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КУНҪУЛ ТУПИНЧЕН

Кашни ҫын пурнӑҫӗнчех халиччен мӗн тунине 
тишкерсе тухас, ӑна ҫамрӑк чухнехи куҫпа мар, 
хальхи ӑспуҫпа виҫсе хаклас тапхӑр ҫитет. Писа- 
тельсем вара хӑйсем ку таранччен ҫырнине пухса 
пӗтӗмлетме, ҫырнисен пуххине хатӗрлеме тытӑ- 
наҫҫӗ. Теприсем тата, ӗмӗр тӑршшӗпех канӑҫсӑр 
пулнисем, хӑйсен ӗҫӗсене тепӗр хут пӑхса тухса 
тӳрлетме пикенеҫҫӗ. Виҫҫӗмӗшӗсем, пурӑнса иртнӗ 
кунҫул тӳпинчен пӑхса, хӑйсен тӗп кӗнекине ҫыр- 
ма пуҫлаҫҫӗ.

Ухсай Яккӑвӗ маларах асӑннӑ писательсен 
юлашки ушкӑнне кӗрет пулӗ. Ухсайӑн халиччен 
мӗн ҫырнипе лӑпланса ларас, пӗр вырӑнта тапӑр- 
татса тӑрас йӑла ҫук вара, вӑл яланах малалла, 
ҫитмен ҫӗрелле талпӑнать. Юлашки ҫулсенче те 
вӑл малтанхи пекех тухӑҫлӑ та ӑнӑҫлӑ ӗҫлерӗ, 
ҫӗнӗ произведенисем ҫырса кӑларчӗ. Унӑн «Ача 
чухнехи ҫӑлтӑрӑм» кӗнеки Мускавра вырӑсла пи- 
четленсе тухрӗ, ӑна вулакансем пысӑк хак пачӗҫ. 
Ҫак кӗнекешӗн поэта РСФСР тата Чӑваш АССР 
государство лремийӗсене памалла турёҫ. РСФСР 
писателӗсен Союзӗн правленийӗн 1972 ҫулхи 
июньте Хусанта пулса иртнӗ ларӑвӗнче те Ухса- 
йӑн асӑннӑ кӗнеки пирки тухса калакансем ӑна 
мухтаса калаҫрӗҫ. В. Дементьев критик ҫапла 
каларӗ: чӑваш халӑх поэчӗн Ухсайӑн «Ача чух
нехи ҫӑлтӑрӑм» трилогийӗн пуҫламӑшех эстетикӑ- 
ри ҫӗнӗ пахалӑхсемпе палӑрса тӑрать, терӗ. РСФСР 
писателӗсен Союзӗн секретерӗ С. Орлов та Ухсайӑн 
эпикӑллӑ произведенийӗсенчи революциллӗ тра- 
дицисене палӑртса хӑварчӗ.

Ку кӗнеке виҫӗ поэмӑран тӑрать: унта «Ача 
чухнехи ҫӑлтӑрӑм», «Чапаевпа тӗл пулни», «Сил- 
пири асамат кӗперӗ» поэмӑсем кӗнӗ.
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Виҫӗ поэми те ачалӑхпа ҫыхӑннӑ, ҫав нихҫан 
асран кайми тапхӑр картинисенчен пуҫланаҫҫӗ, 
поэт ҫуралнӑ тавралӑхпа, унти ҫутҫанталӑк иле- 
мӗпе паллаштараҫҫӗ. Эпир кунта каллех Ухсай 
ҫутҫанталӑк ҫинчен питӗ хитре ҫырма пултарнин- 
чен тӗлӗнетпӗр, асамлӑ йӗркесене вуласа киленет- 
пӗр. Малтанхи йӗркесенчех вулакан вӗсене чӑн- 
чӑн чӑваш поэчӗ ҫырнине туйса илет, хӑйӗн пӗ- 
тӗм чунӗпе чӑваш ҫӗршывне, чӑваш тӗнчине кӗрсе 
ӳ;кет. Силпи енчи илемлӗ тавралӑх куҫ умне тух
са тӑрать, ҫурхи чечексен тутлӑ шӑрши сарӑлнӑн, 
шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫӑлкуҫсен сасси илтӗннӗн туйӑн- 
са каять.

Ухсай ӑста ҫырса кӑтартнӑ сӑнсем яланлӑха 
асра юлаҫҫӗ: унӑн сӑввисенче хӗвел пин урипе 
ҫап-ҫамрӑк улӑп пек утать, кӗлти-кӗлтипе ҫутӑ са- 
палать, вӑл ҫивӗч хӑйранӑ пуртӑ пекех ҫап-ҫутӑ; 
пӗлӗтсем ушкӑн шурӑ сурӑх езӗр курӑнаҫҫӗ, ват 
тухтӑр иртнӗ пек хуллен-хуллен шӑваҫҫӗ; юхан- 
шыв такам улӑхра пӑрахса хӑварнӑ хӗҫ пек ҫу- 
талса выртать, ҫерем тӗве кӗҫҫи пекех ҫемҫе, ҫӗрле 
ҫаранта чӗртнӗ вучах капан пек ялкӑшса ҫунать— 
кашки ӳкерчӗк хӑйне евӗрлӗ.

Поэт пире ҫуллахи ҫанталӑка ҫеҫ мар, хӗле те 
асра юлмалла ӳкерсе парать. Акӑ, тӑман тапранса 
каять те ушкӑн-ушкӑн тилӗ чупнӑ пек туйӑнать, 
хӗвелӗ кӗлпе ҫутатнӑ пилӗк пуслӑх пӑхӑр укҫа 
пек хӗп-хӗрлӗн курӑнать, ҫил асар-писер йӗке 
пекех ҫаврӑнма пуҫлать. Лӑпкӑ хӗл кунӗнче йӑм- 
ра турачӗсем пае тытнӑран пӗрене пекех пысӑк. 
Пӳртри таракансем те пӗр йӗкӗр ывӑҫ сарӑ ылтӑн 
сапнӑ евӗр курӑнса каяҫҫӗ. Кунашкал танлашта- 
русем, метафорӑсем эпир кӗнекере тӑтӑшах, 
кашни йӗркерех тӗл пулатпӑр. Ку ӗнтё Ухсай 
кашни япаларан чӑн-чӑн поэзи хӗлхемӗ ҫиҫтерме 
пултарни ҫинчен калать.
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Кунти илемлӗ ҫутҫанталӑк ытамӗнче ача-пача, 
яш-кёрӗм ӳссе ҫитӗнет, вӑй илет. Вӗсем ҫинчен, 
телейлӗ те асран кайми ҫав вӑхӑт ҫинчен Ухсай 
пӗтӗм чун-чӗрипе хавхаланса ҫырать, кашни ву- 
лакан чӗринче ырӑ туйӑмсем вӑратать, тепӗр 
чухне ҫав вӑхӑт хӑвӑрт иртсе кайнӑшӑн тунсӑх та 
пусса илет.

Ҫунатлӑ та хаваслӑ ачалӑх тапхӑрне ҫавнаш- 
кал ӗнентерӳллӗ те хумханмалла ҫырса кӑтартма 
чӑннипех пысӑк талант кирлӗ. Поэт питӗ тӗрӗс 
калать:

Епле ьттарайми илемлё эс,
Ачалӑх...
Паян та, халь те юлнӑ 
Манӑн асӑнмалӑх 
Инҫе выртма вучахӗн 
Тӗтӗмин шӑрши.

Самани ҫӑмӑлах пулман та, анчах мӗн пулас- 
си-курасси пӗтӗмпех мал та, шухӑш-ӗмӗт ҫунатлӑ, 
хуйхи-суйхи те ача-пӑчана питех лекмен-ха. Пи- 
рӗн чӗресене кёрсе курасчӗ: унта мӗн чухлӗ
ылтӑн та мерчен! — тет поэт. Ҫӗр ҫинчи хуртсем 
те ахах пек ялкӑшаҫҫӗ, вӗсене ачасем кокарда 
вырӑнне ҫӗлӗксем ҫине тирсе яраҫҫӗ. Пуҫра кӗсен, 
анчах вӑйӑра ҫӗнтерсе, «патшана» лараҫҫӗ. Кӑ- 
вайт ҫутинче ҫӗтӗк сӑхман та патша тумӗ пек 
ҫиҫсе ҫунать. Юмах-халап тӗнчине путсан, ачасем 
ҫӑмахсӑр шӗвӗ яшкапа та лӑпланаҫҫӗ, юмахсенчи 
паттӑрсем евӗр хура тур утсемпе кастарса ҫӳреҫ- 
ҫӗ. Вӗсене ҫӑтмах та кирлӗ мар — тӗнче илемлӗ, 
шухӑшсем аслӑ, ӗмӗтсем ҫунатлӑ. Хаваслӑ та те- 
лейлӗ пулма, савӑнса-выляса ҫӳреме ачана нумаях 
та кирлӗ мар-мӗн: ача чун-чӗрипе ӑнланни, лӑп- 
кӑ та мирлӗ пурнӑҫпа пурӑнни ҫеҫ кирлӗ. Кӗл 
ҫинче пӗҫернӗ ҫӗрулми, ҫӑмах яшки, ҫӑкӑр чӗлли, 
кӑшкар утипе ыхра-сухан, хӗлле тӑхӑнма кӗрӗкпе
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ҫӗлӗк, кӑштах теттесем, ашшӗ-амӑшӗ юратни пул- 
сан, чӑваш ачи хӑйне телейлӗ, ҫынран катӑк мар 
тесе шутланӑ.

Анчах Ухсай ӳснӗ вӑхӑтра чӑваш ачисен ҫав- 
сем те ҫителӗклӗ пулман, вӗсем йывӑр та пӑтра- 
шуллӑ саманара ӳссе ҫитӗннӗ. Йӗлме хуппи вӗрет- 
се, пӑртакҫӑ ҫӑнӑх хушса пӗҫернӗ ҫӑкӑр ҫинӗ, 
юман йӗкелӗ, ҫӑка кӑчки пуҫтарнӑ. Граждан вӑр- 
ҫи ҫулӗсенче Чӑваш ҫӗршывӗнче пурнӑҫ юхӑнса 
кайнӑ, выҫлӑх пуҫланнӑ.

Ҫав вӑхӑт ҫинчен эпир «Силпири асамат кӗпе- 
рё» поэмӑра акӑ мӗн вуласа пӗлетпӗр: яла Рашит 
пушкӑрт, ача ашшӗн ҫывӑх тусӗ, тайкаланса 
пырса кӗрет те халсӑрскер, ҫавӑнтах тӳнсе каять. 
Унӑн пӗтӗм ҫемйи выҫлӑхпа вилсе пӗтнӗ, хӑйне 
те вилесрен аран-аран чӗртеҫҫӗ. Чӑваш ялӗсенче 
те вилнисене чикме ҫын юлман, вӗсене шаршан- 
ласа хураҫҫӗ.

Чӑваш ялӗ ун чухне тӗшмӗшрен хӑтӑлса ҫи- 
теймен-ха, ку вара ахаль те ҫитмен пурнӑҫа татах 
йывӑрлатать. Вилӗсене хӑратма ялта сӗрен иртте- 
реҫҫӗ. Чӑвашсен ӗлӗкхи туррисем — йӗрӗхӗ, хӗрт- 
сурчӗ, ийе карчӑк, вӗсемсӗр пуҫне юмӑҫ-тухатмӑ- 
шӗ — пурте хӑйсем валли парне ыйтаҫҫӗ. «Мем- 
ме ыйтать хӑй выҫӑ вӑхӑтра мӗнпур усал-тӗсел». 
Анчах пуринчен те хаяртараххи халӗ выҫлӑх, 
ӑна нимӗнпе те улталама ҫук:

Пыра-киле 
ҫвнтерчӗ пур турра 
усал турри.
Вӑл — выҫӑ хырӑм.

Хресчен кашни кунах уя тухса пӑхать, ыраш 
пиҫсе ҫитессе ҫав тери кӗтет. Пӗтӗм шанчӑк ҫӗнӗ 
тырӑ ҫинче, анчах вӑл пулса ҫитессе чылай кӗт- 
мелле-ха.
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Ял урлӑ час-часах ҫар иртет. Ял халӑхӗ, мӗн 
кирлине урапасем ҫине тиесе, вӑрманалла тухса 
тарать те нӳхрепсенче пытанса ларать. Ачасен 
вӑййисем те саманине кура улшӑннӑ: вёсем ытла- 
рах вӑрҫӑлла-салтакла выляҫҫӗ, пуля-етре пуҫта- 
раҫҫӗ, «хӗрлисемпе» «шуррисем» ҫине пайланса 
пӗр-пӗринпе ҫапӑҫаҫҫӗ. Пуканисем те вёсен сӑр 
шинеллӗ, хӗҫпе пӑшалӗ те пур иккен. Чухӑнсен 
ачисем ҫӗлӗк ҫине хӗрлӗ ҫӑлтӑр ҫакаҫҫӗ, ашшӗ- 
амӑшӗ пекех Хӗрлӗ ҫара кӑмӑллаҫҫӗ.

Пӗтӗм ял икке пайланнӑ: пӗр енче пуянсем — 
вӗсем, выҫлӑхпа усӑ курса, тата ытларах пуяс- 
шӑн, ӗлӗкхине каялла тавӑрасшӑн. Хура халӑх 
вара Совет влаҫӗ, Ленин хӑй пулӑшасса шанать. 
Ача Ленин ҫинчен учительница каласа панине 
пӗр сӑмах сиктермесӗр итлет. Учительница Чӗм- 
пӗрте И. Я. Яковлев шкулӗнчен вӗренсе тухнӑ, 
унта вӑл Ленин ашшӗне те, унӑн пиччӗшӗпе хӑй- 
не те курнӑ, вӗсем чӑваш шкулне тӑтӑшах пырса 
ҫӳренӗ.

Хыпар:
— Ку выҫлӑха ҫёнтерекея 
Этем пур,— терӗ,—
Халӑха хӗрхенекен 
ялтан яла кӗрсе 
ҫӳрет иккен 
хӑй Ленин, 
аслӑ Ленин, 
пирӗн Ленин.

Учительница сӑмахӗсене итленӗ сакӑр ҫулхи 
ача шухӑшӗпе Мускава, Ленин патне вӗҫсе каять, 
унран пулӑшу ыйтма шутлать. Ленин чӑвашран 
килнӗ ачана Кремле илсе каять, хӑй патне кӗртсе 
тутлӑ чей ӗҫтерет, халӑх нуши ҫинчен ыйтса 
пӗлет:
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— Аван-й, ыльӑм,— 
терё вал мана, 
мана хул хушшинчен 
тытса уттарчё...

Халӑх Ленина шанни, Совет влаҫӗ пулӑшасса 
кӗтни часах чӑнна тухать. Ялта обществӑллӑ сто- 
ловӑй уҫаҫҫӗ, унта чи малтан ачасене пухса ҫите- 
рёҫҫӗ, нумай ҫыи вилӗмрен хӑтӑлса юлать.

Кунта Ухсай Чӑваш ҫӗршывӗнче чӑннипех 
пулса иртнӗ ӗҫсене ҫырса кӑтартнӑ. Чӑвашра выҫ- 
лӑх алхаснӑ вӑхӑтра Мускав хули, Ленин хӑй 
пысӑк пулӑшу панӑ, Совнарком ку тӗлӗшпе ятар- 
ласа постановлени йышӑннӑ, Мускав ҫыннисем 
хӑйсен паекӗнчен катса Чӑваш облаҫне апат-ҫимӗҫ 
тиесе янӑ.

Ҫав вӑхӑтра пуянеем мӗн хӑтланаҫҫӗ-ха? Вӗсем 
ҫӗрлесенче, алӑкӗсене шӑлт-шалт питӗрсе, ял ҫине 
шӑрши тухасран шикленсе, какай нимӗреҫҫӗ. Ҫав- 
семех чухӑнсене кивҫенле ҫӑнӑх панӑшӑн ытлаш- 
шипех каялла сӑптӑрса илеҫҫӗ. Акӑ Чапаев ҫарне 
кайнӑ Палюк арӑмне — Евьен аппана Ҫӳҫмен Ек- 
кимӗпе унӑн хӳрешкисем епле асаплантараҫҫӗ:

— Э-эх! —
Вӑрларӑн ҫӑнӑх-и е ҫӳп?

— Ы-х!
Килмвст-и санӑя йӗресоӳ те? — 
питрен те,
кӑкӑртан та кӳп, те кӳп!
пыреа ҫалаҫҫӗ
nyip ухмах та сӳтёк.

Евьен аппа ӳкет те, 
ҫӗр ҫинчеи 
ӑна йӑтаҫҫӗ,
танкӑлт уттараҫҫӗ.
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— Каллех тунатӑн-и? — 
ҫӑварёнчен 
лӑч-лач параҫҫё те 
шӑлсем катаҫҫӗ.

Пуянсем Евьен аппа кӗлетне хӑйсем ҫӑнӑх 
пырса хураҫҫӗ те вӑл вӑрӑ тесе сӑмах сараҫҫӗ, 
ҫапла майпа унӑн упӑшкишӗн — Палюкшӑн тавӑ- 
раҫҫӗ. Хӑй ялта чухне Палюк пичче нуянсене 
хытах хӗстернӗ пулнӑ, чухӑнсемшӗн ҫирӗп тӑнӑ. 
Граждан вӑрҫи пуҫлансан, Чапаев ҫарне хутшӑн- 
нӑ та ҫапӑҫура пуҫне хунӑ.

Ҫапла, ача пӗчӗклех класс кӗрешӗвӗн историне 
кӗнекесем тӑрӑх кӑна мар, хӑй куҫӗпе курса вӗре- 
нет, майӗпен чӑнлӑхпа тӗрӗслӗх кам енче иккенне 
ӑнкарма пуҫлать. Тепӗр поэт сӑвгахӗсемпе кала- 
сан, вӑл шуррисене мӗн ачаранах курайми пулса 
ӳснӗ. Граждан вӑрҫи паттӑрӗпе — Чапаевпа тӗл 
пулни ача асӗнче ӗмӗрлӗхе юлать, унӑн ҫутӑ сӑ- 
нарӗ уншӑн яланлӑха ырӑ тӗслӗх пулса тӑрать.

Ухсай хӑйӗн геройӗсене час-часах ыттисемпе, 
тепӗр чухне вӗсене пачах хирӗҫле сӑнарсемпе 
танлаштарса кӑтартать, ҫапла контраст меслечӗпе 
усӑ курнӑран вёсен ырӑ пахалӑхӗсем тата уҫҫӑн- 
рах курӑнаҫҫӗ. Малтан ял витӗр каялла чакакан 
шуррисем иртеҫҫӗ. Вӗсем хӑйсене мӗнле тытаҫҫӗ- 
ха? Салтак эшкерӗ хӑраса тарни ачана кулӑшла 
курӑнать:

Э-хе, окуеем нккеи!
Эпир паллатпӑр.
Хаваслӑ
Тӳнкӗр-тӳнкӗр параппан 
Кӗрлевӗнче
Вӗоем питех те паттӑр 
Асанчёҫ
Пелепей енне кунтан.
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Ҫиелтен пӑхма ҫеҫ хитре, чӗри хӑравҫӑ иккен 
кусен. Вӗсене Антанта лайӑх тумлантарнӑ, хӗҫпӑ- 
шал та нумай панӑ, ятарласа вӗреннӗ генералсем- 
пе офицерсем те ҫук мар вёсен, ҫапах та Чапаев- 
ран вӗсем тармаллипех тараҫҫӗ.

Пустав шинель,
Карттус ҫинче кокарда.
Аллисенче 
Ш ап-шурӑ перчетке.
Офицерсем.
Юпа ҫумне кӑкар та 
Тӗлле те лапчӑт 
Ун пек инкеке!

Ҫак каппайчӑксем ялтан тухса кайсанах, хӗр- 
лисем пырса кӗреҫҫӗ. Вӗсем ҫийӗн кӑвар ҫунатлӑ 
кайӑк ҫӳле кармашнӑ евӗр хӗрлӗ хӑмач вӗлкӗшет, 
ялав йӗс чӗлхеллӗ оркестр шавӗнче мӑнаҫлӑн 
ярӑнса иртет. Ҫар пуҫӗнче кӑйкӑр кайӑк евёр ко
мандир юланутпа пырать, ҫурӑмӗ хыҫӗнче тир 
бурка ҫилпе вӗҫсе ҫӗкленет.

Канма ларнӑ салтаксене чӑваш ачисем тӑрӑ 
ҫӑл шывӗ тултарса параҫҫӗ.

— Маттур! — тесе 
Ҫак |ҫын мана каларӗ 
Кӗтмен ҫӗртен 
Сасартӑк чӑвашла.

Чапай ачасене кухньӑна илсе каять, вӗсене 
тӑраниччен ҫитерме повара хушать. Ача тав тӑ- 
васшӑн, анчах вырӑсла пӗлмест. Вӑл Чапай хуша- 
мат мӗне пӗлтернине ӑнланма тӑрӑшать, хӑй ӑсӗ- 
пе ҫапла шутлать:

Апла иккен,
Чапран Чапаев тенӗ.
Чӑнах та
Тӗрӗс ячё чӑваш ла.
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Ухсай поэзийӗ халӑхпа, унӑн шухӑш-кӑмӑлӗ- 
пе уйрӑлми тачӑ ҫыхӑннӑ, ҫакӑнта унӑн вӑйӗ тата 
чӑнлӑхӗ. Вӑл халӑхшӑн чунне пама хатӗр ҫын- 
сене мухтать, мӗнпур ҫынна ҫак енчен пӑхса хак- 
лать. Халӑхпа пӗрле пурӑнакан, халӑхран нихҫан 
та уйрӑлман ҫынсем уншӑн чи илемлисем те мат- 
туррисем пулаҫҫӗ. Чапаев пек геройсем шӑпах 
ӗнтӗ ҫавӑн пек ҫынсем, Чапаев ырӑ та паттӑр ҫын 
пулни ача пек таса чуна та паллӑ.

Революципе граждан вӑрҫин вутлӑ-ҫулӑмлӑ 
ҫулӗсем тӑрӑх ҫӗнтерӳллӗн утса тухнӑ халӑхсем- 
шӗн, ҫав шутра чӑвашсемшӗн те тинех анлӑ та 
ҫутӑ малашлӑх уҫӑлать. Халӗ ӗнтӗ ашшӗ-амӑшӗ 
тахҫантанпа ӗмӗтленни, пӗтӗм тӑван-хурӑнташ  
шутлани пурнӑҫа кӗме пултарать: ачана вӗрен-
мешкӗн ҫул уҫӑ, вӑл тӑван халӑхшӑн усӑллӑ, вӗ- 
реннӗ ҫын пулать.

Темӗнле йывӑр самантра та ачана ҫутӑ ӗмӗт 
чӗнсе тӑрать, совет саманинче ҫак вӗренес ӗмӗт 
чӑн пуласса вӑл ҫирӗп ӗненет. Ашшӗ те ӑна вӗ- 
ренме ярасси ҫинчен калать:

Ачам, ху пулӑн 
амӑрт пек хитре, 
вёренӳре
инҫе вӗҫме ҫунатлӑ.
Килтен ӑсанӑн 
эсӗ Чёмпӗре, 
унта та ҫӳрӗн 
пӗкёнми хӑватлӑ.

Чӑваш ачисен шӑпи ҫӗнӗ саманара чӑнах та 
телейлӗ пулать, вӗсем Совет влаҫӗ панӑ тивлетпе 
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче ҫеҫ мар, Мускавра 
тата ытти хуласенче вӗренсе тухаҫҫӗ. Вӗсенчен 
ученӑйсем, инженерсем, искусствӑпа литература 
ҫыннисем, ытти специалистсем ӳссе ҫитӗнеҫҫӗ.
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«Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм» кӗнекене кӗнӗ произ- 
веденисем — автобиографиллӗ поэмӑсем, вӗсенче 
поэтӑн хӑйӗн пурнӑҫӗпе ҫыхӑннӑ нумай вырӑнсе- 
не тупма пулать. Поэт хӑйне мӗн ачаран пӑхса 
ӳстернӗ тӑван Силпи тавралӑхне, кунти ӗҫчен те 
ырӑ кӑмӑллӑ халӑха, чӑваш йӑли-йӗркине мух- 
таса юрлать, вӗсене хӑйӗн поэзийӗн сӑпки вырӑн- 
не хурса хаклать. Хӑйӗн таланчӗ ӗҫчен халӑх хуш- 
шинче ӳссе ҫӗкленнине, ӑна халӑх шухӑш-кӑмӑлӗ 
витӗрех ҫапнине, хӑйӗн сӑвви-юрри ӗҫри тарпа 
исленнине палӑртеа, поэт ҫапла ҫырать:

Ю ратрӑм хамӑн 
Силпири тӑва, 
ӑна чӑваш юррин 
Олимпе терӗм, 
куҫҫуль тӑварӗ 
витнӗ хам  еӑвва 
Силпин шур чуллӑ 
ҫӑлӗнче чӳхерём.

Чӑваш сӑвви-юрри акӑш-макӑш хитре кермен- 
сенче мар, ҫӗр ӗҫлекенсем хушшинче, вёсен кул- 
ленхи ӗҫӗпе кӗрешӗвӗнче ҫурални ҫинчен каласа, 
поэт ҫакна та палӑртса хӑварать:

Хура мӑянла 
ҫӑкӑр йӳҫҫинче 
ҫуралчё м аяӑн та 
туссен телейӗ.

Ҫак кӗнекене кӗнӗ поэмӑсене эпир итоглӑ про- 
изведенисем тенӗччӗ, вӗсене Ухсай пултарулӑхӗн 
хальхи тапхӑрӗн ҫӗнӗ ҫитӗнӗвӗ тесе хакланӑччӗ. 
Ку поэмӑсенче Чӑваш ҫӗршывӗпе унӑн ҫыннисене 
чунпа ӑнланса, чунпа юратса ҫырса кӑтартнӑ. 
Поэт халӑхпа ҫывӑх пулнине палӑртма тепӗр 
чухне критиксем ҫапла ҫыраҫҫӗ: ку е тепӗр про-
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йЗведенире вырӑнти наци сӑн-сӑпачӗ, хӑйевӗрлӗхӗ 
вӑйлӑ сисӗнет, теҫҫӗ. Ухсай пирки вара ҫапла ка- 
лани пачах та ҫителӗксӗр, унӑн поэзийӗн тӗп пал- 
лисене уҫса параймасть. Колорит тени вӑл ҫиелте 
выртакан япала, ҫыннӑн тулаш сӑн-сӑпатне, унӑн 
тумӗпе кил-ҫуртне, апат-ҫимӗҫне, хӑшпӗр йӑлисене 
ҫырса панипех ҫырлахать. Ухсай сӑввисенче вара 
эпир колорит ҫеҫ мар куратпӑр, унӑн кашни йӗр- 
ки, кашни сӑнарӗ чӑн-чӑн чӑвашӑн, физикӑри пек 
каласан, кашни элементарлӑ пайӗ чӑвашла, чӑ- 
вашлӑх тени кунта ӑшчиккинче выртать, произ
ведении содержанийӗпе форминче те палӑрать.

Асӑннӑ поэмӑсем Ухсай пултарулӑхӗ юлашки 
ҫулсенче тата ҫӳллӗрех пусӑма ҫёкленни ҫинчен, 
вӑл филоеофиллӗ лирика енне сулӑнни ҫинчен 
калаҫҫӗ. Ассоциаци ӑсталӑхӗ, Ухсайӑн халиччен 
те вӑйлӑ пулнӑскер, ку произведенисенче тата 
хытӑрах сисӗнет. Хушӑран пӗр-пӗр поэт нихӑш  
енчен те пёр йӗркене килмен япаласене те, сӑмах- 
ран, лашапа чернил кӗленчине те, пӗрле ҫыхӑн- 
тарма пултарать. Кунта унашкал ҫыхӑнусем ҫин- 
чен сӑмах пымасть. Чӑн пурнӑҫра куҫа курӑнсах 
кайман ҫыхӑнусене тӗпчесе тупасси, ҫутҫанталӑк- 
па обществӑри пулӑмсен объективлӑ сӑлтавӗсене 
уҫса парасси ҫинчен калас пулать.

