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Светлана Асамат -  чӑваш халӑхӗн паллӑ юрӑҫи, ну- 
май енлӗ пултаруллӑ сӑвӑҫ, вунӑ кӗнеке, ҫӗр ытла юрӑ 
авторӗ -  пуҫа ҫавӑрмасӑр самант та пурӑнма пултарай- 
масть. Юррине юрламан, хывман чухне сӑввине ҫырать, 
сӑвӑ ҫырман чухне кӗске каларӑшсемпе шахвӑртуллӑ 
пуплевсем ӑсталать.

Сирӗн умра — хальхаҫҫӑн ӑсталаса кӑларнӑ шахвӑр- 
туллӑ каларӑшсен кӗнеки. Вӑл пӗр йӗркеллӗ каланусен- 
чен пуҫланать те, майӗпен кӑткӑсланса катрен-пенти- 
ма ҫаврасенчен тӑракан сӑввах куҫса каять.

Кӗнекере -  кӗтмен сӑнарлӑх, халиччен асӑрхаман 
шухӑш нумай, ҫавӑнпа та ватгисен сӑмахӗсемпе кала- 
рӑшсене шӗкӗлченӗ пекех туйӑнса каять С.В. Асамат 
кӗнекине алла тытсан, вуласан.

«Ачаш кушакӑн чӗрни ҫивӗч»,
«Кӑткӑ хыҫҫӑн та тусан вӗҫет»,
«Чӗлхе те шӑпӑр пек шӑлать»,
«Тураман пуҫ мӑкланать», тата ҫавӑн йыш- 

ши темчул кӗске каларӑнӑш «Ваттисен сӑмахӗсем» кӗне- 
кене кӗме тивӗҫ.

Икӗ йӗркеллӗ каларӑшсене йӗркелеме ҫӑмӑл мар. Ку 
енӗпе тухӑҫри поэзи уйрӑмах пысӑк ӑсталӑх кӑтартать. 
Вӑл каларӑшсен хӑйсен ячӗсем, йӗркесенчи ҫирӗпленнӗ 
шучӗсем пур. Хапи мӗнлине пӑхмасӑрах икӗ йӗркепе питӗ 
селӗм шухӑшсем ҫыпӑҫтарса кӑларма пулать:

«Йӗтес туртма 
Йӳтенӗ карчӑк та хавас»,

«Чун ыратма пӑрахни -  
Чун юратма пӑрахни»,

«Телей вылять пытанмалла,
Ӑна ялан шырамалла».

ЫТАРЛӐН ТА, ТУРРӖН ТЕ...



«Ҫутӑ пушмак ҫинчи тусан 
Куҫа тӳрех тӑрӑнать»,

«Ҫитменнине -  пухасси,
Ытлашшине — тӑкасси».

Виҫ йӗркерен тӑракан каларӑш ытларах чухне сӑвва 
куҫса каять, яппунсен «хокку», «танка» ярӑмне аса илте- 
рет. Нумай йӗркеллӗ ҫаврӑмра шухӑш сӑнар урлӑ палӑрать: 

«Хаклине -  йӳнетесси,
Йӳннине хаклатасси:
Туйӑм — пулӑм — япала»,

«Пуҫне пӗксе утаканӑн 
Такӑнасси ҫук пулсан та,
Ҫапӑнас хӑрушлӑх пур»,

«Тусанлӑ ҫул хӗррипеле 
Шурӑ чечек ӳссе ларать,
Хураличчен тусан ҫӑтать...

Мӗн тӑвӑн? Шурӑ та таса пулсан та, тусанлӑ та 
тикӗтлӗ ҫӗре лексе, ӗмӗре ҫав вараланчӑкрах ирттерме 
тивет. Ни тарса кайма, ни ҫӑвӑнса тасалма ҫук! Кунта 
темле шухӑшлама та, темле танлаштарма та пулать.

Светлана Асаматӑн тӑватӑ йӗркеллӗ ҫаврисем те 
ӑнӑҫлӑ пулса тухаҫҫӗ. Вӗсенче сӑвӑҫла курӑм, сӑнарлӑ 
пуплевсем ҫивӗчрех йӗркеленеҫҫӗ:

«Мана хурла-хурла 
Чӗлхӳ хӑмпӑланса каймарӗ-и?
Асту, сана эп мар, хӑв пеккисем 
Йӗппе тирсе шӑтарӗҫ...»,

«Ҫиччӗ виҫсе ҫиччӗ касрӑм,
Ҫиччӗшӗ те тӗрӗс мар.
Ҫиччӗ виҫсе пӗрре касма 
Уркеннишӗн куртӑм — шар».

Ҫутҫанталӑкпа ҫынна танлаштарса сӑнланисем 
уйрӑмах ҫыпӑҫуллӑ:



«Шултра ҫумӑр час иртет,
Час иртет те час типет.
Вӗтӗ йӗпхӳ вӗтӗртетсе 
Йӑлӑхтарса ҫитерет.

Е тата чӗрчунпа этеме евӗрлетсе сӑнарланӑ пентима 
еплерех:

«Кӑркка — хӑлат пулас тесе 
Хӑлаҫланать-хӑлаҫланать те,
Леч! ӳкет.
Кӑркка чӗрнийӗ вӑрӑм та,
Ҫуначӗ — имшеркке...».

Кӗнекере хӑй шухӑшне ҫирӗппӗн каланӑ ҫапла 
ҫунатлӑ пӗр ҫавра пур:

«Паян кам кӗнеке вулать?
Ҫырас килмест — тем ҫыртарать...
Таҫти Такам -  мӗн хушнине 
Пурнӑҫлама хисте-хисте 
Ӗҫ-пуҫӑма тӗрӗслесех тӑрать.».

Ӑс-тӑн, ӑсталӑх хӗтӗргни ӗҫсӗр пурӑнма памасть. Мӗн 
тума пултарнине кашниннех тумалла. Ан тив, кашни шух- 
ӑшах, кашни пуплевех халӑх сӑмахлӑхӗн, халӑх ӑс-хакӑлӗн 
арчине лекмеллех вичкӗн пулса тухаймӗ. Анчах та, сӑвӑрсан, 
ала витӗр кӑларсан — таса тӗшпш уйрӑлса тухатех. Тӗшӗсӗр 
тырӑ пулмасть, пур чухне те -  тӗшӗ те пулмасть.

Светлана Васильевна Асамат шухӑшпа сӑмах 
тӗнчинче пурӑнать. Вӑл унти йӑлтӑрти пӗрчӗсене та- 
вҫӑруллӑн суйласа илме пӗлет. Ӑнӑҫу пултӑр! Кӗнекере 
ҫӳллӗ вӗҫевлӗ, тарӑн тымарлӑ шухӑш тӗшши сахал мар. 
Пӗрчӗ ҫумне пӗрчӗ, пучах ҫумне пучах хушӑнсах 
тӑрсан, сарӑ кӑшӑзшӑ кӗлте, ҫӗмел пуҫтарӑнатех.

В.П.Сганьял,
Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен 
институчӗн чӑваш сӑмахлӑх пайӗн ертӳҫи

26.02.2004



в _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“ Ш ахвӑртса” каларӑш сен пуххине хатӗрлесе 
ҫитернӗренпе кӑҫал ҫичӗ ҫула кайрӗ. 2004-мӗш ҫулта 
та, каярах та, пурнӑҫӑмри пӗрин хыҫҫӑн тепри 
йӑтӑнса аннӑ йывӑр сӑлтавсене пула кӗнеке кӑларас 
шухӑш тапранаймарӗ.

Кӑҫал, Чӑваш Республикин 90 ҫулне уявланӑ 
май, чарӑнса ларнӑ ӗҫӗме пурнӑҫласа тӑван халӑхӑма 
пӗчӗк парне тӑвас килчӗ. Сӑра тунӑ пек, ҫӗнӗ ӑслана 
(хальччен пичетленмен каларӑш сене) кӗвелӗкпе 
(маларах пичетленнисене) хутӑштарса пӗр пичкене 
(кӗнекене) тултартӑм (пухутларӑм). Ӑспа ӑсса 
тутанмалӑх, пурӗ -  774 курка пулчӗ. Тавсси! -  
тӑванӑмсем.

Вулаканӑма -  Шахвӑртса -  сӑмах пӗлтерӗшне 
ӑнлантарни вырӑнлӑ пулӗ тетӗп.

Шахвӑрт -  1. говорить намеками, загадками, 
о б и н я к а м и . 2. вы п ы ты вать , вы веды вать , 
допытываться; разнюхивать раз. шахвӑртса калаҫ -  
1) говорить загадками 2) закидывать удочку. 3. 
обманывать; дурачить, водить за нос разг.; вӑл пире 
шахвӑртса пурӑнать — он все время водит нас за 
нос.

Шахвӑрт|у -  1. намек, загадка, иносказание; ун 
шахвӑртӑвне ӑнланса илеймерӗм — я не понял его 
намека. 2. ребус, головоломка.

(Чӑвашла-вырӑсла словарь.
М.И.Скворцов редакциленӗ.

Мускав, “Русский язык”, 1985. -  606 с.)
Автор



Ӳсӗм шӑнӑрӗ —  тусем.



8 (^ветлана Звсамаш

1. Шухӑш — тӑван, хӑнала.

2. Ӗҫе — кахалланма, кичем.

3. Сапаланнине пуҫтараканӗ -  ҫил.

4. Кӑткӑ хыҫҫӑн та тусан вӗҫет.

< ^

5. Пӗр чӗптӗм те питӗ нумай.

6. Шыв ачи — шакла чул.



теа

7. Никӗсе тикӗс тӑваҫҫӗ.

8. Хӗр -  шевле, арӑм -  ҫиҫӗм.

< ^

9. Канӑҫ тусӗ — тасалӑх.

10. Ҫунма — ансат, сӳнме — асап.

< ^

11. Сывлӑха кивҫен памаҫҫӗ.

12. Пӗлӳ — тӗнче уҫлӑхӗн алӑкӗ.

13. Хавал параканӗ — халал.



14. Чуна — савни, юна — варли.

15. Тымартан — тымара, йӑхран — йӑха.

16. Ӳсӗр пуҫӗ шуйтган аллинче.

17. Яка сӑмах — шуҫлак.

< ^

18. Йӑнӑш — йьшӑшса йӑлӑхтарать.

19. Йӳле яни -  яри! уҫни мар.

20. Савӑшусӑр юрату — хӗсӗр.

10  ________ .9веамаш
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21. Ясар — лайӑх, аскӑн — япӑх.

22. Шахвӑртса калани — тивет.

23. Ҫӗлене те -  пурӑнма ҫуратнӑ.

24. Пылпа ҫу — ҫӑкӑрпа тутлӑрах.

25. Яка пыр ямӑта юратать.

26. Шурӑ тӗслӗ тикӗт ҫук.

< ^

27. Шалкӑм сӑмах -  шачлаттарать.



28. Сӳгме -  хӑвӑрт, явма -  вӑрах.

29. Выляма правурлӑх кирлӗ.

30. Кӗвӗҫ чӗлхи чӗрнеллӗ.

31. Пуса пучах -  каҫӑр...

32. Урсан-урсан -  урмӑшан.

< ^

33. Ҫӗлен пурлӑхӗ -  наркӑмӑш.

< ^

34. Пӗсӗлтин пӗсехи — пӑсӑк.

12 ^ш л€т л_9^амат
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35. Пурне те хурлать, хӑйне кам ырлать?

36. Тара кӗршсен — пӑхӑнмалла.

37. Лачака — урамра, лапӑрчӑк — ӑшра.

38. Пуҫ тавралла шухӑш кусать.

39. Куҫ шӑрҫинче — тӗнче ҫути.

40. Кӗрсе тухма килсе кай...

41. Ачаш кушак чӗрни ҫивӗч.



___________________________________ ^вепм ана .^а м а ш

42. Ӑнӑҫ — вӑхӑтра ӑнкарнӑ ӑнт.

43. Ҫамрӑкла — апла, ватӑлла — капла.

< ^

44. Панине илме пӗлни — ӑсталӑх.

<8?>

45. Чипер пуҫа вут тивмест.

< ^

46. Ҫӑкӑр ҫитерекенӗ — ӗҫ.

47. Ӗнтрӗкпе, кун канма выртать.

< ^

48. Хаклӑ мул — шалта: чул та, чун та.
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49. Кашни тусан пӗрчи шутра.

50. Явапшӑн явап тытмалла.

51. Пуҫ таяс кӑткӑната...

52. Хӗвел — шевлисемпе утать.

53. Сӑвӑ -  авалхи ратне сасси.

54. Истори урисем -  уксах.

55. Тарҫӑ пулнӑ хуҫа -  кӑра.



56. Ҫӗр тавра тӑватӑ океан — куҫҫуль.

57. Улӑм купи — кӗрхи уй-хир илемӗ.

58. Ӑсран тайӑлнӑ туйӑм — хӑлхасӑр.

59. Кӳренӗве ан ҫӑтса яр, сурса пӑрах.

60. Аслати — ҫиҫӗмӗпе хаяр.

61. Ҫивӗч сисӗм -  ҫивӗч ӑс.

62. Пӗртен-пӗр савни — пурин те пур.

1в______________________________(Вввшмана 9всамат
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63. Мӗкӗрленмесӗр — туртма ҫук.

64. Ҫӑлкуҫра — Ҫӑлӑнӑҫ.

< ^

65. Телейлӗ чух, пурте — хӗвел.

<8^
66. Пуклак чӗлхе ҫаврӑнмасть.

67. Ҫулӑм куҫҫулӗ — кӗл.

68. Чӑтӑм — Турӑ панӑ йӑтӑм.

< ^

67. Чӑн юрату — чун шайӗнче.

Iж/гйТЕКА ;
и̂з«и/скои
й',-.П‘-1Б/1ИКИ



68. Хыльчӑк ӑшӗнче — тӗшши.

69. Чӗлхе те шӑпӑр пек шӑлать.

70. Тураман пуҫ мӑкланать.

71. Вӗҫкӗн вӗҫҫи -  карта ҫӳллӗш.

< ^

72. Тӗртсе ярсан -  туртса илесси.

< ^

73. Ӗҫченлӗх те юнран юна куҫать.

74. Пӗтӗмпех! -  йӑпӑртлӑха.

18  ______________ ^ешлама 9^алшш



Ҫӗр-анне пуянлӑхӗ — 
ПурӑНу чӑваш халӑхӗ!
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1. Мӑйӑр хурчӗн шӑпи —
Пӗр телейлӗ те, пӗр синкерлӗ те.

2. Чун ыратма пӑрахни -  
Чун юратма пӑрахни.

3. Икӗ ҫил пӗрне-пӗри ҫилленнӗ, 
Хире хирӗҫ ҫил-тӑман ҫӗкленнӗ.

4. Ӳт-тир алӑк-кантӑкне 
Мунча ҫуса тасатать.

<8?>

5. Ҫитӗннӗ пике -  ҫырла, 
Тутанинччӗҫ чӑмӑрла...
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6. Яш чух та шухӑ пулмасан,
Тата хӑҫан?

< ^

7. Хӑлха янрать — тем килсе кӗчӗ-ши, 
Тем тухса кайрӗ-ши?..

8. Кӑпӑклӑ сӑра рехетлӗ теҫҫӗ, 
Кӑпӑкневӗрсе ӗҫеҫҫӗ.

< ^

9. Шакла кастарнӑ ҫӳҫ 
Ҫӑраланса ӳсет...

< ^

10. Ҫывӑх ҫынсем пӑрахсан та 
Турӑ ан пӑрахтӑрччӗ.

11. Шухӑш — вӗлтӗртетсе иртме те, 
Хупӑрласа илме те — ирӗклӗ.



12. Паян -  тӗрӗс тесе хаклани,
Ыран — йӑнӑш пулма пултарать.

22______________________________ (^етлана ӗ^амат

13. Чӗрем, чун савнине курмассерен 
Ҫеҫкеленсе илет...

14. Чун туртман ҫӗре
Ура сӗтӗрӗнсе лӗкӗштетет.

< ^

15. Юратни -  пӗр-пӗрне 
Пурӑнма пулӑшни.

16. Пустуй сӑмах купи ҫинче 
Ҫил — ҫихӗрсе шӑхӑрать...

17. Кутӑн-пуҫӑн шутламасан 
Пурнӑҫ хӑвӑрт кукӑртать.
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18. «Ҫӗлен ӑшши» кунӗсенче 
Ҫӗленӗ хӑй — ӑшӑ-ши?..

< ^

19. Пӗсехе туллин — ихретпӗр, 
Пыр йӳҫсе килсен — йӗретпӗр.

< ^

20. Мухмӑрпа аптранӑ ҫын — 
Чашкӑрса ҫунан краҫҫин.

21. Ҫӑлкуҫ тапать, чӗре тапать, 
Сехет шаккать — мӗне, кама?

< ^

22. Ҫулӑхса сӑхаймасан — 
Пурнаймасть ӳпре-пӑван.

24. Сассине палӑртма
Ҫурӑк чан та янрасшӑн.



25. Ӑшра — пӑчӑх, тулта — шӑрӑх,
Пӗр кас ҫумӑр ҫӑвинччӗ...

26. Алӑкран шаккаса кӗмесен 
Ҫамкаран шаккама пултараҫҫӗ.

24______________________________(^етмта 9веамат

< ^

27. Пӑсӑлни, йӳҫни, кӑвакарни -  
Вӑхӑтра шӑл ҫемми туманни...

28. Телей — ҫынпа вылять пытанмалла, 
Ӑна ялан шырамалла.

< ^

29. Ҫутӑ пушмак ҫинчи тусан 
Куҫа — тӳрех тӑрӑнать.

30. Пуленке -  вута, е вут -  
Пуленкене хыпса илет?
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31. Сӑмахран хаклӑ саплӑк ҫук,
Вӑл теме те саплаштарать.

31. Кирӗк тухса пӗтнӗ тир —
Ҫиччӗмӗшӗ шутланать...

32. Куҫ хывнине эп 
Савнӑ пулӑттӑм-и тен...

33. Ҫӗртен ӳсни — ҫӗре ӳкме.
Кам акнӑ-ши амалӑх вӑрлӑхне?

<8̂
34. Пулас мар юлхав, кахал, 

Вашаватлӑх, ан мӑкӑл.

<8^

35. Ҫӳллӗрех ӳснине -  кураҫҫӗ, 
Кӑнтарса тухнине — таптаҫҫӗ.



37. Кӗмсӗрт! сиксе тухнӑ пулӑмсем —
Чун ҫул-йӗрӗн ҫырми-ҫатрисем.

2в___________________________ (^етиана 9^амат

<8̂
38. Этемлӗх — хӑйне хӑй, 

Хӑй вӑйӗпех тӗплет...

39. Кӗрекене ларма ҫӑмӑл,
Тухма йывӑр ан пултӑр.

40. Тӗнчере — чи ҫивӗч шӑллисем: 
Хурт-кӑпшанкӑ, ҫӑткӑн микробсем.

< ^

41. Усала — усал хута кӗрет,
Йӑваша — кам хӳтӗлет?

42. Сан кӑмӑлна уҫма
Хам кӑмӑла уҫатӑп, кӗр.
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43. Мана аса илместӗнех пулсан,
Чӑнах, телейлӗ пулӗ эсӗ...

<8?>
44. Савӑнма пӗлекенсем патне кӑна 

Килет вӑл — савӑнӑҫ.

< ^

45. Туйӑма -  куҫпа курса туятпӑр,
Е, чунпа туйса — куратпӑр.

< ^

46. Ҫул юппи ӗмӗртен — 
У нталла-кунталла...

47. Чун -  чӗре ҫуртине сӳнтерсе 
Тӳпене ыткӑнсан -  ӳт хытать.

< ^

48. Санпа телей тутанасса шанман, 
Ҫавӑнпала сана — хама паман.
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49. Кӗвелӗкне ямасӑр — 
Ӑсла сӑра пулаймасть.

50. Камит кӑтартаканӑн миҫе пит, 
Тытса пулать-и ун евит?..

< ^

51. Йӗтестуртма
Йӳгенӗ карчӑк та хавас.

52. Чалт! — хыпса илесси,
Чӑлт! — сӳнсе ларасси...

< ^

53. Кӑмӑл тени ҫутӑ пултӑр,
Тӗтгӗмрен уйӑрса тӑтӑр.

< ^

54. Пӗрин тути — теприн тути 
Сӗртӗнессе кӗтсе кӑварӑн тӗлкӗшет.
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55. Тӗнчипелех — кунта, лере,
Турӑ пӗлмен чӗлхе ҫук...

56. Мӗнлерех куҫпа пӑхатпӑр —
Ҫапларах сӑнар тӑватпӑр.

57. Чунӑмӑрсем — ҫывӑхчӗ,
Савӑшӑнма — ҫылӑхчӗ...

< ^

58. Ыйтатпӑр та ыйтатпӑр Турӑран,
Хӑйне мӗн те пулин паратпӑр-и?

59. Ҫитменнине — пухасси,
Ь1тлашшине — тӑкасси.

60. Йывӑҫ-курӑк тымарӗсем — 
Ҫӗр ӑшӗнчи вӑрмансем.



61. Шкул вӑхӑчӗ асрах, асрах,
Шкулта мӗн илнӗ, ҫав — ӑсрах.

30______________________________(Вветлапа Звеамат,

62. Пӗр талӑк пурӑнӑҫ —
Сахал та мар, нумай та мар...

с ^

63. Хӗвел ҫиҫет — тӗнче ҫиҫет, 
Кӑмӑл ҫиҫет — сӑн-пит ҫиҫет.

< ^

64. Пӑсланса тӑрсан вӗри ҫӑмах,
Ан пулсамччӗ ытлашши выҫмах.

с ^

65. Усалпа Ырӑ хушшинче,
Ҫирӗп тӑрасчӗ — варринче...

66. Вӑхӑт — хуҫа, вӑхӑт — хуҫа, 
Пурне те хӑварать хыҫа.



а 31

67. Ыран лайӑх пултӑр тесен,
Паян лайӑх пулмалла.

68. Кун пуҫлантӑр — килер те каяр, 
Таврана ҫутатса хӑварар...

< ^

69. Тӗнче саккунӗсем хӑруш кӑра, 
Пӑхӑнмасан — сӗкеҫҫӗ вӑкӑрла.

70. Тӗлӗнтерет кун-ҫул утги — 
Ӑсталӑхпа Илем ҫути.

71. Нимрен нимӗр тӑвасси — 
Пӗлекеншӗн ним те мар.

< ^

72. Ӑмсанура лакса ларсан —
Ҫав лакӑмрах лачӑртатан.



73. Тӗрте-тӗрте яраҫҫӗ шырлана,
Ҫӳп вырӑнне хураҫҫӗ-им ҫынна?

32______________________________(^епмана Звеалат

74. Тӗнче хӗрри яка та тикӗс — 
Ултавлӑ курӑм-ши, е никӗс?

< ^

75. Сӗм авалхи савӑт-сапан 
Ванчӑкӗ те сӑваплӑ.

76. Пӑтранать Этемлӗх, аташать,
Шӗкӗ евӗр, ҫын — ҫынна кӑшлать.

< ^

77. Ырӑ тумашкӑн — шиклӗнрех,
Усал тӑвас тесен — тӳрех.

78. Хура халӑх ачисем —
Хура тӑпра пӗрчисем.
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79. Ҫемӗ тытма пӗлмен сас 
Ушкӑн саса шӑтарать...

80. Кайӑк карти — сӑмах карти: 
Кайри — шалти — малти...

81. Кӗтмен ҫӗртен килнӗ кӗтни 
Пӗр самантрах тухатлать.

<8?>

82. Ӑнӑҫ сунас пӗр-пӗрне,
Тӑнӑҫ пултӑр тӗнчере.

< ^

83. Ҫип тирмен йӗп тутӑхать,
Йӗп тирмен ҫип кушӑхать.

< ^

84. Чун -  Турӑран, шӑпи -  камран? 
Шутла-шутла тӑнран тухан.



85. Элеме эртелпе эрешлеҫҫӗ,
Элеме алӑран ӳкермеҫҫӗ.

< ^

86. Ҫеҫпӗл ҫеҫки ҫурӑлнине 
Хӗл те курса юласшӑн...

87. Тӗнче амӑшӗ -  Сывлӑх,
Тӗнче ашшӗ — Телей.

88. Чараксӑр чӗлхене 
Чукмар та лапчӑтаймӗ.

< ^

89. Пуҫелӗк вырӑнне, е витӗнме 
Юрӑхлӑ пуль хӳре, чӗрчунсене.

< ^

90. Сӑпайлӑ хӑнана 
Сӑвап туса сӑйлаҫҫӗ.

34________________________________ (^етлана Звсамат,
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91. Шутла-хутла пӗлмесен 
Расхуг айне чикӗнен.

92. Пӗчӗк пӳрт-и, пысӑк ҫурт-и, 
Е кермен? — ӑспа ҫӗклен.

93. Эрешмен те хӑй картине 
Ӗҫле-ӗҫле эрешлет.

94. Юхӑнса кайсан —
Юлташ та ютшӑнать.

с ^

95. Тӑмсай катемпи 
Ҫӑварне уҫиччен — пукане.

с ^

96. Канма выртсан та —
Канӑҫ шырасси...
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97. Ҫынна, мӗн авалтан
Пуш параппан ташлатгарать.

98. Хулӑм енчӗк хуҫин
Енчӗкне ҫӳхетме ерҫӳ ҫук.

99. Юратӑва ҫӗнтернӗ ютшӑну
Каварлӑ курайманлӑх хурӑнташӗ.

100. Вӑрлӑх акнӑ вӑхӑтра 
Вашават пулни паха.

101. Шухӑшсӑр туйӑм пур-и? 
Туйӑмсӑр шухӑш — ҫук.

102. Ҫӗр айӗпе те, ҫӗр ҫийӗпе те 
Ҫӑлкуҫӑн ҫулӗ — кукӑр-макӑр.
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103. Вичкен куҫа витӗр курма 
Хистекенӗ — пуҫ мими.

104. Юрла-юрла ӗҫ тӑвакан 
Юрлӑ-варлӑ пурӑнать.

105. Капӑр ӑслӑ ҫьш кӑна 
Капӑр ӗҫ-пуҫ ӑсталать.

106. Этемлӗх — ӗмӗр хыҫҫӑн ӗмӗре 
Татса сыпнипеле сывлать.

< ^

107. Санпа пӗрле хамран кула-кула 
Чыхӑнса кайрӑм...

< ^

108. Пыл хурчӗ — шухӑш,
Пуҫ — каска вӗлле...



38 (^етлана .̂ еамат

108. Туйӑмӗ -  утӑн тулхӑрать,
Ӑс-тӑн — тилхепинчен туртать.

109. Шуралнӑ кӑварта ни сахӑр,
Ни тӑвар ҫатӑртатмасть.

110. Вӑхӑт такӑнса ӳкмест,
Чарӑнса тӑма пӗлмест.

111. Йытти, вучахӗ, чунӗ, ҫилӗ -  
Чӑвашӑн пӗтӗмпех вӗрет.

< ^

112. Алӑк куплакӗ хӗсӗк мар пулсан та, 
Кӗрес-тухас йӑла -  кӗльт пӗшкӗнсе.

< ^

113. Пӗрре те такӑнмасӑр, йӑнӑшмасӑр 
Кам пурӑнать-ши ҫакӑ тӗнчере?



Туратсӑр йывӑҫ ҫук,
Пысӑк телей
Пӗчӗк телейсенчен тӑрать.
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1. Ӗмӗр тӑршшӗ пӗр талӑк: 
Ҫутӑ ир -  ӑшӑ кӑнтӑр, 
Ӗнтрӗк каҫ — тӗттӗм ҫурҫӗр.

