сёрлесе ларать унта.Ӑнсӑртран килсе хупланӑ Хуртсенчен хӑра-хӑра Уртемей аран-аранӑн Сывласа кӑна ларать. Чӗтремест сухалӗ унӑн, Юнё ҫук пек ӳтёнче, Чӗлӗмне мӗнле ҫеҫ хунӑ,— Ҫавӑн пек ҫӑварӗнче, Тётёмне ҫаплах кӑвакӑн Ункӑ ункӑ кӑларать.Ун патне тӳп-тӳрӗ акӑ Шупӑрлӑ Кёлпук пырать, Тытнӑ пысӑк сарӑ кашӑк, Ала пек пурак ӑшне



Хӳтерсе пухСа хупласшӑй Тётӗрет вӑл хуртсене.Май килмест. Кёлпук сасартӑк: — Шыҫӑнмасӑр сыв-сывах Ҫёр ҫинче чёрё пулас тӑк, Уртемей,—тет—сик шыва!Харсӑр сикрӗ, шампӑлт турё, Вӑркӑнса кӑна ансат Аллине еулса ҫеҫ шурё, Кӑн-кӑвак шыва анса Курӑнмарё. Аслӑ, анлӑ Авӑр ҫӑтрё этеме.Хӑйӗнчен малтан хӑпарнӑ Пӑхӑр пуҫлӑ чӗлёмӗ Чӑпӑкне йӑтса тӳп-тӳрё Ярӑнать хумсем ҫинче.Шурӑ кӑпӑк шурё, шурё... Уртемей те курӑнчё,Кунталла ишет хаваслӑ Чалӑш тӑршшё пӗвӗпе.Хӑмпӑ пек ҫёкленчё хаклӑ Пёрлёхен тёслё кёпе.Чарӑнса тӑрса хӑй урлӑ Вӑлтине сирпӗнтерет,—Чавса тӑршшё кёркке пулӑ Ҫӑтӑл-ҫатӑл сиккелет.
1939.



ЫЛТТӐН ТУРА
Абдулла ТукайранХуп-хура чаканлӑ ҫӳлӗ хӑмӑшсем Хумханаҫҫё, вӑштӑр-вӑштӑр ҫил вӗрсеыАнайман хӗвел сӑрланӑ пӗлётсен Ҫунакан кӑвар пек хёрлӗ сӑнёсемЯрӑнса ӳкеҫҫӗ тарӑн шыв ҫине,— Пулӑсем сиксе ватаҫҫё вёсене.Кирёкпе тусан хупланӑ ӳт-тире Тасатасшӑн эп ишетӗп кӳлёре.Талпӑнса сикетёп эпё ҫыранран, Кӑвакал пекех чӑматӑп хушӑран.Кӑкӑртан сывланӑ сывлӑш пӗтиччен Куҫ уҫса выртатӑп шывӑн тёпёнче.Ёнтёркке ерсе тухатӑп хӗррине, Хӑпаратӑп пысӑк тунката ҫине.Тӑхӑнатӑп тёрёленё кёпене,Тюбетей пусса лартатӑп пуҫ ҫине.



Йывӑҫ умӗнче пӗр хӗр ҫӳҫне турать, Аллинче ун ҫугӑ ылгтӑн пӗр тура.Пёвё-сийӗ хурама пек авӑнать,Ҫурӑм тӑрӑх шыв тумламё ярӑнать.Ытарма ҫук лайӑх, чип-чипер, хитре,— Ёмёрте курманччӗ эп ун пек хӗре.Шыв ҫине йӑваннӑ унӑн мӗлкине Хум илет те, хӑвалать шӑп ман енне.Хам хӑратӑп, хам чётретӗп, чун сӳлет: Ыталассӑм, чуптӑвассӑм ман килет.Алӑ сулчӗ, чӑмрӗ-карӗ пӗр пӗччен, Турине хӑварчё шурӑ чул ҫинче.Кӑпӑк та тухмарё. Кӗтрӗм, кӗтрём те, Юн сиксе вылять те, чёрене хёртет.Ҫёр ҫинче хальччен никам та илеймен Ҫак ахах-мерчен пек чаплӑ илемеМан тепре хурасчё куҫӑмсен умне, Итлесе пӑхасчӗ унӑн юррине.Кётрӗм... кӗтрём... Кӗмӗл уйӑх хӑпарать, Шурӑ акӑш евӗр лӑпкӑ ярӑнать.Асӑнмалӑх илтём ылттӑн турине,Васкаса уттартӑм хамӑн кил енне.
61