Ухсай час-часах ҫутҫанталӑкпа ҫынна, ҫынпа 
чӗрчуна, ҫынпа халӑха, ҫынпа обществӑна пӗр- 
лештерме тӑрӑшать. Паллӑ ӗнтӗ, иртнӗ вӑхӑтсен- 
че эксплуататорла обществӑсенче, ҫав ҫыхӑнусем 
хавшанӑ е татӑлнӑ пулнӑ, пуҫпулса тӑракан 
классем ҫынна обществӑна хирӗҫ, ҫавӑн пекех 
ҫутҫанталӑка та хирӗҫ тӑратма пайтах тӑрмашнӑ. 
Тӗслӗхрен, акӑ, христиансен тӗнӗ пӗлӗтпе ҫӗре 
яланах пӗр-пӗринпе хирӗҫле япаласем тесе шут- 
ланӑ. Христиансен чиркӗвӗ вӗрентнӗ тӑрӑх, ҫӗр 
вӑл тасамарлӑхпа ҫылӑх вырӑнӗ, пӗлӗт ҫинче вара
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таса сывлӑш, унта пирӗштисем, ҫылӑхсӑр чунсем 
пурӑнаҫҫӗ. Ухсай вара пӗлӗтпе ҫӗре ҫывӑхлатма, 
вӗсем хушшинче пӗрпеклӗхсем тупма тӑрӑшать. 
Ку вӑл космос ӗмӗрӗнче кирлех пулмалла.

Кӗнекене тӗплӗн вуласа тухсан, унта хальхи 
тапхӑрти Ухсай поэзийӗн ытти уйрӑмлӑхӗсене те 
курма пулать, вӗсем пирӗн идеологипе, пирӗн са- 
манари чи гуманистла вӗрентӳпе уйрӑлми ҫыхӑн- 
нӑ. Ҫакӑ ӗнтӗ кӗнеке пахалӑхне ӳстерет, питех те 
талантлӑ та оригиналлӑ сӑвӑҫӑн асамлӑ поэзийӗ- 
пе паллаштарать.
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Эпир, вӗт-шак- ача-пӑча, 
Яшкалӑх 
Серте татса 
Тулли хутаҫсемпе 
Кильтпӗр Силпирен.
Уяр ҫанталӑк 
Янрать
Ҫӗршер тӑри юррисемпе.

Тин тӗртнӗ улача пек 
Кӑн-кӑваккӑн 
Пӑхать тӳпе.
Тухман пӗр пӗлӗт те. 
Кӳлленчӗксем типмен, 
Анчах шаланкӑн 
Сасси макрашнӑн 
Илтӗнет ҫӳлте.

Мӑнтарӑн чунӑн 
Ёнтӗхет ҫӑварӗ.
Ӑна шыв кирлӗ.
Шыв йӗри-тавра кӗрлет. 
Выҫса ҫитни 
Пырша пӑва пуҫларӗ. 
Пиреччӗ ҫӑкӑр!
Татӑк чӗлӗ те ҫитет.

Хӑҫан астивнӗ-и?
Ан ыйт тархасшӑн! 
Ҫӑмах юрсан,
Ҫӑмах пире аван.
Ут-тир ырхан,
Анчах та ашкӑнасшӑн,
Ҫерем ҫинче
Чупас килет ҫарран.
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Эпир ҫӑпатасене 
Салтса ҫакатпӑр,—
Текех силленччӗр 
Ҫурӑм хыҫӗнче!
Пӗрре пулин те 
Савӑнма вӑй патӑр 
Яп-янкӑр кӑмӑллӑ 
Ҫурхи тӗнче!

Чупса ырсан, 
Хашка-хашка сывлатпӑр, 
Канса ларатпӑр 
Пӗр самант хушши,
Чӗре сури —
Кӑшкарути чӑмлатпӑр. 
Пиртен перет 
Ыхра-сухан шӑрши.

Эпир
Хаяр саманара ҫуралнӑ 
Шӑй-шай та,
Кӗрлев те итлеме, 
Ачараыах
Каҫса кайсах юратнӑ, 
Сехре хӑпсан та,
Вутлӑ илеме.

Пыратӑп эпӗ саккӑрта. 
Кӗтет телейӗм,
Анне каларӑш,
Малашне мана.
Кӗпеллӗ, тет, ҫуралнӑ эп.
Кӗпе-йӗм
Паянлӑха
Шӑла пиртен кӑна.
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Эпир шавра вӑййа 
Вӗреннӗ меллӗ.
Теттемӗрсем 
Йӗсрен те тӑхланран. 
Пуканесем те пирӗн 
Сӑр шинеллӗ,
Вёсен хӗҫпе пӑшалӗ 
Пур паян.

Хӗлле ҫӗре кисрентерсе 
Кӗр те кӗр 
Кӗрлерӗ ҫапӑҫу.
Хутаҫсене 
Ҫерем ҫине хурса 
Унта пухса ҫӳретпӗр 
Шрапнельсен 
Тӑхлан етрисене.

Эпир
Шӑратнӑ тӑхлана яратпӑр 
Кусна ӑшне.
Вара пулать панук.
Екки ярса тӗллетпӗр те 
Шаккатпӑр —
Кусна вӑййи пек 
Хӳхӗм вӑйӑ ҫук.

Хӗвел вӗри пӑхать.
Тӳлек ҫанталӑк.
Хытхурана
Ҫакланнӑ тёк те хускалмасть. 
Уяр чухне те 
Аслати сасартӑк 
Кёрлет-и таврара?
Апла пулмасть. 4
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Алла ҫамка ҫине хурса 
Пӑхатпӑр
Питех тинкеррӗн — 
Курӑнать пире 
Ем-ешӗл тумтирпе 
Тумланнӑ капӑр 
Вӑрман та хир 
Янкарлӑ тӗтрере.

Ҫурхи тӗсе пӑсса 
Саралнӑ вырӑн 
Лаппи 
Унта та пур,
Кунта та пур.
Унта кӑҫал акман 
Никам та тырӑ.
Чипер хирте те 
Сисӗнет хӗн-хур.

Унта тута кӗпҫи 
Усетчӗ пӗлтӗр,
Кӑҫал ҫӗрсе йӑваннӑ 
Хытхура.
Лаша вӑрри пек 
Ҫивчӗ шӑлӗ витӗр 
Шӗвик шӑхрать 
Тыркас унти уйра.

Ун пек анасене 
Пӑхас сухаҫӑ 
Ҫӳрет е вилнӗ 
Вӑрҫӑ хирӗнче.
Ҫави те ҫурли 
Тутӑхса выртаҫҫӗ 
Шӗкӗ кӑшланӑ 
Каштасем ҫинче.
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Лаши те кӗҫенмест, 
Ӳссе ӗрченӗ 
Шӑмми ҫйнче 
Хупах та вӗлтӗрен.
— Хуҫи ӑҫта? — 
Сӳсменӗпе йӗвенӗ 
Пӑта ҫинче 
Кӗтеҫҫӗ кунсерен.

Вӗри куҫҫуль те юн 
Ёмсе ҫӑралнӑ 
Тапра ҫинче 
Хаяр саманарӑ 
Эпир
Синкер те терт 
Курма ҫуралнӑ,
Пӳрне ӗмсе 
Йӑпаннӑ выҫлӑхрӑ.

Манран пӗр килӗ урлӑ
Пурӑнатчӗ
Хура пӳртре
Ман тантӑш Никканур.
Юмарт ачаччё,
Ҫӳҫӗ хуп-хураччӗ.
Аса илсен,
Калас сӑмахӑм пур.

Эпир унпа
Йӗкреш пекех татуччӗ, 
Эпир пӗрне-пӗри 
Алран алла 
Тытса утаттӑмӑр. 
Юлташлӑх вучӗ 
Чӗнетчӗ хирелле, 
Вӑрманалла.
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Юратна амӑшӗ ҫукран 
Апат шыранӑ.
Йелме хуппи те 
Выҫӑ чух апат.
Ана вӑл киллинче 
Тӳсе тарланӑ.
Пӑртакҫӑ ҫӑнӑх хуш!
Ҫиме юрать.

Ман тусӑм 
Кӳпӗнсе тертленчӗ,
Варне тытса 
Шӑри-шари саспа 
Йӗретчӗ вӑл.
— Анне, вӗлер-ха! — тетчӗ,— 
Анне, пуҫран тиврет-ха 
Пуртӑпа.

Хам тусӑм умӗнчен 
Ун чух каймарӑм,
Пӗлмерӗм эпӗ 
Амӑш пек йӗрме.
Хӑрушӑ ҫухӑрса 
Ярса мӑнтарӑн 
Лӑпланчӗ.
Эп куртӑм вилӗме.

Пӗрремӗш вилӗм,
Вилӗм куртӑм эпӗ.
Юратнӑ тусӑмсем тата 
Вилнисене пӑхма 
Кайса ҫӳреп-и?
Каймастӑп эп.
Сехре хӑпать унта.
Килтен киле 
Темле те чир ҫӳрерӗ,
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Чылай сайратрӗ 
Манӑн ӑрӑва.
Лутра та пӗчӗк 
Хӗрессем ҫӗклерӗ 
Мӑянлӑ сарлака 
Арки ҫине ҫӑва.

Вут-тар чиртен 
Сыхлать, тесе калаҫҫӗ. 
Пистертӗр!
Патронсен гильзисенчен 
Илсе тар хунӑ 
Пӗчӗк пир хутаҫӗ 
Ҫакса ҫӳретпӗр 
Кӑкӑр ҫумӗнче.

Ҫурхи тӗнче,
Пире хӗрхен, тархасшӑн! 
Эпир ырхан вӑя 
Пухатпӑр ӳт-тирте, 
Ҫакатпӑр
Вилӗме тытса чарасшӑн 
Мӑя
Таса пилеш пӗтевӗ те.

Пелепейпе Ёпхӳ хушши. 
Ҫак хушӑ 
Тӗвви ҫинче 
Ларать те пирӗн ял, 
Пӑшал та тупӑ 
Сассине хӑрушӑ 
Илтсе тӳсме 
Малтан ҫитмерӗ хал.

Урапасем ҫине 
Уйран чӗресӗ,
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Ҫӳпҫе те,
Кашӑк-тирӗк те хуран 
Тиетчӗҫ аслисем.
Телей кӗтесӗ,
Тӗнче хӳтти пул, эс вӑрман!

Кӗр те кӗр аслатиллӗ 
Сивӗ ҫумӑр 
Хӑратрӗ
Кӗрленай вӑрманӗнче.
Аҫа ҫапсан та,
Шанмӗ пирӗн шӑнӑр.
Эпир ҫуралнӑ 
Тертлӗ ҫулсенче.

Эпир йӗпе чухне 
Шӑнса чӗтрӳҫӗн 
Пӑхаттӑмӑр 
Пӑтранчӑк тӳпене.
Аяллӑн ярӑнатчӗ 
Ванчӑк ҫиҫӗм 
Ёнтсе ярас пек 
Нирӗн ҫӳҫсене.

Ачаш ачаччӗ,
Эпё ҫиччӗречче.
Нумай пулмасть-ха,
Кайрӑм саккӑра.
Ҫӗре чиртен тасатнӑ пек
Ҫиҫетчӗ
Вут-ҫиҫӗм,
Ҫиҫӗм юлчӗ куҫӑмра.

Кӗрлерӗ ҫалӑҫу 
Пӗрре кӑна-и?
Пыра-киле
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Нӳхрепсенче ларма 
Хуллен вӗрентӗмӗр.
Етре шӑй-шайӗ,
Вут-тар шӑрши 
Хуплатчӗ урама.

Хӗп-хӗрлё хӑмачран 
Ҫӗленӗ ҫӑлтӑр 
Ахаль тетте пек 
Туйӑнман пире. 
Инкек-синкексенчен 
Пире вӑл ҫӑлтӑр,
Сӑвап та ырлӑх 
Патӑр тӗнчере!

Ана
Сӑхман ҫанни ҫине ҫӗленӗ,
Мулкачӑ ҫӗлӗкӗ
Ҫамки ҫине
Ана лартса
Эпир ялта ҫӳренӗ,
Мухтанӑ
Хамӑр ҫарӑн ялавне. 

Сасартӑк
Шуррисен салтак-ҫӗленӗ 
Килсе тухсан,
Эпир, ача-пӑча,
Ҫурса тӑкман, 
Чунтан-вартан ӗненнӗ 
Кӗрхи пилеш пек 
Хӗрлӗ хӑмача.

Ана пытарнӑ,
Йӗрӗх тарнӑ хыҫҫӑн 
Каллех те
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Ҫанӑпа ҫӗлӗк ҫййӗ 
Ӑна ҫакса
Салтак пекех утуҫӑн 
Ҫӗкленӗ каррӑн 
Хамӑр пуҫсене.

Эпир ҫӳл ту ҫинче пӑхса 
Тӑратпӑр,
Хавасланса йтлетпӗр 
Пӗр кӗвве
Кӗрсе инҫе Пелепейре 
Пӗр тапхӑр 
Хускалнӑ
Аслатиллӗ кӗрлеве.

Эпир кунтӑ 
Хӑватлӑ ҫапӑҫу та 
Тӑхланлӑ ҫумӑр 
Килессе кӗтме 
Утатпӑр ялалла.
Кун янкӑр ҫутӑ.
Тусан хуплать-и 
Ҫакӑ илеме?

Пире хӑрушӑ мар.
Пире пурте пӗр.
Пире ҫуратнӑ 
Ҫапӑҫу курма.
Эпир серте шӑрши илсе 
Кӗретпӗр 
Мӑян яшки 
Шӑршиллӗ урама.

Яланхилле иртет 
Ҫурхи кӗске ҫӗр. 
Шӑри-шари автан
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Сассисемпе 
Килмест ирхи тёнчё.
Автан сассисёр 
Ял тӑлӑх юлнӑ 
Выҫӑ пулнипе.

Кӑвак чаршав карса 
Ирхи ҫанталӑк 
Хуллен киле пуҫларӗ. 
Тӳпере
Мӑч-мӑч сӳнеҫҫӗ ҫӑлтӑрсем.
Сасартӑк
Ура ҫинё
Тӑратрӗ шав пире.

Тӗтре ураписем 
Шӑваҫҫӗ 
Ҫырма енчен,
Хуплаҫҫӗ таврана.
Пӳртсен те,
Йӑмрасен те курӑнаҫҫӗ 
Ишсе каяс пек 
Тӑррисем кӑна.

Йӑлттам юланутсем те 
Тӗпӗр-тепӗр,
Урапасем иртсе пыни те 
Урамра,
Ҫынсен сасси те 
Шурӑ сывлӑш витӗр 
Пӗр харӑс илтӗнет 
Хускалура.

Пурне те тинкерсе 
Пӑхасшӑн эпӗ 
Хӑпартӑм
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Пахчари йӑмра ҫине, 
Иӑхса тӑратӑп 
Шучӗ те хисеплӗ 
Пулми
Салтак эшкерӗ тарнине.

Э-хе, кусем иккен!
Эпир паллатпӑр. 
Хаваслӑ
Тӳнкӗр-тӳнкӗр парӑппан
Кӗрлевӗнче
Вӗсем питех те паттӑр
Асанчӗҫ
Пелепей енне кунтан.

Пустав шинель.
Карттус ҫинче кокарда. 
Аллисенче 
Шап-шурӑ перчетке. 
Офицерсем.
Юпа ҫумне кӑкар та 
Тӗлле те лапчӑт 
Ун пек инкеке!

Пурин кӗсйисенче сехет, 
Пурин те
Пирус йӗнни ҫинчи 
Укерчӗкре 
Король майри.
Мӗскер шутлать-ши ӗнтӗ 
Королӗ
Инҫе ҫап-ҫутӑ керменре!

Атте-анне курман чухне 
Пӳртре мӑк 
Ҫӑлса туртатӑп эп,
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Анчах та ман,
Турат ҫинче сасартӑк 
Кулас килет 
Каппайчӑк тӑшманран.

Тӗтре хуллен саланчӗ.
Ҫул тусанӗ 
Укет
Ҫеҫкеллӗ ҫӗмӗртсем ҫине. 
Пулмарӗ ҫапӑҫу.
Тавралӑх канӗ,
Сывламӗ
Й>"ҫӗ тӗтӗм шӑршине.

Таса ыраш капанӗ пек
Сап-сарӑ
Хӗвел ҫуттисене
Кӗлте-кӗлте
Пӑрахрӗ те
Вӗри хӗрте пуҫларӗ
Ҫынна
Ҫурта, хирте те пур ҫӗрте. 

Хальччен
Никам куҫне те курӑнмасӑр 
Ҫухалнӑ кӗленче татки 
Йӑл-ял
Ялтрарӗ халь.
Пӑхма кичемччӗ паҫӑр,
Ёҫе тухма
Вӑй-хал пуҫтарчӗ ял. 

Хӗрсем
Ҫӑла тӑр шыв ӑсма каяҫҫӗ 
Пӗр ушкӑн,
Шӑлтӑр-шӑлтӑр витрепе.
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Кӗвентисен,
Хӑйсен ҫӗршер хӑлаҫӑн 
Щӑваҫҫӗ
Вӑрӑм мӗлкисем ирпе.

Юпа ҫинче 
Кӗввисене тӑсатчӗ 
Тарай тутри пек,
Тӗклӗ шӑнкӑрчи,
Хӗвел ҫинче 
Ҫунатчӗ ун ҫуначӗ. 
Тӑхта-ха, савнӑ кайӑк, 
Чим-ха, чим!

Эпир кӗтме юратнӑ 
Вӑхӑт мар-ши?
Ҫырансене те тӳпене,
Хире
Тулса килет 
Шинеллӗ халӑх маршӗ 
Ик ҫухрӑм
Глуховская станцирен.

Ун пек юрра 
Эпир унччен итленӗ. 
Юрлаҫҫӗ хӗрлисем. 
Улачаран.
Анне мункун чухне ҫӗленӗ
Кӗпе-йӗме
Илетӗп арчаран.

Кӗпе ҫине тиретӗп 
Хӗрлӗ ҫӑлтӑр,
Ем-ешӗл курӑк 
Шӑтнӑ урама 
Тухса
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Пӳ-сийӗм ӳснӗ паттӑр 
Этем пекех 
Тытатӑп эп хама.

Пӗр харӑс тухнӑ тусӑмсем 
Сахал-и?
Вёсен те
Хӗрлӗ ҫӑлтӑр умӗнче. 
Аллисене те 
Пысӑк ҫын пек халӗ 
Тытса тӑраҫҫӗ 
Ҫурӑм хыҫӗнче.

Ваттисенчен малтан 
Курасшӑн кӑмӑл 
Чӗнет пире.
Чӑнах та курмалла!
Эпир кӗтсе илесшӗн 
Хӑпӑл-хапӑл 
Чупатпӑр васкаса 
Тукасалла.

Кунта уҫланкӑри пек 
Сывлӑш уҫӑ.
Лере тусан,
Тусан,
Тусан
Нумай ҫуран салтак та 
Юланутҫӑ 
Уяр кунта 
Уя таптанӑран.

Юмахсенчи 
Кӑвар ҫунатлӑ кайӑк 
Ҫӳле кармашнӑ пек 
Хӑмач ялав
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Вёл те вёл вёлкёшсе 
Хӑпарнӑ майӑн 
Кӗрет
Ялан ӑна манми яла.

Сунтал ҫинче шакканӑ, 
Хӗрнӗ хурҫӑ 
Хӗмленнӗ пек 
Ялавӗ айӗнче 
Пыраҫҫӗ
Виҫӗ ҫамрӑк юланутҫӑ 
Йӗс чӗлӗхлӗ 
Оркестр шавӗнче.

Кӗвве кӗрсе 
Утать пӗр харӑс халӑх 
Асар-писер нумай та 
Акрамат,
Пырать
Шуррисене тӗпни тумалӑх, 
Ҫӗре ирсе чикмелӗх 
Вӑй-хӑват.

Ҫыхса пӗр ункӑ тунӑ 
Сӑр шинелӗ 
Кашни салтакӑн 
Хулпуҫҫи ҫинче.
Тӳме ҫинче
Вылять ҫу кун хӗвелӗ,
Сикет
Штыкпа затвор ҫинче ҫиҫсе.

Пурте пӗр ушкӑн 
«По морям!» юрлаҫҫӗ,
Тата хушса калаҫҫӗ 
«По волнам!»
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— Нам-нам( — тесё 
Вара вӑрах янраҫҫӗ 
Сӑртри вӑрман, 
Ҫыран та,
Вар,
У рам.

Чечен ҫеремлӗ вырӑнта 
Хулленҫе 
Юртса килет 
Ҫинҫе те шурӑ ут.
— Урра!
— Урра!
— Урра!
Тесе калаҫҫӗ 
Ҫынсем пӗрре,
Тепре те виҫӗ хут.

Лаша ҫинчи
Сар мӑйӑхлӑ этемён
Сике-сике
Йӗнер пусси ҫинче
Шеп кӑйкӑр кайӑк евӗр
Пынӑҫемӗн
Вӗҫет тир бурка
Ҫурӑм хыҫӗнче.

Унччен ҫеҫ йӳлӗ пынӑ 
Чӗлпӗре вӑл 
Кару туртсан,
Лаши чӗвен тӑрать, 
Пӗрре йӑтса та 
Антарса ҫӑп-ҫӑмӑл 
Ура ылмаштарать,
Тӑха чӑмлать.
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Лаша ҫинчи этем 
Парать команда.
Чупса тухаҫҫӗ 
Салтаксем канма 
Ҫерем ҫине.
Чӗнмест сӑртри вӑрман та 
Ҫыран.
Шывне калаҫтарать ҫырма.

Ҫынсем канман-тӑр 
Темиҫе те талӑк,
Урисене тӑсса 
Выртаҫҫӗ ярт.
Салтаксене ачаш пӑхса, 
Ҫанталӑк,
Вӗриленсе 
Усаллӑн ан уярт!

Вёсем ӗҫес килсе 
Тахҫан сусанӑ,
Тип-типӗ пыр,
Чӗлхе, ҫӑвар маччи.
Ана сиссе илсе,
Туйса сӑнанӑ 
Эпир —
Вӗт-шакар ял ачи-пӑчи.

Калай витре,
Ҫӑка ленккес илетпӗр, 
Кёпесене
Ҫилпе шалпарлатса 
Чупатпӑр ҫырмана — 
Эппин, юхса кӗр,
Ту шывӗ,
Шӑнкӑр-шӑнкӑр та таса.
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Ҫӑл шывӗ валакран ӳксе
Пиншеррӗн
Саланнӑ
Йӑлтӑркка пёрчисенчен 
Пулса ҫӗкленнӗ 
Асамат кӗперӗ 
Шап-шур ҫеҫкеллӗ 
Ҫӗмӗртсем ҫинче.

Сипетлӗ шутланать 
Кунти ҫӑлкуҫӗ,
Кунти шыва 
Сыпса кӑвак ире 
Мухтан саркайӑксен 
Сассийӗ уҫӑ,
Кунти шыва ӗҫен 
Хёрсем хитре.

Вут чулӗ хушшинчен 
Тухса шарланӑ 
Тӑрна куҫ пек 
Тӑп-тӑрӑ сивӗ шыв 
Ӑсса килетпӗр.
Эс, салтак тӑванӑм, 
Пичче, тутан,
Пире те 
Ырлӑх хыв!

Эпир хаяр саманара 
Ҫуралнӑ,
Пире ачашлакан 
Никам пулман, 
Нумайӑшне 
Аттемӗрсем хӑварнӑ, 
Киле килмен-ха 
Халь те вӑрҫӑран.
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Ту шывӗ
Чӑннипех те тутлӑ ахӑр. 
Епле савса ӗҫеҫҫӗ — 
Куртӑр-и!
Салтак-туссем 
Пире параҫҫӗ сахӑр, 
Параҫҫӗ
Кӑмӑрт-кӑмӑрт сухари*

Ыттисенчен 
Хӑюллӑ пулнӑ эпӗ,
Пӑртта таврашӗ,
Хуп-хура ача 
Хам кӑкӑра 
Ахаль ҫакса ҫӳреп-и 
Хӗвел пек хӗрлӗ 
Хӑмача?

Cap мӑйӑхлӑ этем патнё
Пыратӑп
Именерех
Тулли чӗресӗмпе.
Сӑнне ӳкернӗ шыв ҫи:1б 
Шӑп та шӑп 
Умри йӑмра*
Хӗвел,
Кӑвак тӳпе.

Атте-анне:
Ялан мӑн ҫын сӑнарӗ 
Вӗрсе хӑпартнӑ пек тулли, 
Кӳпшек,—
Пулать тени 
Кунта тӳрре тухмарӗ. 
Ахаль этем,
Кунта ҫуралнӑ пек.
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Ут-тирӗ аттенни пек <
Типшӗм унӑн,
Ялти Митрюк Еккимӗ 
Евӗр-ҫке
Устернӗ мӑйӑхне,
Вӗҫне вӑл тунӑ
Кӑтралатса
Ик ункӑ пӗтӗркке.

Кӗрекери хуҫа пек 
Эпӗ алтӑр 
Тулли пӗрре,
Тата тепре ӗҫме 
Асса паратӑп 
Сарӑ ҫӳҫлӗ латтӑр,
Ачаш та ҫырӑ куҫлӑ 
Этеме.

— Маттур! тесе 
Ҫак ҫын мана каларӗ 
Кӗтмен ҫӗртен 
Сасартӑк чӑвашла.
Халь курнӑ пек 
Тухса тӑрать сӑнарӗ 
Паян ума,
Ҫухалмӗ малалла.

Ҫак ҫын мана 
Хултан тытса уттарчӗ 
Кукка пекех 
Тӑванӑн юнашар.
Аллин хӗрӳ ӑшши 
Кӗртсе хӑварчӗ 
Уте хӑват,
Куҫа—тулли кӑвар.
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Хама сасартӑк 
Эпӗ туйрӑм каччӑн, 
Чӗнленчӗ
Манӑн шӑнӑрта тӗрек. 
Урисенче
Йӗнер качи янратчӗ
Чулсем ҫине
Ҫут кӗмӗл сапнӑ пек.

Эпир пыратпӑр
Икӗ кустӑрмаллӑ
Асар-писер
Пӗр мӑн хуран умне.
Унта какай шӑрши
Питех те паллӑ,
Кӑларнӑ пӑтӑ 
Техӗм шӑршине.

Мана ертӳҫӗ ҫыннӑм 
Тем каларӗ 
Чӑлт-шурӑ тумлӑ 
Ҫамрӑк этеме.
Эп саккӑр тултарман. 
Мехел пулмарӗ 
Пӗрех пуплев те 
Вырӑсла пӗлме.

Салтак
Какайлӑ тутлӑ пӑтӑ ячӗ 
Ҫӑка чӗресӗме 
Пӗр ҫӑпала,
Тата пӗр пысӑк чӗлӗ 
Ҫӑкӑр пачӗ.
Мӗскер калас? 
Пӗлместӗп вырӑсла.
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Ытти ачасене 
Кунта чӗнтерчӗ 
Ҫак ырӑ ҫын,
Вара брезент сарсах 
Ҫерем ҫинче 
Хӑна туса ҫитерчӗ 
Пурне те
Ш урӑ шупӑрлӑ салтак.

Эпир
Куллен чӑмланӑ хир суханӗ, 
Серте яшки 
Лӗрккенӗ килсенче,
Ура явса
Тату ларатпӑр халӗ.
Чипер салтак пиччен 
Кӗрекинче.