2. Кӑвайтне сӳнтертӗм-халӗ, 
Ҫуннӑ лаптӑкӗ сурать, 
Ӗнӗк вырӑн ыратать.

3. Чунри саркайӑка итлетӗп, 
Ҫӑхансемпе ҫухӑрашса 
Вӑя пӗтерес марччӗ тетӗп.

< ^

4. Ҫынна -  ҫын пулма, 
Шыва — шыв пулма 
Ҫӑмӑл-ши, йывӑр-ши?..
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5. Анранӑ сурӑх кӗтӳре те,
Картара та — е сӳрӗк,
Е сӗре карма ҫӑвар.

6. Синай ҫырулӑхӗ 
Пепке ӳкерчӗкне —
Этемлӗхӗн ачалӑхне асилтерет.

< ^

7. Пӗр пулӑмах:
Пӗриншӗн — чыссӑрлӑх,
Теприншӗн — патгӑрлӑх.

8. Амӑшӗн таса ӑш-варӗ,
Пулас ачин кӗпине —
Тӑхӑр уйӑх ҫӗвӗлет.

9. Урлӑ-пирлӗ сӑмах купинче 
Кукӑрри те, тӳрри те нумай,
Шултӑри те вакки те самай.
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10. Мӗшӗлти — хыҫра упаленет, 
Вӗшӗлти — малта ӗрӗхтерет. 
Кама — мӗнле килӗшет...

11. Усалсенчен хӳтӗленме 
Чее-ухмах пулмалла, 
Улӑп-паттӑр пулмалла.

12. Тек ман пата эс ан та кил, 
Тухса каймассерен — чуна 
Туллать сӗрепсӗр катӑк ҫил...

13. Эс -  аллӑма чуптунӑ вӗри хум 
Ура вӑйне пӗтерчӗ,
Мана сан ытамна ӳкерчӗ...

14. Таҫта пурах ӗнтӗ телей,
Пурах ӗнтӗ хӑш-пӗрисем 
Унпа курса калаҫнисем...
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15. Хаклине — йӳнетесси,
Йӳннине — хаклатасси:
Туйӑм — пулӑм — япала...

16. Хушӑмӑрти ҫанталӑк улшӑнчӗ:
Те шартлама шартлаггарать,
Те шӑрӑх ҫунтарса ярать...

17. Икӗ ҫынран, вунӑ ҫынран -  пӗри, 
Ҫӗр ҫынран, пин ҫынран -  пӗри, 
Миллионран — пӗри...

18. Пире арпаштарнӑ вӑйсем 
Выляса ывӑнни сисӗнет,
Кулнӑ чух та — кичем...

19. Куҫ та, сӑмах та сӑхать,
Чунӗ — чӑтать, ҫӑтать.
Сӑхсӑхма манас марччӗ...
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20. Пуҫне пӗксе утаканӑн 
Такӑнасси ҫук пулсан та, 
Ҫапӑнас хӑрушлӑх пур...

21. Хӑш-пӗр арҫын —
Сӑмах туса сарассипе 
Хӑш-пӗр хӗрарӑмран та ирттерет.

22. Шӑм-шак ҫийӗ — ӳт-тир. 
Ӳт-тир ҫийӗ — тумтир. 
Ӑс-пуҫ тумӗ — ят-сум.

23. Йӗр хьшмасӑр
Сукмак тӑваймастӑн, 
Анлӑ ҫул уҫаймастӑн...

< ^

24. Кураканни, итлекенни,
Сывлаканни, чӑмлаканни, 
Утаканни, тытаканни — пуҫ.
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25. Пирӗн пата чӗнмесӗр кам килет?
Пӗри — тӑшман, тапӑнакан,
Тепри — айван, ыйткалакан.

26. Йывӑҫ-курӑк -  тавҫӑруллӑ:
Вӑррине те сапалать,
Хунавне те шӑтарать.

27. Сӑмаха — ҫыхма, хуҫма,
Сӳтме, явма, шӗкӗлчеме,
Катма пӗлни — аван.

28. Мӗн ҫунса пӗтнӗ — кӗл пулать. 
Кӗлне -  Ҫӗре -  Парне параҫҫӗ, 
Хӗлхемӗ -  Уҫлӑхра юлать.

29. Пӗр ҫын, ҫӗркаҫ каллех,
Тӗлӗкӗме килсе шӳтлерӗ:
«Чӗрҫӳ ҫине пуҫа хурасчӗ», -  терӗ.



30. Хӑшӗнпе, тӗлме тӗл
Ҫамкапа ҫапӑнсан та, куҫ — 
Курмиш-палламиш тукалать.

46____________________  (Вветлана 9€еамат

31. Ҫӑмарта, тӗрлӗ ҫимӗҫ вӑрри, 
Тӗрлӗ мӑйӑр хуппи — икӗ сийлӗ: 
Ашшӗпе-амӑш пилӗ...

32. Ҫӑлтӑр ҫуги, ҫӑлкуҫ уҫҫи, 
Чечек илемӗ пек пуласчӗ 
Пӗр-пӗриншӗн...

33. Персе ярсан — пуҫтармалла, 
Пуҫтарманни — пуҫтарӑнать, 
Ӗнсе чиккийӗ кӑтартать.

34. Сивӗ хаярлӑха
Ӑшӑ ҫӑварлӑх памалла, 
Параймасассӑн — тармалла.



меа 47

35. Ӑнланса пӗтер-ха этеме: 
Ҫавӑнтах вӑл пултарать — йӗме, 
Ҫавӑнтах вӑл хатӗр — ихӗрме.

36. Эп ҫӑлтӑр мар.
Эп авалхи хушпу, тевет ҫинчи 
Чӑн кӗмӗл тенкӗ...

37. Хуҫса илнӗ чечек, йывӑҫ 
Туратне шыва лартсан — 
Тымар ярас вӑй ӑҫтан?..

38. Сана курсан —
Чӗрем кӗслин хӗлӗхӗсем 
Талса каяссӑнах — ян-ян!

< ^

39. Тараса ҫине хурас пулсан? -  
Пушӑ чӗре пушши,
Тулли чӗре йывӑрӑшнех таять.



40. Лаура, Беатриче, Анна Керн -  
Петрарка, Данте, Пушкин савнисем, 
Поэзи сатӗнчи пирӗштисем.

41. Малалла кайнӑ пек,
Каялла ҫаврӑнса 
Таврӑнни те пулать...

42. Юр кайрӗ, ҫерем ешерет,
Ҫерем ӑшӗнче 
Хурт-кӑпшанкӑ ҫӳрет.

43. Усал ҫине усал купалансан —
Ырри килмест,
Вӑл, усалпа тӑванлашас темест.

44. Йӑваланчӗҫ-йӑваланчӗҫ -  
Ҫемье йӑви ҫаврӑнмасть,
Ҫемье чӗлхи ҫыпҫӑнмасть.
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45. Чӑнкӑ, чуллӑ ту тӑрне
Хӑпармашкӑн -  куҫ курать,
Анма — ура хыпашлать.

46. Ҫунатлӑ ӗмӗт — вӗҫтерет, 
Шухӑш — алран тытса ҫӳрет, 
Хавхалану — ӗҫлеттерет.

< ^
47. Санпа ҫӳренӗ вӑхӑтсем...

Халӗ вӗсем, тен -  тӗтресем, 
Тен, пӗлӗтсен кӑтрашкисем.

48. Мӗншӗн эпир пӗрне пӗри 
Чунпала мар, куҫпа кӑна 
Шыраса тупнӑ-ши?

49. Уйрӑлнӑшӑн мана ан айӑпла. 
Иксӗмӗре икке ҫурма 
Виҫҫӗмӗшне ху чӗнтӗн мар-и?



50. Ҫырнӑ сӑмах — вӑрлӑх пуль,
Пӳлме тулли тырри-пулли —
Кӗнекийӗ -  пурлӑх пуль.

51. Такам ҫинчен те, темӗн те пӗлетпӗр, 
Такам тирне те чӗлхепе сӗветпӗр.
Хамӑр ҫине ҫӳлтен аялалла пӑхасчӗ.

< ^
52. Тӑшман эшкерӗ 

Ҫавраҫилӗн тапӑнсан? —
Юман пек ҫирӗп тӑр, тӑван.

Вр________________________________ (^ е тлана .^еамат
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53. Ҫынна улталакан этемӗн 

Куҫӗ-пуҫӗ — чалӑш, 
Ытти-хытги те лӑкӑш-лакӑш.

4 ^
54. Шӑршланасси -  часах, 

Тасаласси — вӑрах, 
Хуп ҫӑварна, пуҫтах.
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55. «Укҫасӑр ҫын чӗлхесӗр выльӑх евӗр» — 
Тенӗ пулать ҫич ӗмӗр каялла
Итали ҫыравҫи Джованни Боккаччо.

56. Иксӗмӗре, ҫу тӑршшӗпех,
Саркайӑк юрлама вӗрентрӗ.
Сасӑ лармарӗ, юрласси пулмарӗ.

57. Ырӑ чечек -  шӑршинчен,
Ырӑ этем -  ӗҫӗнчен 
Паллӑ теҫҫӗ, чӑвашсем.

58. Ҫемҫе тӗшши тавралла 
Хытӑ хуппи пулмасан —
Мӑйӑр вара мӑйӑр мар.

59. Тумалли ӗҫе -  тумалли ҫӗрте 
Тӑвассипеле ҫанӑ тавӑрсан —
Ӗҫӗ ӑнасси, вӗҫӗ пуласси.
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“Ама-Анне”. 
Светлана Асамат ӳкерчӗкӗ



Атте-анне чӗлхи, 
Атте-анне сӑмахӗ 
Пулинччӗ чи пехетлӗ, 
Чи тутлӑ чун апачӗ.
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1. Ҫӗр ҫинче — пӗр евӗрлӗ пурнӑҫ, 
Шывсенче — тепӗр евӗрлӗ пурнӑҫ. 
Тӳпери тӗнчере те —
Тутлӑ тӗлӗк пек пурнӑҫ пурах...

< ^
2. Пылпа ҫу ҫитмест —

Витрин-витрин сусан та,
Наркӑмӑш та ҫитмест —
Тумламӑн пуҫтарсан та...

< ^
3. Юхан шыва, кӳлле е тинӗсе -  

Шӑпӑрӗпе шӑла-шӑла, ҫил тасатать, 
Ҫыран силленӗ ҫӳп-ҫапа
Ҫав ҫыранах тӗртсе тухать.



4. Юрату тутанайман чӗре —
Пылсӑртипнӗ карас,
Савӑшса курайман шӑмшак —
Шывсӑр хухнӑ валак.

5. Ырӑ тусан — ырӑ сӑмах,
Усал тусан — усал сӑмах 
Ҫын асӗнче тӑрса юлать,
Вилсессӗн — хыҫсӑмах пулать.

6. Уҫӑ чӳрече кантӑккине 
Сӗмсӗр тӑвӑл ҫӗмӗрсе хӑварчӗ.
Тӑвӑл тухнине асӑрхайман та 
Уҫӑ чӳрече хупӑнайман.

< ^
7. Пиҫ, пиҫ палан, тееҫҫӗ те — пиҫет,

Кӗт, кӗт тӑван, тееҫҫӗ те — кӗтет.
Чӑт, чӑт, тӑван, тееҫҫӗ те — чӑтать.
Ан кай, тӑван, тесессӗн те — каять.
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4 ^
8. Юрама пӗлекен — тавҫӑруллӑ, 

Ӑна пулӑшаҫҫӗ.
Юрама пӗлекен — ҫыпӑҫуллӑ, 
Ӑна юратаҫҫӗ.

9. Эп сана «кураймастӑп» тееймӗп,
Эс тепле ҫав, кӑна эп пӗлеймӗп. 
«Кураймастӑп» тесе калама
Куҫ курми тӗтгӗме путмалла.

10. Ваттисем — ҫамрӑка ӗмӗрех 
Вӗрентсе ӑс параҫҫӗ.
Ҫамрӑксем — ҫамкипе ҫапӑнмасӑр, 
Ҫав ӑса тытаймаҫҫӗ...

11. Юратупа савӑшу,
Аскӑнлӑхпа ясарлӑх 
Явӑнаҫҫӗ ҫын тавра,
Тваттӑшӗ — тӑват ҫавра.
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12. Ан вӗткелен, ан хыпкалан,

Савӑнайман тет, васкакан.
Хӑҫан ӑнма черет ҫитет —
Чӑрмав карти хӑех тӳнет.

13. Пуян чаплӑ пурӑнать,
Чухӑн та пурӑнкалать.
Пӗрне пӗри ӑмсанасси 
Авалтанах пулкалать.

14. Чун-чӗрем униче хапхинчен 
Утса кӗтӗн, савниҫӗм.
Чун-чӗрем калинккин хӑлӑпне 
Чӑмӑртатӑн...

15. Сан ҫумӑнти пӗрийӗ — йӑлтӑр-ялтӑр, 
Теприйӗ — хуҫкаланчӑк пӑлтӑр-палтӑр. 
Урӑххисем те каруселӗн ҫаврӑнаҫҫӗ, 
Мӗскер илеҫҫӗ-ши, мӗскер параҫҫӗ?..
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16. Ултӑ сӑмах каларӑн та 

Утмӑлтурат тыттартӑн.
Утмӑл сӑмах калассине 
Ҫеҫки айне пытартӑн...

17. Ырлакана — ыр сӑмахне 
Тавӑрса парас хитре,
Хурлакана, сивлекене 
Хиреҫ тӑрса ан витле.

18. Пӑчлантарас, таптас тесе 
Мӗскер кӑна тумаҫҫӗ?
Хӑйсем часах пӑчланасса 
Хальхаҫ -  вуҫех туймаҫҫӗ...

19. Кӑмӑл таппи -  туйӑм таппи,
Куҫ чӑлтӑркки — сӑн йӑлтӑркки,
Сас кӑлтӑркки — сисӗм саппи. 
Савниҫӗм, пултӑн ӑш хыппи.
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20. Ҫиччӗ виҫсе ҫиччӗ касрӑм, 
Ҫиччӗшӗ те тӗрӗс мар.
Ҫиччӗ виҫсе пӗрре касма 
Ӳркеннишӗн, куртӑм — шар.

21. Хӑшӗ-пӗрин кӑмӑлӗ те,
Кӳлепи те — мӑнӑ:
Пӗр чӗлхе тупма та йывӑр,
Юнашар ларма та тӑвӑр.

22. Куҫ витӗр шӑтарса чуна кӗретӗн, 
Хӗмленнӗ чӗремре пушар чӗртетӗн.
Ма тинкеретӗн-ши, ма тивертетӗн-ши, 
Мӗн-ма чуна сиен кӳретӗн-ши?

23. Пӗр куштана хирӗҫлесе 
Пӗлӗш майлӑ сӳпӗлтетсе 
Ҫапӑнсан -  пӗччен ӗрлерӗм,
Тек, хушша-хуппа кӗмерӗм.
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24. Турӑшсем умне чӗркуҫленме, 
Чиркӗве ҫӳретпӗр — ӳкӗнме. 
Ҫатӑрах! ҫатӑртатать ҫурта, 
Ҫылӑхӗ пӑчланчӗ-шим вара?

25. Йӑнӑш ҫумне йӑнӑш кӳлӗнет,
Ҫылӑх ҫине ҫылӑх тиенет...
«Намӑс мар-и?» -  шухӑш нухайкки 
Турттарса шартлаттарса илет.

26. Пӗри -  ачашшӑн чуптума,
Тепри — чуптӑвашма, аташнӑн. 
Пӗри — шырав-кӑсӑклану, 
Тепри — выляв-аталану...

27. Ҫыпӑҫусӑр пултӑм юриех,
Саншӑн унтанпа — ҫукпа пӗрех. 
Ҫыпӑҫуллисем ҫыпӑҫнипе 
Ҫырлахса пурнатӑн пуль, элле.
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28. Чуна парса ӗҫленине
Витсе хурас пулсан — тусан, 
Вара эп ҫакӑ тӗнчене 
Килсе кайман, эп — пурӑнман.

29. Пӗр юрату тавра — 
Ыйту палли те, 
Кӑшкӑру палли те, 
Тата ытти-хытти те...

44>
30. Юр ай сӑри, пичке сӑри, 

Пыллӑ сӑра, кӑрчама — 
Сӑра ӗҫме чӗннӗ ҫӗре 
Утгаратпӑр юрлама.

31. Хӑйне хӑй тытма пӗлмен ҫынна 
Нимӗн те, никам та чараклаймӗ. 
Тыткаларӑш тилхепи — ӑшра, шалта, 
Сӗмсӗрлӗхӗн ахрӑмӗ — тулта.
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32. Шултра ҫумӑр час иртет, 

Час иртет те час типет. 
Вӗтӗ йӗпхӳ вӗтӗртетсе 
Йӑлӑхтарса ҫитерет.

33. Мана хурла-хурла
Чӗлхӳ хӑмпӑланса каймарӗ-и? 
Асту, сана эп мар, хӑв пеккисем 
Йӗппе тирсе шӑтарӗҫ...

34. Кашни ҫынӑн хӑйне майлӑ сӑн, 
Кашни ҫынӑн хӑйне майлӑ тӑн. 
Сӑн хитри макӑртма пултарать, 
Тӑн ҫукки — ӗмӗртен хӑратать.

35. Куҫҫуль вӑл — ырлӑх, пархатар, 
Куҫҫуль — инкек, ултав, типшар. 
Сайра килен телей шерпечӗ — 
Кун-ҫулӑн тутлӑ кучченеҫӗ.



36. Шӑпа сасси евӗр — чан сасси,
Камӑн? — каясси е юласси...
Шӑпа сасси евӗр — чан сасси, 
Пӗрлешсе, е уйрӑм пурнасси...

37. Ҫулталӑкӑн — пӗр Ӑс-Пуҫ:
Вуник хӑлхи — вуник уйӑх,
Тӑхӑр куҫӗ — тӑхӑр ҫӑлтӑр,
Варринче — Хӗвел, Тӗп Куҫ.
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38. Ултав, суя чукмарӗ — чӑнлӑх, 
Унтан вӑйли тата мӗн пур? 
Пурнӑҫ чаракӗ — вилӗм, тупӑк. 
Унран вӑйлийӗ — асӑм пур.

39. Пур! -  ӑнӑҫ -  пурӑнӑҫ пур. 
Ӑнӑҫӗ пур-и е ҫук-и,
Йӳҫӗ, пылак, кӑвасак? — 
Лӑчӑр-лачӑр -  чӑмлак.



40. Шукӑль шӑм-шак ҫинче 
Йӳнӗ кӗпе те шукӑль курӑнать.
Латсӑр шӑм-шак ҫинче 
Чаплӑ тумтир те латсӑр усӑнать.

41. Юхса ӗшеннӗ ҫӑлкуҫсем 
Типеҫҫӗ, ҫӗр ҫинчен ҫӗтеҫҫӗ.
Ӑснишӗн мар, сурнишӗн пуль —
Тек ӑсӑнас темеҫҫӗ.

42. Ҫӑтмаха ҫитиччен -  пӗр кана 
Тамӑкра ҫунмалла пулмалла.
Ыррине сахалрах панипе 
Хуррине нумайрах чӑтмалла.

43. Хӗлхем -  пӗр сӑвӑ ҫырӑнать,
Хӗлхем — пӗр юрӑ хывӑнать,
Каллех — кӑвайт, каллех — инҫет, 
Каллех — санпа пулас килет...
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44. Чӑваш вӑл — капӑр тумлӑ халӑх,
Чӑваш вӑл — кӗмӗл тумлӑ халӑх.
Кӗмӗл ҫи-пуҫӗ -  чӑнкӑр-чӑнкӑр, 
Сӑвви-юррийӗ — шӑнкӑр-шӑнкӑр.

45. Чӑваш юрри — кӗсле кӗвви,
Чӑваш тӗрри -  кун-ҫул тӗвви.
Чӗре кӗвви тӗрре кӗрет,
Тӗрре курсан -  юрлас килет.

46. Ман пурте пур -  
Телейлӗ пурӑнмалӑх.
Эпӗ санпа пӗр ҫыхӑра 
Пӑлхар-сӑвар чӗлхиллӗ халӑх.

47. Ҫӗнӗ кун -  ҫӗнӗ ҫын: 
Ҫӗн ӑнлав, ҫӗн тӗрке. 
Ӗмӗрхи пулӑмсен 
Ӗмӗртен -  пӗр йӗрке.



48. Йӗки юрлать-тӗк,
Кӗнчелийӗ те юрлать.
Йӗппи ташлать-тӗк,
Катанпирӗ те ташлать.

< ^
49. Ай, самани-и! —

Асар-писер, хая-ар...
Атя, чӑмӑртанар,
Пӗр ӑрӑскал тупар.

50. Хура вӑрман кашлани —
Хура халӑх шутлани:
Ӗмӗр — тымар ярасси,
Ӗмӗр -  папка ҫурасси.

51. Ҫатӑлтатса пӑс кӑларса 
Ҫанталӑка ан та пӑс.
Шӗвӗ сӑмах — шӗвӗ ӑс,
Пуш сӑмахна ан та тӑс.
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52. Ҫӗрпе пӗлӗт хушпш —

Пирӗн ӗмӗр тӑршши.
Тӳперен эпӗр килнӗ-шж,
Тӳпенех таврӑнатпӑр-ши?..

53. Вӑтанса куҫ хупнӑ майӑн 
Туйрӑм санӑн тутуна,
Именсе тӗртсе ярасчӗ,
Кӗрсе ӳкрӗм ытамна.

54. Пурнӑҫ аван чухне юлташ нумай, 
Санран пурне те тем те кирлӗ.
Пурнӑҫ начарлансан юлташ ӑҫта? — 
Хӗсӗнсе ларнӑ тейӗн хӑвӑлта.

< ^
55. Чунпа чӗре пӗр-пӗринпе 

Килӗштерсе пурӑнсан —
Этем телей куратех,
Пурнӑҫ -  тӑнӑҫ пулатех.
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56. Ӑнланатӑп, кашни ҫын хӑй майлӑ 
Иккӗлле пултарӗ шутлама.
Икӗ шухӑш ҫуратать пӗр шухӑш,
Тӗрӗс шухӑш — тӗрӗс пурӑнма.

57. Тӑвансемпе уярлансан 
Ҫӑвар тути пылланать,
Ҫӑвар тути пылаккипен 
Сӑмах ҫеҫки ҫурӑлать.
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58. Усалсемпе урҫалансан 

Ҫӑвар тути йӳҫӗхет,
Ҫӑвар тути йӳҫҫипелен 
Сӑмах ҫеҫки пӗрӗнет.

59. Ачисем телейлӗ-тӗк,
Тӑван кил телейлӗ.
Лӑпкӑ, тикӗс пурӑнсан 
Пурнӑҫ ҫулӗ — меллӗ.
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60. Мӗн таранччен култарӗ-ши 
Ҫынран ҫынна тӗнче...
Яшлаттарсах шутлаттарать,
Тӗнче -  мӗн аллинче?..

61. Арҫын! Ама-этем пӗтсен — 
Этемлӗх ӗмӗрӗ сӳнет.
Ама-этем! Арҫын пӗтсен -  
Этемлӗх Ҫӗр ҫинчен ҫӗтет.

62. Каҫпике тӳпере тем ӗҫлет,
Тем сыпать те, ҫӗре пӗрӗхет. 
Ылтӑн-кӗмӗл, ахах та мерчен 
Йӑлтӑр-ялтӑр ҫиҫет темӗнччен.

63. Эс шурлӑха лакса ларни — 
Тӑшмансене савӑнтарни. 
Шырлан хӗрне анакансем — 
Эс путасса кӗтекенсем.
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64. Этем, тӑнлан, чунна итле! 

Айванлӑхна питле, сипле. 
Тамашаран хӑтаракан 
Ҫӑлӑнӑҫ пур! -  хӗрес-пакур.

65. Хӗл кутамкки пушансан 
Курак тӑмань чарӑнать, 
Курак йӑва ҫавӑрсан 
Ытги кайӑк таврӑнать.

66. Ҫутӑ тӗнче сӗре хитре
Шур пӗркенчӗк айӗнче, 
Ҫутӑ тӗнче сӗре хитре 
Чунӑм савни ҫумӗнче.

67. Калас килни-каланманни, 
Ӑшран тухса пӗтейменни ■ 
Теме сиссе, теме туйса 
Ярпайланма юраманни.
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4 ^
68. Хӗвел шевли чуптурӗ — йӑлтӑртатрӗ, 

Хӗвел ури таптарӗ — тапӑртатрӗ, 
Хӗвел ӑрши хышларӗ — хӑшӑлтатрӗ... 
Хӗвел — юратӑва юмах кӑтартрӗ.

69. Эпир пӗрле хаваслӑн юрлани, 
Такмакласа хастаррӑн ташлани, 
Пӗрне-пӗри телей, вӑй-хал сунни — 
Тӑванлӑ, туслӑ пурӑнас тени.

70. Ӑмсанупа кӗвӗҫӳ -  
Юрату тӑшманӗсем.
Сӑпайлӑхпа килӗшӳ -  
Юрату юлташӗсем.

71. Туйӑм — икӗ пайӑркаччӗ,
Мӑшӑр туса пулмарӗ.
Икӗ сукмак юнашарччӗ — 
Юплештерсе пулмарӗ.



4 ^
72. Суя тунсӑх —

Суя туйӑм йӑлтӑркки,
Кӗленче е тӗкӗр 
Ванчӑкки пекки...

72______________________________ (̂ вешлаиа 9всамаш

73. Пӗрпӗчченлӗх танатине 
Айккинерех сиресшӗн — 
Хӑшӗ-пӗри ютгипе те 
Ҫывӑхланса илесшӗн.

74. Шӑтарма — шӑтатпӑр, 
Ҫуратма — ҫуралатпӑр, 
Пурте — ҫурхах ҫурса 
Ҫутгалла тухатпӑр.

< ^
75. Ҫил ачисем ҫерем ҫинче 

Вӑйӑ юрри юрлаҫҫӗ, 
Папка сарнӑ йывӑҫ-курӑк 
Имлӗн-тимлӗн тӑнлаҫҫӗ.
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76. Туйӑмсен те -  ачалӑх пуҫталӑхӗ, 
Шухӑ яшлӑх вӑййиллӗ ытарлӑхӗ, 
Вӑйпиттиллӗ хевтелӗх асамлӑхӗ, 
Ватлӑх усӑннӑ тапхӑрӗ пур.

77. Вӑхӑт-каччӑ, вӑхӑт-каччӑ 
Хӗлпикепе уйрӑлать.
Хӗлпикен таса куҫҫулӗ 
Шапӑртатсах тӑкӑнать.

78. Ҫеҫке ҫурнӑ чечек — хитре, 
Шӳлкемеллӗ, тухьяллӑ пике. 
Ҫеҫке тӑкнӑ чечек — хӗрарӑм, 
Пӗтӗленнӗ, хушпуллӑ кин, арӑм.

< ^
79. Хӗрлӗ эрех -  хӗретет,

Шурӑ эрех — шуратать. 
Хутӑштарса ӗҫнӗ шӗвек 
Кӑвакартма пултарать.
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80. Ҫӗр айӗнче те -  вӑрмансем, 
Шыв тӗпӗнче те — сӑрт-тусем. 
Ҫӗр ӑшӗнче, ҫын ӑшӗнче... 
Шалтан — аталанать тӗнче.

81. Ан пайла мана эс никампа та, 
Пайланмастӑп, пайланма пӗлмес. 
Кӑсӑкланнипе кӑна пулсассӑн,
Ан шыра манра улах кӗтес.

82. Ҫутҫанталӑк пулӑмӗсем 
Черетленсе килеҫҫӗ,
Тватӑ тӑван -  виҫшер уйӑх 
Ылмашӑнса ӗҫлеҫҫӗ.