Шӑпчӑксем юрлаҫҫӗ аслӑ улӑхра. Пулӑсем сикеҫҫё ҫутӑ ҫырмара.Ҫӗмёрт айӗнче хаваслӑ, вёҫӗмсёр Савнипе ҫӳретпёр лӑпкӑн иксӗмёр.Ыталатӑп, чуптӑватӑп та ӑна,— Парнелетӗп хаклӑ ылгтӑн турана.Мӑшӑрӑн эпир иртетпёр еррипен Хӑмӑшсем хумханнӑ кӳлё хӗррипе.Шыв хумханчӗ, сарӑ уйӑх ҫутинче Ярӑнса тухан шывамӑш курӑнчӗ.Ним чӗнмесёр пычӗ, манӑн савнине Ҫавӑтса пытанчӗ ҫутӑ хум айне.Астӑватӑп халь те ылттӑн Турине, Ҫӳреместёп эпё кӳлӗ хёррине.
1940.

3. Ухсай Яккӑвб. Лирика.



ч у л ҫ А
Абдулла ТукайранВаттисем илтсе-пёлсе Каласа параҫҫё:Пурӑннӑ тет ёлёкех Чул касан ӑстаҫӑ. Пурӑннӑ тет чип-чипер, Шунӑ тет кунҫулё, Ҫапкӑ та—тӳсмен нихҫа Ваннӑ пысӑк чулё. Тимёрҫӗ хёрте-хёрте Шӑрантарнӑ хурҫӑ. Ҫавӑн пек ӗҫле-ӗҫле Тёрекленнё чулҫӑ. Ёҫёнчен пёрре килсен Шӑммисем сураҫҫё, Ҫавӑнпа кӑна анчах Тарӑхнӑ пӑртакҫӑ. Тёрёсси ҫав тёрӗсех, Кирлӗ ҫын вӑйхалё: Кулленех ҫӳл ту ҫинче Чулсене ват халё!



Ёмёр иртӗ, тет, хуллей, Эпё пулӑп ватӑ,Унчухне вара епле Чулсене, тет, ватӑп...Кукӑр йывӑҫ пек пёччен Пулӑп эп мӑнтарӑн, Вилёме кёте-кёте Хуйхӑрса, тет, ларӑп.Ёмӗрте ҫёрме пуян Ман пёрре пуласчё, Ҫеп-ҫемҫе тӳшек ҫинче Савӑнса выртасчё.Калама ҫеҫ ёлкӗрчё, Пулчӗ тем амакё: Аллинче тӑра парать Пӗр автан тукмакӗ.Кив ҫатан вырӑнӗнче Хӳмесем ҫӳп-дӳлё. Килкартийён варринче Ҫаврашка пӗр кӳлӗ.Ун ҫинче хёвел ҫутти Выляни илемлё. Ушкӑн-ушкӑн кӑвакал Кӳллине иленнё.



Тёлёнсе кӑна ларать Чул касан ӑстаҫӑ: Чупкалаҫҫё умёнче Ҫичӗ вӑйлӑ тарҫӑ.Мул таврашӗ килӗнче Сыхланать- мӗн хытӑ,— Пӳрчӗ умӗнче выртать Сӑнчӑрланӑ йытӑ.Пёр ҫӗрле, тет, ӑнсӑртран Килё вӑр-хурахӗ,Мулӑма илес тесе, Вёлерсе пӑрахӗ.Ыйхӑсӑр хура каҫсем Ҫаплипех шӑваҫҫё,— 'Гарӑхса ҫитет хайхи Чул касан ӑстаҫӑ.Ирхине пӗрре ахаль Урама пӑхуҫӑн Иртекен хан умёнче Чарӑнать ун куҫё.Хан лаши хуллен, хуллен Тикӗс утнӑ майӑн,Хыҫёнче пыраҫҫё-ҫке Салтаксем. нумайӑн.