Пиртен чылай ҫеҫ
Ҫӳллӗ кустӑрмаллӑ
Хура чугун
Хуранӗ умӗнче
Салтак хаваслӑ пӗлтерет
Мухтавла
Чапай пире
Хӑна туни ҫинчен.

Апла иккен,
Чапран Чапаев тенӗ.
Чӑнах та
Тӗрӗс ячӗ чӑвашла.
Унччен ҫак ят 
Кӗрсе тухса ҫӳренӗ 
Кунта килтен киле,
Ялтан яла.
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Умра утса пырать 
Салтак вӑрманӗ, 
Юрри кёрлет 
Кӑвак тӳпе таран. 
Ҫӑраланса 
Хӑпарчӗ ҫул тусанӗ 
Ҫӗршер ура 
Пӗр харӑс утнӑран.

— Чапай пырать! — 
Тесе каланӑ майӑн 
Пӑхатӑп эпӗ
Шурӑ ут ҫине. 
Салтак,
Салтак,
Салтак
Утать нумаййӑн 
Шуратӑлпа 
Ёпхӳ хули енне.

Кирле те куртӑр! 
Килӗме пыратӑп, 
Пурне те халӗ 
Лайӑх кӑтартма,
Асра тытса тӑма 
Йӑтса тухатӑп 
Чунтан юратнӑ 
Чирлӗ шӑллӑма.

— Чапай пӑтти 
Сана сипетлӗ пулӗ,— 
Тесе ӑсса 
Паратӑп кашӑкпа. 
Кунтан инҫе 
Анаткассин те ҫулӗ 
Хупланнӑ ӗнтӗ 
Йасӑр тусанпа.
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— Чапай хӑварчӗ 
Сахӑрне пӗр татӑк.
Ку сан валли!—
Калатӑп шӑллӑма.
Пӗлместӗп эпӗ мӗншӗнне,
Сасартӑк
Куҫҫуль тухать.
Шӑлатӑп куҫӑма.

Ҫурхи ем-ешӗл кун 
Асран каймарӗ,
Сӑпне хӑварчӗ 
Куҫӑм шӑрҫинче.
Ун чух хёвел ҫутти 
Сиксе вылярӗ 
Тӳме ҫинче,
Штыкпа затвор ҫинче.

Унтанпала
Нумай кунсен хисепё 
Ёҫре те,
Канура та вӑрҫӑра,
Каллех ӗҫре 
Иртсе кайсан та,
Эпӗ
Пурне те тытрӑм 
Хамӑн асӑмра.

Каятӑп
Пелепей хули енне-и, 
ГГулатӑп-и Чӑваш ҫӗршывӗнче, 
Будайка ялӗнче —
Мана телейӗм 
Ялан астутарать 
Ҫав кун ҫинчен.
1955
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АЧА ЧУХНЕХИ ҪӐЛТӐРӐМ





I

Тӗвен ҫемҫе ҫӑмне 
Пӗр ырӑ пушкӑрт панӑ 
Ман аттене 
Пӗрре
Тим шывӗ хӗрринче.
Анне кӗҫҫе пустарнӑ,
Ун ҫинче ҫуратнӑ 
Мана
Кӗрхи сип-сивӗ 
Ҫур ҫӗр тӗлӗнче.

Таракансем мачча ҫинче 
Ҫиҫсе ялтранӑ 
Пӗр йӗкӗр ывӑҫ 
Сарӑ ылтӑн еапнӑ пек.
— Нумай укҫаллӑ пул!—
Эпи инке ташланӑ,
Юрланӑ ватӑскер 
Чылай ҫеҫ сыпнипе.

Атте Силпи вӑрманӗнче 
Касса ӳкернӗ 
Хупне сӳме анчах 
Хура хурамана.
Унтан сӑпка ҫӗленӗ вӑл.
Анне сиктернӗ 
Ачашшӑн
Манӑн лӑнкӑр-лӑнкӑр сӑпкана.

Чирленӗ эпӗ,
Путек сассисене итленӗ, 
Анранӑ армути 
Хаяр шывне ӗҫсе.
Аттеҫӗм хунӑ пуҫ айне
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Лаша йӗвенӗ,
Телей ыйтса кӗлтунӑ 

Пӳлӗхҫе.

— Пулинччӗ, манӑн пепӗккем 
Ёҫчен сухаҫӑ!—
Тесе пуҫҫапнӑ вӑл.
Турӑ умӗнче,
Ана чӗре сури тума пӑртакҫӑ 
Какай пама
Така пусман вӑл хальхинче.

Аттеҫӗм манӑн пулнӑ 
Чеерех хайлаллӑ,
Ача ятне
Хура така пулман пирки 
Вӑл каснӑ пушӑтран 
Чӑнах та мӑйракаллӑ,
Тӑват ураллӑ 
Ырӑ выльӑх кӗлетки.

— Сыхла ача чунне,
Сӑвап кӳр эсӗ, турӑ!—
Тесе атте пӑрахнӑ 
Пушӑт татӑкне,
Юсман икерчӗ те 
Ҫӑра кӗвелнӗ турӑх 
Тӑкса хӑварнӑ
Таеа чӳк тӑпри ҫине.

Мӑкла пӑру
Шатра чӗлхипеле ҫуланӑ 
Вӗри чирте тарланӑ 
Манӑн ҫамкама,
Чӳречерен кӗркелеймен 
Хӗвел вылянӑ,
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Ҫутатнӑ
Чӑкӑт курӑк шӑтнӑ урама. 

Мана
Йӳҫенкӗ тӗтӗм антӑхтарнӑ, 
Ҫие тӑпра юхтарнӑ 
Хӑрӑмлӑ мачча.
Лӑстанкӑ кивӗ кипкере 
Уссе хӑпарнӑ 
Чӑваш турачӗ эп,
Вилме пӗлмен ача.

Уссех пыратӑп эп,
Хамах тытатӑп кашӑк, 
Ҫичче ҫити
Чухлатӑп ӗнтӗ шутлама, 
Чипер пӗлетӗп 
Хамӑр ҫырмари пӑтранчӑк 
Шывра чул айӗнчен 
Кутан пулла тытма.

Хӑш чух эпир
Юлташсемпе пӗрле кӗретпӗр 
Йӑмра мӗлки йӑваннӑ 
Тарӑн авӑра,
Пулла кӗпе-йӗмпе 
Сӗре-сӗре ҫӳретпӗр,
Чӑматпӑр та выртатпӑр 
Куҫ уҫса шывра.

Ултта ҫитсен 
Аяккалла юлса иртеҫҫӗ 
Сиксе чупни те,
Кӗвенте те утланни. 
Ачашлӑх ҫук.
Пулатӑп эп хирти сӳреҫӗ,
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Атте тӗрекӗ,
Шанчӑкӗ,
Ёҫчен ҫынни.

— Атя, ҫӳрен лаша,
Чӗлхе пӗлмен чиперӗм,—
Тесе тытма хӑтлантӑм 
Эпӗ мӑйӗнчен.
Анчах, чӗрне вӗҫне тӑрсан та, 
Ҫитеймерӗм,
Сиксен те, ҫук,
Утланаймарӑм хальхинче.

Атте мана ачаш ҫӗклерӗ те, 
Утлантӑм,
Нихҫанхинчен 
Телейлӗ туйрӑм эп хама, 
Сӑран йӗнерӗм вырӑнне 
Тирпейлӗ сартӑм 
Анне ҫӗленӗ 
Шӑлапир сӑхманӑма.

Сӳре хура ҫӗре чӗрсе 
Силленӗ майӑн 
Мана патша пекех 
JIapca пыма хитре.
Лаша ҫинчен 
Ҫырса ӳкернӗ евӗр лайӑх 
Куратӑп эпӗ 
Вӑрмана та уй-хире.

Хӗрлӗ ӑман,
Шап-шур хуртпа кӑпшанкӑ 
Пухса ана ҫинче 
Хура курак вӗҫет.
Йёме юратакан.
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Шӗлинк-шёлинк шаланкӑн 
Мӗлки пите те чӗлпӗре 
Лексе иртет.

Тарланӑ ут ҫинче 
Шӑна-пӑван нумаййӑн.
Сирме мана
Атте тыттарнӑ пӗр турат. 
Анчах ялан епле-ха 
Ёлкӗрсе пырайӑп,—
Нӑй-нӑй тӑвать,
Тӗтре пек явӑнса тӑрать.

Пӗр ҫилсӗр антӑхать 
Йӗри-тавра ҫанталӑк,
Хӗвел унки хӑйранӑ пуртӑ пек 
Ҫап-ҫут.
Капланнӑ шухӑша сирсе ярса
Сасартӑк
Вӗҫсе килет
Шуйттан илесшӗ кукӑркут.

Лаша тапса сикет.
Айри сӑхман йӗнерӗм 
Хӑпартланса,
Вӗҫет кӑркка аҫи пекех.
Хама тытма пӗлмерӗм эп, 
Ёлкӗреймерӗм,
Йӑвантӑм та,
Амантрӑм пилӗке.

Сӳре ӳпне килсе 
Мана пӗрре тыттарчӗ,
Пӗрре ҫапса
Ислетрӗ хул калакӗнчен.
Пуҫа вут чӗртнӗ пек
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Вӗри туса хӑварчӗ,
Хӗлхем йӑл-ял туса 
Вылярӗ куҫсенче.

Атте сӳренӗ чух 
Парлак ҫинче пӗчченҫӗ 
Выртса ирттертӗм эпӗ 
Шӑрӑхри куна.
Тӑварлӑ тар тумламӗсем 
Юхса кӗреҫҫӗ,
Вӗтетнӗ кӗленчен 
Касаҫҫӗ юнлӑ сурана.

Суран сурни ҫинчен 
Калас килет пӑртакҫӑ.
Ҫиле-и?
Хӗвеле-и?
Ватӑ тухтӑр иртнӗ пек 
Шур ҫӳҫлӗ пӗлӗтсем 
Хуллен-хуллен шӑваҫҫӗ, 
Мӗлкисене туртаҫҫӗ 
Пусӑ ҫийӗпе.

Атте, ӗҫне пӗтерсенех,
Мана вырттарчӗ 
Сӳренӗ чух пуҫтарнӑ 
Курӑксем ҫине.
Йытпыршипе пиҫен шӑрши 
Кантарчӗ
Тусанлӑ шӑрӑх сывлӑш 
Сирӗлнӗ чухне.

Шӑл ҫыртрӑм эп.
Иртмест сӳре пуҫламӗш терчӗ. 
Киревсӗр лӑнкӑр-ланкӑр
Лакӑмлӑ ҫулпа
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Пырса, шӑмма суйланӑ пек, 
Мана сиктерчӗ,
Киле ҫитерчӗ 
Тӑнкӑр-тӑнкӑр урапа.

Анне мана
Сӑпка ачи пекех чӗркерӗ 
Вӗри хӑмла тултарнӑ 
Хулӑм кипкепе.
Хӑмла хӑвачӗ 
Сурана туртса ҫӳрерӗ,
Ӳте тарлатрӗ 
Мунчари пек йӗп-йӗпе.

Вӑрах тӑмарӗ,
Килчӗ юмӑҫ карчӑк, 
Сӗм-суккӑр хӑй,
Ырхан янахӗ хуп-хура. 
Армутипе табак хушнин 
Шӑрши хӑпарчӗ 
Ахаль те пӑнтӑх ҫапнӑ 
Пӑчӑ сывлӑшра.

Килле кӗмен-тӗр 
Ҫавӑнпа кӗпи таврашӗ, 
Хуралса чӗнленнӗ 
Кирӗк ларнипе.
— Тӑрса юлман-и сирӗн 
Пӗлтӗрхи хур ашӗ? —
Тесе ыйтать вӑл 
Шӑлсӑр селӗп чӗлхипе.

Чӑнах та пур-тӑр 
Типӗ самӑр хур какайӗ 
Пуянсен.
Чӗпсем кӑна-ха пирӗн пур.
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Кӗрхи каю ҫерем ҫинче 
Вӗҫсе какалӗ 
Тӑватӑ уйӑхран 
Пёр ушкӑн пирӗн хур.

Вилес шӑпи тухмасӑр юлнӑ 
Ватӑ карчӑк 
Мана чӗртесшӗн 
Тытнӑ кукӑр турчӑка.
Ана вӑл вучахра хӗртсе 
Шывра шӑварчӗ.
Ҫӗр ҫӑттӑр
Ун пек анкӑ-минкӗ карчӑка!

Шыва вӗрет, унта сурать, 
Вара пӗр алтӑр 
Пырса парать 
Хура чӗрнеллӗ аллипе.
Сыв пултӑр пурнӑҫ!
Йӗрӗх пӗттӗр!
Аншӑрт кайтӑр! —
Тесе ӗҫсе яратӑп 
Эпӗ пӗтӗмпе.

Мӑрье мӗлки пек 
Арӑш-пирӗш ҫӳҫлӗ юмӑҫ 
Унта ӳкернӗ сурчӑкне 
Ёҫетӗп йӗрӗнсе.
Вилес килмест-ҫке манӑн. 
Сывӑ пултӑр пурнӑҫ!
Пӗр ешӗл курӑк та 
Ан хӑртӑр ӗнтӗхсе!

Ирхи хӗвел ҫути 
Пӳрте кӗрсе ҫутаттӑр,
Ҫиҫсе ҫӳретӗр вӑл
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Мӑян ҫӑкри ҫинче,
Мӑян ҫисе ӳсен ачасене 
Йӑпаттӑр,
Вӗсен ӳтне тултартӑр 
Ёмӗтлӗ тӗнче!

Лаша пирки чирленӗрен 
Лаша тӑкакӗ 
Ярса пӑтратнӑ 
Ӑрӑм шыв тата 
Мана парасшӑн юмӑҫ. 
Мӑшкӑлтӑк пылакӗ 
Ёҫсе выртма 
Хура тусан-и эп кунта?

Умран ҫухалтӑр 
Йӗрӗнчӗк ватсупнӑ карчӑк, 
Пӑрахтӑр шыв ҫине 
Куҫри пӳрне тӑкма!
Ача чухне
Хам тӳснӗ инкеке сасартӑк
Сирсе яма
Уҫатӑп эпӗ куҫӑма.

Вӑран, ҫунатлӑ ҫамрӑк
шухӑшӑм.

Ан ҫывӑр,
Ан вырт
Шапа лӗкки пек симӗс

сӗрӗмре! 
Сана ялан курасшӑн эп, 
Чӑваш ҫӗршывӗ,
Уяв тӗлне тумланнӑ 
Хӗр пекех хитре.
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Уте таҫта ҫухатнӑ пек 
Ҫӑп-ҫӑмӑл эпӗ,
Хирте яри утса 
Йӳле яратӑп ҫухана. 
Хурт-хӑмӑр утарне-и,
Улӑха кӗреп-и —
Чулсем те хавасланнӑн 
Туйӑнать мана.

Кунти тусан пӗрчи те 
Питӗ хаклӑ маншӑн:
Тен, выртнӑ вӑл 
Тахҫан атте ани ҫинче,
Ыраш ӳстернӗ ман ӳте 
Кервен тӑвасшӑн,
Тен, пулнӑ
Эпӗ ҫакӑ ҫӗмӗрт ҫырлинче.

Сӑртран пӑхатӑп та —
Выртса ман пуҫ таяс-ши —* 
Мана пӑхса ӳстернӗ 
Аслӑ Силпире
Пиншер шур акӑш ларнӑ пек 
Ҫырма таврашӗ 
Тӑрать ирхи тӗтре пек 
Ш урӑ ҫеҫкере.

Ун хӗрринче
Ҫӑра ҫаран ҫилпе ачашшӑн 
Ыталанса хум хыҫҫӑн хум  
Кустарнӑ чух 
Ачалӑх тӗнчине 
Пӗрре кайса курасшӑн, 
Пӗлместӗп эпӗ,
Темшӗн ӑнтӑлать ман чун.
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Пӳ-сийӗм манӑн 
Ҫинҫешке кӑна пулин те,
Кару тытма
Чипер пӗлетӗп лашана,
Шак сиккипе 
Чуптарнӑ чух та ӗнтӗ 
Укместӗп эпӗ,
Укерместӗп сӑхмана.

Эиир хавасланса 
Выртма кая пуҫлатпӑр 
Силпи хирне ҫулла 
Ут ҫулнӑ хыҫҫӑнах,
Ҫӗрле вут-шанкӑ пуҫтарса 
Чӗртсе яратпӑр 
Капан пек пысӑк 
Ялкӑшса тӑран вучах.

Кӗлре чӑш-паш туса 
Кӗрпеклӗ пиҫнӗ янтӑ 
Ҫӗрулмине тӑвар сапса 
Ахаль кӑна 
Ҫиетпӗр ҫӑкӑрсӑр —
Чӗлхе ҫинче тути паян та 
Пӗтмесӗр юлнӑн 
Туйӑнса тӑрать мана.

Эпир — Чир кайтӑр!— тетпӗр, 
Ҫӳллӗ ҫулӑм урлӑ 
Сикетпӗр
Хӑрӑмран та тӗттӗм улӑхра, 
Телей шӑписӗр юлнӑ 
Мӗскӗн те хӗн-хурлӑ 
Тесе каласшӑн мар 
Пёрре те хамӑра.

2
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Тытатпӑр вутпуҫҫи,
Вара яратпӑр ирӗк 
Эпир ура хуҫса  
«Линкка-линкка» ташша.
Ҫӗрле ҫиҫсе тӑрать 
Тӑла сӑхман та пирӗн 
Патша ачи ҫинчи 
Тумтир пек ялкӑшса.

Пире тӗнче курма 
Кунта темрен те лайӑх,
Пире, парсан та,
Кирлӗ мар ҫӑтмах.
Ҫӗрле нӳрленнӗ сывлӑшра 
Ҫӳренӗ майӑн 
Куратпӑр
Курӑксем ҫинче нумай ахах.

А хах пек ҫутӑ хуртсене 
Эпир пухатпӑр.
— Эпир камсем! — тесе
Кокарда вырӑнне
Икшер-виҫшер йӗрке хуртсем ҫакса
Тухатлӑр
Гайралнӑ кивӗ
Ҫӑмлӑ ҫӗлӗксем ҫине.

Йӗри-тавра ҫанталӑк шӑп.
Ҫилсем пӗр тапхӑр 
Тивмеҫҫӗ
Ҫатӑлти ҫунатлӑ хӑвана.
Кӗсре кӗҫенкеленӗ хыҫҫӑн
Шӑнкӑр-шӑнкӑр
Тӑваҫҫӗ
Тихасен хӑнкӑравӗсем кӑна.
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Сӑхман ҫинче выртатӑп эпӗ. 
Манӑн куҫӑм
Йӗрлет пин ҫӑлтӑр хушшинче 
Пӗрне кӑна.
Вӑл пултӑр
Пуринчен парка та уҫӑ,
Телейлӗ тутӑр 
Аслӑ ҫӗр ҫинче мана.

Ёҫре пиҫме
Алла тӗреклӗ вӑй тултартӑр, 
Шӑл витёр шӑхӑрма 
Вӑл патӑр ҫивчӗ сас,
Кӗпе валли
Хирте ӑнтса ӳстертӗр кантӑр! 
Тата мӗскер-ха кирлӗ?
Ман мӗскер ыйтас?

Мана хӗлле 
Пӗрмеллӗ кӗрӗк кирлӗ.
Тирне тума
Эппин, ӳстертӗр ҫич така. 
Юрланӑ чух
Юмарт чӗлхеҫӗм пултӑр вирлӗ, 
Саркайӑкла
Хускаттӑр юрӑ-такмака!

Тата пӑхса ӳстертӗр 
Ман валли чипер хӗр —
Хӗр иртсе пынӑ чух 
Ялта чӳречене 
Яри уҫса
Пур лайӑх ҫын та хӗпӗртетӗр, 
Сӑнарӗ ӳктӗр ун 
Пур каччӑн та чунне.
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Авмак куҫ харшисем ҫине 
Пӗрре пӑхсассӑн,
Куҫ харшисен пӗкки кӳлсе
Ман чӗрене
Нумай ҫулпа ҫӳреттёр,
Манӑн хӳхӗм сассӑм 
Янратӑр
Кӗмӗл шӑнкӑрав пек ун чухне.

Эпир кунта пурте 
Ҫич пушӑт ҫӑпаталлӑ, 
Тӑла-чӑлха та, тӑлавар та 
Урара,
Сӑхман ҫинче те пирӗн 
Ҫичӗ саплӑк паллӑ,
Анчах пуян тесе 
Шутлатпӑр хамӑра.

Эсир чӗресене 
Кӗрсе курсанччӗ халё.
Унта мӗн чухлӗ пирӗн 
Ылтӑн та мерчен!
Эпир урхамахсем утланнӑ 
Сахал-и
Ҫӳретпёр мухтанса 
Юмах-халапсенче!

Ҫич пуҫлӑ ҫӗлене 
Хӗҫпе касса туратпӑр, 
Пуҫра кӗсен, анчах 
Тухатпӑр патшана.
Ҫапла чылай юмах-халлап 
Ярса выртатпӑр,
Сисми ыйха каятпӑр 
Ҫӑмӑллӑн кӑна.
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Ёпле ытарайми илемлӗ эс,
Ачалӑх,
Сана мӗнпе пёр танлӑ 
Эпӗ тытӑп-ши?
Паян та, халь те юлнӑ 
Манӑн асӑнмалӑх 
Инҫе выртма вучахён 
Тӗтӗмин шӑрши.

3
Пирте, Урал таврашёнче,
Эсир пулман-и,
Хёлле килсе туйман-и 
Сивӗ сывлӑша?
Пит лӑпкӑ пуҫланать 
Илемлӗ хӗл тӑманӗ,
Ҫиллес ҫилсем <
Вӗрсе иртмеҫҫӗ харкашса.

Малтан ҫилсем ,
Хирти юра шӑлса шӑваҫҫӗ,
Иртеҫҫӗ
Ушкӑн-ушкӑн тилӗ чупнӑ пек, 
Пӑтранчӑк пӗлӗтсем тухман-ха, 
Карӑнмаҫҫӗ,
Тӑрать шӑратнӑ хурҫӑ пек 
Кӑвак тӳпе.

Кӗлпе сӗрсе ҫутатнӑ 
Пилӗк пуслӑх евӗр 
Хӗвел хӗп-хӗрлӗ 
Курӑнса тӑрать ҫӳлте.
Пыра-киле
Усал ҫилсен хаяр кӗрлевӗ 
Асар-писер йӗке пек 
Ҫаврӑнать хирте.
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Вара тӑман кӗрлет 
Тӑватӑ-пилӗк талӑк.
Кӗртпе хӳсе каять 
Пӳрте те хуралта.
Ирех сиксе тухатӑн та,
Хайхи сасартӑк 
Уяр ҫанталӑк 
Савӑнса тӑрать тулта.

Ун чух ҫынсем
Пӗрер лаша кӳлсе тухаҫҫӗ,
Кӳлеҫҫӗ
Хыҫалтан хырса пыма хӑма,
Хӑми ҫине тӑрса 
Хаваслӑ турттараҫҫӗ 
Килкартинчи юра 
Хӗвеллӗ урама.

Картийёнчен тухать 
Ёне те ушкӑн сурӑх,
Мекек сасси те мӗкӗрни 
Каять уя.
Пӳртрен кӑларнӑ ҫӳп ҫине 
Темрен те тунсӑх 
Килсе ларать 
Чӗтре хӳреллӗ кӑсӑя.

Эпир ҫатан хур йӑвинчен 
Пӑркут тӑватпӑр.
Сип-сивӗ кун,
Пире шӑнтаймӑн,
Ан тавлаш!
Тӑвайккинчен мулкач хӳтернӗ пек 
Анатпӑр,
Юри юра
Кӗрсе ӳкетпӗр пӑш та паш.
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Малтан чӗтретпӗр.
Хур ури пек хӗрлӗ алӑ. 
Кайран ӳтре ҫунса вылять 
Кӑвар пек юн.
Пёр пӗлӗтсӗр тӳпе кӑвак. 
Хӗвел хӑлхаллӑ.
Кӗртсем ҫинче
Сикет ҫути куҫа ҫиес пек ун.

Пас тытнӑ йӑмрасем 
Шап-шурӑ, шӑп лараҫҫӗ, 
Турачӗсем
Пӗренесем пек пысӑк халь. 
Юланутсем тӑман кӑларнӑ, 
Юрттараҫҫӗ.
Малти лаша ҫинче 
Эрхип ачи Михаль.

Пурин те лашисем 
Туйри пекех йӗнерлӗ.
Сасартӑк
Чарӑнса тӑраҫҫӗ йӗкӗтсем.
— Эй, ырӑ халӑх!
Патшана ҫапса ӳкернӗ! —
Тесе вёсен янраҫҫӗ 
Ҫирӗп сассисем.

Юланутсем каяҫҫӗ вашкӑртса.
Хыпарӗ
Килтен киле
Кӗрсе ҫӳрерӗ ял ҫинче,
Нумай тӑмарӗ,
Халӑх та ута пуҫларӗ, 
Кӗрлерӗ анатра,
Пасар урамӗнче.
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Эпир, ача-пӑча пулсан та, 
Илткеленӗ,
Патша камне,
Пӗлетпӗр саккунне ялта, 
Атте ҫуллен 
Куланайсем тӳленӗ,
Тӳшек те, сӑмавар та 
Хунӑ саклата.

Анне сахал татса памарё 
Кёмёл тенкё 
Ҫап-ҫамрӑк чухнехи 
Хитре шёлкеминчен.
Ҫапла мӑйран пӑвсах тӑрать 
Саккун инкекӗ.
Хаяр патша ларать 
Саккун арчи ҫинче.

Епле йӑваннӑ вӑл 
Патша, шуйттан илесшӗ? 
Ӑна лекмен-ши 
Кир пуканё вӑрттӑн чух? 
Вӑрра ҫапла кӑнтаҫҫӗ, 
Ҫийӗнчех пӗлесшӗн 
Чупатпӑр ӑнтӑлса эпир, 
Вӗт-шакӑр чун.

Пасартинчен те йышлӑ 
Килнӗ халӗ халӑх 
Сывланӑран
Мунча ҫинчи пек пае кунта. 
Алшышӗ ывӑтса ярсан,
Уксе выртмалӑх 
Юлман
Пӗр пушӑ лаптӑк юрлӑ вырӑнта.
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— Якур купса патша чухне 
Лире сӑхатчӗ.
Тытар-и, тӑвансем?
Тытас та ҫаратас! —
Тесе кёрлев те шав 
Урам тулли тӑратчӗ,
Ҫуратчӗ сивӗ сывлӑша 
Пӗр ущкӑн сас.

— Якур якалтӑр!—
Тет пӗр пысӑк сас сасартӑк. 
Чукмар та пӗрене те 
Халӑх аллинче.
Пурте ҫапаҫҫӗ.
Шатӑртатрӗ тимӗр алӑк, 
Силленчӗ,
Чӑнкӑр-чӑнкӑр ванчӗ чӳрече.

Кӗреҫҫӗ алӑкран.
Сиксе кӗретӗп эпӗ 
Чӳречерен тӳрех 
Лавкка лапки ҫине.
Тавар нумай.
Хаклисене илме пӗлеп-и?
Кӗсъе тулли
Илетӗп тутлӑ канфетне.

Мӗскер тата?
Илетӗп эп пӑта пӗр ывӑҫ.— 
Шӑнкӑрчие
Йӑва тӑвасчӗ ҫуркунне. 
Кунтан епле
Тухса шӑвам-и ӗнтӗ сывӑ?..
Сиксе анатӑп
Тӗркӗш халӑх хушшине.
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Пуҫсем ҫинчен,
Хулпуҫҫисем ҫинчен иртетӗп 
Алла сулса та,
У рапа та туртӑшса. 
Харкашнине илтсе 
Хайхи тухса ӳкетӗп 
Ҫӑл шывё пек 
Сип-сивӗ тутлӑ сывлӑша.