4 ^
83. Хырса тӑкнӑ арлӑх уйӗ 

Хӑмӑл пек чӗрпек, чикет. 
Арлӑхӑн кӑтра вӑрманӗ 
Хӑнана кӗме чӗнет.
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84. Чечекӗ илӗртсе ларсан та,
Пӗлетпӗр, чикенек — чикет.
Пӗри шӑлне йӗрет пулсан та,
Пӗлетпӗр, чӗлхипе сӗкет.

85. Йӑпӑртлӑха килсен те, йӑпанмалӑх, 
Юратӑвӑм -  хӑна пулни те лайӑх. 
Юратӑвӑм -  пулинччӗ кил хуҫи,
Ун аллинче пулинччӗ кил уҫҫи.

86. «Эсӗ чӑрсӑр» — терӗн, чӑрсӑрлантӑм. 
«Эсӗ лайӑх» -  терӗн, лайӑхлантӑм.
«Эс ухмах» — тесессӗн, ухмахланмӑп, 
Ухмахланасса ҫӑварлӑх парӑп.

< ^
87. «Астумас, астумас» -  тетерсе, 

Иртнӗ каҫ сӗмӗпе тӗтӗрсе, 
Асӑма астуманлӑх ҫӗнтерчӗ, 
Асӑмри сӑнару лӳчӗркенчӗ.



4 ^
88. Чи шанчӑклӑ, темрен те хаклӑ мулӑм — 

Турӑ хӗлхемӗ — пархатарлӑ чунӑм. 
Асапланать, тӳсет, нӗшӗклемест, 
Турӑ-Атге сӑмахӗнчен иртмест.

89. Курайманлӑх тӗсӗ хуп-хура пуль, 
Тамӑкри хура лаххан тӗсли. 
Суккӑрланнӑ самантра курасчӗ 
Ешӗл тӗс — вӑл пурӑнӑҫ кӗсли.

< ^
90. Телейӗм -  пыл чӗресӗ терӗм,

Чӗресне уҫрӑм -  хуп-хура.
Пӗр кашӑк тикӗт вараланӑ 
Санпа пайлас апатӑма.

91. Питӗ кӗтеттӗм, пӑлханатгӑм,
Ҫивӗтӗме пуҫ тавралла пухаттӑм.
Умне тӑрсан, кӑшӑлӑма салтса,
Ун хулпуҫҫи ҫине уртса яраттӑм.

7 в ________________________ {̂ еш ллка 9всамаш



4 ^
92. Ӗнерхине калла чӗнеймӗн —

Чӗнсен те, килмӗ ҫаврӑнса.
Пӗр ӗмӗре тепре килеймӗн —
Пӗрре кайсассӑн уйрӑлса.

93. Чуптусах — юрататӑп тени,
Туйӑмпа выляни.
Кӑшкӑрсах — кураймастӑп тени, 
Туйӑмпа иртӗхни.

94. Илӗртмӗш сӗнӳ, илӗртмӗш чӗнӳ, 
Илӗртмӗш малаш? — пӑрӑн, ан аташ. 
Йӳҫӗ тут калать сӑмаху, чӗлхӳ,
Еплерех чӑтать-ши ҫӑварна — хӑлху.

95. Парӑссӑр туйӑм карапӗ 
Тинӗс кураймӗ, ишмест.
Парӑсӗ ҫӗтӗлнӗ, пӗтнӗ,
Тек, ҫӗлесси те килмест.

Шахвӑршеа 7 7



4 ^
96. Сарса хутӑм чуна ҫивиттийӗн, 

Алшӑллийӗн ӳкейрӗм умна.
Намӑс мар. Пурнӑҫри савӑк авӑк — 
Авӑкран асӑнмалӑх кӑна.
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97. Купӑс каларӑм сан умра, шӑхлич каларӑм, 
Кӗвӗ пулса сӑрнайӑн янӑрарӑм. 
Ӑнланаймарӑн-им, вырнаҫаймарӑм-им, 
Сан кӑмӑлна кайма пултараймарӑм-им?

98. Вӑхӑт ал туйипе шаккать,
Тен, кӑкӑртан...
Вӑхӑт, ал туйипе таккать,
Тен, ҫурӑмран...

99. Арҫын-юлташ — юлташ-хӗрарӑм, 
Юлташлӑх картӗнчен тухмарӑм. 
Мӗнле-ши вӑл телейлӗ юрату, 
Ҫут айлӑм-ши е чӑнкӑ кӗмӗл ту?



Шахвӑртеа_____________________________________ ^

100. Супӑньпе ҫумасӑр ним те тасалмасть, 
Ҫӗҫӗпе касмасӑр ним те касӑлмасть, 
Пуртӑпа ҫапмасӑр ним те татӑлмасть. 
Ал тытса тумасӑр нимӗн те пулмасть.

101. Ӑшра кӑмака ҫунать,
Куҫран — сӗрӗм сӑрхӑнать, 
Тӗтӗм палкать лӗпкерен,
Пит хӗрелни — сӗлкӗшрен.

102. Паян эпӗ саншӑн — ылтӑн.
Ыран пулас марччӗ -  пӑхӑр. 
Паян сан валли — тутлӑ кукӑль, 
Ыран — пулас мар типнӗ ҫӑкӑр.

< ^

103. Ывҫи-ывҫи хурӑн ҫырли татрӑм, 
Хутӑм вӗрене ҫулҫи ҫине. 
Шухӑшӑмпа ыйӑхӑма татрӑм, 
Ӳкрӗм ахлатса минтер ҫине...
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4 ^
104. Пахча ҫулҫи ӳкет, ӳкет -  вӑрманӑн, 

Ӳкесшӗн марччӗ, ҫил хуҫаланать. 
Атте-аннен ачи-пӑчи саланчӗ, 
Каясшӑн марччӗ, пурнӑҫ сапалать.

105. Ҫӑмӑл-и е питӗ йывӑр пултӑр, 
Тусӑмҫӑм, ялан ҫумра пулсам. 
Пурнӑҫ пуссине санпах тухатӑп, 
Ӗмӗт кӗлтине санпах салтам.

<8̂
106. Каҫ та пулчӗ пуль, уйӑх тухрӗ пуль, 

Хӑналантӑм пуль, киле каяс пуль. 
Пуҫӑма тайса юррӑма юрлам, 
Хӑнана пыма чӗнсе хӑварам.

107. Эпӗ сана манса кайман, 
Манса кайма та шутламан.
Эс асилсемччӗ тепӗр чух, 
Пӗччен, кичеммӗн ларнӑ чух.
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108. Юрламашкӑн — сассӑм, юррӑм пур, 

Ташламашкӑн — сӑввӑм, кӗввӗм пур. 
Ирӗн-каҫӑн савса пурӑнма -
Тӑван Ҫӗршыв, кил-йыш, тӑван пур.

109. Ача-пӑча, тӑван пуҫтарӑнсан —
Вучах вӗшӗлтетет, тӗпел ҫиҫет. 
Ача-пӑча, тӑван сума сусан -  
Чупса ӗҫлес, вӗҫсе ҫӳрес килет.

110. Хӑрса ларнӑ йывӑҫ-курӑк 
Мӗн те пулин туятех.
Пӗркеленнӗ питӗм-куҫӑм 
Яшлӑхне астӑватех.

<8̂
111. Юратас килни —

Ыталанас кӑна килни ҫеҫ мар.
Тӗл пулас килни —
Йӑпӑртлӑха кӑна курнӑҫасси ҫеҫ мар.



4 ^
112. Чӑн тӳпери тӑван енре те,

Хӑнана аннӑ Ҫӗр ҫинче те,
Эпир — Турӑ-Атгемӗр Килӗнче,
Ун куҫ шӑрҫин тытӑмӗнче.

113. Кӑҫал мӑйӑр нумай терӗҫ,
Эп те кайрӑм вӑрмана.
Чи малтанах сывлӑх сунтӑм 
Ун патшине — юмана.

114. Пирӗн хушӑра мӗскер ҫетӗлтетет? 
Пирӗн хушӑра усал пӗсӗлтетет.
Эпир тату тупса савӑнасран — 
Ҫурӑмсенчен ик еннелле тӗртет.
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<8̂
115. Ҫумӑр ҫӑвать, юр ҫӑвать, 

Ҫӗр тумне улӑштарать. 
Вӑхӑт алли тура-тура 
Ҫӳҫӗме кушӑхтарать.
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4 ^
116. Кайӑк-кӗшӗк, вӗҫен кайӑк, 

Тискер кайӑк, шыв кайӑк, 
Ҫӗлен кайӑк, кушак кайӑк... 
Этем тени мӗн кайӑк?

117. Хӑех шаннӑ -  хӑех шӑннӑ, 
Хӑех кӳлнӗ -  хӑех пӳлнӗ 
Хӑй ҫулне такам-пӗри...
Эсӗ мар-и? Эпӗ-и?

<8^
118. Ӑсталӑх тӗшши — шырав, 

Ӑсталӑх тӗшши — курав:
Ҫут ҫамка варринчи куҫпала 
Тем те пӗр шӑтарса тупмалла.

<8?>

119. Хӗрлӗ пите, хӗрлӗ пите 
Хура хурлӑх хуратрӗ,
Сарӑ сӑна, сарӑ сӑна 
Саркам шухӑш шуратрӗ.



<88>
120. Ӗҫлӗ ҫын вӑл, ҫын-тӑк ҫын,

Ӑслӑ ҫын вӑл, ҫын-тӑк ҫын,
Ырӑ ҫын вӑл, ҫын-тӑк ҫын,
Хӑть хӗрарӑм, хӑть арҫын.

121. Тӑван килӗм «Кил» — тесе чӗнет, 
Чӗннипе, кайсах тӑрас килет.
Тӑван килӗм панӑ пил-парне 
Ӳсӗмлет, ҫӗклет тиеннӗ ӗҫӗме.

<8̂
122. Хура тӑшман чӗлхи — хура ҫӗлен, 

Наркӑмӑшне сӑхма пухать.
Ӗҫне тӑвать те, пӗр кана шӑпах пулать, 
Тепре пуҫ каҫӑртса илме вӑйне пухать.

<8?>

123. Тар юхтарса ташласси —
Ҫан-ҫурӑма авасси.
Тар юхтарса ӗҫлесси —
Ҫан-ҫурӑма хуҫасси.

84______________________________(Зветлана Звеамаш



<8?>

124. Ан ятла мана, Аттемҫӗм-Турӑ,
Ман калас килет: эп — сӑвӑ, кӗвӗ, юрӑ. 
Сӑввӑма та, кӗввӗме те, юррӑма та 
Йышӑнсам, тӑван Чӑваш Ҫӗршывӗ.

125. Пӗри — такама та, таҫта та 
Ырӑ чунлӑ пулма вӗрентет.
Хӑй — кама та пулин
Ыр туса курнӑ-ши?

<8?>
126. Кустарнӑ сӑмаха ӗҫпе —

Пӗрре, тепре тӗвлеймесен,
Суеҫӗн ҫӗтӗк ҫӑмхине 
Ывӑтмалла тапса яраҫҫӗ.

<8̂
127. Сӗтел ҫапса шарт! сиктерсе 

Ҫухӑракан каҫрашка 
Сӗтел — тӑшман пуҫӗ-лӗпки,
Чышки — чукмар теет-ши?

Ш ахвӑрша 85



128. Авал, чӑваш — шыв тулнӑ вырӑна 
Пайккал тесе чысланӑ тет.
Шавла, Байкал! — эс Ҫӗр ҫинчи — 
Чи-чи! — Кӗтрет Папай-Пайккал.

129. Тӗнчери — суя ҫине суя 
Купаланнӑ пулӑмсем — кӑра.
Мӗн кӗтет пире малашлӑхра,
Кам ӳсет? — Ҫӗранлӑш сӑпкара.

130. Анне сӑмахӗ вӑл — симпыл-эмел. 
Ҫӗр-ҫутҫанталӑк сӗткенне 
Техӗмлетсе тӑраканни —
Аслӑ Тӳпе-Атте-Хӗвел.

131. Сӗре асамлӑ-ҫке 
Ҫын ӑшӗнчи вӑйсем,
Тытса тӑраҫҫӗ 
Тинӗссем те ҫӑлкуҫсем.
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141. Тӑрӑ шыва та пӑтратаҫҫӗ,

Таса чуна та варалаҫҫӗ.
Тӗнче ҫурри — хури, лапӑрчӑкки,
Тӗнче ҫурри — шурри, таси, ырри.

<88>
142. Витери тислӗке тасатса пӗтереймӗн, 

Ҫылӑха та ҫаплах. Ах, анчах! —
Тислӗк панӑ тӑпра кӑпӑшка, пархатарлӑ. 
Пурнӑҫри пулӑмсем акӑш-макӑш пӑтравлӑ.

143. Вӑрман касатӑн, вут ҫуратӑн,
Мана турпасӗ те лекмест.
Кӑмакине мӗнпе хутас,
Хутман пулсан — мӗн ӑшпӑшлас?

144. Шел сана, тарҫӑ, шел тата тав.
Пӗр каласассӑн-и? — чыс та мухтав.
Эс пулмасассӑн-и? — мӗн тӑхӑнса,
Мӗн ҫисе пурнӑччӗ выҫӑ хуҫа.
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<8̂
145. Шывӗ пӑтранчӑк-и е тӑрӑ, 

Пулӑн шыврах пурӑнмалла. 
Сывлӑш тусанлӑ-и, таса-и, 
Ҫак сывлӑпшах сывламалла...

146. Килсе кай, ан кӗттер,
Ни сана, ни мана кирлӗ мар ҫулӑма 
Сиввӗн вӗр те сӳнтер.
Пур! -  пулни ҫук!-кине ӗнентер.

<8̂
147. Пурӑннӑҫем ухмахланса пыратӑп:

Ҫӗрӗпеле ҫырса ларатӑп, 
Кунӗпеле ӗҫре чупатӑп.
Ӑҫта ӗлкӗреймес, ӑҫта васкатӑп?

148. Лере — тарасана хурса виҫме —
Ҫын шухӑшӗ, каларӑшӗ, ӗҫ-пуҫӗ, 
Чӗрне хури те, тем те, тем те — шутлӑ, 
Пирӗн чунсем мӗнпе пухутлӑ-хутлӑ.
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149. «Тет» сӑмаха тӗпе хурса шухӑшласан - 
Ҫӗр те, Этемлӗх те,
«Хуркайӑк ҫулӗ» те, Хӗвел те 
Космос тытӑмӗнчи сӗре пӗчик тетге.

150. Час-часах Шупашкара килетӗн, 
Час-часах такам патне кӗретӗн. 
Ҫав такамӗ эпӗех пулсассӑн, 
Сывламастӑм пулӗ ассӑн-ассӑн.

<8̂
151. Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук,

Суеҫтерсе калас ҫук.
Эсӗ манӑн чӗрере,
Урӑххипе ан ҫӳре.

152. Мӗн пулса тухнӑ — пулнӑ, иртнӗ, 
Ӑна ҫулсен тусанӗ витнӗ. 
Пӗрне-пӗри муталани — 
Кусарлани те чутлани...
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153. Мӗн панине, кала та тав сӑмахӗ — ил. 
Пуянлӑхӑм-сӑмахӑм пултӑр пил.
Тӗтӗм кӑлартӑр мӑрьерен ҫуралнӑ кил, 
Ан тустаринччӗ тӗпеле тӑрлавсӑр ҫил.

<8?>
154. Мӑкӑнь ҫеҫки варринче 

Пичке кӑнтарса тӑрать. 
Тивес мар-ха ҫеҫкине, 
Кӗтсе илес вӑррине.

155. Вилӗмсӗр Пурнӑҫ аллинче 
Хӗвӗшекен япаласем —
Пурте эпир ҫут тӗнчере 
Паян — камсем, ыран — мӗнсем.

156. Ан кулянсам, тӑванӑм, ан кулян, 
Такам кӳрентернишӗн ан хурлан. 
Каҫар, каҫарнине мӗскер ҫитет? — 
Хурри тухса кайсан, ырри килет.



Тӑван чӑваш чӗлхи — 
Вӑл пирӗн чун ахахӗ, 
Вӑл пирӗн чун вучахӗ, 
Тӑван чӑваш чӗлхи — 
Тӑван сӑмах пучахӗ.
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<88>
1. Ҫерем, юр витӗр шӑтарса тухать — 

Таптаҫҫӗ, пурпӗрех ӳсет.
Чечек, чула хирсе шӑтса тухать — 
Татаҫҫӗ, пурпӗрех ҫиҫет.
Тӑпра вӑй панӑ та — тӳсет.

44о
2. Ниҫта кайса кӗми,

Ниҫта хума пӗлми 
Телей е хуйӑх йӑтӑнса ансан — 
Ӑна пӗр вырӑнах вырнаҫтаран, 
Ӑш-чик картишӗнчех шӑнӑҫтаран.
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44>
3. ГТӳртрен -  ҫенӗхе,

Ҫенӗхрен -  алкумне, 
Алкумӗнчен -  кил картине, 
Кил картинчен -  урама... 
Малалла-каялла — ҫӳп кусать.

<8?>
4. Лапка юр ҫуса кайнӑ:

Лӑпкӑ, ҫутӑ, таса.
Пыльчӑк тӑрӑх ашса 
Вӑйсӑрланнӑ ҫилсем 
Кӑпӑшка юр ҫинче ҫывӑраҫҫӗ.

<8̂
5. Эп -  пӑлхар-сӑвар-чӑваш, 

Эпӗ -  ҫулйӗрлевҫӗ.
Эп -  аваллӑх несӗлне 
Чыслакан тӗпчевҫӗ,
Эп чӑн-чӑн еткерҫӗ.



<8̂
6. Тирпейлӗрех пулсам, этем!

Савӑнӑҫна ывӑҫупах сапсан — 
Савӑнӑҫсӑр юлатӑн.
Хурлӑхна иртӗхтерсе ярсан —
Пушшех те канӑҫсӑр пулатӑн.
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<8̂
7. Сана савма пӑрахрӑм та — 

Пушантӑм...
Ҫунса кӗлленнӗ ӑшӑм — хӑвӑл, 
Пучахсӑр юлнӑ туйӑм — хӑмӑл. 
Чӑнах-ши? — ҫӑмӑл.

8. Кӑркка -  хӑлат пулас тесе 
Хӑлаҫланать-хӑлаҫланать те, 
Леч! — ӳкет.
Кӑркка чӗрнийӗ вӑрӑм та, 
Ҫуначӗ — имшеркке!
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4 ^
9. Паян кам кӗнеке вулать?

Ҫырас килмест, тем ҫыртарать. 
Таҫти такам — мӗн хушнине 
Пурнӑҫлама хисте-хисте 
Ӗҫ-пуҫӑма тӗрӗслесех тӑрать.

10. Тухья тӑхӑннӑ Нарспи, 
Салампи е Пинерпи, 
Кӗтерук, Чӗкеҫ, Верук... 
Хуть те темле ят парсан та, 
Чӑваш пики -  Чиперук.

<8̂
11. Аса илмен эп сан ҫинчен,

Тунсӑхласа ларман,
Тек, калаҫма, сӑмахӗ те юлман. 
Тӗлпулӑва мӗне кӗтсе утас,
Чунӑм туртмасть, ура те тапранмасть.



4 ^
12. Ҫӗнӗ ана та, ҫӗнӗ ҫӗр те мар,

Уҫнӑ ҫерем эп — туйранпах.
Сухаҫӑ сухалать те,
Сӳрелет те — ҫӗнетет пулас.
Эп — ҫӗнелме сӗре хавас...
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<8̂
13. Ыррине кӗтес-и? 

Кӗтнӗ-кӗтнӗ — кӳтнӗ, 
Кӗтнӗ-кӗтнӗ — хытнӑ, 
Шаннӑ-шаннӑ -  шӑннӑ, 
Ҫуннӑ-ҫуннӑ -  сӳннӗ...

<8̂
14. Никама та, нимӗншӗн те 

Хурла-хурла ан ятла, 
Пурнӑҫ — кӑткӑс япала. 
Ху айӑпна хӳтӗлеме 
Шӑртлӑ сӑлтав ан шыра.



15. Йӗвенсӗр лав карт! туртӑнать,
Ҫӗре мӗн акӑнса юлать?
Ӗмӗр — пӗлӗтсене ҫурса 
Вӗҫет ҫӗмренӗн шӑхӑрса...
Ниҫта та лармӗ — тӑрӑнса...
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<8̂
16. Сан саламна, ман патӑма 

Кая юлса илсе ҫитерчӗҫ.
Вӑл Атӑл урлӑ каҫнӑ чух пушаннӑ, 
Салам пӗлтерӗшне чухлас тесе 
Сан юлташу ӑна кӑштах тустарнӑ...

17. Такан йывӑрӑшне туймаҫҫӗ. 
Таканласси —
Урапана та, лашана та. 
Таканласси —
Сӑран атга та, пушмака та.



18. Хӗлӗхӗпе сӗркӗчне
Турттарса карӑнтармасӑр,
Пӳрнесем -  хум евӗр вӗттӗн 
Хӗлӗх ҫийӗн ташламасӑр -  
Сӗрме купӑс сас памасть.
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<8̂
19. Куҫа хупсассӑн? -  инҫетре, 

Хура-кӑвак тӗттӗмлӗхре — 
Шенкер шӑрҫа пек ҫӑлтӑрсем 
Вӑй выляса ҫуйӑхнине 
Курса, куҫа уҫма пулать...

<8̂
20. Хӗл кунӗнче -  тумла юхать, 

Тумла юхать — хӗл варӗнче, 
Ҫу кунӗнче, ав, пӑр ҫӑвать. 
Мӗн хӑтланатӑн, ҫут тӗнче, 
Ма пӑтранатӑн, ҫут тӗнче?
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44>
21. Эс килнӗ ҫул хӗрри чечеклӗччӗ,

Эс чӗннӗ сас ӑрши вӗҫевлӗччӗ...
Эс кайнӑ ҫул хӗррийӗ — хытхура,
Пирӗн тавра — сӑхма выҫӑхланса,
Элекҫӗ пек нӑрлать тӗкӗлтура.

4§>
22. Ыт-ахальтен куҫҫуль юхать-и, 

Ҫын хуйӑхӗ ҫинче 
Ахӑлтатса тапӑртатма юрать-и? 
Хӑтланса пӑх,
Ҫумна эс намӑсна тӑратса пӑх...

<8^
23. Пур теҫҫӗ тамӑк, пур тет ҫӑтмах.

Икӗ чӗре пӗрне пӗри килӗштерни, 
Икӗ ӑнлав пӗрне пӗри тивӗҫтерни 
Тепӗр ҫынна усал туман пулсан — 
Икӗ чӗре ҫывӑхланни — вӑл ҫылӑх-и?



44>
24. Санпа пӗрле хӑюлланса 

Хевте тупман пулсан,
Чӗрем -  кӗрхи чечекӗн хуҫӑлатчӗ, 
Телей симне сыпса пӑхмасӑрах,
Пӗр чӗптӗм ӗмӗрӗм сая каятчӗ.
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<8̂
25. Тин ҫеҫ хӗвел пӑхатчӗ йӑлкӑшса, 

Пӗр пӗлӗт килчӗ те йӑраланса, 
Пӑрҫа пек пӑр сапать, асать. 
Сӗтӗрсе килнӗ мишукне 
Шӑпӑр та шапӑр! пушатать.

44>
26. Эсӗ мана саваймастӑн, 

Манпа пӗрле пулаймастӑн. 
Урӑххипе утрӑм-кайрӑм! -  
Пӑхса-курса юлтӑн-и, 
Пӗртиккех кулянтӑн-и?
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27. Сыпаҫҫӗ те сыпаҫҫӗ йывӑҫа,

Вуллин ҫӗн турата пӑхас пулать, 
Тымарӗн — сӗткенне парас пулать. 
Апла пулсан, тӑван турачӗсен 
Ют туратпа тӑванлашас пулать.

<8^
28. Сӑнар тупмашкӑн — 

Сунара каятӑп.
Куҫпа та, хӑлхапа та 
Хыпашлатӑп. Тытсассӑн? -  
Хут ҫине пиҫме хуратӑп.

29. Кам пӗлет, кам калать? -  
Ӳлӗмрен ман ҫине 
Ҫаврӑнса та пӑхмастӑн-ши? 
Хӑшӑл-хӑшӑл сывламӑп, 
Хӑшкӑлса асапланмӑп.



30. Куҫҫуль, куҫҫуль...
Мӗн сӑлтавпа вӑл чи малтан 
Чуна уҫса тухайнӑ-ши,
Ӑна пӗрремӗш куракан 
Куляннӑ-ши е кулнӑ-ши?
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<8̂
31. Инҫетре-инҫетре ҫӑлтӑрсем мӗлтлетеҫҫӗ, 

Чакӑрчак куҫӗсем ҫӗрелле тинкереҫҫӗ: 
Ар-ама этемсен шӑпине тӗрӗслеҫҫӗ, 
Йӑх, ӑру тымарне сӳрелеҫҫӗ, тӗпчеҫҫӗ, 
Ҫӑлтӑр витӗр — ҫула чӗнеҫҫӗ...

32. Кана-кана шапӑртатсассӑн та куҫҫуль, 
Эп ҫав-ҫавах кӑштах телейлӗ пуль. 
Ҫуралнӑ вӗт, сывлатӑп вӗт,
Мӗн хушнине пурнӑҫласа 
Чип-чиперех пурнатӑп вӗт...



33. Сурӑхпа качака ҫулӗнче,
Сурӑхпа качака витинче 
Ҫуралса этемленнӗ Христос,
Сурӑхпа качака майлӑрах 
Этемсен мӑшкӑлне курса кайнӑ...
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<8?>

34. Сӳрӗк кун ӗмӗлки — ан та ҫулӑх! 
Пӑр ҫапса хӑварсан та, 
Шартлама тапӑнсан та —
Ҫичҫӗр пин пӗлӗт витӗр васкать 
Савнӑ Ҫӗрӗ патне Хӗвел хӗмӗ.

35. Ҫерҫи, ик урипе тапа-тапа 
Сикет, вӗҫкелесе илет.
Ҫерҫи те кайӑк, мирлӗ кайӑк, 
Мӗн айӑпа пула ӑна 
Ни ҫунатне, ни сассине паман.



44>
36. Чӑн ҫумӗнче суя лӗпӗстетет.

Чӑнне суйла-суйла 
Мӗн чухлӗ вӑй пӗтет?
Темпек ҫине тӑрсан та, хӑш чухне 
Тӗрӗссине тӗрӗс марри ҫӗнет.
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37. Юрать, урӑххине юрат. 
Унпа телейлӗрех пулма, 
Ӑш-чикӗмри — сана 
Санах тавӑрса парӑттӑм... 
Тӑпӑлаймастӑн — тарӑн.

<8̂
38. Хӗрарӑм та пирус паккать, 

Арҫынӗ те чикарккӑлать, 
Ачи-пӑчи те мӑкӑрлать — 
Кашни тӑмсай — хӑй ӑшӗнчен 
Хӑй сывлӑхне тӑпӑлтарать.



39. Тарас та пытанас, ӑҫта?
Таҫта та ҫын, таҫта та ҫӗр,
Таҫта та шыв, таҫта та ҫил,
Теме те сӑнаса-курса тӑран Тӳпе.
Ӑҫта тарса пӑхас, епле?..
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40. Ҫуралнӑ куна савӑнсах уявлатпӑр, 
Ҫавах, «Ватӑлатпӑр» -  тесе кулянатпӑр. 
Тӗрӗс мар кулянатпӑр!
Ватлӑхпа ҫавтӑнмасӑр епле? —
Ҫӗр ҫула пурӑнса ҫитмелле.