Ҫук иккен телейӗм, тет, Чул касан ӑстаҫӑ,— Мулшӑн хыпӑнса каҫсем Ыйӑхсӑр шӑваҫҫё.Канӑҫсӑр иртет иккен Пурнӑҫӗ пуянӑн;Пысӑк ҫар тытасчӗ те— Хан пуласчё манӑн.Пирӗн чулҫӑ ҫавӑнтах Ёмӗтленнё майӑн,Хӑй каларӗшле, самант Хан пулса та кайнӑ.Унӑн хыҫҫӑн ерипен Салтаксем утаҫҫё.Унӑн кӑмӑлне кӳрсе, Юрӑсем юрлаҫҫё.Пулмасан ун чух вёри Шӑрӑхри ҫанталӑк, Халиччен вӑл ҫӳрёччӗ Хан пулса мухтавлӑ.Чармасан ӑна хёвелён Сапаланӑ вучӗ,Юртӗччё те юртӗччӗ Унӑн акӑр учё.



Ҫӗр ҫинче, тет, типиччен Ман хӗвел пуласчё, Кӑн-кӑвак тӳпе ҫинчен Таврана пӑхасчб.Пынӑ вырӑнтан тӳрех Ҫӳлелле хӑпарчӗ.Вӑл хёвел пулса тӑрать,— Ҫуттисем саланчёҫ.Ҫёр ҫине пӑхма ӑна Питӗрех аванччё.Уйхирсем те вӑрмансем Ешӗлччӗ, кӑвакчё.Ӑнсӑртран пӗр пёлӗт ак Тухрӗ те хупларё. Пӑхаймасть ун витёрех Cap хёвел кӑварӗ.Ҫилленсе ҫитет каллех Чул касан ӑстаҫӑ:— Вӑйлӑ мар иккен хёвел, Пёлӗтрен хӑравҫӑ...Пысӑк пёлёт пулнинчен Лайӑххи ҫук ахёр,Ҫӳрёттӗм хуҫа пулса, Никама пйхмасӑр.



Чулҫӑ, хӑй каланӑ пек, Ҫӑмӑлтан та ҫӑмӑл 11ӗлӗт пулчӗ, ярӑнчӗ— Лӳшкетет ҫеҫ ҫӑмӑр.Уйхирсем тӑрӑх шуса, Хуралса ҫӳрерӗ; Хушӑран аҫа ҫапса, Тӑвӑллӑ кӗрлерӗ.Ҫёр ҫулхи юмансене Чӗтретсе силлерӗ,Карчё тӗрлӗ тӗссенчен Асамат кӗперӗ.Ҫӑмӑр шӳтерсе иртсен, Ҫутҫанталӑк ырӑ, Хумханать те хумханать Лӑс пек ӳснӗ тырӑ.Нумайрах ҫума васкать Чул касан ӑстаҫӑ— Ҫырмасем шывпа тулли Шавласа юхаҫҫё.Ҫакӑн пек ҫӳре-ҫӳре Хавасланнӑ майӑн Чарӑнчӗ чул-ту ӳмне— Нимӗнле каҫаймӑн!



Хйямат иккен чул-ту,Тет, хайхи ӑстаҫӑ: Пёлӗтсем, тет, паттӑртан Хӑраса тӑраҫҫӗ.— Ту пулса тӑрасчӗ ман, Тенёччё ҫеҫ чулҫӑ,Симёс тинӗс умёнче Чӑннипех ту пулчё.Ахӑрса кӑгра хумсем Вӑркӑнса ҫапсассӑн, Ҫаплипех хаяр пӑхса Ту тӑрать хаваслӑ.Ҫиллё тӑвӑл ҫухӑрни Уншӑн мар хӑрушӑ, Аслати аҫа ҫапни Уншӑн вӑйсӑр, пушӑ.Тёнчере ӑна ҫӗнен Вӑй-хӑват та пур-тӑр: Ирхине кётмен ҫӗртен Янӑрарӗ пуртӑ.Аптрарӗ пирён ту,Акӑ пӑхкаларӗ:Унӑн кӑкӑрне ватма Кам кӑна пултарӗ?



Кӗркунне йӑмра ҫинчен Вӗҫкелет-и ҫулҫӑ?..Чулсене сирпёнтерет Пёр этем, пӗр Чулҫӑ.Чул-ту пулнӑ ҫыннамӑр Калаҫать хаваслӑ:— Ҫын иккен, тет, тӗнчере Пуринчен те аслӑ.Ёҫлени, тет, хӗвелтен, Пӗлӗтрен те паттӑр.Икӗ аллӑм чулсене Тепӗр хут, тет, ваттйр.Телее, тет, виличчен Манӑн пурнӑҫ куртӑр.Эпӗ чулҫӑ пултӑм, тет, Парӑр ҫивӗч пуртӑ!
1939.
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