— Патша ӳксен,
Эсир, эппин, турра пуҫ усӑр 
Ҫаратупа ахаль 
Ан ярӑр ятӑра,—
Тесе такам вӑрҫать.
Сасси тухать хӑюсӑр,
Шыва пӑрахнӑ чул пекех 
Путать шавра.

Кӑтра Екким иккен, 
Кӗперкасси пуянӗ,
Чиркӳ ҫынни,
Сайра виҫ пӗрчӗллӗ сухал.
— Сана парас-и ман 
Хӑлха чикки йӑн-янӗ? — 
Тесе калать
Лӗксантӑр хӗрӗнкӗ, усал.

— Чипер калаҫ, тӑванӑм, 
Сапӑр пул пӑртакҫӑ,— 
Ачаш калать Екким, 
Анчах та куҫӗсем 
Хапха айне пытаннӑ 
Йытӑ пек пӑхаҫҫӗ, 
Пӗркеленеҫҫӗ ун 
Ҫамки ҫинчи йӗрсем.
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Ҫилленнӗ чух 
Пӗрре астив тӑварлӑ пула! —
Тесе Лӗксантӑр 
Пула тыттарать ӑна.
Ҫынсем ҫӑвар тытса кӑларнӑ 
Ҫамрӑк кулӑ 
Малтан хуллен ҫӳрет 
Унта-кунта кӑна.

Кӑтра Екким именнипе 
Пӗр-икӗ татӑк 
Пӳрнисемпе татса 
Ҫӑтса ярсассӑнах:
— Кунта та ҫӑтӑ пыр!—
Тесе ҫынсем сасэртӑк 
Сиккелесе
Кулса яраҫҫӗ лӑх та лах.

— Ҫара пыреем,
Сире шуйттан чирпе хутлаттӑр! — 
Екким тытать те 
Вӑркӑтса ярать пулла.
— Чим-чим, патша каяшӗ эс! — 
Тесе Лӗксантӑр
Чупса илсе килет 
Ана пит хӑвӑрт каялла.

— Ан чӑркӑш эс,
Карма ҫӑвар, куштан, хӑравҫӑ! — 
Тесе питрен ҫапать 
Вӑл пулӑ хӳрипе.
— Ҫиҫе пӗтер! —
Ҫиллес ҫынсем ӑна юнаҫҫё 
Туратлӑ патакпа та 
Шӗвӗр пӳрнепе.
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Ҫисе пӗтернӗ хыҫҫӑнах 
Ҫынсем пӗр харӑс 
Ана тытаҫҫӗ 
Аллинчен те уринчен:
Ҫырма ҫыранӗ хӗрринче 
Тухса тӑрать пӑс 
Кӗлпук Санякӗн 
Пулса ҫитнӗ мунчинчен.

— Кунта сана
Хитре патша керменӗ пулӗ,— 
Тесе пуян ҫынна 
Хупаҫҫӗ мунчана.
Якур купса пулли,
Ытла тӑварлӑ пулӑ,
Касса асап кӑтартрӗ 
Вӗрире ӑна.

Патша ӳкни ҫинчен 
Пӗлтерекен хыпарлӑ 
Кун шавлӑ иртрӗ,
Килчӗ литӗ лӑпкӑ каҫ.
Атте йӑваш,
Анчах илсе килме пултарнӑ 
Пӗр кӗленче краҫҫын,
Тӑвар та пӗр хутаҫ.

Пӗр тӑтӑш хӑйчикки ҫутса 
Тинке тухатчӗ,
Куҫпуҫӑм анӑратчӗ 
Йӳҫӗ тӗтӗмре.
Шӑши куҫ ҫеҫ,
Ҫапах краҫҫын лампин хӑвачӗ, 
Хӑна пулма
Телейӗм килнӗ пек хитре.
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Сӗтел хушши паян 
Пире пурне те капӑр, 
Ачашшӑн калаҫатпӑр 
Ыйхӑ та килмен.
Тӑвар нумай.
Тӑвар сапса ҫисе ларатпӑр 
Кӑмакара пӗҫернӗ 
Тутлӑ ҫӗрулми.

Анне пылак,
Тӑварсӑр ҫӑкӑр пӗҫеретчӗ, 
Хаваслансах
Ыранлӑха лартать Чуста. 
Апла ыран ирех 
Пуяать пире икерчӗ,— 
Тееттӗм
Тутлӑ ыйхӑ пуснӑ вырӑнтӑ.

Купса тӑварӗ 
Ырӑ тутӑ калаймарӗ,
Яла асап
Илсе ҫитерчӗ тепӗр кун.
Этем ӗнси ҫинчен 
Ҫӑпан пекех каймарӗ,
Патша ӳксен те,
Патшалла хаяр саккун.

Эшкер оалтак 
Яла ӳпне-питне ухтарчӗ, 
Саламатпа ислетрӗ 
Ял ҫыннисене,
Чылай киле
Хуҫасӑр тӑратса хӑварчӗ, 
Арҫынсене тытса 
Асатрӗ тӗрмене.
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Al-re те ман ҫакланчё 
Пӗр хутаҫ тӑваршӑн.
Эрне те иртрӗ,
Иртрӗ ӗнтӗ уйӑх та.
Курак тӑманӗ иртнӗ хыҫҫӑн
Кӑвакарчӑн
Ашша пула
Кӑваклатса ларать тулта.

Эпир, ача-пӑча,
Ҫемҫе юртан тӑватпӑр 
Патша мӗлки,
Куҫне лартатпӑр кӑмрӑкран,
Вара пурте
Алла пӗрер патак тытатпӑр,
Ана ҫапатпӑр 
Кӑкӑртан та ҫурӑмран.

— Путлан!—
Тесе эпир пӗр харӑс кӑшкӑратпӑр,
Патша пуҫне
Касса илетпӗр кусарпа,
Ана ҫатан шалчи ҫине 
Тирсе лартатпӑр,
Шавлатпӑр хамӑр,
Чупкалатпӑр урампа.

Саккун арчи ҫинче 
Патша пекки Керенский,— 
Тесе калаҫкалаҫҫӗ 
Халӗ ял ҫинче.
Атте килмерӗ.
Пӗлӗт хӗррисем кӗрен-ҫке. 
Вӗри пӑхать хӗвел те 
Кӑнтӑр тӗлӗнче.
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Лаша йӑптӑх ҫӑмне тӑкмарӗ, 
Ырханланчӗ,
Ҫӑмне йӑва тума 
Ҫӑлса ларать чавка.
Анне витен ҫӗп-ҫӗрӗк улӑмне 
Сирсе антарчӗ.
Епле пулсан та ҫи, лаша! 
Ҫитет ака.

4
Лаша ырхан,
Аяк пӗрчи хӑва ҫатанан 
Тухса тӑрать 
Пӗрер-пӗрерӗн темелле.
Ака тума
Хӗллех аттемӗр канашланӑ 
Вӑтакасри
Ҫерҫи Ваҫлейёпе пӗрле.
» • • вР-Х* ' • *9 ’
Хӑла лашамӑра утланнӑ 
Туй каччи пек,
Чӑнах та паттӑр 
Курӑнса пырать пичче.
Ҫерҫи Ваҫлейӗпе 
Ларса пыратӑп эпӗ 
Силленчӗк
Тӑнкӑр-тӑнкӑр урапа ҫинче.

Мана пимпи ача чухнех 
Илсе ҫӳретнӗ 
Таҫта инҫе 
Тим шывӗ хӗррине, 
Тавлашура чуптарнӑ, 
Пушкӑртла вӗрентнӗ,
Кӗсре сӗтне ӗҫтернӗ 
Тир хутаҫӗнчен.
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Ялтан пӗр виҫӗ ҫухрӑмрах 
Илемлӗ улӑх,
Анчах кунта пулатӑп эп 
Пӗрремӗда хут.
Ҫӳретнё самӑртма 
Пин-пин ӗне те сурӑх,
Кунта чӑвашсене кӗртмен 
Пестров улпут.

Вӑрҫа кайса аманнӑ ҫын 
Ҫерҫи Ваҫлейӗ 
Хитре юмах пек 
Каласа парать мана:
— Малта ҫӑвать, тет,
Ҫумӑр пек чӑваш телейӗ, 
Ахаль тӗртсе яман, тет, 
Муридӗш патшана.

Силпи патне ҫитес чухне 
Сиксе анатпӑр 
Эпир —
Пичче те, эпӗ те Ваҫлей пичче, 
Сип-сивӗ шыв ӗҫсе 
Ура тӑсса выртатпӑр 
Тӗве кӗҫҫи пекех 
Ҫемҫе ҫерем ҫинче.

— Кутемепе кӗркке пулла 
Улпут юратнӑ,—
Ваҫлей пиччемӗр 
Каласа парать пире.—
Саккун илсен,
Пулатпӑр хамӑр та хӑватлӑ, 
Пулла сӗрекепех 
Сӗретпӗр Силпире.
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Паян каҫпа кунта 
Вӑлта яма килетӗп.
Хӗп-хӗрлӗ пӑнчӑллӑ кӗркке 
Пире юрать.
Ҫитерӗп-ха сире,—
Тесе Ҫерҫи Ваҫлейӗ 
Сиксе тӑрать те 
У рапа ҫине ларать.

Лаша та чарӑнчӗ,
Шыва ытараймарӗ,
Кӗрекаҫран
Каҫса вӑл шӑмпӑл-шампӑл тунӑ чух 
Силпи таса тӗпне 
Пёрре те пӑтратмарӗ.
Сиксе тухас пек курӑнса выртать 
Ҫавра вутчуль.

Сукмак лек ҫул.
Каҫхи пек тӗттӗм чӑтлӑх витёр 
Эпир хулленҫӗ 
Хӑпаратпӑр тӑвалла.
Пур кайӑкӑн чӗре юрри,
Ҫурхи кӗвви те,
Ян-ян кайса тӑрать 
Чуна хускатмалла.

Уҫланкӑра сасартӑк 
Асамат кӗперӗ 
Ялтранӑ евӗр 
Йӑлтӑр-йӑлтӑр вӗлкӗшсе, 
Пин тӗслӗ ҫеҫкесем ҫинче 
Ҫӗршер-ҫӗршерӗн 
Вӗҫеҫҫӗ
Темӗнле те тӗслӗ лӗпӗшсем.
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Кунта, ачам, хитре,
Тесе Ҫерҫи Ваҫлейӗ 
Алне тӑсать те 
Калаҫать каҫса кайсах.— 
Пестров улпут 
Кунта паян епле килейё? 
Кунта хуҫи камсем?
Эпир, эпир анчах.

Ялта мана
Ҫерҫи тесе кулса ят панӑ. 
Ҫерҫи йӑви ҫеҫ пулнӑ 
Чалӑш килӗмре.
Хаваслӑ чух, ачам,
Пур уҫӑ сассӑм манӑн, 
Пӗлетӗн-и,—
Итле!
Саркайӑк пек хитре.

— Шуратӑл хӗррисем,-—
Тесе хайхи пиччемӗм 
Ярать юрра
Кӗрлен вӑрманӗ тӑршшӗпе. 
Вар тӑрӑх янраса 
Сасси калла килет-мӗн. 
Вылять вал
Чӑштӑр-чӑштӑр ӑвӑс ҫулҫипе.

Яр уҫӑлса каять 
Хӗвеллӗ анлӑ алӑк,
Кӑлканлӑ хир 
Яри тухса выртать ума. 
Кӑвак ҫутлах тӑрса 
Шӑпчӑк ыйхиллӗ халӑх  
Килсе кунта пуҫланӑ-тӑр 
Ака гума.
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Мишавайсем шӑпа ярса 
Пире те панӑ вырӑн,
Ваҫлей пиччен ани те ака 
Юнашар.
Сухаҫӑ шӑхӑрни те,
Кӑшкӑрни те ырӑ,
Янрать
Хивре явтарнӑ пушӑ шӑрт та шарт. 

Унта-кунта
Хӗрӳ вучах кӑларнӑ тётём 
Юпа пек тӳрӗ,
Кёвелёк пек кӑвак.
Ака апачӗ пӗҫерме тесе 
Кунта эп килтём.
Пухса килес-тёр 
Типё ҫапӑ та кӑвайт.

Йӳҫсе ан пӑсӑлтӑр ман лакӑмри 
Уйранӑм!
Чавса лартатӑп эпё 
Нӳр тӑпра ӑшне.
Эп ҫӑкӑр хутаҫне,
Атте каланӑн,
Ҫакса хуратӑп 
Каҫӑртнӑ турта вӗҫне.

Серте яшки пӗҫерӗп те 
Хавас кӗсре пек 
Ҫиес килсе
Кӗҫенӗ манӑн чун кунта. 
Шӗвик-шӗвиккӗн шӑхӑрҫа 
Утатӑп эпӗ 
Пестров улпут канса 
Ҫӳренӗ варианта.

75



Кивелнё ҫапӑ айёнчен 
Вӗҫсе тухать пёр карӑк. 
Тивместӗп йӑвуна,
Пулас килмест усал.
Шиплетчӗр чӗппӳсем!
Инҫех те мар сасартӑк 
Кӗрлет пӗрре те иккӗ,
Виҫҫӗ те пӑшал.

Кунта ҫитсех тӑраҫҫӗ 
Сасӑсем хӑрушӑ.
Шыв сапнӑ пек 
Чӗтрев ерет ман чӗрене.
Серте те пултӑран 
Татмасӑр эпӗ пушӑ 
Тухатӑп именсе 
Уҫланкӑ хӗррине.

Салтак нумай,
Йӗвенсемпе кӑрт-карт туртаҫҫӗ, 
Лашасене хӗртсе 
Яраҫҫӗ сиккипе.
Этемсене хуса ҫитеҫҫӗ те 
Ҫапаҫҫӗ
Пуҫран та, ҫурӑм тӑрӑх та 
Нухайккипе.

Мӗскер тума пултарӗ ял ҫынни, 
Сухаҫӑ?
Тилхепепе ҫапас-и 
Хӗҫлӗ йӗксӗке?
Ҫураннисем
Ҫарран ура тапса тараҫҫӗ,
Лаша утланнисем 
Ҫил пек вӗҫеҫҫӗ-ҫке.
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Пичче те манӑн 
Хӑвӑрт лашине тӑварчӗ, 
Утланчӗ те
Чӑмтарчӗ чӑтлӑх хушшине. 
Турат пырса лексе-тӗр 
Сирпӗтсе хӑварчӗ 
Ҫурхи ҫӑмран пустарнӑ 
Шур шӗлепкине.

Эп хурӑн тӑррине 
Ҫӑп-ҫӑмӑл хӑпаратӑп,
Ура усса ларатӑп 
Пӗр турат ҫине,
Хурланнипе
Йӗрсе ярас пекех пӑхатӑп 
Пичче хирте 
Хӑварнӑ акапуҫ ҫине.

Хӑватлӑ ҫапӑҫса ӗшеннӗ пек 
Хастаррӑн
Каяҫҫӗ утлӑ салтаксем.
Малта пӗр урапа.
Выртса пырать унта 
Ваҫлей пичче, мӑнтарӑн.
Ана ҫыхсах пӑрахнӑ 
Вӑрӑм пӑявпа.

5
Ҫил амӑш ачипе пӗрле 
Татти-сыпписӗр 
Йӗрсе улать те,
Чарӑнмасть те мӑрьере. 
Тип-типӗ хурӑн чӗллине чӗрсе 
Кӗрхи ҫёр 
Юмах ярса ларма 
Илемлӗ ӑш пӳртре.
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Атте-аннемӗр
Сак тулли ача-пӑчаллӑ,
Хури те пур,
Ҫырри те пирӗн хушӑра. 
Эпир, вӗтти-шакки, тӑваттӑн, 
Сакӑр алӑ,
Пёри шута кӗмен,
Сикет-ха сӑпкара.

Аннеыӗр ҫип арлать,
Йӗки ун кӑлтӑр-кӑлтӑр
Кусса ҫӳрет
Хӑма урайӑн варрипе.
Пире нимех те кирлӗ мар, 
Юмах ҫеҫ пултӑр,
Вара пире юрать 
Ҫӑмахсӑр та шӳрпе.

Анне юрла-юрла 
Юмах юптарнӑ майӑн 
Сисместӗн,
Ыйхӑ ерипе пусать пире. 
Куратпӑр тӗлӗкре 
Кӑвар ҫунатлӑ кайӑк,
Ҫӗлен курсан кӑна 
Тӑр-тӑр чӗтрет чӗре.

Пӗр сасеӑр уҫӑлать 
Тирпе тыттарнӑ алӑк,
Сив сывлӑш явӑнса 
Пӳрте кӗрсе тулать.
Дтте килет.
Ҫӑра пае тытнӑ шур сухаллӑ* 
Тумне хывман-ха, 
Каллӗ-маллӗ уткалать.
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— Каллех тустарчӗҫ-и?
Кама тытса хӗнерӗҫ,
Сана паман-и янахран? — 
Ыйтать анне.
— Ун пек ишмек тума 
Советӑн ҫук ёнерё,
Пурне те ирӗк ҫитнӗ 
Юрлӑ ҫынсене.

Пур харама та 
Питёрте тытса силленё, 
Кутран тапса кӑларнӑ 
Пысӑк вырӑнтан.
Улпутсене ҫапса хирме 
Каланӑ Ленин,
Чи тӗрӗс аслӑ ҫын,
Чӑнах та хамӑр халӑхран.

Сан пек шёшле те 
Вӗренме ҫул пултӑр!—
Тесе ҫырсах кӑларнӑ 
Ҫӗнӗ саккунта.
Вӗренӗн,
Аннӳне туянӑн пурҫӑн тутӑр, 
Мана юрать, ачам,
Такансӑр атӑ та.

Атте ҫапла калать,
Пӳртре тумтир те 
Хывмасӑр уткалать,
Каллех утса ҫӳрет.
— Ҫапла пулинччӗ самана! 
Вара хӗн пурнӑҫ иртӗ. 
Пӗрре кӑна,
Пӗрре ырри килинччӗ, тет.
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Эпир, ача-пӑчӑ,
Сумкка ҫакса шкула каятпӑр, 
Чышкаланса
Юра ӳкетпӗр чӑш та паш. 
Тӑрса утса пыратӑп эпӗ. 
Шӑлтӑр-шӑлтӑр 
Шавлать ман туртмара 
Темле те кӑранташ...

Килеҫҫӗ утлӑ салтаксем. 
Саламата лекеп-и?
Чӗнесчӗ Ленина 
Пур халӑх ячӗпе...
Сасартӑках сехре хӑпса 
Вӑрантӑм эпӗ.
Ҫамка та, урасем те,
Ҫурӑм та йӗпе.

Кӗҫҫе ҫинче ҫывраттӑм эп, 
Анне вырттарнӑ 
Тӳшек ҫине:
Ҫемҫе юр курӑннӑ мана.
Анне ӑҫта-ши?
Илтӗнет ҫынран пытарнӑн 
Сасси сӗм-тӗттӗм кӗтесре 
Пӑш-паш кӑна.

— Чунран нихҫан та хӑйпӑнми ас, 
Пӳлӗх турӑ,
Сыхлаччӗ Ленина!
Хӳтле ун саккунне! j
Юрлисене юратаканӗ,
Ун пек ырӑ
Этем килмен хальччен 
Пӗрре те тӗнчене.
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Эй, туррӑмҫӑм,
Ҫӳлте пулсан та, эс пӗлен-тӗр 
Хӑватлӑ Ленина,
Чи ӑслӑ этеме.
Ана пилле!
Вӑталӑх ачана вӗренттӗр,
Кӑтарттӑр ҫул
Вӗри куҫҫульсӗр ҫӳреме.

Нумай куҫҫуль юхтарнӑ эп, 
Чура хӗрарӑм,
Тӗл килнӗ ҫул ҫйнче инкек, 
Йнкек анчах.
Хӑй ашшӗ-амӑш nek, 
Кӑпшанкӑ нек мӑнтарӑн 
Ан пултӑр ман 
Ытарайми ача-пӑча.

Санран ҫич хут та 
Эпӗ йӑлӑнатӑп, турӑ.
Сыхлаччӗ Ленина,
Сыхла ун саккунне! — 
Чӗркуҫленсе ларса 
Нумай-нумай кӗлтурӗ,
Пӗлмерӗ эп выртса итленин^ 
Анне.

Кӑвак ҫутпа сиксе 
Тӑратпӑр тӗпӗр-тепӗр.
Тулта катанпир сарнӑ пек 
Шап-шурӑ юр.
Ёҫчен пулма
Малтан сукмак хывасшӑн эпӗ, 
Анчах атте ҫӑпатисен 
Сукмакӗ пур.
Чи аслӑ ҫын саккунӗ
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Килнӗ питӗ вирлӗ,
Ура ҫине тӑратнӑ 
Пӗтӗмпе яла.
Вӗҫет ялав
Якур лавкки ҫинче те хӗрлӗ, 
Хура хурал пӳртне те 
Хӗретет ялав.

Ватти те, ҫамрӑкки те 
Пӗлӗт пек тухаҫҫӗ,
Утаҫҫӗ
Чукмарпа та тимӗр сенӗкпе. 
Малта лашаллисем 
Ялав тытса пыраҫҫӗ.
Ахаль тухман.
Пурте сунар пӑшалӗпе.

Шалтикасран
Ҫерҫи Ваҫлейӗ тӗпӗр-тепӗр 
Сиксе тухать утпа,
Кӳсекӗ — аллинче.
— Аҫта, Ваҫлей пичче? — 
Чупса пыратӑп эпӗ.—
Аҫта капла ҫиллес 
Каятӑн эс, пичче?

— Ых-ых!
Йӑкри-макри паратпӑр ӗнтӗ, 
Кама?
Пӗлетӗн-и?
Тыллатпӑр Пестрова!
Куратӑн-и!—
Кӑтартрӗ вӑл, васкать пулин те, 
Якур лавкки ҫинчи 
Хӗп-хӗрлӗ ялава.
1955— 1957
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Пичче те эп те 
халӑх йышёпе 
ҫуракине тухсан, 
кун сивё марччё, 
пиншер пӑта 
ҫапса тултарнӑ пек, 
кӑвак тӳпе 
тӑрисемпе янратчӗ.

Хӗл тарнӑ Силпирен 
ҫарапакка.
Манса хӑварнӑ 
тумӗ курӑнатчӗ — 
вак пӗлӗт ӳкнӗ пек, 
лапка-лапка 
кивелнӗ юр
ту хушшинче выртатчӗ.

Ана та ман 
cap хӗвелпе пёрле 
пырса хӗнесшӗн 
уиллӗм тулхӑратчӗ, 
юра аннемёр 
каҫалхи хёлле 
курайманни, 
ӑна вӑрҫни асраччӗ.

— Пур ҫын та 
выльӑх выҫӑ виличчед 
вӑтантӑр юр,
юр хӑвӑрт кайтӑр! — гетчӗ, 
хура курак 
ӑш кӑнтӑр тӗнчинчен 
карма ҫӑварлӑ
килессе кӗтетчӗ.

с  О
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Хӑй чунӗ тарӑхнӑ пирки 
текех
юра ҫилленнӗ вӑл, 
юра ылханнӑ.
Кӑҫал хӗл пулчӗ 
пӗлтӗрхи пекех 
хӑш чух йӗпе, 
хӑш чух хура тӑманлӑ.

Тӗнче арманӗ авӑртса 
шур юр
крупчаткӑ ҫӑнӑхне 
тӑкса тӑратчӗ, 
вара анкартине 
килсе маттур 
мулкачӑ ирсерен 
сукмак хыватчӗ.

Анкартисем,
ҫулла вирт янӑ пек,
кӑвар хырса ҫунтарнӑ пек,
ҫараччӗ,
уяр ҫулсем те
вӑрҫӑ иртнипе
йӗтемсенче
мӑян урса кашлатчӗ.

Вӑрри ҫиме юратчӗ 
халӑха, 
ун тунипе 

е-. тьщарӗн перекечӗ 
пулма пуҫтарнӑ хыҫҫӑн 
кӑлӑхах
мӑнтарӑн выльӑх 
хирӗлсе вилетчӗ.
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Ултшар ураллӑ 
йӗкӗр капансем 
ларни асра анчах 
юмах хӑварчӗ.
Йӗтем ҫинче те 
шавлӑ кӗр ҫитсен 
вӗҫместчӗ
ӗлӗкхи пек кӑвакарчӑн.

Пуяннисем 
тыр вырнӑ хыҫҫӑнах 
хирте ҫаптарнӑ, 
шӑтӑка пытарнӑ, 
ҫиетчӗҫ кӑнтӑрла 
ыраш ҫӑмах, 
ҫӗрле анчах 
апачӗсем юр-варлӑ.

Вӗсем какай шӑрши те 
аякка,
кулач тути те 
каясран хӑратчӗҫ, 
ял халӑхне систермӗш 
кӑмака
хура тӑман чухне анчах 
хутатчӗҫ.

Шӑлт-шалт хапха та 
алӑк питӗрсе 
пуян килйыш 
апат ҫиетчӗ.
Пуян марри те 
тӑр-тӑр чӗтресе 
хӑй татӑкне 
сыхлас пирки чееччӗ.
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Пур ҫын та
тдрантасшӑнччӗ хӑйне, 
хӑйне анчах 
пӑхасшӑн тӑрӑшатчӗ. 
Шӑши те тухса тарнӑ 
анкартне 
йёр хывакан 
мулкачӑ ҫеҫ айванччӗ.

Ҫӳретӗрехчӗ 
йӑкӑлт-якӑлт чун, 
юр кӗрчӗ
пултӑрахчӗ унӑн ҫурчӗ! 
Анчах
ман тӑхӑнса тухма ун чух 
хӑлхаллӑ
ӑшӑ тирлӗ ҫӗлӗк ҫукчӗ. 

Сукмакӗ
вӗрлӗк урлӑ каҫакан 
пӗр вырӑна
пичче йӗс мӑйкӑч хучӗ, 
кӗрхи така пек 
самӑр кӑрсака 
пӗрре ирпе
йӑтса килсе йӑл кулчӗ.

— Кур, савнӑ шӑллӑм!—• 
терӗ вӑл мана,—
Екким ҫеҫ мар, 
паян эпир те.
Ялти пур чаплӑ ҫӗлӗкрен 
мала
эп хам ҫӗленё 
хӳхӗм ҫӗлёк иртӗ.
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Мулкачӑн
анлӑ ҫурӑм тӗлӗнче
йӑр-яр сӗвем хура.
Тирне аттесӗр,
хӑех сӳсе эхлетнӗ чух
пичче
епле хаваслине 
эсир пёлсен-тӗр!

Тире
туратлӑ пёр патак ҫине 
карса ҫыхса хурса 
вӑл туртӑнтарчӗ, 
ӑна вӗри
ҫӳлти сентре ҫумне 
ҫакса
пире пурне те савӑнтарчӗ.

Тир типнӗ хыҫҫӑнах, 
пичче ӑна
кӑвас тӗп ҫӗприпе сӗрсе
ҫемҫетрӗ,
ҫип тытрӗ,
виҫрё манӑн ҫамкана, 
пуҫ кӑшӑлне виҫсе те вӑл 
ҫӳрерӗ.

Ахаль тир мар,
укҫа хӑй умӗнче
сӗтел ҫинче выртать пек вӑл
хӗрхенчӗ.
Хӑш чух хаччи 
чӗтрерӗ аллинче, 
хӑш чух именнипе 
ҫамки йӗпенчӗ.
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Сулахайне 
ҫамки ҫумне тытса, 
вӑл сылтӑм аллипе 
пӗр пӗчӗк татӑк 
касса кӑларнӑ чух  
тӑп чарӑнса 
каятчӗ
тарӑн шухӑша сасартӑк.