<8?>
41. Сас паллинчен пуҫласа 

Сас тухать: сӑмах, шырав, 
Калаҫу, ҫыру, вулав. 
Хайланать: юмах, калав, 
Сӑвӑ-юрӑ, пил, халал.
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“Пурнӑҫ картлашкисем”. 
Свепыана Асамат ӳкерчӗкӗ



Халӑх пултарулӑхӗ -  
Халӑх чысӗ, сумлӑхӗ. 
Халӑх пултарулӑхӗ -  
Халӑх ӑсӗ, пурлӑхӗ. 
Халӑх пултарулӑхӗ -  
Халӑх чунӗ, ҫынлӑхӗ.
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44>
1. Ҫӑлкуҫ шарлать, вӑрман шавлать, 

Эп шарламастӑп, шавламастӑп. 
Шӑплӑх шыратӑп — тупӑнмасть, 
Канлӗх шыратӑп -  курӑнмасть... 
Мӗн? -  шарлани, мӗн? -  шавлани, 
Мӗн пурӗ, веҫ! -  улталанни...

<8̂
2. Тӗл пулса пӗрлешрӗҫ — хӗмленме, 

Уйрӑлса пайланчӗҫ — кӗлленме. 
Ҫулӑм вӗҫеймерӗ ҫӳлелле,
Кӗл тусанӗн вӑркӑнчӗ -  ҫӗре. 
Хӗмленсе те кӗлленсе курсан -  
Туйӑм тутине туйма пуҫлан...



3. Тӑварне те ҫирӗм ӗнтӗ,
Сахӑрне те ҫирӗм ӗнтӗ —
Тутлӑх мӗнне пӗлетӗп.
Ешӗл ӗмӗр иртрӗ ӗнтӗ,
Пиҫнӗ вӑхӑт ҫитрӗ ӗнтӗ —
Савӑк мӗнне сисетӗп.
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4. Сӳрӗклӗх мар,
Хӑрушӑ курайманлӑх мар, 
Юратуран пӗр утӑм 
Пур енне те — ӑнланулӑхчӗ, 
Ытарлӑ чунлӑхчӗ,
Сӑпайлӑ ҫынлӑхчӗ...

5. Кахал — нӑйкӑшма юратать, 
Хӗтӗртсен — ятлаҫать.
Хӑй -  хӑяккӑн выртса 
Юхӑнса пурӑннишӗн — 
Хӑйне мар,
Пӗрмаях такама айӑплать.



44>
6. Кама мӗн чухлӗ 

Нумайрах е сахалрах 
Асапланса пурӑнасси —
Юмӑҫ яни халь мӗн усси?
Ман айӑпӑм — ӗненнинче,
Сан пур-ши айӑп? — суйнинче.

1 1 0 ____________________ (^етлапа 9^амаж

7. Ай, шухӑшсем — тӑвансем, 
Ай, ӗмӗтсем — пӗлӗшсем 
Ӑҫта кӑна ҫитместӗр,
Ӑҫта кӑна кӗместӗр,
Канӑҫ тупма пӗлместӗр, 
Канӑҫ мӗнне пӗлместӗр.

8. Кӗҫӗр санпа тӗл пулса 
Пӗр сывлӑшпа сывласса 
Кӗтсе илсе пулӗ-ши? 
Сивӗ пӑрсем ҫӑвасса, 
Кӗвӗҫ сӑмах сӑхасса 
Епле чӑтса пулӗ-ши?



9. Савӑк кӗвӗ пулӑтгӑм,
Касран каса юхӑттӑм.
Шӑнкӑр шывӑн шӑнкӑртатса 
Сар кайӑкӑн юрлӑттӑм,
Тӑвансемӗн асӗйӗнче 
Асам пулса юлӑттӑм.
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<88>
10. Шалтӑрт! -  турӗ пуҫӑмра, 

Шухӑш килчӗ хӑнана. 
Тӗпелӗме лартнӑ-лартман 
Татах шаккаҫ тӑнлавран — 
Тӗрлӗ вӗтӗр-шакӑр шухӑш 
Ҫавра тӑваҫ пуҫ тавран.

11. Кӑвайт ҫулӑмӗнче 
Авкаланса-явкаланса 
Хӗлхем ташлать. 
Арҫын ытамӗнче 
Авкаланса-хуҫкаланса 
Пике хашкать...



12. Пӗрисем -  ҫуркуннепе ҫулла,
Теприсем — кӗркуннепе хӗлле 
Ҫутҫанталӑка савӑнтараҫҫӗ, 
Юрламашкӑн пӳрнӗ те -  юрлаҫҫӗ. 
Тӗлӗнет этем кайӑксенчен:
Капӑр тумӗнчен те, сассинчен.
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<8̂
13. Ҫурхи черченкӗ сарӑ чечеке 

Хӑв пахчуна лартма 
Ӑҫтан куҫарса килтӗн? 
Нивушлӗ? -  иртнӗ ӑшӑ вӑхӑта 
Ҫирӗм ҫултан 
Ӑш-пиллӗн аса илтӗн...

<8̂
14. Кама калас, кама калас?

Епле таптать мана кичем — 
Тӗссӗрленет куҫ умӗнчи илем. 
Тӗнче -  кӑра, ырри -  сайра, 
Сайри те — ӑнсӑртран, 
Самантлӑха кӑна.



44>
15. Телей курас килет, телей ӑҫта ҫӳрет?

Аякра мар вӑл, хамӑртах.
Ӑна ҫулӑхакан
Киревсӗр туйӑмсем те ҫавӑнтах. 
Ӑмсануран, кӗвӗҫӳрен, тарӑхуран 
Тасат та ӑш-чикна — телей куран.
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<88>
16. «Кил» тесе каланӑях пулсассӑн, 

Пырӑтгӑм-и, тен...
Эс йыхрав ямарӑн, шарламарӑн, 
Тен, чӗнсен те килес ҫук тесе-ши, 
Тен, чӑрмав тӑвассӑн именсе-ши — 
Туйӑм кӑмӑлне ҫунат памарӑн.

<8̂
17. «Ыталасчӗ, чуп тӑвасчӗ 

Ман сана тӑраниччен,
Сывлӑш пӗтсе ҫитиччен» — терӗн те 
Куҫран тинкертӗн...
Тӗкӗнмесӗр илӗртетӗн,
Ҫавӑнпа-ши килӗшетӗн?..



18. Кӗмӗл тумла тумлать,
Кӗмӗл ҫӑлкуҫ тапать,
Кӗмӗл юмах кусать,
Кӗмӗл куҫҫуль юхать...
Кӗмӗл чунра -  тӳлек,
Кӗмӗл чунра -  илпек.
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19. Юрӑ та кӗмӗл сапать, 
Сӑвӑ та кӗмӗл сапать, 
Сывлӑм та кӗмӗл сапать, 
Кӑмӑл та кӗмӗл сапать... 
Кӗмӗл чӗлхеллӗ этем 
Кӗмӗл ӗҫ-хӗл пухутлать.

20. Эсӗ те сӳннӗ, эп те сӳннӗ,
Асӑм та тӗтӗм кӑлармасть. 
Кӑмрӑк ҫине турпас хурсан та, 
Кӑмрӑк кӑвайт пулса тӑмасть. 
Тек пирӗн хушӑра нихҫан та, 
Нимскер те, нимӗн те пулмасть.
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21. Курӑк ҫинчи сывлӑм час типет, 
Те ҫӗре тумлам пулса ӳкет,
Те ӑна хӗвел шевли ӗҫет?.. 
Ҫамрӑк ӗмӗр питӗ час иртет, 
Ҫуркуннепе ҫу илемӗ евӗр, 
Асӑмра вӑл — сывлӑмӑн ҫиҫет.

22. Ылтӑн ҫӗрӗ, кӗмӗл ҫӗрӗ, 
Вӑл кусать-кусать-кусать, 
Такама шырать-шырать, 
Тупӑнсассӑн чарӑнать.
Сик, тух, кам пулан, 
Чӗлхӳ пур-и? — мӗн калан.

44>
23. Ҫӗклерӗн те ал сӑпкине 

Иӑтса хӑпартӑн ту тӑрне. 
Савӑннипе, тен, ҫӑмӑллантӑм, 
Тӗлӗк куратӑп, е вӑрантӑм? 
Тӗк евӗр — сывлӑшра вӗҫетӗп, 
Е сан ӑршу ӑшне ӳкетӗп?..



24. Юхрӑн ӗнтӗ, кайрӑн ӗнтӗ — юр,
Ӑсанма васкатрӗ — ҫивӗч ҫур.
Вӑл — Ҫӗре ҫурма, папка ҫурма,
Вӑл — Ҫӗре вӗр-ҫӗнӗ тум тӑхӑнтарма 
Ҫиҫкӗнсе килет ҫут тӗнчене,
Илемпе эрешлеме ун сӑн-питне.
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<88>
25. Ӑрӑскал пулсан

Ӗҫ-пуҫ пырать кал-кал, 
Ӑрӑскал — усал тапӑнасран 
Сыхлав, хурал.
Ӑрӑскал — ламран-лама — 
Хавал, халал.

26. Мӗн пулни, мӗн ҫырни — 
Пурнӑҫри пӗтӗм — чӑн,
Пӗтӗм — вӑрттӑнлӑх,
Пӗтӗм — суя.
Тытмалли, пусмалли, ҫапмалли 
Алӑри картлашкаллӑ туя.



27. Мӗн чухлӗ куҫҫуль тӑкӑнать,
Чӗрем, ҫавӑн чухлӗ чӑтать.
Суеҫме пӗлменскер —
Ултавпа тӗл пулсан вӑл епле тулашать! 
Ятӑма сыхлама, чысӑма упрама,
Чун — чӗремшӗн салтак пек тӑрать.
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<8?>
28. Тӑвар ҫитет, ан чашлатгар, 

Нӳрӗк те ҫитнӗ, ан шӑвар. 
Кӗртместӗп чунӑма, каҫар, 
Вӑли-шали ан чӑрмантар. 
Хугран-ситрен ҫӗмӗрттерсе 
Килсе каймашкӑн кирлӗ мар.

29. Лӗрккеҫҫӗ эрехне те сӑрине... 
Вар-хырӑмӑн ҫавна уҫлас пулать, 
Пӗверӗн — пӑтратса суйлас пулать. 
Сиенлине, ухтарнӑ каяшне — 
Пӳрен — тӗртес пулать пӗр пӑрӑха 
Пӗр шӑтӑкран тапса вӑркӑнтарма.



44>
30. Ӗҫсӗр пӗр кун та иртмест,

Ан та ирттӗр.
Ӗҫлӗ пулма вӑй хаваслӑхӗ ҫиттӗр.
Ӗҫсӗр ларма вӑхӑт ҫук,
Ан та пултӑр.
Ырӑ ӗҫре ырӑ ҫын ырӑ куртӑр.
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<8̂
31. Хӗрӳ чӗрем килӗнчи 

Хӗрӳ вучах ӑшӗнчен 
Туйӑм тухать васкаса 
Сан ытамна ыткӑнма, 
Сан ӑшшупа ӑшӑнма... 
Сансӑр сивӗ-шим ӑна?

<8^
32. Пӗр вӗҫӗмсӗр тунсӑхлани —

Сана курас килни кӑна,
Тек ним те, нимӗн те...
Мӗне пӗлсе кӑшламалла мана? 
Ман ӗмӗтӗм те — ванчӑк кӗленче, 
Вакланчӗ кӗвӗҫсен ҫӑварӗнче.
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33. Ал тупанӗ ҫинчи тарӑн варлӑ йӗрсем — 
Санпала ҫӳреме юраман сукмаксем.
Ал тупанӗ ҫинчи хӗресленнӗ ҫулсен 
Ҫипписем — тӳпене туртӑнаҫҫӗ вӗсем.
Ал тупанӗ ҫинчи ӑрӑскалӑм вучахӗ —
Сан куҫран ман куҫа куҫнӑ туртӑм ахахӗ.

34. Атӑл хумлӑн шавлать, такмаклать.
Уйӑх чатӑр карать, туй тӑвать.
Чӑн тӳпемӗр — телей алтӑрне 
Тултарать ҫӑлтӑрсен симпылне,
Тав туса ӗҫтерет, ӳсӗртет:
«Ку вӑл — чӑн, сирӗн пурнӑҫӑр» — тет.

35. Эпӗ — пиҫсе тӑртаннӑ ҫимӗҫ, 
Татса ил —
Чӗлхӳ ҫинчех ирӗлсе кайӑп. 
Эпӗ — таканлӑ пичкери 
Шерпет, симпыл, юрай сӑри. 
Ӑскӑчласам — ӑш кантӑр-и?
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36. Хӗрарӑма — ютпа
Асӑрханусӑр пулнӑран, 
Малтан — ҫатма ҫинчи 
Сар ҫу пек ирӗлсен? — 
Хураличчен ҫатӑртатса 
Ҫунма тивет — кайран.

<8^
37. Шухӑшӑмри чӑтлӑхсенче ҫӗтсе, 

Шывра шапӑртатса ашса-ишсе, 
Асилӳпе ачашшӑн киленсе 
Санпа ҫӳренӗ сукмака йӗрлетӗп. 
Таҫта пытаннӑ иртнӗ вӑхӑтпа 
Тепре курнӑҫасса ӗмӗтленетӗп...

38. Ҫӑлкуҫ тапать
Ырми чӗре таппийӗн,
Чӑп! чуптӑвать 
Йӑмраллӑ ҫырана.
Хӗр-пикесем укӑлчана тухаҫҫӗ, 
Йӗкӗчӗсем чӗнеҫҫӗ ҫьтрлана.



44>
39. Асанне-ҫӑлкуҫ кӗсле калать, 

Курӑк-кинеми такмак калать,
Шӑпӑр янратать мучи-йӑмра 
Савнӑ ялӑмри пӗр айлӑмра.
Шӑп ларатӑп йӑпанса та киленсе, 
Ҫаврӑм-ҫаврӑм кӗвӗ-юрӑ вӗренсе.
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40. Юр мамӑкӗ лапчӑнать — 
Пирӗн ура айне пулса 
Ун чечекӗ ватӑнать. 
Курӑк ӗмри татӑлать — 
Пирӗн ура айне пулса 
Ун ҫеҫкийӗ хуҫӑнать.

<8̂
41. Аслати кӗрлет, хантӑртатать, 

Ҫиҫӗм — пӗлӗте чӑр-чар ҫурать, 
Тӑвӑл — йывӑҫ-курӑка лӑскать. 
Урччӗрин? — иртсе каять.
Ҫӗре савса, йӑлтӑртатса 
Пурпӗрех Хӗвел тухать.



44>
42. Хӑйне хӑй чугласа,

Хӑйне хӑй якалса 
Пӗр ҫӗре чавӑнса 
Кӗрсе ларнӑ юпа —
Таврана хӑй ҫине пӑхтарасшӑн,
Хӑйне хӑй тӗнчене кӑтартасшӑн.
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<8?>
43. Чашкӑракан ҫулӑма 

Ма йывӑҫҫу тӑкатӑр, 
Шывне ӑҫта сапатӑр? 
Лӗпке ҫунать е тӑнлав, 
Тасатаҫҫӗ е юсав? — 
Ҫӗклемес пустуй шӑв-шав.

<8̂
44. Чӗлхе вӗҫне ҫӗмӗрекен сӑмахӑма 

Шӑлпа вакларӑм, шеллемерӗм, 
Сан хӑлхуна кӗртес темерӗм. 
Хамӑн сӑмах хама каҫаратех тесе, 
Тута-ҫӑварӑм хапхине тӗкӗлесе — 
Эсӗ ӑна лапчӑтасран хӳтӗлесе.
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44>
45. Шывӗ пур, савӑт пур, 

Какай пур, ҫӑнӑх пур, 
Пахча пур, хӑмла пур, 
Ҫурчӗ пур, хапхи пур, 
Кӑмӑл пур, купӑс пур 
Сӑра ӗҫме кил, тӑван.

46. Сана аса илсен — пӗр хушӑ сивӗ,
Пӗр хушӑ — юн вӗриленсе каять:
Сан сӑнупа хӗвел савса пӑхать пек, 
Сан аллупах тен, варкӑш ачашлать, 
Сан сассупах-и, тен, мӗнпур тавралӑх 
Пӑшӑлтатса мана телей сунать...

<8̂
47. Шӗвӗльтрунсем шыва чӑмаҫҫӗ, 

Шампӑлтатаҫҫӗ, шапӑртатаҫҫӗ, 
Шывпа сирпӗтмелле выляҫҫӗ, 
Ҫыран хӗрне якӑшлатаҫҫӗ... 
Ҫара паккасенчен кулса 
Шелтӗртетеҫҫӗ виҫ йӑмра.



48. Ӗнер — юлташ тени
Паян тӑшманӑн тапӑнсан,
Тинех куратӑн ун 
Улшуҫ сӑнне-питне.
Хирӗҫлеме-и? -  тур каҫартӑр,
Калаҫтӑр та калаҫтӑр — маҫтӑр.
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<8̂
49. Темӗскер те тиет — ҫӗклеместӗп, 

Те кулать, те йӗрет — итлеместӗп. 
Янӑрашӗ -  хӑйне питлеме, 
Ахӑрашӗ — хӑйне шеллеме. 
Тавлашу-харкашу-хутшӑну 
Варринче ихӗрет ютшӑну.

<8̂
50. Савас килсессӗн те — 

Савас темен,
Хыпса илсессӗн те — 
Ҫунас темен,
Хурӑн хуппийӗн — 
Туххӑм ҫунса кайрӑм...
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<8̂
51. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑрҫӑ аскӑнни,

Хурлӑхӗ, асапӗ йӑтӑнни,
Тулӑх кун курмасӑр пурӑнни —
Кам? — кама вӗтни, пусмӑрлани? 
«Ҫын — ҫынна!» — кӗмсӗртетет тӑнлав, 
«Ҫын — ҫынна!» -  сӗре тискер ӑнлав.

<8̂
52. Тӗлӗке килетӗн, ҫуммӑнах ҫӳретӗн,

Пӗр сӑмах чӗнместӑн, ытамна илместӗн. 
Юратма пӑрахрӑн пуль,
Тӗлӗкре те чӑннине калама хӑймастӑн пуль. 
«Юрататӑп» теме ҫӑмӑл пуль, 
«Юратмастӑп» теме йывӑр пуль...

<8̂
53. Сӗрме — пӗлес те вӗренес пулать:

Пӗр ӗҫ тумашкӑн пӗр чӗлхе тупма, 
Ӑшаласа ҫимешкӗн пул тытма,
Кулач касса пылпа апатланма,
Пӳрне пусса шӑхлич е купӑс калама... 
Сӗрме пӗлни — чеелӗхпе ӑсталӑх.



44>
54. Ҫул хыҫҫӑн ҫул та,

Ӗмӗр хыҫҫӑн ӗмӗр -  
Перет те антарать,
Тӗртет те хӑпартать...
Ҫӗрпе Тӳпе -  ҫын чунӗпе 
Пӗр шутлӑн — мечӗкле вылять.
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55. Куҫне хӗссе куҫ айӗн пӑхкалать, 
Тута пӗрсе кулиш тукалашать, 
Чӑкӑлташса кайма сӑлтав тупасшӑн, 
Сӑмах пушшипеле ҫатлаттарасшӑн. 
«Ун ӑшӗ пӑсӑк» теҫҫӗ ун ҫинчен, 
Нивушлӗ халь те хӑлхине кӗмен?

<8^
56. Тӑрлавсӑр лавҫӑ урапи айне 

Пулассинчен хӑтӑласси —
Ӑна ҫул парасси.
Ҫулӗ вара лавне те, лавҫине те, 
Ӗрӗхтерсе кӑпӑклантарнӑ лашине те, 
Кирлӗ ҫӗре ҫитсен — тӑп! тӑратать.



44>
51. Эсӗ те, эпӗ те -  эпир,

Этем пӗлсе пӗтерейми 
Ытарайми чипер тупра.
Ҫӗр ҫыннине тӑрантарса 
Пурӑнакан пулас — е тӑм,
Е чул, е хӑйӑр, е тӑпра...
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<8̂
58. «Ах, апла тусассӑн лайӑхрах-ши,

Ах, капла тусассӑн аванрах-ши?» — 
Шухӑша каетпӑр, канашлатпӑр, 
Тавҫӑрса ҫитсен, ӗҫне пуҫлатпӑр. 
Маларах сӑмах тӑван та, ӗҫ ӑнмасть, 
Маларах юмах ҫапма, тен, юрамасть.

59. Чӗнсе ил -  пыратӑп, 
Чӗнмесен -  пыраймӑп.
Тем пек курас килсессӗн те, 
Тем пек савас килсессӗн те — 
Саншӑн чӗнмен, кӗтмен хӑна 
Пулма пултараймӑп.



44>
60. Ман ӑшӑмра — чипер ҫанталӑк.

Ман ӑшӑмра — тӳлек тӳпе.
Эп хамӑн чунӑма лӑпкэтӑп,
Лӑпкатӑп шухӑш-ӗмете.
Ытарлӑн, тимлӗн сӑнарлатӑп 
Тӑван тавралӑх пурлӑхне.
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<8̂
61. Чунӑм тулли — хӗвел шевли, 

Куҫӑм тулли -  хӗвел шевли, 
Тӗпел тулли — хӗвел шевли, 
Тӗнче тулли — хӗвел шевли. 
Чунӗ вылять ачапчалла, 
Вӑхӑт туртать ватлӑхалла.

62. Ни чӑвашла, ни вырӑсла ҫырни — 
Ҫукпа пӗрех.
«Эп — критик», тет хӑйне вӑл 
Пурпӗрех.
Ярса парсассӑн пӗр черкке эрех? - 
Ӗҫтерекенӗ, хӑйне евӗр — гениех.
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63. Ҫын хӑлхипе тӑнлакансем 

Хӑлхасӑр мар-ши?
Ҫын чӗлхипе ҫапакансем - 
Чӗлхесӗр мар-ши?
Ҫын куҫӗпе куракансем — 
Сӗм суккӑр мар-ши?

64. Пирӗн пурнӑҫ чӑн та, 
Пӗртте вӑрӑм мар. 
Кӗске мар тесен те, 
Ҫитмӗле ҫитсен те — 
Тепӗр ҫитмӗл ҫулччӗ, 
Ҫук ҫав, ҫитмӗл мар...

<8̂
65. Пӗр нимӗн те! —

Ытлашши мар ҫак тӗнчере. 
Мӗн пуррине! -  мӗн те пулин, 
Кам та пулин валли 
Яваплӑн ӑсталанӑ 
Тӗп Этем алли.
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“Тӗнче-Кил”. 
Светлана Асамат ӳкерчӗкӗ



Пӗрремӗш ҫын-этем ури —
Синай ҫурма утравӗнчи 
Синай ту тӑррине таптанӑ,
Тӑпраллӑ, шывлӑ, чуллӑ Ҫӗр, 
Тӗп-тӗрӗсех, пулса тухать — ҫын айӗ. 
Урай, сакай, сарай сӑмах тӗшши 
Хӑйне хӑйсем шӗкӗлчемеҫҫӗ-и?
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1. Таврана янратса чан ҫапать: 

Ҫӗнӗ кун ҫутине саламлать, 
Ҫӗнӗ каҫ килнине палӑртать, 
Этеме пурӑнма пулӑшса, 
Усала ҫӗр ҫинчен хӑвалать. 
Таврана янратса чан ҫапать -  
Турӑ пӳрнӗ ӗҫне пурнӑҫлать.

<88>

2. Вӗтӗ ҫумӑр, пӑрлӑ ҫумӑр,
Ӑшӑ ҫумӑр, сивӗ ҫумӑр;
Шурӑ тӗтре, хура тӑм;
Йӗпе, типӗ, лапка юр —
Ҫӗре ӳкме хатӗрленсе 
Ҫӳл тӳпере ҫитӗнет...
Кам-ши пӑхса ӳстерет?



3. Юратнӑ Ҫӗршывра 
Юратнӑ ҫын, юратнӑ кил,
Юратнӑ ӗҫ пулсан —
Ҫынна унран ытла 
Нимех те кирлӗ мар.
Вара йӑлтах пулать,
Ҫын чиперех пурнать.
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4. Ҫӗр-аннем, ман савни утакан 
Анлӑ ҫул вӑрӑм пултӑр!
Ҫумӑр-йӑмӑкӑм, вӑл таптакан 
Сукмака якатсах тӑр!
Ҫил-пускил, ӑна хирӗҫ тусан ан вӗҫтер! 
Ман ятпа — пулӑрсамӑрччӗ уншӑн 
Сӑпайлӑ, чипер.

<8̂
5. Ҫӳлти ҫапӑҫусен тӗтӗмӗсем -  

Аманчӑк, ҫӗтӗк-ҫатӑк пӗлӗтсем 
Чикелене-чикелене чупаҫҫӗ, 
Кӗпӗрленеҫҫӗ, саланса каяҫҫӗ... 
Темрен-мӗнрен хыпалансах 
Таҫта тарасшӑн, пытанасшӑн, 
Епле пулин те хӑтӑласшӑн...



6. Ай-хай лаши, тур лаши,
Пӗри — туйра тулашать,
Тепри — уйра тӑрмашать.
Хӑшне йывӑртарах-ши,
Хӑшне ҫӑмӑлтарах-ши?...
Кӳлӗниччен -  кӳлнесси,
Пӗр кӳлӗнсен — туртасси.

<88>
7. Ҫутӑ тӗнче — усал тунисемпе 

Усал тӑвакансен ячӗсене 
Этемлӗх асӗнче усрать.
Усал ӗҫпе ят хӑваран
Ҫын шучӗ хутшӑнсах пырать.
Мӗн ҫутатать-ши тӗнчене,
Мӗн пӑтратать-ши ҫынсене?

8. Тӑвансем, малта -  ыран,
Унӑн пулмалла -  пуян:
Тӑван сӑмах чӗлхипе,
Ӑслӑ юмах тӗррипе,
Сӑвӑ-юрӑ ҫеммипе,
Ваттисен пехилӗпе —
Ӗмӗр-ӗмӗр ӗмрипе!

1 8 4 ______________________ (9ветлана 9 ^ а мат
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9. Тарӑн тымарлӑ йӑмрасем — 

Ҫырма-ҫатра тӗрекӗсем,
Ватти-вӗтги — тӑван ҫӗре 
Савса лартса хӑварнисем —
Чӑваш тӗнчи илемӗсем.
Тӑван-тавраш, йӑх-тӗп, ӑру 
Ӗҫне тӑсмалӑх — ӑнтӑлу.

<8?>

10. Ҫутҫанталӑк та, этем те 
Пӗр сывлӑшпах сывлатпӑр.
Уҫ сывлӑша, тимсӗрленсе — 
Варалама хӑятпӑр.
Ҫут тӗнчене кӗтсе илсе 
Леш тӗнчене ӑсатакан 
Сывлӑш -  турӑ мар-ши ҫав?

44>
11. Вӑрӑм, кӗске, вӗтӗ, шултра,

Шӗвӗр, пуклак, шӑртлӑ, яка,
Ӑшӑ, вӗри, сивӗ, хаяр... 
Сӑмах-ҫӗмрен, сӑмах-вӗлтрен, 
Сӑмах-ҫӗлен, сӑмах-кӗҫен...
Сӑмах хушса калаҫмасӑр,
Мӗн? -  мӗнне ӑҫтан пӗлен.

Шлжвӑршел___________________________________



12. Манӑн кӑмӑлӑн нӳрлӗ вутне 
Чӗртекес текене ҫӑмӑл пулмӗ,
Чӑнах, ҫӑмӑл пулмӗ.
Ман чӗремҫӗм шаршанӗ ҫине 
Хурлӑ чунӑм чылай ҫумӑр ҫунӑ.
Чи малтан, шаршанне типӗтме,
Чунӑма тивӗртме пӗлмелле...

13. Ҫупӑрлатӑн те — илпек,
Шуҫӑнать шӑм-шакӑм тӑрӑх 
Ҫилӗм пек ҫӑра сӗтек...
Илӗртӳлӗхпе илемлӗ 
Йӑпану вӑййи -  кӗрнек...
Тав сана, юратнӑ ҫыннӑм 
Парса тӑнӑшӑн — тӗрек.

<8?>
14. Ылхавна ан каркала,

Ан карла, чарӑнмалла!
Таса ҫынна варалама 
Хӑвӑн чыслӑ пулмалла.
Шухӑшла, мӗн хӑтланан?
Пырна ҫӑпан тапӑнасран 
Асӑрханма пӗл, айван.

13в_____________________________ (9ветиана Жеехмат
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15. Сӑра курки пушаниччен —

Атя, сӑмах ваклар.
Кайран, кайма пуҫтарӑнсан, 
Вакланчӑкне ӑҫта хурар?
Юлччӗр шаплатнӑ вырӑнтах.
Паян тухса пӗтмен сӑмах 
Тепре валли татах пайтах.

16. Чун кӳллинче ҫитӗнекен 
Кӗмӗл шыв тумламӗсем 
Куҫ хӑрпӑкне сирсе тухса 
Пит ҫӑмартин тӑвайккипе 
Кусса анчӗҫ, ярӑнчӗҫ...
Янах тӑрӑх — анаталла 
Шӑрҫа пулса сапӑнчӗҫ...

<8?>
17. Сан ҫурт кантӑкӗнчен пӑхса,

Сан ҫумӑнта урӑххине курса 
Хурланнӑ ӗмӗтӗм —
Сан пахчари утмӑлтурат ҫине 
КуҪҪуль тӑкать...
Шел чечеке, пуҫне усать пуль,
Хура куҫҫуль ӑна хӑртать пуль...

Шлхвӑршеа 1 3 7



44>
18. Палан, ӑшӑ ансан кӑна ҫеҫке ҫурать,

Ҫӗр ӑшӑнса пиҫсе ҫитсен кӑна —
Ӑна сухалама, чавма, акма юрать.
Турат та, ҫулҫине чи вӗҫӗнчен,
Чи ҫамрӑк папкинчен уҫать.
Ӑшӑ анмарӗ чунӑма, эс ан кӳрен,
Эс маншӑн ыт-ахаль иртен-ҫӳрен.

19. Ӑшӑмри куҫҫуль кӳлли 
Ҫыранӗнчен хӑпарать,
Чарса чарӑнми юхать...
Питӗме сан туту мар,
Вӗри куҫҫуль муталать,
Ун тӑварӗ — сӑнӑма 
Чӗре-чӗре йӗр тӑвать.

138_____________________________ (^епмана 9Геамаш

<8^
20. Мӗнӗкке юптарса-култарса 

Мӗнешкел йӑпататтӑн.
Йӗкӗр ывӑҫ ҫырла хыптараттӑн, 
Йӗкӗр ывӑҫ ҫӑл шыв сыптараттӑн, 
Ӗмӗте ӗненӳллӗх параттӑн...
Эп санпа вӑхӑта иртгерни -  
Вӗтӗркке ҫумӑрпа йӗпенни.
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<8?>
21. Пурах пулсассӑн — чун тени,

Ӑҫта-ши, хӑш тӗлте-ши вырнаҫать, 
Ӑшра мӗн чухлӗ вырӑн йышӑнать? 
Уҫӑ е хуҫӑк кӑмӑла 
Мӗнпе уҫать, мӗнпе сыпать,
Чӑтма май ҫук телейӗ, хурӗ,
Ӑҫта кайса пусӑрӑнать?

<8̂
22. Ӑсли — пуҫне ӗҫлеттерсе

Пуян лавне тапаҫлансах туртать. 
Ун хыҫҫӑн пӗр вӗшле — 
Лӗпӗстетсе, вӗркелешсе ланккать. 
Ӑсли пуҫне те ҫавӑрса пӑхмасть. 
Леш, кансӗрлес текен «Хам-хам», 
Уншӑн никам та мар такам.

44>
23. Камӑн куҫӗ, камӑн чӗлхи,

Камӑн мӗскер кӗҫӗтет —
Ҫавӑ мӗскӗн — кӗвӗҫет.
Кӗҫӗтнине хыҫа-хыҫа,
Сӗвӗннине сапа-сапа 
Пур ҫӗре те ҫитерет,
Хӑйӗн чирне валеҫет.



24. Кахалланмастпӑр — акара, 
Юлхавланмастпӑр — вырмара, 
Пирӗншӗн кам ҫине тӑрать? 
Хамӑрӑнах — акас пулать,
Хамӑрӑнах — вырас пулать,
Ята ямасӑр пурӑнма
Ҫан тавӑрса ӗҫлес пулать.

25. Пулать вӑл пурнӑҫра — самант:
Ӑшра пушхирти пек пуш-пушӑ,
Ӑшра тем ҫуннӑ пек — вӗри, 
Хашкавлӑ сывлӑш — пӳлӗнет,
Пуҫа — пин шухӑш кӳлӗнет,
Тем ытлашши, темскер ҫитмест, 
Нимӗнле ӗҫ пула пӗлмест...

<8̂
26. Кӗрен кӑвайт вӑй картинче 

Ташлаҫҫӗ шурӑ лӗпӗшсем,
Курӑк ҫӳллӗшӗнчен пӑхсан,
Вӗҫеҫҫӗ тейӗн — акӑшсем.
Кӗрен тӗнче, сӑмах, ытам,
Чун варлипе пӗр сыпкӑм тунӑ 
Шутсӑр пылак кӗрен тумлам...

140_____________________________ (̂ ветлана 9веам.
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27. Эп ямӑта нихҫан та хапсӑнман,
Ӗҫне тумасӑр — апатне хыпман.
Ӗҫне тытмасӑр — тӗпеле ларман,
Ӗҫ вӗҫленмесӗр — ҫӑкӑрне ҫыртман, 
Эп ямӑтшӑн нихҫан та выҫӑхман. 
Мӗн явӑнатӑн ман тавра, ҫӑхан?
Ман ҫӑвартан пӑхса кӑранклатан...

28. Ик ураллӑ, икӗ аллӑ,
Икӗ куҫлӑ, ик хӑлхаллӑ,
Ик ӳпкеллӗ, ик пӳреллӗ,
Пӗр ҫӑварлӑ, пӗр чӗлхеллӗ,
Пӗр сулаллӑ, пӗр пӗверлӗ,
Пӗр чӗреллӗ пӗр этем —
Икӗ питлӗ мар-ши-тем?

<8̂
29. Янкӑр тӳпеллӗ уҫлӑхри -  

Мӑшӑр сасса асилсемччӗ, савни. 
Улӑм шӑршиллӗ сывлӑшри —
Лӑпкӑ юрра асилсемччӗ, савни. 
Кӗмӗл кӗпер варринче —
Кӗмӗл ҫӗрӗ, ай, витӗр курса юлнине 
Манаймастӑп, савни.



44>
30. Юррӑмсене татас-ватас килет-и, 

Сӑввӑмсене ҫурса тӑкас килет-и?
Эп — сирӗнне тивместӗп, ӑмсанмастӑп, 
Вулатӑп, савӑнатӑп, хапсӑнмастӑп.
Ман, сирӗнни пекех, пур хамӑн шай, 
Картне картлаканнийӗ — эпӗ мар, 
Картне картлаканни -  эсир те мар.

<8?>
31. Сивӗ мана, ӑшӑнас килет.

Кӑкӑру ҫине пуҫа хурас килет,
Ытамна кӗрес килет,
Юрату ҫинчен санпа пуплес килет, 
Акӑшӑн вӗҫес килет.
Сан ӑшри кӑвайт ҫинче ҫунса -  
Пӗр вилсе, пӗр чӗрӗлес килет.

<8?>
32. Юратӑвӑм -  кай, юратӑвӑм -  вӗҫ 

Хура чӗкеҫ пек, хура каҫа хирӗҫ.
Тинӗс леш енне, ҫичӗ ту хыҫне
Тар манран, пытан, ырӑ курманран. 
Икӗ ҫунату -  ҫумӑрпа ислентӗр,
Ик хура куҫу -  куҫҫульпе шӗвентӗр, 
Хурлӑх курасси -  ҫакӑнпа вӗҫлентӗр.

142 (̂ вешлана 9Геамат
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33. Авал, аҫаҫынсем, тӑма капашласа 

Чӗрсе-ҫырса ӳкерсе ларнӑ.
Амаҫынсем, тиртен
Тумтир ҫӗленӗ, капӑрланӑ.
Ӗҫленӗ вӑхӑтра — кашни,
Хӑй шухӑшне хӑй евӗр ҫаврӑмланӑ,
Чипер ӗҫне кура, юрла пуҫланӑ.

34. Кун иртрӗ, каялла каятӑп, 
Курнӑҫайманшӑн кулянатӑп.
Сана валли — хӗвел шевлин 
Пӗр хулӑн пайӑрки ҫине 
Ҫакса хӑвартӑм алшӑлли.
Эп ун ҫине тӗрленӗ «Алтӑр ҫӑлтӑр» -  
Яри куна, каҫа пӗр саншӑн ҫунтӑр...

<8?̂>
35. Суеҫӗпе ултавҫӑ,

Элекҫӗпе ҫӑхавҫӑ 
Мӑшӑр ура сыраҫҫӗ,
Тӗкӗшӗнсе танккаҫҫӗ,
Пӗр сӑнӑпа сӑхаҫҫӗ.
Пӗр ҫӑварпа чӑмланине 
Пӗр сурчӑкпа сураҫҫӗ.

Шйжв&рша 2 4 3
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36. -  Мӗнле пурнатӑн?
— Апат тӑрӑх.
Вутне хуратӑп, лартса яратӑп, 
Вӗрсе тӑратӑп, антаратӑп,
Хырӑм тӑраниччен сыпатӑп.
— Хырӑм нумай ыйтать-ҫав у...
— Ыйтсан — парас, хамӑрн вӗт у.

2 4 4  суоетлана

<8̂
37. Кӗрен ҫилхеллӗ вӑштӑрти ҫилсем 

Ӑҫтан вӗретӗр? -  
Хӗлле, ҫуркуннене аса илтертӗр.
Сан ӑшӑнта хашканӑ сывлӑшу-и?
Ай, кирлӗ мар, тек ӳсӗрлес килмест, 
Урӑлса ҫитрӗм ҫеҫ, аран-аран,
Ай, кирлӗ мар, тек ӳкес марччӗ ураран.

<8^
38. Туйӑмсем пӗрле пулма ӑшталанаҫҫӗ, 

Туйӑмсем ҫӑмхаланса каяҫҫӗ, 
Ҫыхӑнса пӗтӗрӗнсе лараҫҫӗ... 
Ҫитӗ-ҫке, паянлӑха татас,
Ырана -  сыпма сӑлтав тупас: 
«Татнӑ вырӑн ыратать» тесе,
Хире хирӗҫ васкаса утас.
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44>
39. Пӗр нимскерте

Темскер тупса аташнӑ май,
Пӗр хӑйӑр пӗрчинчен 
Ахах ӳстертӗм...
Нимскер — Темскер, хӑйӑр — Ахах? 
Эп катӑк пулмалла кӑштах,
Нумаях мар пуль-ха, чуттах.

40. Чуна — куҫпа курмашкӑн ҫук,
Чуна — алпа тытмашкӑн ҫук.
Анчах вӑл туйтарать пире 
Хӑй пуррине,
Хутран-ситрен е час-часах 
Тутантарать пире
Пылак е йӳҫӗ куҫҫульне...

<8̂
41. Ҫумӑнтан ҫумна чӑмӑртаса:

«Эсӗ манӑн» — тетгӗн чуптуса.
Эс пулман пулсассӑн тӗнчере 
Чӑмласа яратчӗ чӗмере.
Пӗр самантлӑх —
Санӑн пулса куртӑм,
Ӗмӗрлӗхе — Санӑн пулса юлтӑм.



42. Кам хушнипе? — пурӑнӑҫра: 
Хурлӑх-Тӗрек, Телей-Инкек, 
Шурӑ-Хура, Йӳҫӗ-Пылак,
Сахӑр-Тӑвар, Шӗвӗр-Пуклак 
Япаласем пулса иртеҫҫӗ.
Камсем? — этемӗн ӑс-пуҫне 
Тимӗрҫ лаҫҫипеле виҫеҫҫӗ.

<8?>

43. Ҫук, ют марччӗ эпир,
Ютшӑннишӗн текех кулянмастӑп. 
Саншӑн хупӑннӑ чун алӑкне 
Тӑрпалтайӑн хирсе уҫаймастӑп.
Иккен, апӑрша! Сан аллу та,
Ман алӑ пекех типӗ, сивӗ.
Чухлани вӑл: иртни — ишӗк, кивӗ...

44>
44. Пӗр пысӑк пурнӑҫӑн 

Пӗр пӗчӗк тапхӑрне 
Аса илтернӗн —
Пӗр пысӑк пӗлӗтӗн 
Пӗр пӗчӗк кӗтесне.
Хӗвел ҫутатнӑ та —
Тӗлӗнмелле хитре...

146_____________________________ (̂ ветиана 9^ам ат
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45. Ҫут тӗнчерен уйрӑласси,
Хурлӑхлӑ чан янӑрасси 
Те аякра, те ҫывӑхра...
Утасчӗ-ха таплаттарса,
Ӗҫлесчӗ-ха шартлаттарса.
Вӑхӑтӑм-тусӑм, ан ятла,
Тур лашуна ан хӑвала.

46. Манса кайӑп терӗм, манса кайӑп терӗм, 
Тунсӑх ҫӑлкуҫне те чарма пӗлеймерӗм, 
Тунсӑх вучахне те сӳнтерме пӗлмерӗм, 
Урӑххипеле те паллашас темерӗм... 
Тунсӑха шеллерӗм — юрӑ кӗвӗлерӗм: 
«Манса каяймастӑп, манса каяймастӑп, 
Сана асилмесӗр пӗр кун пурнаймастӑп».

47. Тӑванӑмсем, тусӑмсем,
Ҫамрӑксемпе ватӑсем,
Мӗн ыйтатӑр сӑвӑҫран,
Мӗн кӗтетӗр юрӑҫран?

Мӗн ҫырӑнни — пурнӑҫран, 
Лайӑххи те, начарри те 
Вутра ҫунан ӑс-пуҫран.
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48. Пурнӑҫ ҫул-йӗрӗ кӑткӑс, пӑтӑрмахлӑ,

Этем утӑмӗсем — Этемлӗхре 
Мӗн авалтан чӑпар сӑмах-юмахлӑ.
Пурнӑҫ илемӗ-симӗ пархатарлӑн, 
Ҫӑлкуҫӑн -  уҫҫӑн, шуххӑн йӑлтӑртатгӑр. 
Кӑмӑл-сипет хевтеллӗн, килӗшӳллӗн 
Куҫ ӑшшинче ача пек чӑмпӑлтаттӑр.
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49. Тав сӑмахӗ -  пӗр ытам, 

Чунӑм, ҫитерсем салам 
Вӑрманти йывӑҫсене, 
Улӑхри чечексене, 
Айлӑмри ҫӑлкуҫсене, 
Ҫутҫанталӑк-тӗнчене, 
Эп — юрлатӑп вӗсене.
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50. Пӗррехинче эп куртӑм:

Асамат кӗперӗ пирӗн уя анчӗ,
Пӗр витрине Атӑла чӑмтарчӗ, 
Теприне «Кантӑр кӳлли» тултарчӗ. 
Унтанпа ман:
Ҫитмӗл ҫичӗ курӑм -  куҫӑмра, 
Ҫичҫӗр ҫитмӗл туйӑм — чунӑмра.



Ҫуралатпӑр тӗнчене 
Атте-анне килӗнче, 
Емӗрлетпӗр ӗмӗре 
Атте-анне пилӗпе.

Атте-анне сӑмахӗнчен 
Тухас марччӗ, 
Атте-анне ырӑ ятне 
Ярас марччӗ.
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1. Эп хама хам «ухмах» теме 

Пӗрре те вӑтанмастӑп. 
«Ухмах» тесе ятлаканпа 
Тӳпелешсе вӑя ямастӑп.

Ӑслӑ этем та сахал мар, 
Ӑссӑр этем те сахал мар, 
Вӑтаммисем те нумай мар, 
Ытги-хытти — ула-чӑпар.
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2. Тумла пӑрӗ тӑмра калать, 

Ҫуркунне сапӑрланать. 
Кӑвакарчӑн, тусӗ тавра 
Кӑлтӑр-кӑлтӑр кускалать.

Сарӑ хӗвел йӑлтӑртатса 
Сар шевлине сапалать. 
Шевли, юра хыпаласа 
Ирӗлтерме пуҫӑнать.

3. Тӗлӗнтермӗш ҫӑжӑр ҫути! 
Миҫе тӗнче сийӗ витӗр 
Шӑтарса тухатӑн-ши,
Ахӑр ӗмӗр йӑлтӑртатма 
Ӑҫтан вӑю ҫитет-ши?

Сцена ҫинче — хӑйӑ евӗр 
Мӗлтлетекен айванккана 
«Ҫӑлтӑр» тени мӗскер-ши?



44>
4. Ҫын мӗн чухлӗ пуянрах —

Ҫавӑн чухлӗ хытӑрах.
Ҫын мӗн чухлӗ пакӑлти —
Ҫавӑн чухлӗ якӑлти.

Ҫын мӗн чухлӗ ачашрах —
Ҫавӑн чухлӗ наянрах.
Тавралла пӑхса тухсассӑн, 
Танлаштармалли — пайтах.
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5. Авӑнтарса та кукӑртса — 

Вӗлкӗшекен сас-чӳ туса 
Сӑвӑллӑ ҫемӗ ҫаптарса 
Юрӑ юрлаҫҫӗ кайӑксем.

Чӗвӗл те чӗвӗл юрӑҫсен 
Чаплӑ тумне кам капӑрланӑ? 
Ҫынран та шеппӗн юрлама 
Сас хӗлӗхне кам карӑнтарнӑ?



6. Хӳгӗлекен пулас пулсан 
Тапӑнакан пулмӗччӗ,
Ырӑ вӑйсем вӑйлӑ пулсан 
Усал асман пулӗччӗ.

Ырӑ вӑйсем хӑватлине 
Ӗненессӗм те килет,
Тульккӑш темшӗн нумай чухне 
Ыррине усал ҫӗнет.
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7. Хальхи ентешлӗх пуххисем — 
Тен, авалхи ял тапписем? 
Хальхи выляв-акатуйсем — 
Тен, ӗлӗкхи ярмӑрккӑсем?

Хальхи ниме эртелӗ латсӑр, 
Хыр пулӑшать! -  укҫа памасӑр. 
Хальхи туйсем, юбилейсем — 
Парне пухни, торт сутнисем...
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8. Иывӑр ҫӗкленӗскер,

Тайкаланса утать,
Ыттисенчен кая юлса 
Кана-кана ларать.
Малтисене тарӑхнипе 
Шурӑ куҫне ҫавӑрттарать.

Ан тӳпеле, ан купала,
Ҫӗклем вӑл — кӑткӑс япала.
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9. Пӗр-пӗрне юратнӑран, 

Пурнӑҫсем — тӗрек. 
Пӗр-пӗрне юратнӑран, 
Кӑмӑлсем — илпек.

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере 
Иксӗмӗр пӗрле 
Пурӑнатпӑр савӑнса 
Туслӑ ҫемьере.
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10. Чӑваш хӗрарӑмӗн тӗрри —

Вӑл юрлакан юрӑсенчи 
Сӑвӑсене суйла-суйла 
Йӗтӗн, ула пирсем ҫине 
Йӗппе-ҫиппе йӗрле-йӗрле 
Пурҫӑнласа ҫырса хуни.

Тӗрӗ — ҫырулӑхӑн палли,
Тӗрри — арча-арча — тулли!
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11. Хӑть те кампала пупле,

Хӑть те кампала шутле... 
Санпала — ыран, тахҫан-и, 
Курнӑҫатпӑрах тепре.

Ун чухне, иксӗмӗре,
Тен, татах та карса илӗ 
Алтӑр ҫӑлтӑртан ҫакланнӑ 
Йӑлтӑрти ӳпле-тӗтре...



12. Ӳссе ҫитрӗм пуль,
Татах ӳсес килет.
Пӗлсе ҫитрӗм пуль,
Татах пӗлес килет.

Курса ҫитрӗм пуль,
Татах курас килет.
Чӑтса ҫитрӗм пуль,
Татах чӑтма тивет.
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13. Ҫула тухма хатӗрленнӗ 

Хӗл, каймаллине пӗлет. 
Ачалӑхне аса илсе 
Лапка юрне перкелет.

Ҫамрӑклӑхне аса илсе 
Шупӑрӗпе пӗркенет... 
Юрӗ — хӑвӑрт ирӗлет, 
Ҫырма тӑрӑх ӗрлешет.
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14. Хут ҫине ҫыртӑм та ятна,

«Текех сана савмастӑп» — терӗм.
Чӗртсе ҫунтартӑм та, кӗлне —
Таптарӑм, пӗртте шеллемерӗм.

Ҫӳллӗ кӗлеллӗ пушмака 
Кӗлрен -  шыва пусса тасатрӑм.
Тинех, сана хам асӑмран 
Вутпа, кӗлпе, шывпа ӑсатрӑм.
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15. Ятарласа, сӑвӑ ҫырма 
Ларас тесе лартӑм та, 
Ларап-ларап, ӗҫ каймасть, 
Пӗр йӗрке те тупӑнмасть.

Ятарласа, юрӑ хывма 
Ларас тесе лартӑм та, 
Хуткупӑсӑм шарламасть, 
Туртап-туртап, янрамасть.
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16. Ҫуркунне килесси паллӑ, паллӑ,

Шурӑ юр майӗпен хуралать.
Ирӗлсе пыракан юрӗ шавлӑн 
Ҫырмари шывсене тултарать. „

Ҫуркунне килетех, вӗҫен кайӑк 
Таврӑнаҫҫӗ тӑван вӗллине,
Йӑвине ҫӗнетсе ҫавӑруҫӑн 
Шӑратаҫҫӗ ҫӗнпӳрт юррине.
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17. Мӗн чухлӗ? — вӑхӑта сая ярса,

Эп санпала сӗнкӗлтетсе ҫӳренӗ... 
Мӗн чухлӗ? — куҫӑма лутӑркаса,
Эп саншӑн антӑхса йӗрсе ӳленӗ...

Мӗн чухлӗ? — ҫул ҫӗтернӗ таркӑнла, 
Санпа пӗрле таҫта пуҫа ҫухатнӑ... 
Мӗн чухлӗ? — эс юптарнӑ сӑмахпа 
Таса ӑш-чикӗме пӑспа -  пулхатнӑ...



18. Атӑл ҫинче — ҫил ачисем
Вӗттӗн пуса-пуса ташша ҫапаҫҫӗ,
Ҫыран хӗрне вӗлтӗртетсе тухса 
Тепӗр ҫыран хӗрне вӗҫсе каҫаҫҫӗ.

Ҫил-амӑшӗ вӑраххӑн вӗрнӗ май —
Шыва татах-татах кӗрсе каяҫҫӗ...
Хум ачисем — ҫил ачисен ятне 
Шӗмпӗл те шӗмпӗл кӗслине калаҫҫӗ...
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19. Иксӗмӗре те питӗ кирлӗ пулнӑ, 

Пӗр вӑхӑтра, шӑп пӗр тӗле тухма, 
Тӗл тивнӗ куҫ хӗлхемӗсен асамӗн 
Шевлисене пӗр кӑшӑла пухма.

Ҫав тӗлпулу сӗрепӗ кирлӗ пулнӑ, 
Куҫ курӑмӗн тӗсне пуянлатма. 
Каярахпа — ҫав ырӑ тапхӑр тӑрӑх 
Ӳнер тӗнчийӗн ҫӑтмахне угма.
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20. Шур перчетке ҫыха-ҫыха 

Пӳрни шӑтнӑ хӗрарӑм,
Чун савнине кӗте-кӗте 
Куҫне пӑснӑ хӗрарӑм —

Перчеткӳне тӑхӑнайса 
Ӑҫталла сӗнккейӗн-ши,
Куҫҫулӗпе пӑснӑ куҫна 
Ӑҫталла тӗллейӗн-ши?..
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21. Сан пӳрнӳ вӗҫӗсем -  хӗлхемлӗ, 

Сан тугу хӗррисем — хӗвеллӗ. 
Тӗкӗнетӗн те — час хӗмленетӗп, 
Сӗртӗнетӗн те — час ирӗлетӗп.

«Пуленке тесе чӗннӗ хӗрарӑм, 
Вӑл вӗри ытамра хӗмленет.
«Пӑр татки» тесе чӗннӗ хӗрарӑм, 
Вӑл вӗри ытамра ирӗлет.



теа 1в1

22. Тем чарчӗ пулӗ, килеймерӗн, 
Пӗлетӗп, пурпӗрех килен. 
Ирпе, каҫпа-и, кӑнтӑрла-и 
Алӑкӑма уҫса кӗрен —

Ӑна-кӑна пӑхса тӑмасӑр, 
Чӑрмавсене сирсе ярса,
Ӑш ҫуннине пытараймасӑр, 
Чун ыйтнине пурнӑҫласа.

23. Кӗпӳ витӗр ҫурӑмна чуптурӑм, 
Пӗртте вӑтанмастӑп, тӗрӗс турӑм. 
Кӑкӑрна та, тутуна та сӗртӗнмерӗм, 
Вӗсене ҫырткалаканӗ йышлӑ терӗм.

Кулас ҫук, эс лайӑх ӑнланатӑн, 
Кулас ҫук, эс тӗрӗс тавҫӑратӑн. 
Пирӗн вӑхӑт — ҫурӑм хыҫӗнче,
Шуҫ чуманлӑ ӗмӗт леш енче.
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24. Куҫ курми тӗттӗме 

Куҫ ҫути ҫутатать,
Тӗмескеллӗ ҫула 
Ура тӗпь якатать.

Хӗвелпе хӗретсе,
Ҫумӑрпа ислетсе,
Ҫилӗпе типӗтсе —
Тӗрӗслерӗ тӗнче...
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25. Вӗтӗр-шакӑр хурт-кӑпшанкӑ, 

Йывӑҫ-курӑка кӑшлать. 
Тискер кайӑкпа чӗрчун — 
Тытнӑ апатне хышлать.

Пулӑ — пулӑҫ сӗрекине 
Лекнине кӑштах чухлать. 
Пурнӑҫ -  пурнӑҫа сумлать... 
Пурнӑҫ — пурнӑҫа чӑмлать...



26. Кӑвак тӗтре ӑшӗнче 
Икӗ ҫулӑм 51лкӑшать,
Ҫулӑм ҫилхи татӑлать те 
Пӗр ҫӗрелле вӑркӑшать.

Икӗ хӗлхем — ыталанса,
Чуптӑвӑнса савӑшать.
Икӗ ҫӗрте шачӑртатса 
Ҫунма, шӑнма — вӑй хушать.
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27. Тӗл пулас килни, калаҫас килни, 
Юратас килни — аякра юлни.
Аякра юлни — ӗнерхи савни,
Паянхи куна — ҫул хывайманни.

Ҫул хывайманни -  ҫул тупайманни, 
Туйӑм сапаки — хуҫӑлса ӳкни. 
Хуҫӑлса ӳкни -  тӗл пулас килни, 
Калаҫас килни, юратас килни...



28. Ҫут тӗнчере пурте саслӑ,
Сассӑрри — пӗр ним те ҫук.
Сас паратпӑр — пурӑнатпӑр,
Сас вӑйне ӗҫре туптатпӑр.