Чӑн ватӑ ҫӗвӗҫӗ пекех, 
пичче
каллех ман ҫамкана 
ҫиппе виҫетчӗ:
— Ку ҫурӑм тирё 
ҫӗлӗк ҫамкинче 
илемшӗн те ӑшшишӗн 
пултӑр,— тетчӗ.

Вӑл хуйхӑрнӑ пекех
сывланине,
ҫӗленине
ура ҫинче тинкеррӗн 
пӑхса тӑратчӗҫ 
аттепе анне, 
кӳрше ҫӳретчӗҫ 
иккӗш те пӗрерӗн.

Пӗр вӑрӑм талӑкран 
ҫӗрле пичче 
мана
хӑлхаллӑ ҫӗлӗк тӑхӑнтарчӗ. 
Хӗвел те уйӑх, 
таврари тӗнче 
хама мухтас пек 
чунӑм ман хӑпарчӗ.
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Тӳсме те ҫуй 
хаваслӑхӑм пирки 
пур ҫӑлтӑра 
тухса калас килетчӗ.
Чӑнах та
манӑн ҫӗлӗкӗн ҫамки 
йӑр-яр хураччӗ, 
хитререн хитреччӗ.

Атте пӗр харӑс 
ҫичӗ-сакӑр хур 
тата вӑл
вӑкӑр пуснине эп курнӑ — 
Нихҫан та эп 
пулман капла маттур, 
тула тухса
капла сикмен кӗрт урлӑ.

Вунтӑваттӑри пичче 
йӗс мӑйкӑчпа
мулкачӑ тытнӑ чухнехи пек 
пирӗн
уяв пулманччӗ, 
пӗтём килйышпа 
эпир лйрманччӗ 
апата кӗр-кӗррӗн.

Ҫурри
мӑянлӑ туллӑ хуплӑва 
анне
вӗри кӑмакаран кӑларчӗ, 
пире кӗрекере 
сава-сава
чи пысӑк татӑкшар 
касса тыттарчӗ.
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Эпир пуртё 
пуян пек ларнипе 
пуртра мачча та 
ҫӳллӗ курӑнатчӗ, 
пур шӑммине те 
тутлӑн ӗмнипе 
ҫӑвар маччи те, 
пыр та кӑтӑкланчӗ.

Такам сасартӑк 
халсӑр тапнипё 
чӗтренчӗ алӑк, 
уҫӑлас темерӗ.
Атте хӑй уҫрё, 
ушкӑн сурӑх пек 
iiiyp паслӑ сывлӑш 
явӑнса ҫӳрерӗ.

Атте кӗтсе, 
вӑл алӑк хупиччен 
анне ҫиллес каларӗ: 
— Ҫил ан вашкӑрт! 
Аран килсе кӗрет 
Рашит пичче, 
атте тату юлташӗ, 
ватӑ пушкӑрт.

Вӑл тӑчӗ
шурӑ паслӑ чаппанпа, 
сӑмах чӗнесшӗн пулчӗ те 
шӑпланчӗ, 
те ырнипе, 
те вӑл хаваслӑхпа 
палт кайрӗ,
йӑкӑлт-якӑлтах йӑванчӗ.
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Эпир ӑна
уша сакки ҫине
вырггартӑмӑр.
Шак хытнӑччӗ тумтирӗ. 
Таҫтан хур ҫӑвӗ 
тупрӗ те анне, 
пӳртре пуҫланчӗ 
тӗркӗш вӑхӑт пирӗн*

Хӑна тумне хывса* 
урисене
аттемӗр нӑтӑр-нӑтӑр 
лутӑркарӗ, 
йӑтса вырттарче 
кӑмака ҫине, 
вӗри апат та 
тутанма каяарӗ.

Чӗнмерӗ
ватӑ пушкӑрт ирчченех, 
ыйха вӑл путрӗ 
ҫичӗ-сакӑр каҫшӑн, 
тул ҫутӑлнӑ чухне 
мёлке пекех 
пуҫне ҫӗклерӗ вӑл 
пӳртре курасшӑн.

— Пире манманшӑн 
пысӑк тав сана!
Тата килме 
яр-уҫӑ пирӗн алӑк,—• 
тесе анне пуҫ тайрӗ те 
ӑна
тыттарчӗ вӑл 
хуплу пӗр татӑк.
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Агай каларӗ:
— Пӗтрӗ выҫлӑхпӑ 
ача-пӑчам та, 
вилчӗ арӑм.
Пӗлместӗп,
темшӗн тӳсӗмлӗ чунпа 
пӗчченҫӗ юлтӑм эп, 
ватти, мӑнтарӑн.

Вилес килмерӗ 
килӗм-ҫуртӑмра, 
сикес килмерӗ ман 
хӗлле вакка та, 
сире курасшӑн утрӑм, 
хапхӑра
хам вӑйсӑр уҫнине 
зп астӑватӑп.

Вӑл кӑмака ҫинчен ансӑ 
пӳртре
ӳкес пекех тайкалансӑ 
ҫӳрерӗ:
— Мана вилсен те 
чӗртнӗшӗн сире 
рехметӗм
ёмӗр-ӗмӗр пултӑр,— терӗ.

Вӑл аттене 
Тим шывӗ хӗрринче 
савса парнелӗх 
тёве тирӗ панӑ.
Анне кӗҫҫе пустарнӑ,
ун ҫинче
мана
хура кӗрхи ҫӗрле ҫуратнӑ.
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Асран кайми 
чи паллӑ ирхине 
ыйха вӗҫтертӗм те 
хавассӑн 
тухса
пур хамӑр ял ҫыннисене 
ман шухӑш килчё 
хӑвӑрт курӑнассӑм.

Сыратӑп эпӗ 
ҫӗнӗ ҫӑпата, 
ҫемҫе мулкачӑ ҫӗлӗк 
тӑхӑнатӑп,
ӑна анне курман чухне тулта 
хӑяккӑн та 
вӗҫкӗнтерех лартатӑп.

Хӑй щуррӑн килнӗ чух 
вӗре-вӗре 
пур ҫӑлтӑра 
сӳнтернӗ шурӑмпуҫӗ. 
Ҫил-тӑвӑл иртнӗ хыҫҫӑн 
тӗнчере
тавралӑх кӑн-кӑвак та 
янкӑр уҫӑ.

Вӗҫкелесе выртать 
ҫуран тӑман, 
калать вӑл
ҫип арланӑ евӗр кӗвӗ.
Ёҫчен ҫерҫи те 
тӑранма тухман.
Ана сиккелеме 
юр кӑчӑрт сивӗ.
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Пӗр ҫын та курӑнмасть, 
Ҫапах
кама пулин те 
ҫӗлӗк кӑтартасшӑн 
пасар урамнелле 
утатӑпах, 
туятӑп пуҫӑма 
мунча пек ӑшшӑн.

Кунта мӗлке, 
лере чылай мӗлке 
сасартӑк шурӑ юр ҫинче 
хуралчӗ.
Таса ир чух
хӑрушӑ инкеке
ял варринчех
эп халь курасшӑн марччӗ.

Ҫӗрле хура 
ҫиллеслӗ ҫил-тӑман 
ҫӗре ишсе ватас пек 
кутсӑр-пуҫсӑр 
урса кӗрленӗ чух 
ӑна пӑхман, 
ҫынсем танкканӑ 
вӑйсӑр-халсӑр выҫҫӑн,

Чылайӑш
сарлака ҫеҫенхирте 
ҫилпе йӑваннӑ та 
юрпа хупланнӑ.
Кусем ялта та 
кӗреймен пӳрте, 
куҫ хупнӑ,
тутӑ ҫынсене ылханнӑ.
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Мана анне:
— Пепекӗм, пӗчӗк чух
ан шухӑшла,
ҫӳре те савӑн! —• тетчӗ.
Пулас-и манӑн
чул пек сивӗ чун?
Куҫ кулнӑ чух та 
чунӑм ман йӗретчӗ.

Ман тантӑш тусӑмсем те 
пёчӗклех 
инкек-синкек те, 
сивӗ те, 
вӗри те
тӳссе ӑнланчӗҫ 
ваттисем пекех 
пурне те вӑрҫӑ витӗр, 
выҫлӑх витӗр.

Тӗнче курса тӑма 
сан пур куҫу, 
илтме
чанках тӑрать хӑлху та. 
Тавралӑха тылларӗ 
икӗ ҫул 
хӑрушӑ вӑрҫӑ 
ҫитмӗл ҫичӗ хут та.

Кунта
Колчак адмиралпа пӗрле 
генералсем 
сехмет акса ҫӳрерӗҫ, 
куллен кунах 
шап-шурӑ юра хӗлле, 
хура ҫӗре
ҫулла юнпа хӗретрӗҫ.
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Хӗҫе хӗҫ
хирӗҫ тӑнӑ халӑха  
нумай вӗлерчӗҫ 
персе те, ҫакса та, 
ачасене
хӑварчӗҫ тӑлӑха 
пӑлханнӑ ялсенче 
кирек ӑҫта та.

Хӑй вилӗмне сиссе 
тавралӑха
йӗп юлмиччен ҫаратрӗ 
шурӑ гварди, 
пусса пӗтерчӗ 
пӗтӗм выльӑха, 
пӳлме тӗпне те вӑл 
шӑлса хӑварчӗ.

Пульккесемпе, 
етресемпе 
тулса шӑп пулчӗ 
вӑрҫӑ иртнӗ вырӑн. 
Чёркелесе
кӑшт вӑрлӑх акнипе 
унта -
парка шӑтса тухмарӗ тырӑ.

Ҫитменнине — 
инкек ҫине синкек.
Вирт янӑ пек ӗнтмелӗх,
ҫунтармалӑх
тапранчӗ
кӑмака ҫӑварӗ пек 
вӗри вӗрсе тӑрса 
уяр ҫанталӑк.
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— Эх, ҫумӑр, кил! — 
кёлтурё йӑлӑнса, 
уйчӳк ирттерчӗ 
аптӑранӑ халӑх.
Пулсан та пулчӗ тырӑ 
макӑрса, 
ҫӗре выртса 
тымарӗпе ҫӑлмалӑх.

Чӑваш
масар ҫӑварлӑ выҫлӑхпӑ 
тӗл пулнӑ,
тырӑсӑр юлса тертленнӗ, 
ӑна епле пулин те 
апатпа 
кӗтсе илме 
авалтанах вӗреннӗ.

Сиксех тухмарӗ ун 
сехре хӑппи.
Ёҫчен ялйыш 
ҫу варринчех йӗркеллӗ 
пуҫтарчӗ кулленех 
йӗлме хуппи, 
патрак тымарӗ те 
юман йӗкелӗ.

Аттемӗр ӑслӑ пулчӗ 
ун пирки:
— Пӳрне ӗмсе
вилес килмест-и? — терӗ,
Ем-ешӗл вӑрманта
ҫӑка кӑчки
пухма пире,
ачисене, ҫӳретрӗ.
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5п хамӑн чухӑн халӑхӑм 
ялта
чун вӗҫҫён ҫеҫ 
сывланине сисетӗп, 
кукка-йысна пек 
ҫывӑх пушкӑрта 
чӗре сури парас пёК 
хӗрхенетӗп.

Авалтанах 
пуян ҫеҫенхирте 
тӑраннӑ пушкӑрт, 
выльӑх-чӗрлӗх тытнӑ.
Вӑл тырӑ хӑй 
акса курман пӗртте, 
ака ҫӗрне
тара парса вӑл сутнӑ.

Тӑван ялта 
ҫӗр хӗсӗк пулнипе 
атте те
лушкӑртсем патне каятчӗ, 
Тим шывӗ хӗрринче 
кивҫен йӳнпе 
хӑйма пекех 
ҫемҫе ҫӗр туянатчӗ.

Тӳлетчӗ тырӑпа 
вӑл килӗшсе 
кайран,
вырса-ҫапса пуҫтарнӑ хыҫҫӑн. 
Пӑхма хавасчӗ 
ырӑ пӗлӗшсем 
пире хӑйматлӑх пек, 
тӑван пек уҫҫӑн.

100



Кӗсрен шур кӑпӑклӑ сӗтнё 
унта
хӗвел тухичченех 
тӑрса ӗҫеттӗм, 
вӑй тапнипе 
тытаттӑм эп ута, 
ҫунат туяннӑ пек 
унпа вӗҫеттӗм.

Шӑл витӗр эпё 
ҫивчӗ ши! те ши! 
шӑхраттӑм,
чарусӑр ҫил те хӑлхарӑ 
шӑхратчӗ.
Шӑхлич-курай та 
манӑн сас йышшй 
хӑй кӗввине 
ту аркинче калатчӗ.

Чӗп-чӗрӗ
ҫутҫанталӑк хитрине 
Этем ачаранах — 
туйса ҫӳретӗр.
Ҫакна вӗрентнӗ 
пушкӑрт халӑхне 
мерттес теме 
паян та эпӗ хатӗр.

Ана вӑрҫӑ
Тим шывӗ хӗрринче
силлерӗ,
выльӑх-чӗрлӗхсӗр хӑварчӗ. 
Кайран шӑрӑх ҫанталӑк 
хирсене
кӑвар пек ӗнтрӗ.
Курӑк типсе ларчӗ.
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Эсрел Пек выҫлӑх 
вилём ҫавипе 
пӳртрен пӳрте, 
ҫынран ҫынна ҫӳрерё< 
шыва та,
сывлӑша та чир-чӗрпё 
тултарчӗ вӑл,
Пур чӗррине йӗрлерӗ.

Вилнисене
Тим шывӗ хӗрринЧе
ҫӗре чикме те ҫын юлмарӗ.
Мёнпур чӗрри
хӑй килӗ-ҫуртӗнчен
хӗл варринчех
аран тухса танккарӗ.

Вӗсем килсен ҫӗршерӗн 
кам килте 
хӑна пек кӗтсе илӗ, 
алӑк уҫӗ?..
Никам та тутӑ мар.
Тутарӗ те, 
чӑвашӗ те,
ьггти те хӑй халь вЫҫӑ.

Хӑйсен те ӳчӗ 
типнӗ хевтинче,
Ҫатан пек палӑрса тӑрать 
шӑмшакӗ.
Тухса тарать 
чылайӑш ялсенчен. 
Телейлӗ мар 
хӗл ҫулӗпе сукмакӗ.
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Вӗсем ялан ӳкеҫҫӗ 
месерле,
кӑвак тӳпенелле 
пӑхса выртаҫҫӗ, 
кулач чӗлли пек 
сарӑ хӗвеле 
курса
тӳшек пек юр ҫинче хытаҫҫӗ.

Асав шӑллисене 
халь хӑратма 
ҫӗрле сиксе тухса:
— Арьях! — ан кӑшкӑр. 
Килетчӗ тилӗ пӗлтӗр 
чӑх тытма,
ҫӳретчӗ качака пӑвма та 
кащкӑр.

Вӗсем кӑҫал
пырса кӗмен яла,
тытса кайман
пёр хур та, пёр пару та.
Виле ҫын ҫинипе 
вӗсем ялан 
хура ҫӗрле те, 
кӑнтӑрла та тутӑ.

Манасчӗ манӑн 
таврари хуйха,
Сиресчӗ
йывӑр шухӑша чӑл-паррӑн. 
Мӗн пулнине 
илтсех тӑрать хӑлха, 
чӗре сисет,
курма та куҫӑм тарӑн.
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Эп хам та, танташсем те
ҫиччӗрех
оаманана
виҫсе пӑхма вӗреннӗ. 
Тӑнлавӑн тирӗ 
ҫитмӗлти пекех, 
ҫамкан та тирӗ 
пирӗн пӗркеленнӗ.

Тэтах та шухӑша 
путма хушса 
чӑйлатрӗ
ҫул ҫинче ҫуна тупанё. 
Ҫӳрет ҫӗр тӑрӑх 
вилӗм тӑрӑшса.
Хӑҫан хӑй вилӗ?
Е хӑҫан вӑл канӗ?

Ирех
Элмикасси ҫынни хӑйне 
чӑлт-шурӑ паслӑ чаппаниа 
пӗркенӗ,
масар ҫине леҫме 
ҫуна ҫине 
шаршанлатсах 
нумай виле тиенӗ.

Дӗлместӗп,
темшӗн хартлатмасть лаша. 
Сасартӑк
ман сехре хӑпса килӳҫӗн 
пуҫ тирӗ иртрӗ 
йӑш-йӑш туртӑшса, 
ҫӗкленчӗ вирелле 
ман пётӗм ҫӳҫӗм.
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Кушак тӑрмаласа 
юнлатнӑ пек, 
чӗре сурать пулин те, 
мухтанассӑм  
килсех тӑрать 
ман хамӑн ҫӗлӗкпех, 
утас килет 
урамсемпе хавассӑн.

Сивве пӗлтерӗш 
виҫӗ хӑлхапа 
карталанса 
хӑпаракан хӗвелӗн 
ҫути ӳксен те, 
халӑх ман чапа 
Курмиш иртет, 
иртсе каять ахаллӗн.

Апла, эппин, 
мулкачӑ тирёнчен 
ҫёленӗ
халиччен пулман телейӗм 
паян килсе, 
пуҫа ларни ҫйнчен 
пӗЛинччӗ чи маЯтан 
Ҫерҫи Ваҫлейӗ.

Шалтикаса 
каятӑп кӑтартма. 
Мӑрьесӗр пӳрчӗ 
лутрарах маччаллӑ. 
Пӗлместӗп эпӗ 
ним те калама,
Хам ҫӗлӗке хывма 
йӑтмастӑп алӑ.
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Кӳрше кайсан 
эп кивӗ ҫӗлӗке 
хул хушшине чиксе 
хӗстерекенччӗ.
Юри ятарласа 
халь килнӗ-ҫке 
мухтавшӑн эпӗ, 
ылтӑн пек тӗпренчӗк.

Кӗрсессӗнех 
тӗпелелле тӳрех 
иртсе тӑма
ман чунӑмҫӑм хӑймастчӗ. 
Мунча пек хӑрӑмлӑ 
хура пӳртре 
ман чаплӑ ҫӗлӗк 
курӑнса каймастчӗ.

— Ара, вӑтантан-им? — 
Ваҫлей пичче
хӑй пычӗ ман ума:
— Ха! — терӗ.
Ман ҫӗлӗке
вӑл кантӑк ҫутинче 
хӑй тӑхӑнчӗ, 
уткаласа ҫӳрерӗ.

Мана каларӗ:
— Арӑскал шӑпи
сана савса
хӑй пӳлӗх турӑ панӑ.
Вӑл хушниле анчах
ҫатан юпи
йӗс майкӑчӑ ва^ли
ларма пултарна.
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Вӑл хушнипе анчах 
кӑрсак куян 
ҫара анкартине 
килсе иленнӗ.
Ку ҫӗлӗкпе, 
ачамҫӑм, эс паян, 
пӗлетни, кӑрнатир пекех 
илемлӗ.

Ҫамку ҫине ҫитмест 
митал анчах.
Ку самана миталӗ — 
хӗрлӗ ҫӑлтӑр.
Сан хӳхӗм ҫӗлӗкӳ пекки, 
ачам,
тӑван ялта пӗрин те 
халӗ ҫук-тӑр.

Ачам,
пуҫа тулта та ӑшӑ чух 
ку выҫӑ хӑрӑк пурнӑҫ та 
хаваслӑ.
Ун чух туять 
тиха пек ҫамрӑк чун 
хӑйне пур инкекрен те 
ҫӳллӗ, аслӑ.

Кивҫен илмен ӑсу 
ку сивӗре
шӑнса хытса чирлемӗ, 
сывӑ юлӗ.
Уссе ҫитсессӗн 
санӑн Чӗмпӗре 
тухса кайма 
ҫулу хӑймаллӑ пулӗ.
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Чӑваш та пулмӗ ӗнтӗ 
тек-текех
хура элчеллӗ мӑльӑк пек 
мӑнтарӑн.
Эс ху та
Кӗҫтенттин пиччӳ пекех 
хитре кӗнекесем 
ҫырса кӑларӑн.

Пуҫтарӑн эсӗ 
шухӑш тӑрӑшса, 
мана,
патша вӑрҫи пӑсса хӑварнӑ 
янахӗ чалӑш  
мӗскӗн чӑваша, 
кӑтартӑн ҫырнӑ чух 
чипер сӑнарлӑ.

Курасчӗ
эсӗ ятлӑ пулнине, 
анчах ҫӗре кӗме 
ман вӑхӑт ҫитӗ.
Эп пӗчӗк ҫын.
Пӗччен тӑпрам ҫине 
пырса чимлетмӗ 
ирсерен ҫерҫи те.

Сана,
Пӑртта йӑх-несӗл ачине, 
саватӑп эпӗ, 
чунӑмпа шанатӑп, 
сан ҫутӑ
чӑмӑркка питӳ ҫине 
лартас килмест ман 
пӗчӗк шӑнана та.
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Пире май ҫаврӑнӗ, 
ачам, тӗнче.
Никам та пулмӗ чухӑн. 
Пӗтӗ тарҫӑ,—
Мана пуҫран шӑлса 
Ваҫлей пичче 
питех ачашшӑн 
ҫӗлӗк тӑхӑнтарчӗ.

Эп тухнӑ чух 
пин ылтӑн урипе 
хӗвел
ҫап-ҫамрӑк улӑпла утатчӗ, 
хӑй тӳперен 
ҫилленнӗ куҫӗпе 
ҫӑра пае витӗр 
хӗрелсе пӑхатчӗ.

Нумай ача-пӑча 
урамсенче 
ҫӑварнири пек 
шавлӑ ярӑнатчӗ, 
шуйттан пек шӑхӑрса 
кӗртсем ҫинчен 
хур йӑвипе те 
тенкелпе анатчӗ.

Вӗсем ҫине пӑхсан, 
ку выҫлӑха 
эсир туйса илеймӗр, 
хӑвӑрт сисмӗр.
Мӑян ҫӑкри ҫисен те, 
— курӑр-ха — 
епле хӑватлӑ, 
чӑрсӑр ҫамрӑк ӗмӗр!
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Ман кивӗ ҫӗлӗк 
ҫӗтӗлнӗ пирки 
ман вӑхӑтӑм 
килте кичем иртетчӗ, 
тула сиксе тухасшӑн 
ман екки 
килсех тӑратчӗ, 
чун та тертленетчӗ.

Сехетӗм ҫитрӗ!
Хамӑн илеме 
сасартӑк кӑтартма 
васкаттӑм эпӗ, 
анчах шалт тӗлӗнтӗм, 
Пӗччен теме 
пулман иккен 
ман чапӑм та хисепӗм.

Витленӗ пек 
сиксе тухать инкек. 
Чӑнах-и ку?
Е тӗлӗнтермӗш тӗлӗк? 
Пурин те
манӑнни пекех иккен 
кунта
хура ҫамкаллӑ шурӑ ҫӗлӗк.

Айван-и эпӗ?
Ҫӗлӗк мӑшкӑлне 
Чӑтма вӑй ҫук.
Мана телейӗм ҫӑлтӑр! 
Тума калатӑп эпӗ 
пиччене
пӗр шӑвӑҫ таткинче!| 
хӗп-хӗрлӗ ҫӑлтӑр.
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Ана ҫӗлерем 
ҫӗлӗк ҫамкине, 
тенкел тӗпне 
кӑваккӑн пӑрлантартӑм. 
Мӗскер юр кӗрчӗ?
Ҫӳллӗ ту ҫине 
ирех хӑпартӑм, 
урнӑ ҫил пек антӑм.

Хыҫран пӑр! пар! 
ҫил-тӑвӑл варкӑшса 
ҫӗкленнӗ чух 
мӑя хуҫма ансатчӗ.
Ана пӗлсен те, 
манӑн тавлашса 
Пӑртта йӑхне йӑтма 
чӗре тапатчӗ.

Эп ярӑннӑ чухне 
хальхи тӗнчен 
ачи пуласшӑн ҫунтӑм. 
Халӑх ҫунтӑр!
Чӑнах
ҫуталчӗ ҫӗлӗк ҫамкинче 
ача-пӑчан
пурин те хӗрлӗ ҫӑлтӑр.

Вӑрах тӑмарӗ, 
кӑнтӑр ӑшшинчен 
хура курак ҫитсессӗн, 
иртрӗ сивӗ.
Ҫурхи тӗнчен 
малтан шырлансенче 
юрларӗ
шӑнкӑр-шӑнкӑр шывӗ.
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Шыв мӗкӗрчӗ.
Кӗрлевлӗ паттӑр шыв
ҫырмасенче
пӑра ватса пӗтерчё.
Ҫӗр типрӗ те, 
хура тӑпран шӑршин 
йыхравӗ халӑха 
хире чӗнтерчӗ.

Акапуҫне 
тасатрӗ хӑйӑрпа 
хырса атте.
Тӗренӗ йӑлтӑр-йӑлтӑр. 
Силпи хирне 
пичче те, эп те хаЛӑхпа 
пӗр харӑс кайрӑмӑр. 
Силпи вӑй патар!

4
Ҫукки темеҫҫӗ 
пирӗн килйыша.
Вӑтам шая кӗме 
пӑртакҫӑ катӑк. 
Хавасланса 
кӳлетпӗр ик лаша: 
пӗри хӑла,
тепри ҫӳрен, ҫап-ҫамрӑк.

Тепри пӗрремӗш 
касӑ хӗррипе 
утса пыма пӗлмерӗ, 
чӑхӑмланчӗ.
Эп чӗлпӗртен 
тытса ҫӳретнипе 
ака вӗрентӗвне 
аран ӑнланчӗ.
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Хӑй пӗлнӗ пек 
кӗрсе пырать ӑса, 
хӑли пек тӑрӑшать, 
тарлать пулин те,
Ачаш ҫил витӗр 
йӑптӑх ҫӑм тӑкса 
утма мехелӗ 
кӑйттӑ иккӗшин те.

Тип-типӗ улӑм 
ҫинё хӗл хута, 
кавленӗ хӑш чухнӗ 
ҫӑка хуппи те.
Арлан тӑпри таран
йӑта-йӑта
ҫӗре алтма
вӗсемшӗн йывӑр питё.

Пӗрре анчах 
ҫурпилӗк вӗҫӗнче 
пулсан та,
хӑвӑрт ывӑнса ҫитеҫҫӗ, 
шур кӑпӑк
пӗҫӗ-каҫӑ хушшинчен 
анса тӑрать,
хӑйсем тӑр-тӑр чӗтреҫҫӗ.

Вара пичче 
пӗр авӑк кантарма 
ҫерем ҫине ярать те: 

ырӑ курӑр! 
Кӗҫентерме те 
ҫирӗп вӑй пама 
сӗткенлӗ мар-ха 
ҫамрӑк ешӗл курӑк.
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Пӑравуспа чупма 
ҫӗркӑмрӑк пек, 
ака утне те 
еӗлӗ вучӗ кирлӗ.
Ана кӗтсен, 
ҫӗр выртӗ лапкипе, 
ҫумкурӑкпа хупланӗ, 
хӑй те чирлӗ.

Ёнси ҫине хурать 
тилхепине, 
пичче ака тӑвать 
хӑех пӗчченҫӗ.
Ӗнсе хыҫма та 
вӑхӑт ун чухне 
ман ҫуккине 
эсир кӑштах пӗлсенччӗ.

Хуран тулли 
яшка пӗҫерекен 
кам пултӑр пусӑра? 
Манра — хуҫалӑх.
Ку вак-тӗвек ӗҫре 
кирлех иккен 
чеелӗх те, 
ӑс-хакӑл та, 
ӑсталӑх.

Пур пирӗн 
икӗ пӗчӗкҫӗ хутаҫ: 
пӗри шур ҫӑнӑхпа, 
тепри — кӗрпеллӗ. 
Куллен тӑр-кӑнтӑрла та, 
ир те каҫ 
ҫиесчӗ ,
перекетлӗ те йӗркеллӗ.