Сас пӗлтерӗшӗн хакне 
Сас парса сӳтсе яватпӑр,
Кам? — камне те мӗн? — мӗнне 
Сас янравӗнчен паллатпӑр.
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29. Ҫавра Уйӑх ватӑлчӗ, 

Ватӑлчӗ те катӑлчӗ.
Ҫӳл тӳпене ҫамрӑкланнӑ 
Ҫурла Уйӑх таврӑнчӗ.

Кун — Хӗвеле юратать, 
Каҫ — Уйӑха кӑмӑллать, 
Кунне-ҫӗрне уямасӑр 
Ӗмӗр катӑлсах пырать.



30. Эпӗ — юрӑ хыватӑп,
Ӗҫлесе ӗшенсен — вӑйӑма ҫӗклеме 
Ҫӑкӑр, кукӑль чӑмлатӑп.
Эсӗ — тырӑ акатӑн,
Акине вӗҫлесен — акатуй иртгерсе 
Савӑк юрӑ юрлатӑн.

Пӗр пӗрне тав туса 
Пулӑшса пурӑнатпӑр.
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31. Тӑншӑн ҫеҫ ҫынна епле савайӑн? 

Сӑншӑн ҫеҫ вуҫех те савас ҫук. 
Ӗҫӳсем йӗркеллӗ пулмасассӑн,
Сӑн та, тӑн та канӑҫ парас ҫук.

Кӑмӑл — ӑшӑ, туйӑм — ырӑ кирлӗ 
Тӗнчене илем кӳрсе тӑма. 
Витӗмлӗх, сӑпайлӑх, чӑнлӑх кирлӗ 
Ҫын ҫинче ҫын евӗр пурӑнма.



44>
32. Мана, эпӗ авал-тахҫан —

Чуллӑ сӑрт-ту хысакӗпе те,
Океан-тинӗс хӗррипе те,
Улма-ҫырлаллӑ садсемпе те 
Утса ҫӳренӗн туйӑнать.

Эп юртӑра та, ҫӗрпӳртре те,
Мӑнастирьте те, керменте те 
Пурӑнса курнӑн туйӑнать.

166 (§ветлапа .̂ еамат

<8̂
33. Куҫҫультен эп шӑрҫа шӑрҫалаймӑп, 

Иртнине асилсе кунсерен.
Тек пӗрре те санпа тӗл пулаймӑп, 
Йӑпану йӑмпӑлкки типнӗрен.

Ӗмӗт ӳкрӗ, хуҫланчӗ, хуралчӗ,
Ӗмӗт туйрӗ асап сӑхнине. 
Асӑнмалӑх шӑрҫа парнелерӗн, 
Куртӑн — куҫӑм шӑрҫа тӑкнине.



34. Эп яланах: «Ман пурнӑҫ лайӑх», — тетӗп, 
Чӑнах, мӗскершӗн япӑх пулмалла? 
Чӑтмаллине чӑтма тивет пулин те, 
Курмаллине курма хӑнӑхмалла.

Начар тесе пуҫа усса ларсассӑн,
Кама эс кирлӗ пулӑн пурнӑҫра?
Телей — чӗрҫи ҫине пырса лармасть вӑл, 
Пырса ларсан та — утьӑкка ыйтма...
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35. Санра мӗнпур пурри, 

Йӑлт -  тупӑнни: 
Ӗмӗтӗмри — Сӑнар, 
Ӗмӗтӗмри — Савни.

Тӗллентӗн мар-и,
Е чӑнах та куртӑм? 
Йӑпанӑҫпа тутанӑҫ — 
Мӑшӑр туртӑм.
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36. Пуҫӑмри асаплӑ шухӑшсем —

Тем аппаланаҫҫӗ, тӑвӑнаҫҫӗ.
Мӗншӗн манӑн шухӑшсем манах — 
Утӑмшӑн, сӑмахшӑн айӑплаҫҫӗ.

Шухӑшсем — ӑстӑн юлташӗсем,
Пӗлӗт евӗр вӗҫӗмсӗр шӑваҫҫӗ.
Ӑнӑҫлӑ е ӑнӑҫсӑр вӗсем —
Пӗр пулса пӗр пурӑнӑҫ тӑваҫҫӗ.

1 в 8 __________________________ ^етлама 9Тсамат
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37. Лакӑм-тӗкӗм, ҫырма-ҫатра, 

Урапи-им? — лав тӳнет. 
Витри-витри шывне сапсан 
Хӑйӑ-им? — кӑвайт сӳнет.

Лавне хӑвах купаларӑн — 
Хӑть ӑҫта кайса тӳнтер. 
Кӑвайтне хамах сӳнтерӗп, 
Пур ман чӑтӑмлӑ минтер.



38. Тиркекене — тирӗк тӗп, тееҫҫӗ,
Васкакан та савӑнман иккен. 
Тиркемерӗм пуль, васкарӑм пуль, 
«Чавси ҫывӑх, ҫырттӑр» — терӗҫ пуль.

Ҫилленнипе арман лартас ҫук,
Чул шӑтарма куҫҫуль ҫитес ҫук.
Ҫил вӗрнипех вӗҫсе каясси —
Ҫил урапи айне пуласси...

Ш ахвӑрша 1в9

39. Кӑкӑртан аярах — тур палли, 
Сӗртӗнмен-и ӑна ют алли? 
Юратуллӑн савса куҫ хывман-и, 
Ӑрша-сывлӑш вӗрсе чуптуман-и?

Тур палли вырӑнне чӳклеме, 
Савӑшу тарӗпе чӳхенме — 
Салтӑнам, ытамна сапӑнам!
Эсӗ ман -  Пӳлӗх пӳрнӗ асам.
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40. Кайӑк хур карти май 

Карталаннӑ кунсем,
Кайӑк хур карти май 
Кӗтесленнӗ ҫулсем

Варкӑшатӑр пулать? —
Асамат ватӑлать.
Тӑван халӑх ятне 
Сирӗнтен мӗн юлать?

170  ^ет иана 9ӗӗамат
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41. Хӑть ларсан та, хӑть тӑрсан та, 

Хӑть утсан та,
Хӑть кампа тем чухлӗ калаҫсан та, 
Хӑть канма выртсан,
Хӑть ҫывӑрса кайсан,
Ӑш-варти пӳртре ялан — 
Тунсӑхпа кичем йӑслаҫҫӗ...
Тачӑ ҫыхӑнчӗҫ -  каймаҫҫӗ.



42. Мерчен-тухьяллӑ шевлесем — 
Ӗмбтӗмсем-йӑмӑкӑмсем. 
Нухрат-хушпуллӑ ҫиҫӗмсем — 
Шухӑшӑмсем-аппамҫӑмсем.

Кӗмсӗртетен аслатисем —
Ырӑ-хаяр пиччемҫӗмсем,
Авӑтакан аслатисем — 
Шанчӑкӑмсем-шӑллӑмҫӑмсем...

Ш ахвӑрма 1 7 1
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43. Вӗрене шывне ӗҫтертӗн — 

Чун-чӗрем вӗрет.
Вӗресе типсе ларас-тӑк,
Кам килсе сиплет?

Хурӑн шывӗ хурлантарӗ,
Ан та сӗн, сыпмастӑп. 
Касрӑн — тарӑнах амантрӑн, 
Ыратать, тунмастӑп.



44. Ача ҫуралчӗ, ҫитӗнет.
Ӑна кил-йышӗ пехиллет:
Ваттисене хисеплеме,
Хура-шурсен сӗмне пӗлме,
Ӑшри вӑйсӑрлӑха ҫӗнме.

Тапаҫланать, ҫын — ҫын пулать:
Ҫерем ватать, ака тӑвать,
:^емлӗхе тымар ярать.
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<8?>
45. Улӑх-ҫаран ешерчӗ, 

Вӑрманӗ симӗсленчӗ, 
Ҫанталӑкӗ — тӳлек, 
Тавраллипех — чечек.

Ҫуркуннене савса 
Сар кун ярпайланать, 
Ҫӗрпе Тӳпе тӗнчи 
Ҫӗн ҫаврӑм ҫавӑрать.



теа 1 7 3
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46. Турӑ янӑ савӑнӑҫне тилхепелес? 

Тытма ҫук.
Таҫти ҫӗре кайма тухсан? — 
Чарса тӑма ирӗк ҫук.

Шӑпа ҫакнӑ кутамккана 
Хывса перес? — хывма ҫук. 
Мӗскер ҫырса мӗн тиенӗ? — 
Пушатмашкӑн майӗ ҫук.

47. Ан юрла-ха, ан юрла 
Хурлӑ юрӑ ман умра. 
Ҫулса кайнӑ улӑха, 
Типсе ларнӑ ҫӑлкуҫа, 
Ҫулҫӑ тӑкнӑ вӑрмана, 
Парнеле хӑв юрруна.

Эс кустарнӑ сӑмахсем — 
Ҫил тустарнӑ туйӑмсем.
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48. Усси пур-и ҫуралнин, 
Мӗн усси? — асапланнин, 
Ҫитнӗ-ҫитмен пурӑнӑҫа 
Шӑнӑрласа пурӑннин...

Пысӑках мар вилтӑприне 
Чӑнкӑласа хӑварнӑ, 
Ӳле-ӳле йӗрен чунне 
Хӗресӗнчен кӑкарнӑ.

<8̂
49. Кам ӑрӑскалсӑр?

Пурте ӑрӑскаллӑ, 
Уни-куниллӗ 
Телейпе шӑпаллӑ.

Йӑмшак этемӗн 
Ӑрӑскалӗ те йӑмшак. 
Хастар, патвар пулинччӗ 
Чун, шӑмшак.



44>
50. Куласси те пулать, йӗресси те пулать, 

Пурӑнан пурнӑҫра темӗн те тупӑнать.
Ҫынпа ҫын хушшинче кулмалли те нумай, 
Ҫынпа ҫын хушшинче йӗмелли те самай.

Пул ачаш та йӑваш, пул хастарлӑ юлташ,
Ан пулсамччӗ усал, усалтан вӑл — типшар. 
Куласси — нумайрах, йӗресси — сахалрах 
Пултӑр ӗмӗр тӑршши, йӑлкӑш! — кӑмӑл ӑшши.
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51. Пӗрре тӗл пуличчен

Епле эп ӑнтӑлаттӑм сан патна,
Епле эп ӑнтӑлаттӑм!..

Чӗрем, мӗн-ма паян, паян — 
Ӗмӗтрипе тӗл пулнӑ кун 
Сӑпка ачийӗн ӗсӗклетӗн?
Хавасланса кӗтни пулмарӗ-им, 
Йӑнӑшрӑн-им, чӗрем, йӑнӑшрӑн-им?



52. Ҫак тӗнчере кашни хӗрарӑмӑн,
Кашни арҫынӑн та,
Кашни кунах туяс килет 
Юратнӑ ҫын ачашлӑхне.

Пурӑннӑ чух кашни хӗрарӑмӑн,
Кашни арҫынӑн та,
Кашни кунах илтес килет 
«Савниҫӗм, чунӑм, тусӑм» — тенине...

17в ____________ (^вепмана .^алш т

53. Пустуй та вӗчӗлти шӑв-шав, 
Хушшӑмӑрта — чуллӑ утрав. 
Иртнӗ киленӗҫ шерепи — 
Вакланнӑ сӑмахсен купи.

Каплашкана ҫапса ватма 
Вӑй пӗтерме кирлех те мар. 
Утрав — чулланнӑ ӗмӗтсем, 
Шултра куҫҫуль тӑварӗсем.
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54. Кун пуҫлантӑр хӗвел ҫутинчен,

Кун пуҫлантӑр пепке куллинчен, 
Кун пуҫлантӑр кил-йыш сассинчен, 
Пархатарлӑ ӗҫҫи шавӗнчен.

Кун пуҫлантӑр хӗрӳ хӑватпа, 
Вӑй-хала ҫӗклекен савӑтпа 
Ӗҫӗмрен ытлӑх-ҫитлӗх ӑсам,
Ӗҫ — илем, ырлӑх, тӑнӑҫ, асам.

55. Мана курас килсе кайсан, 
Ҫав териех тунсӑхласан, 
Пӗрре ирпе шӑнкӑравла, 
Тепре каҫпа шӑнкӑравла, 
Илӗртмӑш сӑмахсем кала, 
Кала, тивертмелле кала.

Тен, тухӑп уҫӑлма ҫӗрле, 
Тен утса кайӑпӑр пӗрле.



56. Ах, ӗнер эп — епле хӗрӳччӗ,
Ах, паян эпӗ — ӑссӑр кӑра.
Тӗлпулу — ҫурхи кун йӑлтӑрккиччӗ, 
Уйрӑлу — кӗрхи кун пек хура.

Сӑрине — кам валли тултарам-ши, 
Шӑртанне — кам валли-ши касам? 
Куҫҫуле — кӑлармасӑр ҫӑтам-ши 
Е типсе пӗтиччен юхтарам?..
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57. Ҫумӑр-тунсӑхӑм
Шӑпӑртатса ҫӑвать, ҫӑвать,
Сан ҫине ӳкнишӗн савӑнать...
Ах, анчах та! —
Эсӗ сӳнтӗк витӗнетӗн, 
Ҫумӑртан-темрен хӳгӗленетӗн.

Тунсӑхӑм уру айне пулать. 
Тунсӑх ҫеҫ-и? Шанчӑк таптанать.



44>
58. Ылтӑн туя ташлать —

Ар-туй артакланать,
Тӳпе ҫӗмренӗ карӑнать.
Кӗмӗл йӗке ташлать —
Хӗр-ҫум хуҫкаланать,
Чечек ҫурхахӗ ҫурӑлать.

Салам-алик, туй-ҫуй,
Салам-алик! Авкаланар пӑртик...

Шлхв&ртеа 1 7 9
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59. Мана никам та

Хӗрхенмен пек туйӑнать,
Мана никам та 
Ӗненмен пек туйӑнать,
Мана никам та 
Юратман пек туйӑнать.

Чӗнмесӗр, сан пата епле пырам? 
Пырас текенӗ, черетре, тен, пӗр урам.



60. Кивелнӗ япалан
Кивелчӗ-ши юратӑвӑм,
Нивушлӗ туйӑм та 
Пӑрахӑҫа тухать?

Хурӑнлӑхра пӗр ватӑ,
Тен, йӳтенӗ ӳхӗ —
Манран тӑрӑхласа 
Ахӑлтатса кулать.

1 8 0 ____________________ (Вввтлаш Жеамаш
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61. Иртрӗ ӗнтӗ ӗмӗрӗм,

Иртрӗ, хӗрхенмерӗ.
Вӑл пире пӗрле пулма 
Пил курки сӗнмерӗ.

Тем каласшӑн, мӗн каласшӑн 
Тӗмсӗлсе пӑхатӑн?
Ҫур сӑмах та ытлашши! — 
Чӗрене ҫуратӑн.
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62. Йӗпе юра кам йӗпетнӗ?

Ҫӳл тӳпийӗ хӑех пуль.
Ҫӗр ҫырлине кам хӗретнӗ?
Ҫӗр-аннемӗр хӑех пуль.

Кам ӑшӑтрӗ ҫанталӑка?
Ҫанталӑкӗ хӑех пуль.
Кам сивӗтрӗ савнӑ туса?
Савнӑ тусӑм хӑех пуль.
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63. Хӗлле — хӗрсем улах ларса 
Тӗрӗ тӗрленӗ, шӑтӑкланӑ. 
Каччисене илӗртмелле 
Улах юррисене юрланӑ.

Ҫуркуннепе ҫулла — яш-кӗрӗм, 
Вӑйӑ, уяв, тапӑ карти 
Ҫавраласа юрра юхтарнӑ...
Мӗн тӗрлӗ пурлӑх! — манӑҫланнӑ.
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64. Пире сӑйланӑ ҫӑкӑр-тӑвара 

Турӑ сире туллин тавӑрса патӑр. 
Пӗрле юрланӑ сӑвӑ-юрӑра 
Кӑмӑл кӗвви ӑш-пиллӗн янӑратӑр.

Пӗрне-пӗри сумланӑ сӑмахра 
Ырӑ халал пуласлӑхра сас патӑр, 
Такмакласа ташланӑ ташӑра 
Чӗрӗ хӑват хавхаланса сывлатӑр.

<8̂
65. Чуппа туса пурӑнас, 

Ача-пӑча ҫуратас, 
Ачи-пӑчи ӳссе ҫитсен 
Мӑнуксемпе савӑнас.

Ӗҫ ҫинче -  ӗҫчен пулас, 
Ҫӳплӗ урайне шӑлас.
Хӗн тапӑнса кӗрес пулсан, 
Чӑтса тухма чӗм тупас.



44>
66. Ирсерен, куҫӑма уҫиччен —

Эп сана ырӑ ир сунатӑп.
Кунсерен, мӗн хӗвел аниччен —
Эп сана ырӑ кун сунатӑп.

Каҫсерен, ҫывӑрса кайиччен —
Эп сана ырӑ каҫ сунатӑп.
Эп сана юрататӑп,
Эп сана ырӑ ӗмӗр сунатӑп.
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67. Хӗвелпе, уйӑхпа,
Эп калаҫрӑм ҫӑлтӑрпа; 
Ҫӗрпелен, шывпалан 
Пӑшӑлтатрӑм кӑмӑлтан;

Шӑпчӑксем, ҫӑлкуҫсем 
Шӑратаҫҫӗ юрӑсем —
Сан ҫинчен, ман ҫинчен, 
Пирӗн юрату ҫинчен.
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68. Ӗлӗкхи пек ҫӗкленсе чупаймас,

Санпала эп тӗл пулма тухаймас. 
Сапаланчӗ улӑхра кӗмӗл сас,
Халь епле-ши ман ӑна пуҫтарас?

Саншӗн юхнӑ куҫҫуле пытарам,
Саншӑн ҫуннӑ чӗреме хытарам.
Шӑпа мар пӗрле пулма, шӑпа мар, 
Тунсӑх пуснӑ кӑмӑла ҫӑмӑл мар.

1 8 4 _______________________ (9ветмта З^алат
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69. Эс туйман-им вара эп сана савнине,

Эп пӗр саншӑн кӑна ҫӗр ҫине килнине? 
Санпала тӗл пулса пӗр ҫемье ҫавӑрма, 
Ачасем ҫуратса савӑнса пурӑнма.

Эс туйман-им вара эп сана савнине, 
Сан ҫине именсе-вӑтанса пӑхнине? 
Ҫуркунне те ҫулла, кӗркунне те хӗлле -  
Ӗмӗтре, шухӑшра — эс ҫумра, эс пӗрле.
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70. Чӗлтӗртетсе выртать кӑвайт,

Сӳнме пӗлмест, ҫунма — тивмест.
Ҫумӑр килет, шыв пӗрӗхет —
Кӑвайта сӳнтерет. Тӗтӗмне ӳкерет — 
Ҫуммӑн утнӑ сукмак ҫине,
Лачкам йӗпе курӑк ҫине. О-ой!

Ҫӳллӗ ҫуннӑ кӑвайт кӗлӗ 
Шывпа юхса кайрӗ пуль...

Шлжвӑрпеа ]8Б
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71. Юрату, юрату...

Мӗншӗн эс ытларах ҫухату, 
Мӗншӗн эс ытларах ырату?
Ӑҫта сан тӗрекӳ, ӑҫта сан хӑвату, 
Хурлӑху-им сӑвап, асапу-им сӑвап?

Телей, телей...
Ҫӳресен те таҫта аякра,
Эс -  чунра, ӗмӗрхи пурнӑҫра.
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72. Эсӗ чарӑнатӑн, куҫӑмран пӑхатӑн,

Эп те чарӑнатӑп, куҫӑнтан пӑхам.
Эс утса каятӑн, эс иртсех каятӑн, 
Тайӑлса, ҫӳҫе пек ҫӳҫенсе юлам.

Сулӑнса каймастӑп, хыҫӑнтан чупмастӑп, 
Кайрӑн-тӑк, чӗнсен те пулас ҫук усси. 
Пӗр кая юлсассӑн, пӗр каю шӑтсассӑн 
Кирлӗ пулмӗ тек курнӑҫасси.

186_____________________________ (̂ ветлана 9ӗӗамаш

73. Хӑть те кама ӑшӑт,
Хӑть те кампа ӑшӑн, 
Кӗвӗҫместӗп, кӳренместӗп, 
Пурпӗрех халь маншӑн.

Эп сана юратнӑ,
Кӑмӑла шӑратнӑ, 
Сӑн-питӗме кӗл шывӗпе 
Шӳтерсе шуратнӑ.
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74. Чун шайӗнчи юратӑва 

Кам ӑнланса пӗтерӗ,
Чун шайӗнчи юратӑва 
Кам ӗненсе пӗтерӗ?

Чун шайӗнчи юратӑвӑн 
Чуххӑм калас сӑмах ҫук.
Чун шайӗнчи юратӑвӑн 
Чуххӑм туяс туйӑм ҫук.
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75. Ҫулсем-йӗрсем — пӗр тӗкӗнсе, 

Пӗр уйрӑлса йӑшса ҫитсен, 
Ҫывӑхланас ӗмӗчӗсем 
Пӗр алӑкран пырса кӗрсен? —

Куйкӑрӑш кайӑк вӗҫӗ анӗ 
Иксӗмӗре венчетлеме, 
Куйкӑрӑш кайӑк вӗҫӗ анӗ 
Пӗртанлӑха пӗрпеклеме.
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76. Хытхурапа сарӑ чечек юнашар, 
Хытхурийӗ никама та кирлӗ мар. 
Хытхурийӗ сарӑ чечек пулас ҫук, 
Сар чечекӗн йӑлтӑртатса ларас ҫук.

Эсӗ — манӑн, эпӗ — санӑн тенипе 
Эсӗ — манӑн ӗмӗрне те пулас ҫук. 
Ах, мӗн-ма-ши ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере 
Пире валли пӗр чӗптӗм те телей ҫук.

44>
77. Пуҫа ҫума ҫумӑр шывне пуҫтарам, 

Ӑш ҫуннине ҫӑл шывӗпе пусарам. 
Ҫумӑр шывӗ ҫемҫе теҫҫӗ, ӗҫме ҫук, 
Ҫӑл шывӗнчен уҫӑраххи ним те ҫук.

Сӗм вӑрманти сӗм чӑтлӑха кӗрем-и, 
Шӗшкӗ авса мӑйӑр татса ҫӳрем-и? 
«Ай-йа-рай-йай» -  текелесе юрлам-и, 
«Ай, тур-тур-тур» — текелесе йӗрем-и?
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44>
78. Хуркайӑка хуса ҫитеймӗн — 

Чупсан та хыҫҫӑн талпӑнса. 
Ҫын шанчӑкне часах кӗреймӗн 
Тем чул пӑхсан та йӑл кулса.

Ват юмана вӑйпа ҫӗнеймӗн — 
Хӑех вӑл кайӗ тайӑлса.
Юратӑва ыйтса илеймӗн —
Тем чул ыйтсан та йӑлӑнса.

<88>

79. Шурӑ кӗпе аркине
Мӗнле ҫиппе тӗрлем-ши, 
Санпа утнӑ сукмака 
Пӗччен мӗнле йӗрлем-ши?

Ҫӗркаҫ курнӑ тӗлӗкре 
Эпӗр санпа юнашар. 
Тӗлӗкре пӗрле пулсан та 
Ӗмӗр иртрӗ уйрӑмшар.
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<8̂
80. Ыр тӑвакан хур курать, 

Хур тӑвакан ыр курать. 
Хур тӑванран хӑраҫҫӗ,
Ыр тӑванран кулаҫҫӗ.

Ыр тӑвиччен хур тӑвакан 
Айван этем сахал-им? 
Усалсене хирӗҫ тӑма 
Ырӑ вӑйсем кахал-им?

<8̂
81. Кирлӗ мар, кирлӗ мар, йӑлӑнмастӑп, 

Юратмастӑн пулсан -  ан юрат.
Эп сана тилмӗрсе макӑрмастӑп, 
Сансӑр юлмӑп, тен, тӑлӑх турат.

Каҫ килсен, тӗттӗмре сана шырӑп,
Е, килсессӗн ирпе — йӑпшӑнса,
Тур лашу ҫине ларӑп та пырӑп, 
Ӗмӗте вӑрттӑн-вӑрттӑн шанса.



82. Пехлетсе ӗҫленӗ вӑхӑтра,
Пӗр чӑваш ачи хӑпартланса:
«Турӑ, пар-ха пире, пар-ха тар!» —
Тенӗ мар-ши шуххӑн шахвӑртса?

Ыйтса илнӗ тарӗ юхнӑҫем,
Ӗҫчене сумланӑ — ӳсӗмсем.
Турӑ ярса панӑ пархатар 
Усӑ панипе этем — хастар.

Шахв&ртеа 1 9 1

<8^
83. Уйӑх ҫутатать-и, ҫутатмасть-и, 

Ҫутатмасан ман мӗн тӑвас пур?
Эп сана савсан та, савмасан та, 
Мансӑр пуҫне кама мӗн ӗҫ пур?

Ах, мӑнтарӑн кайӑк, сарӑ кайӑк, 
Юрлать-юрлать, сасси тытӑнмасть. 
Ах, мӑнтарӑн савни — ӑш ҫунтармӑш, 
Пӑхап-пӑхап, килни курӑнмасть.



44>
84. Кӗрен кӗпе тӑхӑнсан та —

Кӗрен чечек пулас ҫук.
Шурӑ кӗпе тӑхӑнсан та —
Шурӑ хурӑн пулас ҫук,
Йӑлтӑр кӗпе тӑхӑнсан та —
Йӑлтӑр ҫӑлтӑр пулас ҫук.

Кӗрен чечек — аллӑмра,
Чунӑм варли — ҫумӑмра.
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<88>

85. Эпӗ мар, куҫӑмсем тилмӗреҫҫӗ таҫта — 
Тӗл пуласшӑн, курасшӑн сана.
Эпӗ мар, аллӑмсем туртӑнаҫҫӗ таҫта — 
Ыталасшӑн ачашшӑн сана.

Эпӗ мар, урасем сан пата талпӑнса 
Вырӑнтан ыткӑнаҫҫӗ те тӑп! чарӑнаҫҫӗ. 
Чун сисет — кирлӗ мар эп сана,
Хама хам ятласа-лӑпкаса ӗсӗклетӗп кӑна.



86. Хам пурнӑҫа
Хам пурӑнма пӗлменшӗн —
Хамсӑр пуҫне 
Кама айӑплама хӑяс?

Чӑн тӳперен анни —
Ҫамка ватма килни,
Килмессерен — ҫӗнни:
Ҫунни, ӗнни, ҫиҫсе илни.

Шлхварша 193

<8̂
87. Эс кампала халь тӗл пулса 

Хӑш урампа иртсе ҫӳрен, 
Кам аллине чӑмӑртаса 
Мӗн каласа ӗнӗнтерен?

Мана йӑпатнӑ сӑмахпах 
Кама ачашшӑн йӑпатан,
Эс ман ҫинчен манса кайса 
Епле-ха канлӗ пурӑнан?



194 (9ветлана ^вееиаат

88. Мӑйӑр хӑрӑкне пӗлес-тӗк 
Пӗр курланкӑ татмӑттӑм. 
Савни суеҫне пӗлес-тӗк 
Яхӑнне те ямӑттӑм.

Эс кӗтмессе пӗлнӗ пулсан 
Ҫула тухман пулӑтгӑм,
Ь1р курмасса пӗлнӗ пулсан 
Санран тарнӑ пулӑтгӑм.

<8^
89. Ҫурта ҫунать, ҫунсах анать, 

Ҫунса пӗтсен мӗн юлать? 
Чӗрем ҫунать, хыпсах ҫунать, 
Ҫунса пӗтсен мӗн пулать?

Ӑшӑ ҫумӑр ҫуса кайрӗ,
Сивӗ тесе ан кала.
Савни, мана пӑрахсассӑн 
Усал сӑмах ан кала.