114



Серте, кӑшкарути те
пултӑран
татса ярсан,
яшка ман тутлӑ калё.
Ҫапли ҫапла.
Ку ешӗл курӑкран 
пиччен пулать-и 
шӑнӑрлӑ вӑй-халӗ?

Чи шӑрӑхра та 
хамӑн ҫӗлӗке 
хывмастӑп,
Силпире ҫӳретӗп, 
суймастӑп эпӗ 
кайӑк-кӗшӗке, 
пурне те:
— Тёрӗссӗн ӑнланӑр!— тетёп.

Нурне те ырӑ ҫут тӗнче 
сире
хӗпӗртеме те 
ӗрчеме ҫуратнӑ.
Сиртен пӗри
хӑй юррипе хитре,
тепри
хӑй вирлӗ вӗҫнипе хӑватлӑ.

Эсир мана та 
манӑн килйыша 
тивмен пулин те, 
эп усалланатӑп: 
епле ҫӳлте пулсан та, 
тӑрӑшса 
хӑпарӑп та 
йӑвӑрсене ҫаратӑп,
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Пиҫинччӗ тетӗп 
тутлӑрах яшка, 
аптравлӑ йывӑр 
шухӑшпа утатӑп.
Юр-вар апатсӑр 
тӑвӑнмасть ака, 
имшеррипе 
утасшӑн мар ура та.

Иичче те, эпӗ те
ҫургшлӗке
ҫемҫетмесен,
ҫул килӗ выҫӑ шӑллӑ,
вилме анчах
ҫакланё инкеке
атте-анне те,
йӑмӑк та ман шӑллӑм.

Сире пӗрне те тивмӗп 
тепӗр ҫул,—
■гесе эп
шӑкӑк-шӑкӑл калаҫатӑп, 
вӑрманалла, 
ту ҫинелле те ҫул 
тытса пыратӑп, 
йӑвасем шыратӑп.

Шаланкӑн та, хӗрхин те
кӑвӑлтин,
ула куракӑн,
хурчӑкан,
чакакӑн
матьтисене,
нумай пулмасть-ха тит 
тунисене и л м е, 
ҫитет чаракӑм.



Мулкачӑ ҫӗлӗкне 
хӑш чух тулли, 
хӑш чух ҫурри таран 
илсе килетӗп, 
ҫӑмах пӗрре, 
тепре яшка тутли 
пӗҫернипе
хам тӗллӗн хӗпӗртетӗи.

Пичче мана мухтать.
Кӗрхи вӑйпа 
илсе парасшӑн вӑл 
пиншак та атӑ.
Ырханччӗ вӑл, 
тӳрленчӗ апатпа, \
сӑмах тупать 
хаваслӑн калаҫма та.

Ман йывӑҫ тӑррине \
шеп хӑпарма 
вӗреннӗ аллӑмсем 
хивре пӳрнеллӗ, 
ҫара уран
чулсем ҫинчен чупма 
ура тупанӗсем 
хытса тӳрленнӗ.

Чылай ӳксе 
амантрӑм пӗвӗме, 
чӗртернипе
ман ҫӗлӗк ҫурӑк-ҫарӑк, 
ҫапах
ака апачӗ пӗҫерме 
каллех хӑпарӑп, 
ҫӑмарта пуҫтарӑп.

117



Чи чӑнкӑ ҫӳллӗ 
тӑвӑн хӗрринче 
пӗр пӗрхӗт кайӑк йӑвине 
куратӑп.
Вӑл тайлӑк 
ватӑ йывӑҫ тӑрринче 
мунча тӑрри пек 
пысӑк та, хура та.

Унтан персе ӳкес пулсан, 
пӗлеп,
саланӗ шӑммӑм-шаккӑм ман 
чӗлперрӗн.
Нимрен шикленмесле 
ҫуралнӑ эп, 
чӑваш ачи,
Пӑртта тавраш еткерӗ.

Пуҫтартӑм эпӗ 
талӑк хушшинче 
хевте тулли тӗрек, 
пуҫра ӑс-хакӑл, 
хӑпартӑм ту ҫине, 
чул хушшинчен 
пӑхса каларӑм эп хам а:
— Ан такӑн!

Пӗр вӗҫсӗр ҫӳллӗхри
чӗрчунсенчен
вӑйли те, харсӑрри те —
ӑмӑрткайӑк.
Ан чак!
Хӑюллӑ пул эс ҫӗр ҫинче! 
Вара кирек ӑҫта та, 
ирӗк кайӑн.
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Ами-тӗр
йӑвара ларсан-ларсан 
вӗҫсе ҫӗкленчӗ, 
ярӑнса вӑл шурӗ. 
Ҫуначӗ тӑршшӗ, 
аякран пӑхсан, 
пулать-тӗр ахӑрне 
пӗр аршӑн ҫурӑ.

Пӗлсе ҫитместӗп 
эпӗ ӑнланса: 
те пур, те ҫук 
мана хӗрхенмӗш турӑ, 
ҫапах
кӑвак тӳпенелле пӑхса, 
алла чӗре ҫумне хурса 
кӗлтурӑм.

Шанса сурса 
йӗпетрӗм эп аллӑ, 
ура тӗпне те.
ПуЛтӑрах хӑватӑм! 
Телей пек кӗтекен 
йӑваналла 
вӑрман кушакӗ пек 
ансат хӑпартӑм.

Умра выртатчӗ 
икӗ ҫӑмарта.
Пёрне илме ҫеҫ 
пулчӗ ман хавасӑм. 
Мана сасартӑк 
илтӗнчӗ таҫта 
чок! чок! тени, 
сехре хӑпартмӑш сасӑ.
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Тӳс, пуҫам, тӳс!
A jc сик, чӗре, 
именчӗк туйӑмна 
кунта ан пӗрхӗт!
Пуҫ тӑрринчен 
хаяр вӗҫсе пӗрре, 
чепре те иртрё 
икӗ пысӑк пӗрхӗт,

Пӗри ҫапасшӑн пулчӗ 
пӗр енчен, 
аманнӑ пек 
тискеррӗн сасӑ пачӗ, 
мана тивмерӗ вӑл. 
Чёрнисенче 
ун чух пыратчӗ 
силленсе мулкачӑ.

Анса пыраттӑм эп 
сике-сике.
Тепри чӗрнисене 
вӑлта пек карчӗ, 
тапса ҫёклерӗ 
манӑн ҫӗлӗке, 
мана
ҫуначӗпе ҫапса хӑварче.

Вӑл ҫӗлӗксӗр курсан, 
эп пиччене:
— Кивелнӗскере 
шыва чулпа пытартӑм,— 
тесе каларӑм.
Ман хамӑн ун чухне 
хӑранипе ,
ӳтре типменччӗ тар та.
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Пуласшӑн эпӗ паттӑр, 
ҫавӑнпа
ман ҫӗлӗкӗм пирки 
суяс килетчӗ.
Ман пурччӗ пӗрхӗт ҫӑмарти. 
Унпа
атте те тӗлӗнмелӗх 
эп чееччӗ.

Минтер тӗкне те 
ҫӗлӗк кив ҫӑмне 
ҫӳппе пёрле 
пӑрахнине тиркеҫҫӗ: 
лекет вӑл имӗш 
кайӑк йӑвине, 
вара пуҫ ҫаврӑнагь 
йӑва рек,— теҫҫӗ.

5

Пичче ака пӗтернӗ 
сӑлтавпа
ҫывратчӗ кӑнтӑрла.
Ырса исленнӗ.
Аттемӗр килчӗ 
вӑрлӑх тулӑпа, 
ӑна вӑл
кӳрщӗ ҫын лавне тиенӗ.

Тӗпренчӗк ҫӗр 
вӑл чикрӗ ҫӑварне, 
чӑмланӑ хыҫҫӑн:
— Вӑхӑт ҫитнӗ! — терё, 
халех
ҫерем ҫинчи лашасене
илсе килме,
кӳлме мана хистерӗ.
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Чупса вёҫтертӗм, 
хытӑ тӑрӑшса 
тӑллисене шӑлпа ҫыртсах 
эп салтрӑм, 
пӗрне утлантӑм, 
ешӗл сывлӑша 
шӗвик! шӑл витёр 
шӑхӑрса янратрӑм.

Аттеҫӗм ҫакрӗ 
хӑй мӑйне пурак, 
унти тулла
хӗвел ҫинче сап-саррӑн 
акса ҫутатнӑ чух 
хура курак,
чавка та хӑвӑрт пухӑнчӗ 
пасарӑн.

Кӑшша! Кӑшшуй! — 
ҫап-ҫамрӑк сассӑмпа 
пӗр тарӑхмасӑр 
ҫуйхатса ҫӳрерӗм, 
ку чух ӳтленнӗ 
мӑшӑр лашапа 
ҫемҫе тӑпра ашса 
сӳре сӳрерӗм.

Путса тӑран 
мумаллӑ тӑпрара 
канать ман чун та, 
ывӑнмасть ура та.
Кӑҫал ӑнтса 
ӳстерӗ вӑл тырра, 
илтерё ман валли 
пиншак та атӑ.
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ёпир акса пётернӗ чух 
пичче
вучах таврашёнче 
пире кӗтетчӗ.
Сип-симӗс тӗтӗмре 
такан ҫинче 
хура хуран пӑтти 
пӑш-паш вӗретчӗ.

Атте тулли шыв сыпрё те 
питне
сӑрнай хӑмпи пекех 
вӑл пысӑк турё, 
шыв пёрхётсе 
хыткан аллисене 
кантра пек яврё, 
нӑтӑр-нӑтӑр ҫурӗ.

Ҫамки тирне иӗрсе 
хуран ҫине 
тинкеррӗн пӑхрӗ, 
питӗ пӑшӑрханчӗ, 
пире каларӗ: —
— Халӗ пӑтӑ варрине 
пӗр пӗчӗк ҫӑмарта хурсан, 
аванччӗ...

Вӑл ҫакӑ сӑмаха ҫеҫ
каласса
кӗтеттӗм эпё.
Ҫитрӗ кӗтнӗ вӑхӑт! 
Ҫӳрен ута утлантӑм 
васкаса, 
хӑла ута та 
тытрӑм эпӗ хӑвӑрт.
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Кайса ярасшӑн 
эпӗ улӑха.
Сӑлтав та, кӑлтӑк тӑ 
Ҫук манӑн урах.
Атте пире каяарӗ:
— Курӑр-ха, 
кунтах лӑс пёк 
ҫӗкленнӗ ухлӗм курӑк!

Чултартӑм эпӗ 
хамӑн тӗлӗме.
Ман ӑслӑ шухӑш  
малтанӑх чееччӗ, 
пиччеҫӗм тё аттеҫӗМ 
тӗлӗнме
хама маттуррӑн 
кӑтартас килетчӗ.

Эп чаплӑ
пӗрхӗт ҫӑмарти ҫинчен 
хура ҫӗрле те 
питӗ шухӑшлаттӑм.
Ан пӑсӑлтӑр!
Ана ҫӑлкуҫӗнче 
Чи сивӗ
вӑрттӑн вырӑнта усраттӑм, 

Ана илсе
чупатӑп эп ҫулпа, 
шыв урлӑ,
шурлӑх урлӑ та сикетӗп, 
чуна ҫурас пекех 
хаваслӑхпа 
пырса ҫитетёп:
— Эпӗ килтӗм! -1- тетӗп.
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Хурам-й 
ӑмӑрткайӑк ҫӑмарти!
Ку килӗш пӑттине 
хисеп тӑвам-и?
Атте мана ҫилленчӗ:
— Лӑпӑрти!
Чипер калаҫ-ха, 
пепӗккем, тӑванӑм.

Тӑрлавсӑр сӑмаху 
ҫӗр амӑшне 
йӑпатнӑ пек куятармӗ, 
кӳрентерӗ.
Ҫиллентӗм эпӗ хам та 
аттене:
— Чӑваш йӑлисенчен 
кулмастӑп,— терӗм.

Атте, ахаллӗн 
ан тирке мана.
Пичче те куртӑрах!
Курса тӑр ху та! — 
Кӑтартрӑм пысӑк ҫӑмарта, 
ӑна
вӗри пӑтта 
чӑнах та хутӑм.

Пичче куҫ чарчӗ, 
хытӑ тӗлӗнчӗ.
Атте те ҫамрӑк ҫын пекех 
ҫуталчӗ.
Вӑл кивӗ шушкӑ 
илчӗ хӗвӗнчен, 
ҫуршар мана та, 
пиччене те пачӗ.
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— Сире ӗҫченшӗк 
юратса пама 
кӑна тахҫантанпах 
усраттӑм,— терӗ.
Сана, Якку,
ХайЛушӑн тай тума 
ман халӗ чун та, 
ас та ҫитеймерӗ.

Ачам, ху пулӑн 
ӑмӑрт пек хитре, 
вӗренӳре
инҫе вӗҫме ҫунатлӑ. 
Килтен ӑсанӑн 
эсӗ Чӗмпӗре, 
унта та ҫӳрӗн 
пӗкӗнми хӑватлӑ.

Атте антарчӗ 
пӑтӑ хуранне, 
ӑна пӗр чул ҫине 
лартса кӗлтурӗ.
Ун пӑшӑл-пӑшӑл 
вӑрттӑн сӑмахне 
эпир илтмен те, 
илтрӗ пулӗ турӑ.

Кёлтурӑм эп те.
Чаплӑ ҫӑмарта 
пире паринччӗ 
пӗрхӗт вӑй-хӑвачӗ!
Атте унпа
ҫӗр амӑшне кунта
пиллерӗ,
ҫӗр айне чиксе хӑварчӗ.
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Атте хӑй чунӗ 
ҫичӗ пӗлӗтре 
утса ҫӳренӗ евӗр 
хӗпӗртерӗ:
— Ҫӑра аксан та, 
юлнӑ-ха пире 
юмарт салмалӑх 
ылтӑн тулӑ! — терё.

Сахал пулсан та
пӗлчӗ савӑнма,
пур вӑрлӑха
пӗр хутаҫа пуҫтарчӗ,
хӗвел ансан та
ҫӑнӑх авӑртма
вӑл Сарӑ Ҫытӑр арманне
уттарчӗ.

Ёҫленӗ чух 
ирех сиксе тӑма 
Силпи ыйхи 
пире йӑвантаратчӗ, 
каҫ илемне 
ачаш чунпа туйма, 
куҫпа пӑхма та 
самантсем сайраччё.

Тавралӑхри кӗвве, 
саспа шава 
пӗр тӗлӗк витӗр ҫеҫ 
хӑлха илтетчӗ, 
тӑварлӑ ҫинӗ чух 
ҫӗрле ҫӑвар 
кунти шыва 
кайса ӗҫме чӗнетчӗ.
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Пичче те, эпӗ те 
ҫерем ҫинче 
пӗрре
каҫа ытарайми ларатпӑр, 
тепре
кӑвак тӳпе ялтравӗнчен 
куҫа илмесӗр 
месерле выртатпӑр.

Тёнчен шӑрши те пур, 
хитри те пур 
тумлам шывра, 
тӗпренчӗк тӑпрара та.
Вал чёррине, 
хускалнине 
куратӑп эпё 
халё хуранра та.

Пин ҫӑлтӑр 
тӳпере ҫеҫ мар, 
ҫӗрле
такан ҫинчи 
хуран тӗпне ӳкеҫҫӗ, 
унта
ҫап-ҫамрӑк сертепе пӗрле, 
cap уйӑхпа пӗрле 
сиксе вӗреҫҫӗ.

Ҫиллессӗр ҫутҫарталӑкра
кунта
мана утма,
выртма чипер пур вырӑн,
пур курӑк та, тӑр шцв та,
кайӑк та,
пур йывӑҫ та,
пур чул та
маншӑн ырӑ.
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Кунта вӗсемшӗн паллӑ пек 
ман ят.
Каяс килмест ниҫта та ман. 
Ан хушӑр!
Мана халь выҫӑ ялӑм 
туйӑнать 
усал юмах пек, 
тамӑк пек хӑрушӑ.

Атте килет 
тул ҫутӑлсан анчах. 
Шап-шурӑ ҫӑнӑхлӑ 
ҫири сӑхманӗ.
— Каясчӗ,— тет,—- 
пире кӗтсе мунча 
ирех шартлатё, 
тутланса пӑсланӗ.

Хёвел тухман-ха.
Киремет сӑртне 
пырса ҫитсен, 
анма тёке те чӑнкӑ.
Унтан пӑхса илсен, 
уяр чухне
тухатчӗ улӑм витнё ял 
чӑн-чӑннӑн.

Вал халь
тӗтре сӑхманӗ айёнче.
Ҫӳлте
йӑмра тӑрнашкисем ҫеҫ каҫӑр. 
Хускалнӑ халӑх.
Тутлӑ ыйхинчен 
вӑратнӑ питлӗх, 
ырӑ кун сунмасӑр.
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Ҫурхи идем чухне те 
савӑнмасть, 
кӗтет паян та ял 
инкек-синкеклё.
Ҫунать-и?
Йӳҫӗ тӗтӗм палкамасть. 
Эппин,
пӗри вӑрланӑ, хытӑ лекнӗ. 

6
Атте хуллен 
чараклӑ йӗркипе 
сӑртран анма 
урапана тӑлларӗ.
Лаша утланнӑ эпӗ — 
еиккипе
вӗҫме мана чӗнтерчӗ 
ял хыпарӗ.

Шыв урлӑ
лӗнчӗр-ленчӗр кӗпере 
силлентерсе 
Шалтикаса кӗретӗп, 
ута чаратӑп, 
халӑх кӗпӗрех 
:<ӗрленине, 

шавланине илтетёп,

Ҫынсем тури 
Чукмаркассинелле 
чупсах васкаҫҫӗ 
кӑшкӑрса пӗр харӑс:
— Евьен хӗрарӑм хӑй, 
ҫапах епле 
вӑрра вӗреннӗ, 
тупнӑ хуп-хура ӑе^..
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Нумай инке те карчӑк!
— Ай-тур-тур! —
сёрленине
илтсе пыруҫӑн,
ман чунӑма
ҫӗлен пекех хён-хур
сӑхма кёрсен,
аса илетӗп уҫҫӑн.

Мӑрса Палюкӗ 
ҫамрӑк ӑрура 
хӑйне ыттисенчен 
малта тытатчӗ.
Сӑнарӗ хӳхӗм пулнипе 
кӑтри
хум иртнӗ пек 
ҫамки ҫинче выртатчӗ.

Вёреннӗччӗ, 
уллах кил-ҫуртсенче 
йӗртермеллех 
«Нарспи» ӑста вулатчӗ, 
тата артистчӗ, 
халӑх ҫуртӗнче 
ялан Сетнер рольне 
анчах вылятчӗ.

Ун мӑшӑрӗ 
Евьенӗ те ун чух 
тумлам шывпа 
сыпас пекех хитреччӗ. 
Нарспи рольне вӑл, 
ҫутӑ ылтӑн чун, 
йӑл ялкӑшса вылятчӗ, 
тӗлӗнтеретчӗ.
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Вӗсем Иванова
юратнипе
ачисене
ят панӑ чип-чиперрӗн: 
Сентти ятлин 
cap ҫӳҫӗ амӑш пек, 
хӑй ашшӗ пек 
хура кӑтри Сетнерӗн.

Палюк пичче 
ялти пуянсене 
памарӗ куҫ уҫма, 
хытах хӗстерчӗ.
Ҫӳҫмет Еккимӗн 
вӑрттӑн тыррине 
вӑл тупрӗ те 
патшалӑха леҫтерчӗ.

Колчак килсе тухсан, 
сём вӑрманта 
хӗл сиввинче те вӑл 
вӑрах пытанчӗ, 
нихҫан манми 
вунтӑххӑрмӗш ҫулта 
Чапаев ҫарӗпе 
нӗрле ӑсанчӗ.

Вёри тӑхланлӑ 
вӑрҫӑ хирӗнчен 
килмерӗ хӑй, 
хыпарӗ килчӗ унӑн: 
Ёпхӳ енче,
Шуратӑл хӗрринче 
хӑй хӳхӗм, 
чунӗ паттӑр ҫын 
пуҫ хунӑ. л

132



Ун савнӑ арӑмӗ 
Евьен аппа 
епле вара
вӑрра тухма пултарнӑ? 
Аҫа ҫаптарнӑ пек 
ку хыпарпа 
чёре ман кӳтрӗ, 
ӳтӗм сивӗ тарлӑ.

Туйсем курма 
ял ҫӑкӑрлӑ чухне 
ҫӳретчӗ халӑх.
Пурччӗ ун телейӗ.
Вӑл килнӗ халь 
ҫынна хӗненине 
курса йӗрме-и, 
хёпӗртеме-и?

Аран-аран 
утать Евьен аппа. 
Чӑр-чӑр кӗпеллӗ. 
Кӑвакартнӑ питлӗ. 
Хӑйне те,
питлӗхе те патакпа
ҫапмассерен
янрать кивелнӗ питлӗх.

Ҫапмассерен 
йёрме пёлмест аппа. 
Хӑй упӑшки вилсен те 
хытӑ йӗрнӗ. 
Тайкаланать 
ем-ешӗл урампӑ, 
юлать таптаннӑ курак 
хӗрлӗ йӗрлӗ.
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— Э-эх! — 
Вӑрларӑн ҫӑнӑх-и е ҫӳп?
— Ы-х!
Килмест-и санӑн йёрессӳ те?—; 
питрен те,
кӑкӑртан та кӳп! те кӳп!
пырса ҫапаҫҫӗ
пур ухмах та сӳтӗк.

Евьен аппа ӳкет те; 
ҫӗр ҫинче 
ӑна йӑтаҫҫӗ, 
танкӑлт уттараҫҫӗ.
— Каллех тунатӑн-и? — 
ҫӑварӗнчен
лӑч-лач параҫҫӗ те 
шӑлсем катаҫҫӗ.

— Мана
Екким Палгокшӑн тавӑрать. 
Юри вӑл
ҫанӑх ман киле хӑварнӑ... 
Евьен аппа 
каласшӑн тӑрӑшать.
Чӗлхи юнланнӑ.
Йичӗсем хӑпарнӑ.

Кулать Ҫӳҫмет Еккимё: 
— Ха-ха-ха!
Этем антра-и!
Кам кайса пӑрахӗ? 
Пӗрчи те ылтӑн чуХ 
эп ҫӑнӑха 
ют килкартне 
кайса сапма, ухмаҫ-и?
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Тӑратӑп эпё 
ним те илтменҫи, 
анчах илтетӗп.
Вӑрттӑн ҫеҫ пуплеҫҫӗ:
— Екким хӑй мар, 
ун сутӑнчӑк тарҫи 
пӑрахнӑ,
Евьене тыттарна,— теҫҫӗ.

Хӑйсем те чухӑн, 
чухӑн этеме 
ку мӑшкӑлран 
ҫӑласчӗ халь хастаррӑн! 
Вӗсем Екким патне 
кивҫен илме 
ҫӳреҫҫӗ тилмӗрсе.
Хӑйсем мӑнтарӑн.

— Ы-ых!
Апла эппин, Екким ҫине 
инкек тиесшӗн-и? 
Пёлетпӗр хамӑр!
Пёр харӑс
иккӗн-виҫҫӗн ҫапнипе 
йӑванчӗ юн хӑсса 
Евьен аппам&р.

— Ҫулпуҫӗ Ленин, 
ку хӗнӳ ҫинчен 
пӗлсен, сире, 
ялйышӑмсем, мӗн тейӗ? 
Кӑштах вӑтанӑр! —• 
халӑх хушшинчен 
ҫунса пек кӑшкӑрчё 
Ҫерҫи Ваҫлейӗ.
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— Куратӑр-и? — 
вӑл сулчӗ аллипе.— 
Курасшӑн мар-и?
Куҫӑрсем юлхав-и?
Сире ӑса кӗме 
чӗнсе ҫилпе
вӑл вӗлкӗшет
чул ҫурт ҫинче совет ялавё,

Ун паттӑр упӑшки 
Палюк ӑна 
хӑй тӑкнӑ
хӗрлӗ юнӗпе пӗветнӗ, 
сире, тӑванӑмсем, 
пур пуяна 
пӑчӑртаса тытма, 
пӑвма вӗрентнӗ.

Екким хӳрешкисем 
Ваҫлей ҫине 
пӑхса илеҫҫӗ 
вӑкӑрла куҫ айӗн:
— Вӑрра вӗрентнӗ вӑл 
хӑй арӑмне.
Ана ан тив,
вӑрра эс ху та кайӑн.

Мёнпур сасса та 
хирӗҫ кӗрешсе 
Ваҫлей пичче каларӗ:
— Вӑрӑ хӑвӑр!
— Итле-ха, халӑх! — 
кӑшкӑрчӗҫ лешсеад.
— Хӑйне хӗнес!
Ватас!
Хӑйне суд тӑвӑр!
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— Эп — хам салтак. 
Салтак мӑшӑрӗпе 
пӗр айӑпсӑр вилсен, 
ку — ман телейём. 
Унччен сире 
чикесчё сенёкпе! —* 
хурланчӗ ҫилленсе 
Ҫерҫи Ваҫлейӗ.

Куҫҫулӗ витёр 
пӗтӗм таврана 
пӑхса илсе, 
вӑл лешсене юнарё:
— Хӑрамӑп эп, 
пӗлтерӗп Ленина: 
ку, тёйӗп,
мӑшкӑл, вӗлерӳ хыпарӗ.

Евьен аппа:
— Тав! — терӗ халӑха, 
хӑйне вӗлернӗшӗн 
хаяр пиллерӗ:
— Хӗрхенӗр,
ан хӑварӑр тӑлӑха 
ачасене,
халех вӗлерӗр! — терӗ.

Сетнер тӑратчӗ 
халӑх айккинче,
Сентти те
хӑраса тӑр-тӑр чӗтретчӗ.
Пур ҫын та пӑрӑнатчӗ
вӗсенчен,
пыма ача-пӑча та
именетчӗ.
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— Ачасене те халь 
манпа пёрле 
вёлерёр! — тенинчен 
зёсем хӑрарёҫ,
Пахча ҫатанӗ урлӑ 
хирелле 
тарса пытанчӗҫ 
иккёш те пёр харӑс.

Евьен аппа хитреччё.
Ялёпех
ӑна савса
Нарспи ят панӑ,
анчах Ҫӳҫмет Еккиме
хушнипе
масар карти хыҫне 
ӑна пытарнӑ.

Мана та,
Сенттие те Сетнере 
ҫын ҫук чухне 
масар ҫинче хӑрушӑ, 
ҫапах эпир ҫӗрле 
сӗм-тӗттӗмре 
унта каймарӑмӑр 
ахаль пуш-пушӑ.

Ҫурса петернӗ 
кӗпепе кӑна 
Пытарнӑ аппанӑ 
выртма сип-сивӗ.
Тӑпри ҫине ҫерем хурсан, 
ӑна
ӗҫме сапатпӑр 
пӗр чӗрес ҫӑл шывӗ.
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Ан яр, аппаҫӑм, 
чир-чӗр ял ҫине, 
ем-ешӗл ҫеремпе 
пёркен те витӗн!
Чӗрӳ ҫилленнине, 
вӑл ҫуннине 
пусартӑр пирӗн шыв, 
анса ҫӗр витӗр.

7
Евьен аппан 
йӗкреш ачисемпе 
ҫӗрле те, ир те 
эпӗ шӑкӑл-шӑкӑл 
калаҫнипе
хама туяттӑм пиччӗш пек, 
вӗсем ялта
ан курччӑр теттӗм мӑшкӑл.

Вӗсем элчел пурти 
чӗр йывӑҫран 
касса хӑварнӑ 
ик ачаш туратчӗ.
Вӗсем валли 
сӗткен тупасчӗ ман, 
тымарлӑ ырӑ йывӑҫ пек 
пуласчӗ.

Епле пуЛйй те 
пӗчӗк чунсене 
парасчӗ ман 
чӗре сури апачӗ.
Ҫитместчӗ хамӑра, 
ҫапах анне 
хӑш чух юр-вар та 
ҫӗрулми паратчӗ.
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Вёсем айван-ха, 
ҫиччӗре анчах.
Ун чух ху ӑсупа 
мӗскер тӑватӑн?
Чӗртеттӗм эпӗ 
килӗнче вучах, 
кӗпе-йӗмне те 
сӗлтӗпе ҫӑваттӑм.

Утҫи пуҫланчӗ, 
пирӗн халӑха  
картарчӗ вӑл 
эрнелӗх шурӑ чатӑр. 
Ҫап-ҫамрӑк ушкӑн 
тухрӗ улӑха, 
унпа пӗрле 
ватти те, ачапча та.

Пурин ҫинче те 
улача кӗпе 
ирпе кирек ӑҫта та 
кӑвакарчё, 
сунтал ҫинче 
ҫава туптанипе 
вӑрман та, ту та 
хирӗҫ сасӑ пачӗ.

)
Хӑй выҫӑ чух та 
аптраман чӑваш 
эхлетрӗ,
куҫӗнчен вӑл вут кӑларчё, 
вара
вӑшик-вӑшик! те вӑш! та ва1ы! 
ҫулса паккус ҫумнё 
паккус хӑварчӗ.
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Ман вӑй ҫулмалӑх 
ҫукчӗ шӑнӑрта.
Пуҫ каҫӑртсан та 
эп ун чух ачаччӗ.
Шыва яраттӑм 
пӑралук вӑлта.
Хӑш чух кутан,
хӑш чух кӗркке хыпатчӗ.

Эп хытӑ кӑшкӑрсан, 
ман сӑмаха 
ҫыран та, вар та 
виҫӗ хут калатчӗ.
Мана пур япалан 
илтме хӑлха, 
туйса тӑма
чун пуррӑн туйӑнатчӗ.

Мана хёрхеннӗ пекчӗ, 
ҫавӑнпа 
чулна та эпё 
туе пек калаҫаттӑм, 
вӑл ӑслӑ пек, 
пуплеттӗм куккукпа, 
хам ӗмӗр тӑршшӗне 
унран тӗпчеттӗм.

— Миҫе ҫул ҫитӗ 
сарӑ Сенттие?
Нумай-и ҫул 
хура кӑтра Сетнерён? — 
Пӗр харӑс марччӗ, 
уйрӑмӑн, чее 
ыйтаттӑм эпӗ 
куккукран пӗрерӗн.
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Уяр пулсан та, 
улӑх нӳрӗпе 
сывлатчӗ ҫӗр, 
ҫӗрле тӗтре тухатчӗ. 
Апла, эппин, 
типмен хӑй пырӗпе 
Силпи куккукӗ 
вӑрӑм авӑтатчӗ.

Кирек хӑҫан та вӑл, 
унран ыйтсан, 
сунатчӗ ӑрӑскал та 
вӑрӑм ӗмӗр.
Яла пӗр эрнерен 
хаваслӑ таврӑнсан 
ылхантӑм эп:
— Пуҫне, аҫа, ҫап, ҫӗмӗр!

Лаша ҫинчен ансан, 
сӑхманӑма
ҫерем ҫине пӑрахрӑм та
хӑвартӑм,
йӗкреш ачасене
кӗрсе курма
тусанлӑ пит-куҫа ҫуми
уттартӑм.

Пӳрте эп кӗтӗм.
Тӑлӑх та тискер. 
Килкартинче те 
хыпӑнса ҫӳрерӗм^
— Эй-эй!
Авук, Сентти!
Авук, Сетнер! — 
темле те кӑшкӑртӑм* 
сас-чӳ илтмерӗмЛ
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Мана никам та 
хирӗҫ чӗнменрен 
ман шиклӗх ҫукчӗ, 
шухӑш йывӑр марччё, 
тухса кайма тӑраттӑм. 
Нӳхрепрен 
сасартӑках
Сентти пуҫне кӑларчӗ.

Кӑлкан хуххи пек 
сарӑ ҫӳҫӗ ун 
тӗл-тӗл тусанлӑ, 
пылчӑклӑ, хураччӗ, 
ун пичӗ те, 
унта пёр пӗрчӗ юн 
тӑрса юлман пек, 
путӑк та ырханччӗ.

Мана куҫран 
чӑрр пӑхрӗ те ача, 
кӳтсе хурланчӗ вӑл, 
анчах йӗрмерӗ:
— Хӑрарӑм, 
кӗтрӗм эп сана анчах, 
кунта нумайранпа 
пытантӑм,— терӗ.

— Сетнер ӑҫта? — тесен:
— Вӑл ӗнтӗ ҫук.—■ 
Сентти именчӗ, 
хӑлхаран пӗлтерчӗ:
— Тутью парасшӑн пек 
Хура Танюк
пире хӑй чӗнчӗ, 
хӑй пӳртне кӗрттерчӗ.
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Хӑй кулнӑ пек пулсан та, 
куҫӗнчен 
пӑхатчӗ ман ҫине 
cap шӑллӑ йытӑ.
Вӑл алӑк ҫекӗлне 
ҫаклатиччен 
вӑй ҫук чухне те 
тартӑм ҫил пек хытӑ.

Кив тёпсакай 
хупахӗ айӗнче 
эп хам выртсан та, 
чун выртасшӑн марччӗ. 
Мана Сетнер 
йӗрни те илтӗнчӗ, 
мана чӗнни те 
чӗрене кастарчӗ.

Унта ҫӗр каҫрӑм эпӗ.
Ирхине
Танюк
хӑй пӳрчӗ умӗнче тӑратчӗ, 
ялйыш вӑраниччен 
хӑй ҫӗҫҫине 
ҫӑватчӗ,
ҫӗтӗк-ҫатӑкпа шӑлатчӗ.

Ку хыпара, 
пиччеҫӗм, эсӗ ман, 
сӑмах ан уҫ 
ялта ҫынна пёрне те. 
Хура Танюк 
хама та пусасран 
хӑранипе
йёретёп тёлёкре те.
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— Ш арламӑп,— 
терӗм эпӗ,— ан хӑра,— 
хам Сенттие тёк пек 
ансат ҫӗклерӗм.
Манас тесен те, 
манӑн шухӑшра, 
унта хӑй кӗнӗ пек,
Танюк ҫӳрерӗ.

Ялта сӑмах 
нумайччӗ ун ҫинчен.
Екким пекех,
Танюк—Ҫӳҫмет таврашӗ. 
Арлан пекех 
усал хӑй йӑхӗнче 
пуйма пӗлмен те 
юрлӑ пулнӑ ашшӗ.

Ку ҫамрӑк чух 
вӑрра вӗреннипе 
мул пухнӑ,
капӑр ҫурт та хӑвӑрт лартнӑ, 
хурах эшкерӗ 
пысӑк пулнипе 
тӑр-кӑнтӑрла та 
халӑха хӑратнӑ.

Ҫапах та шӑллӑ халӑх 
сӗм-хура ҫӗрле 
ӑна тытса
хуппа ҫыхса вырттарнӑ, 
ун шӑммине 
вӑл ватнипе пӗрле 
хаяр ӑсне те 
пуҫӗнчен кӑларнӑ.
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Ку катӑк ӑслӑ ҫын 
килте хӑйне 
кӑтартнӑ
катӑк пуртӑ пек хӑрушӑ. 
Мӗнпур килйышӗ 
тарнӑ инҫене, 
юлман пӗр йытӑ та, 
ҫурт юлнӑ пушӑ.

Танюк
кипек тултарнӑ пек пуҫа 
усса антарнӑ та 
ӗҫке те путнӑ, 
йӑлтах ҫӗрне те 
сутнӑ лавккаҫа, 
кайран тарҫа кӗрсе 
хӑйне те сутнӑ.

Танюк
Якур лавккаҫӑ патӗнче 
хӑй ватӑ чух 
хуралҫӑра тӑратчӗ, 
хӑй ӗлӗк
лартнӑ лапчӑк мунчинче 
мунча иййи пекех 
пӗччен пурнатчӗ.

Мӗн илӗ вӑл 
лавккаҫӑ ҫуртӗнчен? 
Унта —
хӑмач ялавлӑ ял Совечӗ. 
Вӑл йытӑсем 
тытса пусни ҫинчен, 
вӑл ҫын марри ҫинчен 
хыпар ҫӳрегчӗ.
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Вӑл ӑслӑ чух та 
кӑнтнӑ ҫынсене, 
хӑй сӳтӗлсен те вӑл 
чунне уртарнӑ.
Хӑйсем килмен 
Хура Танюк патне, 
йӗкрешсене
хӑйсен выҫҫи кайтарнӑ.

Йӑпатрӑм Сенттие:
— Эс ан хӑра!
Танюк ухмах та ватӑ..
Эпӗ вӑйлӑ! — терӗм, 
ӑна ӗҫ хыҫҫӑн 
хутнӑ мунчара 
хам ҫурӑм,
ҫапрӑм милӗкпе чиперрӗн.

Кивви пулсан та 
тӗрӗллё кӗпе, 
хӑмач пир йӗм те 
тӑхӑнтартӑм, 
хама
элчел телейӗ килнӗ пек, 
лӑшт кайрӗ чунӑм, 
савӑнса лӑплантӑм.

Пыра-киле 
Сентти те хӳтлӗхре 
пулмарӗ i ■
ӗлӗкхи пекех имҫнчӗк, 
йӗмерӗ, i.iy -Ӑ 4 • _
аташмарё тӗлӗкре, s г 
кӑштах пулин те ' : t * 
йӑл кулма вӗренчӗ.
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Якатрӑм ун валли 
патак лаша.
Сӑрланӑ пуҫӗ 
каҫрӑлса тӑратчӗ. 
Кёнекери
Сентти пек ахрашса 
ман пӗчӗк тусӑм 
урамра чупатчӗ.

Хӑй йӑтнӑ 
хуп-хура тусанӗнче 
вӑл сикнӗ чух 
тӗнче хускалнӑ тейӗн. 
Лерен,
пасар урамӗ енӗнчен 
юланутпа
килет Ҫерҫи Ваҫлейӗ.

Вӑл чуптармасть. 
Пырать вӑл урампа. 
Тухса курманччӗ 
ку чухне яла вӑл.
Чён чӗлпӗр тытнӑ 
сылтӑм алӑпа, 
сулахайра 
вӗҫет хӑмач ялавё.

Вӑл чарӑнса
пӗр авӑк тӑп тӑрать,
тӑрать те
хытӑ кашкӑрать хӑй:
— Эй, ырӑ халӑх, 
хамӑр суд пырать. 
Пуянсене
чарма тапать пирте вӑй.
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Пурте!
Пурте!
Ватти те ҫамрӑкки
суда,
суда,
суда
халех тӑрса уттарӑр!
Совет саккунёпе 
совет йёрки 
ҫук ҫынсене 
хӳтленине ӑнланӑр!

Йыхрав илтме 
кирлех чанках хӑлха, 
чупма — ура.
Эпир ҫакна пӗлетпӗр.
Сентти те, эп те 
хӑпнӑ халӑха 
куратпӑр,
ыткӑнатпӑр тёпӗр-тепӗр.

Кунта пулатчӗ 
эп астӑвасса 
темле хӑватлӑ 
акрамат пасар та, 
анчах нихҫан та 
халӑх пухӑнса 
килменччӗ
кун пек хӑвӑрт та сасартӑк!

Малтан пӗлсе тӑрсах 
кантур умне 
пӗренесем пухса 
купа хӑпартнӑ, 
хӑма урай пек 
сарнӑ ун ҫине,
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сётел те пур,
нумай пукан та лартнӑ.

Эп палламан 
таҫти этемсемпе 
унта
ял ҫыннисем те курӑнмаҫҫӗ. 
Купа ҫине 
милици ертнипе 
Еккимпеле Танюк 
тухса тӑраҫҫӗ.

Екким ларасшӑн мар 
пукан ҫине:
— Мана
ҫынҫиен ҫумне-и? — терӗ, 
вӑл вӑкӑр пек пӑхса 
хӑй кӗпине 
чӑр-чар ҫурса пӑрахрӗ, 
ӗсӗклерӗ.

— Пуҫ ус та 
хӑвӑн айӑпна ан тун! 
Ҫынсен вӑйне ҫинишӗн 
халь саккун 
каҫармӗ! —
кӑшкӑрчӗ Ҫерҫи Ваҫлейӗ.

Кӗрлерӗ пӗтӗм халӑх
ҫиллипе,
пӗр сасӑ
теприне пӳлсе хупларӗ:
— Хура чунна 
ҫӑваймӑн куҫҫульпе!
— Кам Евьене вӗлерчӗ?
— Эсӗ мар-и?
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Кӗрлев йӗри-таВра, 
мӗнпур енче 
пурин те пӗвӗ ҫӳллӗ, 
пуҫӗ каҫӑр.
Хама хӗстернӗ 
халӑх хушшинче 
тӑратӑп эпӗ 
куҫсӑр та хӑлхасӑр.

Хӑпартӑм эпӗ 
йывӑҫ тӑррине, 
суд умӗнчи 
сӗтел ҫине тинкеррӗн 
пӑхатӑп та 
куратӑп ҫын пуҫне, 
урисене...
ВӗсеМ пурте Сетнерӗн.

Пуҫ ҫаврӑнчӗ.
Тапать чӗре.
Мана тавралӑх 
курӑнчӗ пуҫхӗрлё.
Ан куртӑр куҫ! 
Ачасене — пире 
вӑштах, 
пӗр пӗрчё ҫеҫ 
хаваслӑх кирлӗ.

8
Анне хӗлле 
ятлатчӗ шур юра, 
хӑна пек
хӗвеле кӗтсе тӑратчӗ. 
Хӗвел те
хытӑ пӑхнӑ вӑхӑтра 
усал иккен, 
чараксӑр ун хӑвачӗ.
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Куллен вӑл 
урӑм-сурӑм хӗртнипе 
шыв чакрӗ,
тӗпренсе тӑрать ҫыранӗ, 
тӑпра та
вучахри вӗри кӗл пек
ҫунтарнипе
пиҫет ура тупанӗ.

Шывран туртса 
кӑларнӑ пула пек, 
сывлать ҫерҫи те.
Ш ӑрӑх, питӗ шӑрӑх. 
Ҫавраҫилсем 
хура юписемпе 
ҫӳретчӗҫ
вӑр-вар варкӑшса хир тӑрӑх.

Тӑр-кӑнтӑрлах 
таҫтан каҫ килнӗ пек, 
кӑвак тӳпе те, 
ял та хуралатчӗ, 
ӳпке тусан ҫӑтса 
сывланипе 
кайран та халӑх 
пылчӑклӑ суратчӗ.

Хӗвел пӳрленнӗ 
пӑсӑк куҫлӑ пек 
сӗм-тӗттӗм йӳҫӗ 
сывлӑшра пӑхатчӗ, 
вара килетчӗ 
халӑха инкек, 
сӳлетчӗ чун, 
сехре хӑпса тӑратчӗ.
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Ҫӗр кӳкӗрт пек типсен,
ҫӗрле
тӗтре тухмастчӗ, 
сывлӑм та ӳкместчӗ, 
анне ҫапах 
вӑрҫмастчӗ хӗвеле, 
ӑна вӑл
асӑнма та именетчӗ.

Хӗвел пӗрре усал, 
тепре маттур.
Вӑл ӗлӗкрен 
чӑвашшӑн турӑ пекчӗ.
Анне калатчӗ:
— Ун енне ан сур!
Утне ӳпне ҫӑпан 
кӑларӗ,— тетчё.

Ана ҫынсем 
тархасщӑн пуҫ пӗксех 
кӗлтунӑ хыҫҫӑн 
чир-чӗр пулмӗ,
ҫумӑр ӳкӗ. ’
Ялйыш шӑпланчӗ, 
ҫулленхи пекех 
кӑҫал тумарӗ 
ырӑ ҫумӑр чӳкӗ.

Пӗлмерӗ
выҫӑ халӑх ним тума.
Кам халӗ ҫӑнӑх та 
кӗрпе пуҫтарӗ?
Уйчӳк вӑрманӗнче
ҫисе ларма
кам выльӑх парӗ?
Кам ӑна пустарӗ?
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Тухман-ха халӑх 
тёшмӗш тӗнчинчен, 
ӑна вӑл халӗ те 
хытах ӗненнӗ: 
ҫӗр типсенех 
хӑйсен тӑван килне 
пур вилнӗ ҫын та 
килнӗ те иленнӗ.

Чунсем пӳртре 
лараҫҫӗ лӑк-тулли, 
хӑйсем куҫа 
нихҫан та курӑнмаҫҫӗ, 
Кӑҫал, чи выҫӑ ҫул, 
хӑйсем валли 
ҫиме апат,
туртма табак ыйтаҫҫӗ.

Пӗр намӑс та пӗлми 
куллен чыхма 
юрать-и чунсен?
Вӗсем юлхав-и? 
Кутран тапса 
пурне те кӑларма 
ирттермелле иккец 
сӗрен уявӗ.

Ялти чи ватӑ халӑх
хущнипе
эпир, ача-пӑча,
сиккелекенччӗ,
хапхасене
хӑва хулӑсемпе
ҫапса та,
ҫухӑрса та иртекенччӗ.
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Хӑй маса|эне 
ӑсантӑр килнӗ чун!
Пур чир те тартар, 
халӑха ан тивтёр!
Эпир шӑлтӑрмапа 
хӑратнӑ чух 
шыв сирпётсе 
иртеттӗмӗр ял витёр.

Эпир ял хыҫӗнчи 
ҫерем ҫинче 
вучах чӗртеттӗмӗр. 
Вут-ҫулӑм урлӑ 
сиксе каҫсан, 
илемлӗччӗ тӗнче, 
иртсе каятчӗ пек 
инкек те хурлӑх.

Кӗрпе те,
ҫӑмарта та ҫуккипе 
ялйыш
сӗрен пӑтти тӑвас темерӗ, 
ҫӳлти туррисенчен 
шикленнипе, 
шуйттансенчен 
именнипе ҫӳрерё.

Ялта малтан пӑш-пӑш, 
кайран ҫил пек 
тухса килтен киле 
хыпар ҫӳрерӗ:
— Евьен тӑван ялнё 
ҫилленнипе, 
ун чунё халӗ 
вупӑр пулнӑ,— терӗ.
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Вӑл чарнӑ имӗш 
ҫумӑра ҫума,’ 
ӑна вӑл
хамӑр хирсенчен тустарнӑ,
тата Сетнер ачишӗн
тавӑрма
ачасене ертме
вӗри чир сарнӑ.

Вилсен те имӗш 
ҫылӑхлӑ ӳтне 
темле ҫынсеМ 
ҫӗрле чавса кӑЛарнӑ, 
ылханлӑ
унӑн кӑкӑр шӑммиие 
юман к т а  ҫапса 
каллех пытарнӑ.

Кӑна пӗлет пулин те 
пӗтем ял
сӑмах хӑй вӑрӑ пеК 
хуллен ҫӳрерӗ.
Ман атте:
— Пӗлесчӗ сан сахал. 
Чӗлхӳ шӑл хушшрнче 
шӑп вырттӑр,— терё,

Этем шырарё 
айӑп хӑйӗнче, 
вӑл кӳршӗ-аршинче те 
айӑп курчӗ, 
хӑй ӳкӗнсен те, 
юлчӗ чӗринче, 
чунне кӑшларӗ 
хуйхӑ-суйхӑ хурчӗ.
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Мемме ыйтать 
хӑй выҫӑ вӑхӑтра 
мӗнпур усал-тӗсел.
Итле те тарӑх!
Юсман ҫиесшӗн 
йӗрӗх ҫырмара, 
шыври хӗрт-сурт 
ҫиесшӗн тутлӑ турӑх.

Тӑрант-ха вӗсене!
Тавралӑхра
шуйттанлӑ,
пёчӗк турӑллӑ пур вырӑн. 
Пыра-киле 
ҫӗнтерчӗ пур турра 
усал турри.
Вӑл — выҫӑ хырам.

Ҫапмарӗ вӑя.
Ҫӳретрӗ вӑл хӑйнӗ 
килтен киле.
Ҫапла ку вӑйлӑ турӑ 
ял масарне 
ун анлӑ кӑкӑрне 
вёр-ҫӗнӗ хӗрессем 
лартса тав турӗ.

Ыраш шӑрки 
халех тухасшӑн мар. 
Пулас тырра кӗтме 
кунсем инҫеччӗ. 
Пурин чунне 
шантаракан хыпар 
ҫӳретрӗ ял, 
ӑна вӑл хӑй ӗненче.
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Хыпар:
— Ку выҫлӑха ҫӗнтёрейёй 
этем пур,— терё,—■ 
халӑха хёрхеннён 
ялтан яла кёрсе 
ҫӳрет иккен 
хӑй Ленин, 
аслӑ Ленин, 
пирён Ленин,

Портречё
пирён ял Советёнче 
хӑй кепкине 
алла тытса тӑратчё.
Хӑй ҫӳллӗ марччӗ, 
халӑх хушшинче 
ытти этемсемпе 
пӗртан вӑтамччӗ.

Анчах ман урӑх шухӑш  
пурччӗ ун ҫинчен.
Вӑл пӗлӗт ҫӳллӗш 
курӑнса килетчӗ, 
ҫич-сакӑр
пысӑк вӑкӑр тирӗнчен 
ҫӗленӗ атӑпа 
утса ҫӳретчӗ.

Вӑл пирӗн халӑх 
кӗвенте текен 
ялтравлӑ
виҫӗ ҫӑлтӑра илетчӗ, 
пире сехмет те 
выҫлӑх сӗнекен 
буржуйсене 
кӗвентепе хӗнетчӗ.
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Вӑл чӑн мӗнли ҫинчен 
ял халӑхне 
шкулта
Варвара Ҫитрӑвнӑ калатчӗ, 
вӑл калаҫма 
хӑш чух анне патне 
хӑйматлӑх тусӗ пек 
килсе ларатчӗ.

Вӑл ӗлӗк
Чӗмпӗрти чӑваш шкулне 
пӗтернӗ,
илнӗ вӗрентекен ятне те, 
унта тӗл пулнӑ 
Ленин ашшӗне, 
ӑна хӑйне те, 
унӑн пиччӗшне те.

Пӗрре
Варвара Ҫитрӑвнӑ килсен, 
Сентти ыйтса пӗлесшӗн 
вӗтеленчӗ.
— Ача чухне, 
кайран та ҫитӗнсен 
Ильич
чӑваш щкулне килсе ҫӳретчӗ.

Сентти мана 
хай ҫавӑтсах лартать 
каска ҫине 
канаш тӑвасшӑн:
— Мана, пичче,
пӗр ҫул туртса тӑрать. 
Пӗлетни, эпӗ аякка каясшӑн.
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Хӑй аслӑ Ленин 
хамӑрӑн яла 
килет-и? — терӗм, 
кӗтрӗм-кӗтрӗм эпӗ.
Ана курасчӗ 
ӑшӑ чух ҫулла.
Пичче, мӗнле пек?
Ун патне ҫитеп-и?

— Тӑхта-ха, шӑллӑм, 
вырӑсла пӗлместӗн-ҫке. 
Мускав
хӑй чӗлхипе мӗн тейӗ?
— Пӗлменнипе 
тухать-и ман тинке! 
Пулмасть-и
йывӑр ҫул ҫинче телейӗм? 

Мана,
мӑнтарӑн тӑлӑх-турата, 
ӑнланӗ Ленин.
Вӑл мана хӗрхенӗ.
Вӑл ӗлӗк 
Чӗмпӗрти шкулта 
чӑваш ачисемпе 
пӗрле ҫӳренӗ.

— Таван ялсем 
Варвара Ҫитрӑвнӑ 
сана пӗлет,
сана мухтать вӑл,— тейӗп,
сан килйышна
тата хӑвна
чӑвашсенчен
салам каларӗ,— тейӗп.
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— Варвара Ҫитрӑвнӑ 
хӑй ятӗнчен
ҫыру ҫырса ямасть-ши? — 
терӗм эпӗ.
— Аюк!
Хыпар ан кайтӑр ман ҫинчен, 
ача-пӑча
ан чуптӑр тӗпӗр-тепӗр.

Варвара Ҫитрӑвнӑ, 
хӗрхеннёскер, 
хӑй кайнӑ чух 
пире хавас сиктерчӗ, 
парса хӑварчӗ 
ҫӑмарта пӗрер, 
тата пӗрер
ҫемҫе куймак-икерчӗ.

Ана эп хам 
кучченеҫе парсан,
Сентти татах та 
хытӑ хӗпӗртерӗ:
— Ку вӑрӑм ҫул ҫинче 
тӑрантайсан,
мана Мускав 
хӑех тӑрантӗ,— терӗ.

Вӑл сырчӗ ҫӑпата, 
хӑйпе пӗрле 
оӑхман илсе 
хул хушшине хӗстерчӗ, 
ялтан ик ҫухрӑм 
станцирен ҫӗрле 
ахаль таварнӑй 
поездпа вӗҫтерчӗ.

II. Я. УхсаЯ. Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм. 1 6 1



Тӑватӑ шурӑ 
сурӑх путекки 
эп Киремет-Ту 
тӑрринче пӑхатӑп.
Хӑйсем ҫӳреҫҫӗ те, 
вӗсем пирки 
ман шухӑш ҫук.
Пӗр чул ҫинче ларатӑп.

Пӗр шухӑш  
халӗ ҫавӑрать пуҫа.
Килет
Утей вӑрманӗ урлӑ ҫумӑр. 
Лерен
ҫеҫенхирсем ҫинчен куҫса 
шӑваҫҫӗ пӗлӗтсем 
хура та хӑмӑр.

Чӑнах та вӑл пулсан, 
ман туррӑма 
чӗркуҫленсе каласчӗ:
— Эсӗ аслӑ!
Унтан ыйтасчӗ 
ҫумӑр ҫутарма 
ыйткалакан пек 
тилмӗрсе тархаслӑн.

Пӗлместӗп кӗлтума. 
Пуҫҫапрӗ ял,
Анчах ҫӳлти турри 
хӑнк та тумарӗ.
Пире тӑрантарма 
хирте кӑҫал 
чылайранпа 
йӗпе-сапа пулмарӗ.

9
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§п шурӑ чуя ҫинчей 
пӗр шухӑшпа 
сиксе тӑратӑп, 
ҫумӑра чӗнетӗп:
:— Пиншер пичкеллӗ 
Сиплӗ шывупа 
кил эсӗ!
Эп сана кунта кӗтетёп.

Хама ҫуратнӑ 
халӑх ячӗпе 
калатӑп йӑлӑнса:
— Эй, ҫумӑр, чашкӑрт! 
Унччен юнтарнӑ 
^умӑр иртнӗ пек, 
ан сирӗл пӑрӑнса, 
ан ирт-ха хӑвӑрт!

Эпир хӑрамӑпӑр. 
Вӑй-хал хушса 
кунта кил эсӗ, 
аслати кӗрлӳҫӗн 
ҫапса ҫунтар 
чир тулнӑ сывлӑша, 
ӑна ӗнтсе чуптар 
ун витӗр ҫиҫӗм!

Ачасене хӗрхен.
Хӗн вӑхӑтра 
эпир ҫуралнине 
пӗл эсӗ, ҫумӑр!
Пуласчӗ пирӗн 
тутӑ пурнӑҫра 
хитре ӳт-пӳллӗ, 
йӗтӗр пек чӑп-чӑмӑр.
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Чылай ман тантӑш  
выҫлӑх хирнипе, 
чирпе те вилнине 
ан ман-ха эсё,
Куратӑн-и,
масарӑн, вӑрҫӑ иртнӗ пен, 
нумай тин лартнӑ 
ҫӗнӗ шур хӗресӗ.