теа 195

90. Ӑвӑс йывӑҫҫи ҫине 
Улӑхӑттӑм — турат ҫук, 
Чӑнкӑ ту ҫинчен пӑхсан та 
Эс килессе курас ҫук.

Юратрӑм, юратрӑм — 
Ӗмӗрлӗхе юратрӑм. 
Ҫухатрӑм, ҫухатрӑм — 
Ӗмӗрлӗхе ҫухатрӑм.

<8̂
91. Урапи кусса каять те 

Тусанӗ вӗҫсе юлать,
Савни уйрӑлса каять те 
Чунӑм хурланса юлать.

Ах, чӗремҫӗм -  сарӑ кайӑк, 
Сасси пур, хӑй курӑнмасть. 
Эп вӗҫсессӗн те, ӳксен те 
Юрламашкӑн чарӑнмасть.



44>
92. Чунӑм савнине тивӗҫлӗ пулманшӑн 

Тӑвӑл витӗр кай, ҫумӑр витӗр вӗҫ.
Чунӑм савнине тивӗҫлӗ пулманшӑн, 
Юратӑвӑм — ҫӗт, юратӑвӑм — пӗт.

Ытлашши вӗри, ытлашши ачаш, 
Ытлашши айван — юратӑвӑм ман!
Ҫурҫӗр ҫилӗ пек, сиввӗн хӑвалатӑп, 
Каясах пулсан? — хам мӗнпе юлатӑп.
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<8̂
93. Пӗр сӑжавсӑр урса кайса 

Арҫурийӗн ҫухӑрать, 
Ҫӑтӑр-ҫатӑр ҫатӑртатса 
Тулашать те харкашать.

Курса тӑрса пӗрре, тепре 
Шухӑш урмӑшсах каять. 
Ҫын ячӗпех ҫӳрет те-ха, 
Эсрел сӑнне кӑтартать.



44>
94. Мӗн тӑвас-ха ӗнтӗ, мӗн тӑвас-ха,

Эс мана савманшӑн хурланса?
Кунӗпе куҫҫуль тӑкса лараймӑп,
Ҫӗрӗпе выртаймӑп макӑрса.

Ҫиле хирӗҫ тайӑлса утам-и? —
Ҫиле майлӑ утайми пулсан.
Ӗненӳ ҫурти ҫутса ярам-и? —
Ҫӗвӗлентӗр чунӑмри суран.

Шахвӑртеа 1 $ 7

<8̂
95. Пӗлнех пулсан кӑвайтӑн хӑватне, 

Пӗлнех пулсан илем хаярлӑхне -  
Вӗҫес те ҫукчӗ лӗпӗш ун патне, 
Пӑхас та ҫукчӗ лӗпӗш ун ҫине.

Кӑвайчӗ халӗ те ҫунса выртать, 
Аякранах вӑл хӑй патне туртать. 
Чӗремҫӗм, лӗпӗш евӗр ан пулсам, 
Ҫав ҫулӑм ҫывӑхне ан туртӑнсам.



96. Эс те ҫӳрерӗн ман тавра,
Эп те ҫӳрерӗм сан тавра.
Анчах эпир ҫӳренисем —
Ҫавӑраймарӗҫ пӗр ҫавра.

Эп те васкатӑп сан пата,
Эс те васкатӑн ман пата.
Анчах эпир васканисем — 
Васкатаймарӗҫ вӑхӑта.
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44>
97. Эп те кӗтетӗп-ҫке сана,

Эс те кӗтетӗн пуль мана. 
Анчах эпир кӗтен кунсем 
Шелсӗр шӑпа вӑййи кӑна.

Эп асилетӗп-ҫке сана,
Эс асилетӗн пуль мана. 
Анчах эпир асилнисем — 
Йӳҫӗ куҫҫуль шевли кӑна.



98. Атге-анне килӗнче,
Ӑшӑ тӗпел кукринче 
Шӑкӑлтатса калаҫнинчен 
Татах ырри мӗн пур-ши?

Тӑвансемпе пухӑнса 
Чӑваш юрри юрланинчен,
Чӑваш ташши ташланинчен 
Татах ырри мӗн пур-ши?

Ш ахвӑрша 1 9 9

99. Ҫавра кӳлӗ тавра ҫавра уйӑх ҫӳрет,
Ҫавра кӳлӗ ҫине тӗлӗнсе тинкерет. 
Кайӑк-хур картисем шурӑ тӗк пӑрахать, 
Йывӑҫ-курӑк ҫулҫи тӑмра-купӑс калать.

Хумӗпе выляса ҫавра кӳлӗ ҫиҫет,
Ҫавра кӑмӑл ҫути чӗрере чӳхенет. 
Тӑвансем, тусӑмсем, ӗмӗр туслӑ пурнар, 
Пӗр ҫавра юрласа пӗр кана савӑнар.



100. Пелӗт айӗнче,
Кӑвак Ҫӗр ҫинче — ҫуртсем...
Пӗчӗк пӳртсенче,
Пысӑк ҫуртсенче — ҫынсем...

Ҫын ӑшӗнче, ҫын чӗринче —
Ӑшӑ туйӑмсем, ырӑ ӗмӗтсем.
Ах, усал шухӑшлӑ ҫын та пур,
Сарӑ кун, хура кун та пур.
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<8?>
101. Ҫӗтӗлсен — шӑтсах каять, 

Мӗншӗн ҫӗтӗлес? — 
Хиркешсе те харкашса 
Сывлӑха ҫиес...

Хуҫӑлсан — талсах анать, 
Мӗншӗн авӑнас? — 
Татӑличчен кулянса 
Сывлӑха хуҫас...



44>
102. Чупкаласа тӑраҫ хуҫисем —

Харӑслатса юрлаҫ хӑнисем,
Хӑймаланса тӑраҫ сӑрисем -  
Ашкӑнаҫҫӗ атӑ кӗлисем.

Кӑмӑлӗсем — ҫӗмӗрт ҫеҫкисем, 
Сӗтелӗсем — улма пахчисем.
Эпӗр пурте хамӑр тӑвансем — 
Атге-анне ачи-пӑчисем.
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<88>
103. Вӗҫертместӗн аллунтан, 

Ҫумӑнтах тытатӑн,
Эпӗ тепринпе телей 
Курасран хӑратӑн?

Кун та, каҫ та таврӑнать, 
Ӗмӗр — таврӑнаймӗ. 
Хуҫнӑ йывӑҫ туратги 
Вырӑнне лараймӗ.



4 ^
104. Ҫут тӗнчерен леш тӗнчене 

Мӗскер илсе кайӑпӑр,
Турӑ умне чӗркуҫленсен 
Мӗн каласа парӑпӑр?

Айхашӑнса пурӑннӑшӑн 
Каҫарма пултарӗ-ши,
Тепре ҫинче ҫут тӗнчене 
Мӗскер курма ярӗ-ши?
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44>
105. Юханшывӑн тӑрӑ шывӗ 

Авӑрсенче пӑтранать,
Пӗр пӑтранса, пӗр тасалса 
Тӗнче тавра ҫаврӑнать.

Сӗм вӗрманӑн сӗмлӗхӗнче 
Ӳхӗ кайӑк ахӑрать, 
Ҫылӑхсене каҫартгарас 
Вӑхӑчӗсем ҫывхарать.



44>
106. Хӑравҫӑ -  шӑрглӑ.

Шӑрчӗпеле тиве-тиве 
Пурне те хӑратса тӑрать —
Ан тӗкӗнччӗр!

Хӑравҫӑ вӑл -  хӑйне 
Хӑратасран шикленнипе 
Ялан — хурах туса тӑрать,
Ялан — ҫатӑлтатать.
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<8̂
107. Кӗрслетгерет, шартлатгарать, 

Аслатисем ятлаҫать, 
Хӗресленнӗ ҫиҫӗм ҫинче 
Пуҫӑмӑрсем куҫӑхать...

Те пурӑннӑ, те пурӑнман, 
Пурӑннӑн та туйӑнмасть, 
Юлнӑ-юлман кун-ҫулӑмра 
Мӗн курасси палӑрмасть.



44>
108. Капмар чула эрешлесе

Ҫӗкленӗ чаплӑ керменсем...
Ӗнчӗллӗ, тенкӗллӗ, ахахлӑ,
Шӑрҫаллӑ капӑр тумӗсем...

Египтянсен, фараонсен 
Ятне-шывне тӗнче тӗпчет.
Кӗтрет ӗҫ-пуҫлӑ маҫтӑр-халӑх 
Тӗнче пӗтичченех ӗҫлет.
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<88>

109. Ҫӳреместӗп тек салхуллӑн, 
Ан тивейтӗр сулхӑн. 
Тӗпӗртетсе иртсе кайтӑр 
Лутӑрканчӑк пулӑм.

Чӑнкӑ ҫырана тухатӑп, 
Атӑла чӑматӑп,
Айлӗ-майлӗ йӑнӑшсенчен 
Тасалса тухатӑп.



110. Выльӑх-чӗрлӗх ӗрчететпӗр, 
Кайӑк-кӗшӗк ӳстеретпӗр,
Тӗр тӗрлетпӗр, тум ҫӗлетпӗр,
Ҫурт лартатпӑр, эрешлетпӗр,
Темӗн тӗрлӗ ӗҫ тӑватпӑр,
Эпӗр — кӗнеке ҫыратпӑр.

Чунпа хырӑм выҫҫине —
Хамӑрла ҫырлахтаратпӑр.
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<8?>

111. Кӗмӗл ҫӗрӗ ҫӗре ӳкрӗ,
Кусса кайрӗ, шыва сикрӗ. 
Ишме пӗлмест, путрӗ пуль, 
Шыври ярса тытрӗ пуль.

Кусса кайнӑ кӗмӗл ҫӗрӗ -  
Кӑмӑлӑм пулмарӗ-ши? 
Сикнӗ шывӗ — варинккеллӗ 
Путланка пулмарӗ-ши?



112. Пӗрне пӗри ырӑ сунса,
Ырӑ тума тӑрӑшмалла,
Усал вӑя пусӑхлама 
Ырӑ вӑйсен кар! тӑмалла.

Ӗмӗртенпех ҫак калаҫу,
Авалтанпах ҫак тытӑҫу.
Этемлӗхе сӑвап туса 
Хӑҫан ҫӑвать-ши пылпа ҫу?

206   (^епмана 9веамаш

<8̂
113. Куҫа тусан кӗчӗ пулас,

Куҫ шывланчӗ, мӗн тӑвас? 
Ҫӳплӗ ҫилсем вӗрнисенчен 
Ӑҫта тарса пытанас?

Мур ҫӳплешки мӗне пӗлсе 
Ман куҫа суйларӗ-ши,
Куҫ шывӗпе ҫумӑр шывне 
Пӑтраштарса ячӗ-ши?



114. Мӗскер усалланатӑн эс, этем, 
Тавҫӑрайса ҫитмерӗн-им ку тем? 
Ҫынна — усал-хурах шара ярать, 
Ирсӗрленсе, хӑюллӑн тӗп тӑвать.

Итле, этем, тимле — Тӗнче ӗрлет,
Иййе чӑмланӑ шанчӑку хӳхлет.
Ӑш-чик тулли вӗшкет сӗрепсӗр ҫылӑх, 
Хӑш кӗтесре-ши, ӗнтӗркенӗ ҫынлӑх?
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<8̂
115. Ҫӑм ҫиппин пӗтӗрӗнсе 

Икӗ туйӑм ҫупӑрланчӗ, 
Пӗр йӗке-шӑпа тавра 
Кллӗшӳллӗн явакланчӗ.

Сӑвӑ -  сарӑ йӗкӗтсем, 
Юрӑ — сарӑ пикесем. 
Янӑравлӑ сӑвӑ-юрӑн 
Ашшӗ-амӑшӗ — камсем?



44>
116. Чӑтма пӗлеттӗмччӗ — чӑтатгӑм,

Шанма пӗлеттӗмччӗ — шанаттӑм.
Кӗтме пӗлеттӗмччӗ — кӗтетгӗм, 
Улталасан та — ӗненетгӗм.

Мана эс саппасра усрарӑн,
Ҫухатасран пӑшӑрханмарӑн.
Камит кӑтартасси вӗҫленчӗ, 
Сӑмах-юмах ҫиппи пӳкленчӗ.

2 0 ^___________________  (^ет лана 9ӗӗамам

44>
117. Сана пӗрре, тепре

Пуҫ тупинчен чуптурӑм: 
«Тек нихӑҫан та.
Сывӑ пул ӗмӗрлӗхе» — 
Сассӑр пӗлтерчӗ 
Тытӑннӑ чӗлхе.

Ҫӳҫӳ шӑртланчӗ,
Пуҫ тӳпи ӑнланчӗ...



118. Аш-пӑш ярса шӳрпе ҫакнӑ —
Пӗҫерес пулать.
Каснӑ-татнӑ-ҫурнӑ вута 
Ҫунтарма юрать.

Ай, ҫиер-и, савӑнар-и,
Тутлӑ-ҫке яшки.
Выльӑх-чӗрлӑх, йывӑҫ-курӑк 
Ҫитӗнет яшши...
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119. Аслатиллӗ тӑвӑл, 
Витӗр витнӗ кӑмӑл. 
Кукӑр-макӑр ҫиҫӗм, 
Сапаланчӗ ҫӳҫӗм.

Кӗмӗл кӗпер урлӑ 
Хурлӑха пӑрахрӑм, 
Кӗмӗл ҫӗрӗ витӗр 
Янӑрарӗ ахрӑм.



44>
120. Этем хӑйне мӗн кирлине 

Камран ыйтса илет?
Кӑкӑр сӗтне — амӑшӗнчен,
Хура е шурӑ ҫӑкӑрне — 
Сухаҫӑ-ашшӗнчен.

Йӑва тусан, ҫуратнӑ пепкине 
Йӗркеллӗ ӳстерме — чунтан,
Ыйтать вӑл ырлӑх-сывлӑх Турӑран.

210_____________________________ (Вветмта 9веамат

<8̂
121. Эс — ырату.

Ҫак ырату вӑйне 
Юратупа танлаштарса 
Чуна суйса пурнатӑп.

Айван, эп — саншӑн ҫуккине 
Вӑл ҫакӑ таранччен ӑнланаймасть, 
Вӑл ӗненме пултараймасть 
Эп — саншӑн ҫуккине...



44>
122. Тӳпере Хӗвел пур,

Ҫӑлтӑрпа Уйӑх пур.

Пӗлӗтсем — шухӑшсем,
Ҫумӑрсем — куҫҫульсем,
Сассӑрланнӑ чунсен 
Вӗҫленмен юррисем,
Ҫӗр ҫинчи этемсен 
Ӗмӗтри тӗнчисем.
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123. Тӳнсе кайнӑ пӗрлӗхе 
Тӑратса лартар-и,
Ик енчен ҫупӑрласа 
Каҫару ыйтар-и?

Пӗрлӗх тытӑмӗ пире 
Тачӑ ҫыхӑнтарӗ, 
Каптӑрти йӑнӑшсене 
Таптарса кустарӗ.



124. Чун апачӗ пӗҫеретӗп,
Вулаканӑма сӗнетӗп:
«Ҫук, пиҫсе ҫитмен, шӗвек;
Ха-а! — эмел, паха, пехет» —
Тиркешсе тутаннӑ май,
Хак паран чӗлхе нумай.

Ман, апат ҫакас хӑват,
Час! — чуста пек вашават.

212_____________________________^веш лш а Жеамаш

<8?>
125. Паллашсанах, пӗрремӗш хут,

Мана эс роза парнелерӗн:
«Сарӑ тӗсе килӗштеретӗп,
Вӑл шанчӑк тӗсӗ, йышӑн», — терӗн.

Ах, сарӑ роза, сарӑ роза,
Эс уйрӑлу чечекӗ теҫҫӗ.
Ах, сарӑ розӑна нихҫан та 
Чӑн савнине парнелемеҫҫӗ.
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<8̂
126. Ҫынран ҫын ҫуралать, 

Кашкӑр — кашкӑртан. 
Ҫынран ҫын ҫуралать, 
Кайӑк — кайӑкран.

Тем те чӑтнӑ, тем те тӳснӗ 
Ҫын ӑшӗнчи чунпа юн, 
Ҫын тавра явакланаҫҫӗ 
Сарӑ кунпа хура кун.

<88>
127. Ӗҫне — пӗлмест,

Пӗлме те шутламасть.
Пӗр ҫӑмлӑ ал пулӑшнипе 
Вырнаҫнӑ та пӗр вырӑна, 
Ӗҫ пуканне пусса ларать, 
Ӗҫ тукалиш тукалашать.

Сӑмахӑн, ӗҫӗн, япалан — 
Вырӑн яваплӑхӗ — ҫынран.



<8^
128. Ҫумӑр ҫуни-тӑкӑнни -  

Тӑпра хытса каясран,
Тымар типсе ларасран,
Ҫӗр ҫурӑлса каясран.

Куҫҫуль юхни-тӑкӑнни —
Чӗре хытса ларасран,
Кӑмӑл хӑрса каясран,
Чун хуҫӑлса анасран...

214 __ (̂ еш лана Эвеалшш

129. Килне ӑсанчӗ сивӗ Уйӑх,
Ӑҫта ҫӳрет-ши манӑн ыйӑх? 
Хӗвел тухать, тӑри юрлать, 
Ӗшентӗм пуль, канас пулать.

Таврӑннине сиснӗ-сисмен 
Туям та, тӗлӗрсе каям.
Ак, анасларӑм, ак, тепре, 
Карса илет ачаш тӗтре.



130. Сывӑ пурӑнасчӗ, лӑх! тулли,
Сунатӑп сыв-лӑх.
Ырӑ килсех тӑринччӗ, лӑх! тулли, 
Сунатӑп ыр-лӑх.

Мӗнпур кирли пулинччӗ, лӑх! тулли, 
Ҫӗклентӗр пур-лӑх.
Чун йӑлтӑркки ҫунинччӗ лӑх! тулли, 
Ешертӗр чун-лӑх.
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<8̂
131. Лӑпланасси пулмарӗ.

Ватӑ йӑмра тымарӗ 
Лӑпкӑн ҫапла каларӗ:
«Пуҫ тавралла пӗр Тӗнче —

Ҫутҫанталӑк аллинче.
Тӗлме тӗл — пӗрлешесси,
Тӗл мар пулсан, пӗрлешнинчен 
Сайра пулать савнасси...».



44>
132. Тӗр тӗрленӗн юр юрлас,

Авӑн ҫапнӑн таш ташлас,
Ҫӗнӗ вӑйпа рехетленсе 
Ҫӗнӗ кермен савалас.

Ҫурӑм тӑрӑх — чӑш та чӑш,
Хырӑм тӑрӑх — кӑш та кӑш.
Чӑваш халӑхӗн кун-ҫулӗ 
Кӑлтӑр-кӑлтӑр, вӑш та вӑш.

21в________________________ (9ветиана ^Сеамат

<8̂
133. Савни илет тет савнине, 

Савмарӑн, ҫавӑнпа илмерӗн, 
Тӑван кил-йыш йӑх-рачӗпе 
Мана ҫывӑхлатас темерӗн.

Ӗлӗк санпа тӗл пулнисем — 
Асамлӑ тӗлӗк шайӗнче,
Кӗрен тӗтреллӗ шуҫӑмсем 
Кӗрен минтерӗм ӑшӗнче.
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44>
134. Арӗ -  Этем, ами -  Йӑва. 

Ар тӗрекӗ — тӗреклӗ ама. 
Ама-ҫынӗ — хӗрарӑм, 
Аҫа-ҫынӗ — арҫын.

Авалтан — ар-ама чӗлхипе 
Пуплекен чӑвашсем — 
Йӑвапа йӑваланнӑ Этем 
Ачисем пуль вӗсем...

<8̂
135. Ашшӗпе те янрашать, 

Амӑшпе те харкашать. 
Ӗнер -  кӑтра Ванюшпа, 
Паян — кукша Алюшпа.

Намӑс тӳмми вӗҫерӗнни 
Ҫынна намӑс кӑтартать, 
Намӑс тӳмми талсах ӳкни 
Япӑлккана кӑларать.



818_______________  (Вветлана 9веамат

44>
136. Эй, Турӑҫӑм, Турӑҫӑм -  

Кӑкӑр тулли сывлӑшӑм, 
Тавах, сывӑ усратӑн, 
Тимлӗн пӑхса упратӑн.

Чӑвашсене ырӑ сунса 
Ырӑ ярсах паратӑн. 
Чӑваш халӑх хӗр-ывӑльне 
Пил унасах тӑратӑн.

137. Чунтан савнӑ халӑхӑм — 
Вӑрлӑхӑм-пуянлӑхӑм, 
Шанчӑкӑм-пуласлӑхӑм, 
Ятлӑ-сумлӑ чаплӑхӑм.

Илпекленнӗ халӑхӑм — 
Имшерленсе каяс мар, 
Ӑрӑскаллӑ халӑхӑм — 
Ӑрӑскалсӑр юлас мар.



138. Миҫе сӑвӑ, юрӑ эп ҫуратрӑм,
Пӗлӗҫ-ши татуллӑн пурӑнма? 
Хурлантарӗҫ-и е савӑнтарӗҫ, 
Кирлӗехчӗ-ши асапланма?

Хам асапланни вӑл темӗн мар-ха, 
Ачамсен шӑпи шутлаттарать.
Эпӗ вӗсене пӑхса ӳстернӗ,
Манӑн — тӗп евит тытас пулать.
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<8̂
139. Эс иртсе кай, эп пуҫӑма пӗкем, 

Куҫҫулӗм -  пӗр ҫӗклем.
Эс куриччен, ҫын куриччен 
Ӑҫта ӳпӗнтерем?

Тӑкмастӑп, пуҫӑм ҫаврӑнать, 
Ҫӑтатӑп, асӑм асӑхать.
Ӑш вӗресе сиксе тухать,
Ӑш варӗпе чун танкӑшать.



44>
140. Ҫӑтмаха килтӗн терӗм,

Тамӑк алӑкӗ уҫӑлчӗ кайрӗ.

Малтанхи-малтанхи —
Сар хӗвел пайӑрки-сӑмахсем 
Чунӑмри Ҫӑтмаха ерешлеҫҫӗ. 
Кайранхи-юлашки — 
Вутпуҫҫи-пуленке-сӑмахсем 
Ӑшӑмри Тамӑка тӗтӗмлеҫҫӗ.

220__________________________  (^еш ^п а  .^а м а м

<8?>
141. Аскӑнла асӑхса аснине 

Савӑшу тетӗр-и?
Кӗвӗҫпе касӑхса кӳтнине 
Юрату тетӗр-и?

Савӑшу юратусӑр пулмасть, 
Савӑшу — юрату тус-юлташӗ. 
Канӑҫтарнӑ ӳттӗкӗш малашӗ ■ 
Юхса тухнӑ ясарлӑх каяшӗ.



<88>

142. Салтак тӳмми чечекки,
Урӑх ҫуккӑ сан пекки 
Хӑйне татма сӗнекен,
Юмӑҫ яма пӗлекен.

Чӑмӑрланнӑ пикесен 
Упӑшкаланас килет.
Шӑнӑрланнӑ йӗкӗтсен 
Арӑмланасси килет.
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<8̂
143. Уттарам-и? —

Тумалли ӗҫе тӑвас. 
Чуптарам-и? —
Ҫитмелли ҫӗре васкас.

Ҫырткалам-и? -  
Вӑйӑма пухма апатланас. 
Салтӑнам-и? —
Вӑйӑма пухма паппа тӑвас.



44>
144. Хӑш-пӗр чухне

Куршук ҫинчи чечекӗн 
Пӑхса ларас килет 
Пӳлӗмелле, урамалла.

Хӑш-пӗр чухне
Стена ҫинчи портретӑн
Пӑхса ларас килет
Мӗскер тапӑртатать ман тавралла.

22^_____________________________ (̂ ветлана 9^в^аш

44>
145. Ай, Хӗвелӗм, Уйӑхӑм, 

Катӑлинччӗ хуйӑхӑм.
Ҫут тӗнчене тав туса 
Пурнайрасчӗ савӑнса.

Савӑнсан та — юрласси, 
Хурлансан та — юрласси. 
Сӑвӑ-юрӑ — ҫӑкӑр-тӑвар, 
Чун ӑшши, чӗре ӑшши.



146. Ҫара уран пике-тӗтре 
Вӗлтӗртетсе вӗҫсе чупать,
Йывӑҫ, чечек ҫеҫкийӗсен,
Шултра та вӗтӗ ҫулҫӑсен 
Питне-куҫне ҫуса ярать.

Улӑх-ҫаран, ката-вӑрман 
Ялтӑртатса ҫиҫсе тӑрать,
Юмах тӗнчийӗн курӑнать.
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<8̂
147. Ҫынна мӗскер ҫитменнине 

Камран ыйтса пӗлес?
Ыйту ҫине хурав тупма 
Ӑҫта кайса килес?

Ак тухрӑм-кайрӑм та, шыратӑп, 
Ниҫта та тупӑнмасть.
Ҫитменлӗх — ҫичӗ вӗҫлӗ, пӗлтӗм, 
Тупайрасси пулмасть.



44>
148. Тӗрмешеҫҫӗ, тӗркӗшеҫҫӗ,

Тишкӗреҫҫӗ, тӗшмӗреҫҫӗ,
Кирлине ӑса илеҫҫӗ —
Ҫын пулас тееҫҫӗ, этемсем.

Вӑй виҫеҫҫӗ, кӗрешеҫҫӗ,
Хиркешеҫҫӗ, мирлешеҫҫӗ,
Супинкке ӗҫре пиҫеҫҫӗ —
Ҫын пулас тееҫҫӗ, этемсем.

2 24________________________^вепмана 9Тсамат

44>
149. Пирӗн хушӑра -  тӗттӗм чӑтлӑхсем, 

Хуҫӑлнӑ телей, иксӗлнӗ мехел. 
Пирӗн хушӑра — авӑрлӑ шывсем 
Пушӑ уй-хирсем, чуллӑ сӑрт-тусем.

Вӗҫсе каҫма ирӗк ҫук,
Сиксе каҫма ирӗк ҫук,
Ирӗк панӑ пулсассӑн та,
Эпӗр уйрӑлас та ҫук.



<88>
150. Тӑват кӗтеслӗх варринче

Вырнаҫнӑ виҫкӗтеслӗх никӗсӗ —
Тӗнче урайӗ.
Унта — пуҫ хунӑ аслисен 
Сӑваплӑ айӗ.

Икӗ кӗтесӗ — тытӑм-ҫурт.
Виҫӗ кӗтеслӗхрен тухса
Ятарлӑ никӗсе анассисем — ҫынсем.
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<8̂
151. Калинккене уҫас-и, 

Укӑлчана тухас-и, 
Аяккалла пӑха-пӑха 
Сана кӗтсе тӑрас-и?

Ман сана курас килет, 
Юнашар пулас килет, 
Ыталанса-чуптӑвӑнса 
Пӗрлешсе пурнас килет.



44>
152. Шурӑмпуҫ килет, лӑпкӑ ҫил вӗрет,

Ӑшӑ кун шевли таврара ҫиҫет.
Эпӗ сан пата янӑ саламсен 
Ӑшӑ пайӑрки сан ҫине ӳкет.

Сансӑр миҫе кун, сансӑр миҫе каҫ, 
Сансӑр миҫе ҫул тӑсӑлчӗ кунҫул? 
Чун-чӗрем ӑшши эс пӗрре кӑна,
Чун савни, чун савни, аса ил мана.

226_____________________________ (̂ ветлана 9ӗӗамат

153. Симӗс курӑк хушшинче 
Темӗн тӗслӗ чечексем, 
Ҫамрӑк пуҫӑм ҫийӗнче 
Темӗн тӗрлӗ шухӑшсем.