Шӑваҫҫӗ пӗлӗтсем 
эп кӗтнӗ лек, 
вӗсем ӗне пек 
каҫӑр мӑйракаллӑ, 
шывпа ытла тулса 
кӳпченипе 
тӑраҫҫӗ чӗччисем 
пурин те паллӑ.

Хӑй ҫумӑр кӗрлесе, 
хӑй хӑватне 
вӑл йӑлтӑр
ҫиҫӗм ҫиҫтерсе хушсассан, 
ҫилсем пур пӗлӗтӗн 
чӗччисене
сӑваҫҫӗ чар-чарлаттарса 
хавассӑн.

Пӗрремӗш аслати 
кӗрлесенех 
тӑват путек те 
тӑрӑс-тӑрӑс тарчӗ. 
Мана ту тӑрринче 
пӗр пӗчченех 
ҫанталӑк хӑй 
тытса чарса хӑварчӗ.
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бйксе ҫӳретӗп эп.
Ҫу, ҫумӑр, ҫу!
Шывна сыпсан, 
ҫӗклемӗ ҫёр хӑвачё.
Вара ӗне пире 
хыптарӗ ҫу, 
уй-хир тыттарӗ 
ҫаврака кулачӑ.

Ку ҫумӑр килчӗ 
эпӗ чӗннипе, 
вӑл питӗ ырӑ 
вӑрҫӑ пек ҫӳрерӗ, 
етре пекех
шултра тумламсемпе 
кӳпкерӗ выҫлӑха, 
чире хӗнерӗ.

Кӗпе те, хам та 
лачӑкам йӗпе, 
ӳт-тир те кӑвакарнӑ, 
сывлӑш сивӗ 
пулсан та;
хамӑр халӑхӑн телейӗ пек, 
чуна вёрилентерчӗ 
ҫумӑр шывӗ.

Шӑнса тӑратӑп эп 
оара уран.
Сехре хӑпмасть, 
аҫа шарт-шарт ҫапсан та. 
Мана вӑл тивмӗ халь 
ҫара пуҫран.
Эп хам тивмен, 
ҫынна ҫапман нихҫан та.
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Ытла вӗрет пулсай 
хаяр ҫилли, 
ара, Екким килне 
ҫапса ҫунтартӑр.
Мана вӑй патӑр вӑл 
вёҫев валли, 
сӑваплӑ асамйт 
кӗперӗ картӑр!

Кӗпер пирки ҫӳретчё 
пёр юмах, 
ӑна атте те 
каласа паратче.
Ун айӗнчен
чупса тухсассӑнах
пулса тӑрать
ватти те ҫамрӑк каччӑ.

Ун чух мӗн кирле 
вирлӗ шухӑша, 
ҫав пулӗ
хӑвӑрт та чиперрӗн. 
Мана шап-шурӑ 
урхамах лаша 
тупса паринччӗ 
асамат кӗперӗ.

Лӳшкёртрӗ ҫумӑр 
таврари ҫӗре, 
ӑна вӑл
хытӑ какӑртсах шӑварчӗ, 
хӑй кайнӑ чух 
эп кӗтнӗ кӗпере 
Силпи улӑхӗнче 
чӑнах та карчӗ.
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Эп каҫӑртса 
тытатӑп кӑкӑра.
Эп мар,
хӑй тӗллӗн манӑн ик ура та 
ҫулпа та ҫулсӑр чупнӑ чух 
умра
сенкер кӗпер, 
кёпер анчах куратӑп.

Ман хыҫҫӑн пылчӑк 
сирпӗнсе юлать, 
пӗрре ҫӑри, 
тепре ҫемҫе шӗвви те,
Мана ҫил хирӗҫ 
перӗнсе ҫапать.
Ана хирсе
пыратӑп эп ун витӗр.

Вӑрман тӗл пулчӗ.
Урлӑшӗ ҫинҫе.
Ҫул пачӗ вӑл, 
мана чарас темерӗ.
Мана кӗтсе пек 
тӳпере ҫиҫсе 
кӑваррӑн ҫунчӗ 
асамат кӗперӗ.

Укетӗп те 
тӑратӑп тепӗр хут, 
чупатӑп,
куҫӑм хуралать пулин те. 
Мана кӗтсе 
ту айккинче шур ут 
ҫӗре кукалесе 
тӑрать-тӗр ӗнтӗ.
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Тӑван Силпи 
кӗперӗ айӗнчен 
те тухрӑм,
те мана кӗпер хӗрхенчӗ. 
Чӑнах лаша 
ту сакӑлти ҫинче 
мана кӗтсе, 
мӑйне тӑсса кӗҫенчӗ.

Ку чӑнлӑх-и?
Юмах тӗнчи теме 
сӑлтавӑм ҫук.
Палланӑ ҫӗр выртатчӗ. 
Лаша йӗнерлӗччӗ, 
анчах вӗҫме 
вӑл урхамах пекех 
ҫунатлӑ марччӗ.

Пӗлмерӗ вӑл 
этем пек калаҫма, 
хӑй сӑмсинчен 
хӗлхем те пӗрхӗтмерӗ. 
— Каяр-и, тусӑм, 
Ленина курма? — 
тесен те, вӑл 
мана сӑмах чӗнмерӗ.

Ана сиксе утлантӑм, 
чӗлпӗре
карт! туртрӑм та, 
лаша хавас кӗҫенчӗ, 
чӗвен тӑрса 
вӑл тулхӑрчӗ пӗрре, 
тепре ҫӗре тапса 
ҫӳле ҫӗкленчӗ.
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Вӗҫсен те,
ҫурӑк пӗлӗт хушшинчен 
эп куртӑм
хамӑр ансӑр анана та, 
капансене те 
айлӑм хӗрринче, 
ту тӑрринчи 
юманлӑх вӑрмана та.

Юратнӑ Силпие 
ҫӳлтен курса 
ытарайми
ҫӗкленчӗ чун хӑвачӗ. 
Такам пӑрахнӑ хӗҫ пек 
ҫуталса 
ун шывӗ
улӑх хушшинче выртатчӗ.

Ман пуҫ шалт тӗлӗнсе 
аптранипе 
персе ӳкес пек 
эпӗ пытӑм.
Шур пӗлӗт витӗр, 
унӑн ҫийӗпе, 
ун айӗпе те 
вӗҫрӗ манӑн утӑм.

Куҫа пӗрре уҫса 
пӗр хупиччен 
нумай хула та, ял та 
иртрӗ вӗл-вӗл.
Хаҫат вуланӑ чух 
Митрук пичче 
кӑтартнӑ пек иккен 
хӳмеллӗ Кремль.
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Кунти ҫуртсен 
тӑррисене курма 
пуҫна ан каҫӑрт, 
ҫӗлӗкне ӳкерӗн,— 
теме лартман 
эп ҫӗлӗк пуҫӑма, 
кунта хӑна пулма 
килмен типтеррӗн.

Хула та
ешёл курӑклӑ иккен, 
хӳме хӗррин те 
пур иккен ҫеремӗ. 
Лаша унта ҫисе 
тӑраниччен 
тӗл пулӑп Ленина, 
нумай ҫӳремӗп.

Кунта та ҫумӑр 
иртнӗ хальтерех, 
хӑварнӑ путӑкра 
таса кӳленчӗк.
Ман урасем 
тасалчӗҫ хӑйсемех, 
йӗм пӗҫҫисем те 
иртнӗ чух чӳхенчӗҫ.

Пӗр ҫӳллӗ ҫуртӑн 
тӑрринче ялав 
куратӑп эп, 
унта куҫа тӗлленӗн 
хам утнӑ чух 
сасартӑк та васкав 
ман еннелле 
киле парать 
хӑй Ленин.
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Вӑл ҫӳллӗ мар, 
ман аттепе пӗр тан, 
ӳкерчӗкри пекех 
кӗске сухаллӑ.
— Аван-и! — терӗм апӗ 
аякран,
чупсах хӑюллӑ пытӑм, 
патӑм алӑ.

— Аван-и, ыльӑм,— 
терӗ вӑл мана,
мана хул хушшинчен 
тытса уттарчӗ, 
вӗрилентерчӗ 
утнӑ чух юна,
леш шалкӑм ҫумӑр шӑнтнине 
мантарчӗ.

Нумай пусмаллӑ 
пысӑк кермене 
эпир кӗрес чухне 
салтак тӑратчӗ.
Вӑл сылтӑм аллине 
тӑнлав ҫумне 
тытса тӑрса 
пире ик хут чыс пачӗ.

Пёр чысӗ — Ленина.
Тепри — мана.
Салтак:
— Сана, тӑванӑм, 
сивӗ мар-и? — 
тесе пек пӑхрӗ 
манӑн урана, 
каларӗ куҫӗ:
— Ленин атӑ парё.
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Мана ҫара уран 
утма хитре 
шалта палас.
Маччи тӳпе пек ҫӳллӗ. 
Пӗр алӑкран 
пырса кёрсен, пире 
тёл пулчё
уй пек аслӑ ҫутӑ пӳлӗм.

Йӗри-тавра 
мӗнпур енче
мӗнпур сӗтел те, шкап та 
кӗнекеллӗ.
Ларма хушсан та, 
халь ура ҫинче 
ман каласа 
парас килет йӗркеллӗн.

■—■ Ялта пӗлет 
ВарЕарӑ Ҫитрӑвнӑ 
сан аҫуна,
хӑвна та, пиччӳне те.
— Чим,— терӗ Ленин,— 
ӑшӑт-ха хӑвна, 
кур Мускава, 
сыпса кур ун чейне те.

Чӑнах та,
ҫамрӑк та маттур салтак 
вӗри сӑмаварпа 
пырса кӗретчӗ.
Йӳле ярса, 
пиҫиххине салтсах 
ман тутлӑ сахӑрпа 
ёҫес килетчӗ.
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Ман ӗнтӗ Ленинпа 
юнашарах
ларма та, калаҫма та 
чун вёретчё...
Выртаттӑм эпё 
хамӑр улӑхрах, 
ман типнӗ ӑшчике 
чикен чикетчё.

Вёри хёвел 
шур пӗлӗте уҫса 
пӑхса тӑрсан та, 
ҫӗр айра сип-сивӗ.
Манпа та, чулсемпе те 
шӑппӑн калаҫса 
юхса выртатчё 
ҫывӑхра ҫӑл шывӗ.

10
Ман ҫумӑр хыҫҫӑн 
улӑхра чухне 
тӑма ӳтре вӑй ҫукчӗ. 
Вилнӗ тейӗн.
Мана тӗл пулчӗ, 
урапи ҫине 
вырттарчӗ ватӑ тус 
Ҫерҫи Ваҫлейӗ.

Вӑл салтакра ҫӳренӗ, 
ҫавӑнпа 
ал тымарне 
тытса пӑхса тӗпчерӗ:
— Чирленӗ эсӗ 
йывӑр шухӑшпа, 
ху халӗ
пӗчӗкҫӗ пулин те,— терӗ.
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Эс хӑвӑн
Кӗҫтенттин пиччӳ пекех 
пулма халех ан тӑрӑш, 
ванӑн.
Ку вилӗм куҫлӑ выҫлӑх 
тек-текех 
килсе сайратмӗ 
халӑха, тӑванӑм.

Вӑл cap чечеклӗ 
ҫимӗк курӑкне 
ҫул хӗрринчен 
татса мана тыттарчӗ, 
мана киле ҫитерчӗ, 
сак ҫине:
— Чир иртӗ тепӗр ир,— 
тесе вырттарчӗ.

Иртсе каймарӗ чир.
Вӑй ҫуккипе 
ман ӳтӗм
мунчари пекех тарлатчӗ, 
пур япала та, ҫын та 
пӗтӗмпе
мана сап-саррӑн 
курӑнса тӑратчӗ.

Атте каланӑ пек, 
пӗрчӗленсе
ыраш сӗткенленет иккен 
чӑп-чӑмӑр.
Мана хавасланса 
тӳсме чӗнсе 
час-час ҫуса 
иртетчӗ сиплӗ ҫумӑр.
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Анне каланӑ пек, 
ҫав ҫумӑртан 
пите сӑнар, 
алла ман вӑй кӗмерӗ. 
Мана курнатчӗ 
тӑвӑр кантӑкран 
кичем пек саррӑн 
асамат кӗперӗ.

Епле пулйн те 
хӑвӑрт сывалма, 
тухса чупма 
эп шухӑшлаттӑм, 
леш ҫимӗк курӑкне 
хам сывлама 
минтерӗм айӗнчен 
илсе выртаттӑм.

Пичче мана
хӑй урнӑ пек пӗрре:
— Сиксе тӑр! — терӗ.
■— Ленин пӗлнӗ! — терӗ. 
Мӗн пӗлнӗ-ши?
Куҫра хура тӗтре.
Ура ҫине тӑрсан, 
ура чӗтрерӗ.

— Ҫи, шӑллӑм! — 
терӗ тепӗр хут пичче, 
мана вӑл
йывӑҫ кашӑк та тыттарчӗ. 
Какай яшкин 
чи тутлӑ шӑршинчен 
пуҫ ҫаврӑнчӗ 
тата пыра тем ларчӗ.
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Умри сӗтел ҫинче 
сап-сарӑ чей, 
шап-шурӑ ҫӑкӑр та 
чӑлт-шурӑ сахӑр.
Нихҫан та эп курман 
кун пек телей, 
ҫимен кун пек тутли 
кайран та ахӑр.

Чупса
ҫӳрерӗ
юнӑм витӗрех 
эмел пекех 
чӗре сури апачӗ, 
мана ура ҫине 
тӑма тӗрек, 
ял урамне тухма 
хӗрӳ вӑй пачӗ.

Вӗҫме сикетчӗ 
кайӑк евӗр чун, 
анчах хевте 
сикмелӗх сывӑ марччӗ.
Мана пиччеҫӗм 
ертрӗ тепӗр кун, 
хулран
тытса пырсах хӑйпе уттарчӗ.

Ял варринчи 
пӗр анлӑ лаптӑка 
акман нихҫан та, 
ҫеремре хӑварнӑ.
Кунта иккен 
саваласа пукан, 
сӗтел йӗркипеле 
лартса тултарнӑ.

12. Я. Ухсай. Ача чухнехи ҫӑлтӑрйм. 177



Кунта иккен 
тӑрантакан тӗнче.
Мӗнпур ача-пӑча 
паян кунтаччӗ.
Вёсен пур тӗслӗ 
пуҫӗсем ҫинче 
хӗвел те
тӗлӗннӗ пекех тӑратчӗ. 

Куҫсем —•
хури, ҫырри те сенкерри, 
мӗнпур тӗсли —
Ильич ҫине тинкеррӗн 
пӑхса илсе анчах, 
кӗрекери 
пур кашӑк
ҫӗкленетчӗ пӗр эшкеррӗн. 

Пурне те
выҫлӑхсӑр хитре тӗнче 
тата ҫап-ҫамрӑк 
ӗмӗрӗн хӑвачӗ 
сунса,
Ильич портречӗ тӑрринче 
хӑмач ялав 
вӗл-вӗлкӗшсе тӑратчӗ.

Кунти ачасене 
мӗнпур касран 
чӗнсе пуҫтарнӑ 
хамӑр ял Совечӗ.
Юпа ҫине
вӑл ҫакнӑ хӑмаран
пӑхатчӗ
кепкӑллӑ Ильич портречӗ.

178



Мана та, пиччене те 
кашӑкпа 
ларма хушса 
Ильич йӑл-йӑл кулатчӗ. 
Чӗкеҫ инкемӗрпе 
Альтук аппа 
ҫитерчӗҫ рис пӑтти те 
шур кулачӑ.

Ильич
хӑй лартнӑ самана сакки 
пире сехметлӗ 
вилӗмрен хӑтарчӗ, 
мана ӳтре 
вӑй ӗрӗхнӗ пирки 
ыраш вырма 
каҫалӑка кӑларчӗ.

Пичче те, эп те 
хамӑр Силпире 
ака тусан, 
аттемӗр акнӑ тулӑ 
ҫӗре ҫемҫетнӗшӗн 
тинех пире 
тав турӗ, 
ӳсрӗ пултаруллӑ.

Эпир ӑна вырсан, 
ӑна йӑлтах 
ҫапсан, купаласан— 
пире тиркемӗр! — 
хӑма кӗреҫепе 
ывта-ывта 
арпа вӗҫтерчӗ 
ҫил ҫинче аттемӗр.
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Вӑл тулӑ сӑвӑрса 
йӗтем ҫинче 
пуҫтарчӗ ылтӑн кӑшӑл, 
чаплӑ пурлӑх.
Вӑл авӑртрӗ 
Силпи арманӗнче 
хӑпартупа хуплулӑх 
шурӑ ҫӑнӑх.

Патшалӑха 
пӗр пысӑк лав тулли 
кайса сутсан, 
укҫаллӑ пулчӗ енчӗк. 
Ҫапах кӑҫал 
аттемӗр ман валли 
пиншак та, атӑ та 
илме хӗрхенчӗ.

Ашра ӳпкелесси те 
пулчӗ ман.
Кӗтни тухмарӗ. 
Чунӑмҫӑм хурланчӗ. 
Атте юлас 
темерӗ халӑхран, 
ҫынсем пек вӑл та 
акапуҫ туянчӗ.

Атте мана:
•— Кӑҫал ҫӗртме тума 
ҫулу сан ҫитнӗ, 
тухнӑ вӑхӑт карчӗ,— 
тесе каларӗ, 
манӑн аллӑма 
вӗр-ҫӗнӗ
акапуҫ уҫҫи тыттарчӗ.
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Эп тепёр кун 
кӑвак ҫутпа тӑрса 
ҫӳрен ута
сӑхман хурса утлантӑм, 
Хӑла ута та 
чӗлпӗртен тытса 
хура пусса 
пиччесӗрех ӑсантӑм.

Ака чипер пырсан та, 
тем ҫинчен, 
пӗлмесӗр хам та, 
эпӗ шухӑшлаттӑм, 
вара
акапуҫҫи таратӗнчен 
хайхи уҫҫа
салтса илсе пӑхаттӑм.

Тӑпраллӑччӗ.
Ӑна хырса тӑкса 
унта ҫыру пекки 
вулас килетчӗ.
Вутпа хӗртсе 
шӑратнӑ ят — Аксай — 
тени мана 
питех тӗлӗнтеретчӗ.

Пур винт та, 
пӗчӗкки те тӗнчере 
хӑйне кура иккен 
хисеплӗ ятлӑ. 
Атте-аннемӗр 
мӗншӗн-ха пире 
пӑсма та юракан 
ятпа ҫуратнӑ?
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Ман аташсем нумай.
Пӑхма маттур.
Анчах ята пӑсаҫҫӗ 
леш те, ку та.
Хура Якку,
Чӑлах Якку та пур, 
ялта пур пирён 
Чӑх Вӑрри Якку та.

Ман ятӑма та 
пӗр-пӗр шӑлйӗрен 
пӑсса витлемӗ-ши?
Хӑраттӑм эпӗ.
Ятра та пултӑр 
— Эсӗ ҫын! — текен, 
питрен сурман 
ман халӑхӑн хисепӗ.

Начар теместӗп
хамӑн сӑнӑма,
чуччу пуҫ урлӑ
ҫаврӑнса сикеттӗм,
хевте вӑйне
пурне те кӑтартма
чи ҫӳллӗ, чӑнкӑ
кайнӑ чух: — Ух! — теттӗм.

Пӗр ватӑ ырӑ ҫармӑс 
ӗлӗкрех 
ялта ҫуллен 
кӗтӳҫӗре ҫӳретчӗ, 
мана курсан, 
тӑван ачи пекех, 
пуҫран шӑлатчӗ вӑл, 
мана: — Сай! — тетчӗ.
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Хитре тени пулать 
вӑл ҫармӑсла.
Аила, зппин, 
эп ух! та сай! хӑватлӑ. 
Пӑртта таврашӗ 
япӑх пулмасла, 
хӑйне мухтамалла 
мана ҫуратнӑ.

Чӑнах та 
икӗ сӑмаха пухса 
хама янравлӑ ятлӑ 
эпӗ турӑм, 
хура ана 
тӑпри ҫине Ухеай 
ҫырса кӑтартрӑм 
хӗвеле маттуррӑн.

«Аксай» паллиллӗ 
тимӗр уҫӑпа 
чӗрсе ыраш аксан, 
йӗпе пуҫланчӗ, 
вара ман ят 
турпас пек пучахпа 
ӑнса ӳссе
ҫул хӗрринче хӑпарчӗ.

Ана тирпейлӗн 
выртӑм ҫурлапа, 
ун улӑмне 
ҫӳрен у та ҫитертӗм, 
пур кайӑка ҫиме 
хаваслӑхпа 
парка тӗшшисене 
ҫилпе вӗҫтертӗм.
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Сӑмах ҫеҫ мар, 
йӗри-тавра Ухсай 
матери пулнине 
ман чун ӗненчӗ.
Ята каланӑ пек, 
пуҫне ухса  
лаша
Силпи шывне еҫсе кӗҫенчӗ.

Ман ятлӑ пӗрчӗсен 
сӗткенӗнчен 
пур кайӑк та 
шавларӗ темӗн тӗрлӗ, 
вӗҫее ҫӳрерӗ 
пуҫӑм тӑрринче 
мана палланӑ пек 
тӗвик-текерлӗк.

Хура курак 
хӗвеллӗ кӑнтӑра 
ман ятӑма
хыпса илсе кайсассӑн, 
унта калас пек туйӑнчӗ, 
вара
чараксӑр манӑн килчӗ 
мухтанассӑм.

Унччен калаҫнӑ 
эпӗ вӑрманпа, 
юханшывпа та 
тусемпе чиперрӗн.
Ку вӑхӑтра 
мӑнланнӑ сассӑмпа 
ҫӳлти ҫап-ҫутӑ хӗвеле: 
— Эй! — терӗм.
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Вӗри пулсан, 
вӗреннӗ эп тӳсме.
Мана йӑтса илме 
тӑсса пар алӑ. 
Шап-шурӑ пӗлӗт 
тӑрӑх ҫӳреме, 
куратӑн-и,
ман урасем тӑпраллӑ.

Хура ҫӗре, 
хӗвелӗм, ан тирке!
Ана ҫунтартӑн эсӗ 
выҫлӑх ҫул та.
Ҫуту чипер чухне 
ҫӗр ӗҫлекен
хаваслӑн тырӑ выртӑр, 
утӑ ҫултӑр!

Мана эс ил 
акапуҫпе пӗрле.
Ана зпӗ ҫӳретӗп 
пӗлӗт тӑрӑх.
Сан патӑнта-ҫке 
ман ӗҫлемелле, 
хуратмалла 
сан пӗлӗтне.
Ан тарӑх!

Хӗвел пытанчӗ 
хулӑн пӗлӗтре, 
мана суха тума 
илес темерӗ.
Мана чӳхерӗ 
ҫумӑр Силпире, 
кунтах хӑварчӗ 
асамат кӗперӗ.
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Ака-суха таврашӗ 
кӑларма
таҫта Аксай текен 
пӗр пысӑк савӑт 
пур,— терӗм те 
каларӑм эп хама:
— Ухсай ачам, 
ҫӗр чав та савӑн!

Куҫса ҫӳрен 
чӗп-чёрӗ савӑт пек 
хирте ҫӗр алтнӑ чух 
тӑван ҫӗршывӑн 
илемлӗхне чӑмса, 
ӑна мухтарӑм эп, 
г.авса шӑратрӑм 
еӑвӑ хыҫҫӑн сӑвӑ.

Юратрӑм хамӑн 
Силпири тӑва, 
ӑна чӑваш юррин 
Олимпӗ терӗм, 
куҫҫуль тӑварӗ 
витнӗ хам сӑвва 
Силпин шур чуллӑ 
ҫӑлӗнче чӳхерӗм.

Мухтавлӑ Гетен 
идилийёнче 
хаваслӑ Герман, 
лӑпкӑ Доротейӑ. 
Хура мӑянлӑ 
ҫӑкӑр йӳҫҫинче 
ҫуралчё манӑн та 
туссен телейӗ. 
1967—1968
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СССР ВЕРХОВНАЙ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМЕН 
УКАЗЕ

Я. Г. Ухсай писателе Октябрьти Революци 
орденӗпе наградӑласси ҫинчен.

Совет литературные аталантарас тёлёшпе 

тава тивӗҫлӗ ӗҫсем тунӑшӑн, общество ӗҫне 

активлӑ хутшӑннӑшӑн тата ҫуралнӑранпа 

утмӑл ҫул тултарнӑ май Яков Гаврилович 

УХСАЙ писателе Октябрьти Революци орде- 

нӗпе наградалас.

СССР Верховной Совет 
Президиумён Дредседателё

Н. ПОДГОРНЫЙ

СССР Верховной Совет
Президиумён Секретарё

М. ГЕОРГАДЗЕ

Муокав, Кремль. 1971 ҫулхм ноябрӗн 25-мӗшӗ.



ЧАВАШ  АССР МИНИСТРЁСЕН 
СОВЕТЁНЧЕ

1971 ҫулшӑн литературӑпа искусство енӗпе 
Чӑваш АССРён К. В. Иванов ячёпе 

хисепленекен премине парасси ҫинчен

Чӑваш АССР Министрӗсен Совечӗ ҫапла 
йышӑнать:

Чӑваш АССРён К. В. Иванов ячёпе хи
сепленекен премине парас енӗпе еҫлекен ко- 
мисси тӑратнӑ сӗнёве йышӑнса, 1971 ҫулшӑн 
Чӑваш АССРён К. В. Иванов ячёпе хисепле
некен Государство премине «Ача чухнехи 
ҫӑлтӑрӑм» тата «Силпи ҫӑлкуҫӗ» ятлӑ поэма 
ярӑмӗсемшӗн чӑваш халӑх поэтне Яков Гав
рилович Ухсай юлташа парас.

Чӑваш  АССР Мшшсггрёсен 
Совечён Председателё

М. ЗАЙЦЕВ 

Чӑваш  АССР Министрёсен 
Совечӗн Ёҫӗсен Управляющийё

А. ГЛАДКОВ
1971 ҫулжи «оябрён ЗО-мёшё



^СФСР МИЙИСТРЁСЕН СОВЕЧЕЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙЕ

1972 ҫулшӑн литература, искусство тата 
архитектура енӗпе РСФСР Государство пре- 
мийӗсене парасси ҫинчен:

РСФСР Министрёсен Совечён Президиумён 
комиссийё РСФСР Государство премийёсене 
парас пирки тӑратнӑ сёнӳсене пӑхса тухса, 
РСФСР Министрёсен Совечӗ ҫапла йышӑнать.

1972 ҫулшӑн РСФСР Государство премийё
сене ҫак юлташсене парас:

Литература енёпе — М. Горький ячёпе хи- 
сепленекен премисене Михаил Александро
вич Дудина, поэта,— «Вӑхӑт» ятлӑ сӑвӑ 
кӗнекишӗн,

Яков Гаврилович Ухсая, поэта,— «Ача 
чухнехи ҫӑлтӑрӑм» ятлӑ сӑвӑ кӗнекишён.

Алексей Кузьмич Югова, писателе,—
«Хаяр суд» дилогишён,

РСФСР Министрёсен Совечён 
Председателё

М. СОЛОМЕНЦЕВ

РСФСР Министрёсен Совечён 
Ёҫёсен Управляющийён Заместителе

И. ФИЛАТОВ
1972 ҫулхи декабрей ЗОчмёшё



Хаклӑ вулакансем!

Чӑваш кӗнеке издателъстви сирӗнтен Яков 
Ухсайӑн «Ача чухнехи ҫӑлтӑрӑм» кӗнекине 
кӗнӗ поэмӑсем ҫинчен хӑвӑр шухӑш-кӑмӑлӑ- 
ра ҫырса пӗлтерме ыйтать.

Ҫырусене ҫак адреспа ямалла: 428000,

г. Чебоксары, проспект Ленина, дом 4 ,  Чу
вашское книжное издательство, редакция 
художественной литературы.
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