Ай, курӑксем, чечексем, 
Ай, шухӑшсем, ӗмӗтсем 
Ҫил еккипе тайкаланса 
Ь1вӑнмаҫҫӗ-ши вӗсем?



44>
154. Ҫырла татма каймалла,

Пурак йӑтса утмалла.
Таптас килмен курӑкне 
Таптаса хӑвармалла...

Утӑ ҫулма тухмалла,
Ҫава йӑтса утмалла.
Кушӑрканӑ курӑкне 
Капанласа хумалла...
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155. Аслӑ ялта туй пырать,
Хӗрӗн каччи авланать.
Хӗрӗ — шӑппӑн пӑшӑлтатса, 
Пыр ҫурасла кӑшкӑрать:

«Хурӑн ҫулҫи пулам-и, 
Ҫилпе вӗҫсе каям-и?.. 
Йӑмра ҫулҫи пулам-и, 
Шывпа юхса каям-и?..»



44>
156. Тӗлӗкре мар, чӑнах.

Эп — пӗлӗт хушшинче 
Темиҫе хут та курнӑ — Куҫ —
Ҫӗре пӑхса сӑнанине.

Эп курнӑ: Петӗр патшана,
Ҫеҫпӗлпе Яковлев сӑнне,
Тӳпе тинӗсӗнче китсем,
Акулӑсем ашкӑннине.

2 2 8 ______________________________ (^ е шлана 9Сеамаш

<8̂
157. «Хӑнана пырсамччӗ» — терӗн, 

«Пыраймастӑп» — терӗм. 
«Улаха каяр-и?» — терӗн, 
«Каяймастӑп» — терӗм.

«Хӗрхенместӗн те-и?» — терӗн, 
«Хӗрхенместӗп» — терӗм.
«Эп сана саватӑп» — терӗн, 
«Саваймастӑп» — терӗм.



44>
158. Лӗпкепе пӗлӗте 

Перӗнен Улӑпсем,
Халапран халапа 
Ҫӳрекен Патгӑрсем,

Улӑп амӑшӗ тӗртнӗ 
Катанпир-ҫеҫенхир 
Тӑршшӗне-анлӑшне 
Виҫнӗ халӑх — Эпир.
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159. Хӑлха ҫакки ҫакрӑм, 

Ӑнсӑртран ҫухатрӑм. 
Туйӑм ҫывӑратчӗ, 
Ахалех вӑратрӑм.

Пуҫӑм мар, тӗнче пуль, 
Ҫаврӑнать пуҫхӗрлӗ. 
Арпашӑнса кайрӗҫ ӗнтӗ 
Шухӑшсем тем тӗрлӗ.



4$>
160. Эп — асап алхаснине 

Куҫҫульпе сӳнтернӗ,
Тӗпӗ курӑничченех 
Юхтарса пӗтернӗ.

Кӗтекен телей валли —
Савӑк самантра,
Йӑлкӑшать пылак куҫҫуль 
Кӗмӗл савӑтра.

230_____________________________ (Вветлана 9веамат

<8?>

161. Ӳкрӗ-ӳкрӗ, шурӑ хурӑн ӳкрӗ, 
Ӳкиччен вӑл ахлатса илет. 
Ҫутҫанталӑк панӑ ӗмӗр иртрӗ, 
Ман татах та пурӑнас килет.

Кӗрен ҫеҫке татса савӑнар-и, 
Уншӑн сирень кӑкран хуҫӑлмасть. 
Хире-хирӗҫ тӑрса юр юрлар-и, 
Юрламасӑр чунӑм ҫырлахмасть.



162. Эсӗ мана манса кайсан,
Пурӑнӑҫ пӗтнӗн туйӑнайсан —
Эпӗ ӑҫта кайса кӗрӗп-ши,
Тӗшӗрӗлсе анса ӳкӗп-ши 
Курӑк ҫине е юр ҫине?

Ан манса кай мана, савни, 
Кӗлмӗҫленмес,
Урӑххине савас килмест.
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163. Ҫӑлкуҫ тавра лартнӑ сат пахчи — 
Кам алли сана кӑкларӗ-ши,
Ҫӑл ҫумӗнчи кану саккине 
Кам алли чӗртсе ҫунтарчӗ-ши?

Шыв чупакан картлӑ валашки 
Мӗншӗн пӗве айне пулчӗ-ши? 
Шарлатгарса юхакан сасси 
Юшкӑн ҫӑтса шӑпӑртланчӗ-ши?



44>
164. Ватгин -  халап ярасси,

Шахвӑртса ӑс парасси.
Вӗтгин — куҫне чарлаттарса 
Чӑнк! тӑнласа ларасси.

Сӑмахлама сӑмах пур,
Хапӑл тума хӑна пур.
Халап ярса юптарма 
Хутаҫ тулли юмах пур.

2 3 2 ________________________ (̂ вешлака 9Тсамап

165. Пӗтӗм ӗмӗр тӑршшӗпех 
Мул, пуянлӑх арчалатпӑр. 
Ылтӑн-кӗмӗл пӗр ҫӗклем - 
Ҫакнипе артакланатпӑр.

Ҫаппа ҫарамас килсе — 
Ҫаппа ҫарамас каятпӑр. 
Укҫи-тенки, пурлӑхне — 
Пумилккелӗх хӑваратпӑр.



166. Мӗне шантарнине ӑнлантӑн-и, 
Каланине асра хӑвартӑн-и?
Ытла та ҫӑмӑллӑн сӑмах паратӑн,
Ытла выля-выля сӑмах тататӑн?

Ан ҫетӗлтет-ха, пул сӑпайлӑрах,
Ан сиксе тухтӑр йӗплӗ пӑтӑрмах. 
Шалаппайла лӑканӑ юмахна 
Вӗрсе ӑсатрӑм хӑвӑн хутлӑхна.
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167. Сӑнарӑм та, ҫӳл тӳпере паян, 

Ман кантӑк тӑрринче 
Тем пысӑкӑш чечек ҫиҫет; 
Кӑвакланать — утмӑл туратӑн, 
Кӗренленет -  сирень ҫеҫкийӗн 
Курӑнса кайнӑн туйӑнать...

Кам-ши мана ҫӳл тӳперен 
Чечек сӗнсе салам ярать.



44>
168. Чӑваш ачисем — ьшӑлсем-ылтӑнсем,

Чӑваш ачисем — пикесем-кӗмӗлсем,
Эсир тӑван халӑхӑн мулӗ, тӗрекӗ,
Эсир тӑван халӑхӑн шеплӗ сӗрепӗ.

Константин Иванов, Ҫеҫпӗлпе Хусанкай, 
Андриян Николаев, Ухсай элчисем:
Тӑван йӗкӗтсем, тӑван пикесем 
Пулсамӑр хастарлӑ, патвар чӑвашсем.

234  ^^еамаж

<8^
169. Ура вӗҫҫӗн пакӑлтатнин 

Усси усӑк пулнӑран, 
Хӗрарӑмсем — сӑмахлама, 
Ӗлӗк — ларма ҫӳренӗ.

Ҫӑмха ҫипне, сӑмах ҫипне 
Пӗтӗрнӗ те пӗтӗрнӗ. 
Ҫӗтӗкленме пуҫланнине 
Саплӑк лартма ӗлкӗрнӗ...



44>
170. Сар тӗпеле пуҫтарӑнса 

Кӗрекене лармалла,
Сар сӑрине сыпа-сыпа 
Юррине юрламалла.

Авкаланса-хуҫкаланса 
Ташшине ташламалла,
Кашни куна, кашни каҫа 
Тав туса пурӑнмалла.

Лртеа__________________________________ ; ш

<8̂
171. Кӑчӑктуртса

Чӗнекене шанмастӑп,
Кӑчӑк туртакана 
Чӑтма пултараймастӑп.

Ун ӑсӗ те, ытти-хытти те — 
Пӳрнийӗ тӑршшӗ вӗтӗк-кӗтӗк, 
Ҫынсемпеле хутшӑнасси те — 
Кӗске турталлӑ, вӗтӗк-ҫӗтӗк.



44>
172. Библин пиллӗк кӗнекине 

Еврейсем-иудейсем 
«Тора» тесе ят панӑ,
Унта ҫапла каланӑ:

«Хамшӑн — хамах тӑмасан,
Маншӑн кам тӑрать?
Халех мар пулсан, хӑҫан?» —
Вулӑр! — пулӑшать.

236  (̂ вешиана 9(самат

<8^
173. Пахча... Такам алли 

Пӗр йывӑҫ туратне 
Хуҫса хӑварнӑ.
Тӑрать вӑл ҫакӑнса —
Айне пӑхса.
Хӑй ӳкессе пӗлет, типет.

Йывӑҫ турачӗсем-тӑванӗсем 
Ӑна нимпе те пулӑшаймӗҫ...



44>
174. Сӑнӗ чипер хӑрарӑм чунӗ те 

Чипер пулинччӗ.
Ҫан-ҫурӑмӗ патвар арҫын 
Ӑш-чикӗ те патвар пулинччӗ.

Чиперлӗхпе патварлӑх пӗрлешсе 
Пулинччӗех пӗр мӑшӑр.
Чипер, патвар ӑру-тымар ярса 
Пурӑнаинччӗҫ кӑшӑр-кӑшӑр.
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175. Паян сана
Куҫран пӑхса ырлакансем, 
Ыран санах
Куҫран сурма пултарӗҫ.

Паян санран,
Тархасласах апат ыйтакансем, 
Ыран сан аллунти чӗле 
Туртса илме пултарӗҫ.



44>
176. Хура ҫырла, хура ҫырла 

Ҫуккӑ пирӗн пахчара.
Ун ӳсесси, ун пиҫесси 
Хыр-чӑрӑшлӑ вӑрманта.

Хура ҫӗлен, хура ҫӗлен,
Ан чашӑртат ман умра.
Ан тив мана, ан тив мана 
Айӑп ҫук сан умӑнта.

^ 8 ___________________________ ^ет ла на  9веамат

<88>
177. Чӗлхӳ — ҫӗҫӗ пек сӗрет, 

Сӑмаху чуна чӗрет.

Хурлав та мар, ырлав мар, 
Тӗрӗс те мар, суя мар, 
Хӗрхӳ те мар, хивре мар, 
Хитре теме чипер мар, 
Ҫитет, калаҫас та мар.



178. Пӗтмӗш патне ҫитрӗмӗр,
Чарӑнтӑмӑр. Мӗн тӑвас?
Пӗтмӗш пуҫне тӗшмӗшлес те 
Хамӑра май ҫавӑрас.

Тапӑртаттӑр чарӑнмасӑр,
Ывӑнмасӑр малалла.
Мӗн тесе уйрӑлмалла?
Пирӗн пӗрле пулмалла.
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<8̂
179. Сарӑ кайӑк, шӑпчӑк кайӑк 

Ма чӗнмесӗр ларатӑр, 
Кӗркуннепе пуҫтарӑнса 
Ӑҫта тухса каятӑр?

Пӗрчӗн-пӗрчӗн пӗрлӗхене 
Тата-тата ҫиетӗп.
Кайӑк сасси илтӗнессе 
Юрла-юрла итлетӗп.



44>
180. Хӑмла ҫырли, ҫӗр ҫырли 

Вунҫиччӗри хӗрӗсем,
Ай, улми те, сар улми 
Ҫур ӗмӗре ҫитнисем.

Пиҫсе ҫитнӗ улмине 
Савнӑ мӑшӑр ҫитӗр-и,
Ай, улми те, сар улми 
Тути тутлӑ пултӑр-и?

_________________________ (Ввешлана 9всамат

181. Аттене итлемелле, 
Аннене итлемелле, 
Чунтан каланисене 
Чӗре варне илмелле.

Аттене тав тумалла, 
Аннене тав тумалла, 
Хисеп туса, чыс туса, 
Кӑмӑл тусах тӑмалла.



44>
182. Сӑпка, ача-пӑча юрри,

Вӑйӑ, тапӑ, туй-ҫуй юрри,
Ӗҫкӗ-ҫикӗ, кӗреке юрри,
Ӗҫ-пуҫ, салтак — пурнӑҫ юрри...

Сас тухать те — сас каять,
Тӗнче тӑрӑх саланать,
Сас тухать те — сас каять,
Тӗнче тавра ҫаврӑнать.

Ш л х в л р ш а _____________________________ 2 ^

<88>

183. Шапӑрах та шапӑрти 
Шыв шапӑртатать, 
Тӑпӑрах та тӑпӑрти 
Вӑхӑт юртгарать.

Атӑл шывӗ — эпӗр санпа 
Пӑшӑлтатса калаҫнине 
Тинӗсе илсе тухать -  
Тинӗс шавласа каять...



44>
184. Шухӑш сан таврах вӗҫсе ҫӳрет,

Сан ҫумнах ачашшӑн сӗртӗнет. 
Шӑнкӑрав ярсам, шӑнкӑравла,
Кӑшт кӳрентернишӗн ан хурла.

Манса кай, кӗтместӗп тенине,
Манса кай, тӳрккессӗн тӗртнине. 
Ӑнкаруллӑ, тачӑ ытамна 
Кӗҫӗрех эп хатӗр ыткӑнма.

242_____________________________ (Ввешмта ӗ ^ а ^ т

44>
185. Эп сана тупатӑп терӗн, 

Шантарма васкарӑн, 
Васкаса каланипе, тен, 
Хӑвӑрт манса кайрӑн.

Эп сана тупатӑп терӗн, 
Ҫулӗ аякра-и,
Тен, татах кӗтсе пӑхас-и, 
Тен, кӗтес те мар-и?
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44>
186. Турӑ — Содомпа Гоморра ҫыннисен 

Аскӑнлӑхне — вут-ҫулӑмпа путланӑ, 
Ҫиелтен тата, икӗ хула кӗлне 
«Вилӗ» ятлӑ кӳлӗпе хупланӑ.

Вилӗ кӳлӗ ҫав тери тӑварлӑ,
Ҫав шывра нимскер те ӗрчемест.
Ун ҫыранӗ — Ҫӗр ҫинчи чи айлӑм вырӑн. 
Турӑ вӗрентни — нивуш? пуҫа кӗмест.

<8̂
187. Тухрӑм кайрӑм авӑна — 

Тулӑ-урпа кӑчкӑлас, 
Тухрӑм кайрӑм армана ■ 
Тулӑ-урпа авӑртас.

Кӗтӗм кайрӑм чӑлана -  
Катка-пичке истухас, 
Тӑварлас та сахӑрлас, 
Хӗл хырӑмне тултарас.



188. Шыв юррине итлеме 
Тухрӑм Атӑл хӗррине.
Шухӑшласа тӑмалӑх —
Атӑл хӗрри — хӑвалӑх.

Атӑл ҫинче ҫил ачи 
Хут купӑсне янратать,
Шурӑ тумлӑ хумсене 
Умлӑн-хыҫлӑн утгарать.

244_____________________________ (Ввешлана 9ӗӗамат
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189. Ай, татас-и, татас мар-и 

Ешӗл курӑк ҫеҫкине?
Тивес мар-ха, хуҫас мар-ха 
Шутсӑр кӗске ӗмӗрне.

Хура ҫӳҫӗм, вӑрӑм ҫӳҫӗм 
Вӑштӑр ҫилпе вӗлкӗшет. 
Кӗрен улӑх илемӗсем 
Куҫа шартса тӗлкӗшет.
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44>
190. Йӑтса тем йывӑрӑш,

Тем пысӑкӑш хур-пусӑх,
Ӑҫтан персе анатӑн-ши эс, тунсӑх?

Хуран та пусӑхна чӗре ҫине,
Сак ҫине ларнӑ пек,
Ларан та ун ҫине,
Хӑвпа пӗрле пекӗлтетме 
Чӗнсе илетӗн кичеме...

44>
191. Лантӑш ҫурӑлса пӗтсен, 

Ҫимӗк чечек ешерет. 
Кӗрен-кӑвак шерепи 
Ҫӳллӗн карӑнса ӳсет.

Ҫимӗк ҫитрӗ пулмалла, 
Ҫимӗк мунчи хутмалла, 
Ҫичӗ курӑк милӗкӗпе 
Ҫапӑнса ҫӑвӑнмалла.



<88>

192. Хамӑр ҫинчен манса кайса 
Ялан такам ҫинчен шутлатпӑр. 
Ыйтсассӑн — хӑвӑрт пулӑшма 
Мӗшӗлтетмесӗр тӑрӑшатпӑр.

Такам тени — ҫичӗ ют мар,
Хуть те хӑҫан та — хамӑрннах.
Апла пулин те, ӑнсӑртран,
Хамӑр ҫинчен шугламаллах.

24в_____________________________ (Вветлапа 9веамаш

44>
193. Шурӑ Атӑл, Шурӑ Атӑл, 

Шурӑ Атӑл хумханать. 
Тусӑм, сана аса илсен 
Темшӗн, чунӑм хурланать.

Уйӑх тӑлӑх, Уйӑх тӑлӑх 
Ҫӑлтӑрсемлӗ тӳпере, 
Тусӑм, эп те сансӑр тӑлӑх 
Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере.



44>
194. Эп академик Марр ӗҫне,

Ятне тайма пуҫа таятӑп.

Вӑл чӑваш халӑх чӗлхине 
Ҫут тӗнчери мӗнпур чӗлхен 
Амӑшӗ вырӑнне лартать.
Вышкайсӑр анлӑ тӗпчевне 
Тӗслӗхсемпе танлаштарса 
Сӗре ансат ӑнлантарать.
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195. Патша майри пулма килнӗскер 
Чура маткин пурӑнса ирттерчӗ, 
Унӑн ӑшӗнчи ырпиллӗхне 
Чура йӑхӗ таптаса вӗлерчӗ.

Чура матки пулма килнӗскер 
Патша майрин пурӑнса ирттерчӗ, 
Унӑн ӑшӗнчи нишлӗлӗхне 
Патша йӑхӗн чапӗ пӗтӗҫтерчӗ.



44>
196. Ӗлӗк-авал мӑн Атӑл шывӗ 

Ра — ятлӑ пулнӑ.
Ра — тенӗ икӗ Нил шывне,
Ра — тенӗ сар Хӗвелӗн туррине.

Апла, ҫапла пулса тухать:
Ҫӗр вӑл — тӑп-Ра, паха Туп-Ра,
Вӑл — тӑпӑл-тӑпӑл чӑмӑркка 
Ра карчӑкки, чипер матка!

248_____________________________ (̂ ветлана Звсамаш

<8^
197. Карта тулли выльӑх-чӗрлӗхӗ, лаша 

Чухӑн пулнӑ теҫҫӗ чӑваша.

Тар тӑкса пуҫтарнӑ пурлӑхне,
Сарӑ кӗлетне, тур лашине 
Хӗстерсе кайсан та хӗсмете, 
Тӳнтерсе ярсан та хӗнлӗхе 
Ҫукҫынна тухман патвар тавраш, 
Пурӑнать вӑл чух! — ӗҫчен чӑваш.



44>
198. Кӗмӗл кӗпер урлӑ каҫма 

Шурӑ кӗпе тӑхӑнтӑм.
Утса-чупса ӗҫлесе мар,
Шухӑшласа ывӑнтӑм.

Шинкки-шенкӗл шыв юхӑмӗ — 
Йӗле-йелю куҫҫулӗм,
Ватӑличчен пурӑнасчӗ,
Пулӑшсамччӗ, Турӑҫӑм.
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<8̂
199. «Шахвӑртса калани те самай, 

Йӗплесе шӳглени те нумай, 
Юрату тавралла куснисем 
Ытларахӑшӗ -  сӳгӗк, нӑй-най. 
Пӗр тиенчӗк -  шӑй-шай, 
Ҫуккӑ мар пек сӑпай...» —

Ан ятла, тимлесе вулакан,
Чи хакли, чи пахийӗ! — ӑнлан.



Вӗҫлемӗш шерепи...

250_____________________________(9вешмана 9ӗӗамаш

<8̂
Пуҫ мими апачӗ — шухӑш.

<8^
Шай тени вӑл — тавракурӑм. 
Шай тени — таврапӗлӳ.

<8?>
Ӑҫта эсӗ чун канӑҫӗ, ӑҫта? 
Никам та калаймасть, 
Таҫта... Таҫта...

<8^
Ҫын ӑшӗнчи тӗнчере те 
Ҫитмӗл ҫичӗ вӑй вылять, 
Ҫын ӑшӗнчи тӗнчере те 
Чунармань кӑлтӑртатать.



44>
Вӑхӑт иртет — шавӗ юлать,
Ӗмӗр — ӗмӗре куҫать.
Хӑй хӑватне тӗреклетме 
Чи пахине — лайӑххине 
Малалла илсе каҫать.

Шахвӑршеа__________________________________________ 2 ^

Юман вӑрманӗн кашласа, 
Ҫӑка ҫулҫийӗн ҫуталса, 
Мӑнаҫлӑ Атӑл тӑршшӗпе 
Ҫутӑ тӗнче анлӑшӗпе 
Янратӑр Чӑваш кил сасси - 
Пулни, пуррийӗ, пуласси.

Чӑн тӳпери «Хуркайӑк ҫулӗ» ятлӑ,
Шута илми ҫут ҫӑлтӑрсен ушкӗнӗнче 
Эпир те, Ҫӗр-планета ачисем 
Тӗнче уҫлӑхӗпе пӗр харӑссӑн вӗҫетпӗр.

Унта — пур ҫӑлтӑрӑн та хӑйӗн:
Тӗпленнӗ вырӑнӗ, ҫути-хӑвачӗ... 
Арпашӑнас пулсан — тӗпрен арпашӑнать.
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Эсӗ те юлаймӑн, эпӗ те юлаймӑп 
Ӗмӗрлӗхе ҫакӑ тӗнчере.
Пурнӑҫ юрӑ юрлӗ, ҫӗрӗмӗн шыв-шурӗ 
Юхӗ, типӗ, юлӗ, пулӗ вӑл — тӗнче.

Вӑрӑм-и, кӗске-и, пулӗ пурнӑҫ ҫулӗ,
Пурӑннӑ чух мӗншӗн савнас мар?
Эсӗ те юлаймӑн, эпӗ те юлаймӑп,
Пӗрле чухне пӗрне-пӗри мӗншӗн савас мар?

2 5 2 __________________________________ (̂ вешмана 9 €еамат

!!!
Тӑванӑм, чӑваш!
Паянхи ир, кун, каҫ — 
Тӑван халӑхшӑн 
Мӗн тума пултаратӑн? 
Хамӑр пӗрлӗхшӗн 
Мӗн туса пулӑшатӑн 
Чӑваш — чӑваша,
Эсӗ — тӑванӑм, чӑваш?!.
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ПУРНӐҪПА ПУЛТАРУЛӐХ ҪУЛӖ

Смирнова-Асамат Светлана Васильевна Канаш районӗнчи 
Кайри Ӑнтавӑшра ҫуралса ӳснӗ. Ашшӗпе амӑшӗ -  Василий Сте- 
пановичпа Александра Андреевна Степановсем -  иккӗшӗ те, 
Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденне тивӗҫнӗ ялти интеллигентсем. Аслӑ 
хӗрне Светланӑна поэт, журналист, композитор, юрӑҫ, проза- 
ик, фольклорист, режиссер пулма Канашри педагогика учи- 
лищине, Шупашкарти Ф.П.Павлов ячӗллӗ музыка училищи- 
не, И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх университетне вӗренсе 
пӗтерме пулӑшнӑ.

Раҫҫей Федерацийӗн писателӗсен, журналисчӗсен ретӗнче тӑра- 
кан С. Асамат чӑвашла ҫырса «Хуркайӑк ҫулӗ», «Ӑшӑ ҫил», «Сас», 
«Чӑтӑм», «Ҫумӑр ташши», «Тӗлӗнтермӗш тӗлӗк», «Алфавит»; вы- 
рӑсла ҫырса «Стихи под настроение», «В приоткрьпую дверь», 
«Скакало Время...», «Радость» кӗнекесем пичетлесе кӑларнӑ. Унӑн 
сӑвӑ ярӑмӗсем ҫирӗм ытла ушкӑнпа тухнӑ кӗнекесене кӗнӗ.

Чӑваш халӑх поэчӗ Юрий Сементерпе Валем Ахун поэт пе- 
хилленӗ «Асамат» хушма ятпа 1979 ҫултанпа «Ялав» журналта 
пичетленме пуҫланӑ сӑвӑҫ «Йывӑр шухӑшсем», «Ҫӑварни», «Аслӑ 
Пӑлхар патшалӑхӗн тӑпри ҫӑмӑл пултӑр», «Тӑван ялӑмри «Кантӑр 
кӳлли» ҫӑлкуҫа асӑнса», «Кантӑк витӗр пӑхса», «Ода Поэту», 
«Мементо мори» поэмӑсен; «Чун», «Пӗлес пулсан», «Мул», 
«Быль?» пентимӑсен»; «Ҫеҫпӗл Мишшипе калаҫни», «Ана», «Ал 
тупанӗ ҫинчи ӑрӑскалӑм вучахӗ», «Эсӗ -  Эпӗ — Вӑл», «Яндоуш- 
ские эскизы» триптихсен; «Чӑн сӑмахӑн суйи ҫук» автобиогра- 
филлӗ, историпе публицистикӑллӑ поэма-фарс; «К.В.Ивановӑн 
«Нарспи» поэма вӑртгӑнлӑхӗ» тӗпчев авторӗ. «Чӑваш ен» Пат- 
шалӑх телевиденийӗпе радио компанийӗн ылтӑн арчинче С.Аса- 
мат калӑлланӑ авторла «Сас» телекӑларӑмсем, юрӑ-клипсем; ра- 
дио студийӗнче -  хӑй сӑввисемпе, чӑваш поэчӗсен: Ҫеҫпӗл 
М иш ш и, П .Хусанкай, Н .Ш упуҫҫы нни, Г.Айхи, П .Э йзин,
В.Туркай тата ытти сӑвӑҫсен сӑмахӗсемпе кӗвӗленӗ ҫӗр ытла эс- 
трада юрри; унӑн сӑввисемпе чӑваш композиторӑсем хывнӑ ҫирӗм 
ытла юрӑ -  хӑй тата чӑваш халӑх артисчӗсем, Чӑваш Республи- 
кин тава тивӗҫлӗ артисчӗсем, паллӑ юрӑҫсем, паллӑ пултарулӑх 
ушкӑнӗсем юрлакан юрӑсем упранаҫҫӗ.

Чӑваш Республикин композиторӗсен Ассоциацийӗн ушкӑ- 
нӗнче тӑракан С.Асамат пухса илемлетнӗ чӑваш халӑх юрри ҫит- 
мӗле яхӑн. Ленинградри Пӗтӗм Союзри «Мелодия» фирма заво- 
дӗнче «Светлана Асамат юрлать» пластинка тухнӑ. Чӑваш 
Патшалӑх академи юрӑпа ташӑ ансамблӗн илемлӗх ертӳҫи, Раҫ-



ҫей халӑх артисчӗ Ю.В. Васильев С. Асамат сӑвӑланӑ-кӗвӗленӗ 
юрӑсене хорпа юрлама калӑпласа-кӑшӑлласа «Асамат юррисем», 
«Шурӑ ҫӗмӗрт ҫурӑлчӗ», «Ӗмӗрлетпӗр ӗмӗре» юрӑпа ташӑ сюи- 
тисем лартнӑ, Раҫҫейре, Италире, Францире, Германире, Ис- 
панире, Бельгаре, Голландире, Египетра, Японире кӑтартнӑ.

С. Асамат пӗтӗм тӗнчери халӑхсен музыка, пултарулӑх, туслӑх 
фестивалӗсене хутшӑнса Венгрие, Эстоние, Казахстана кайса 
курнӑ. Пушкӑрт Республикинчи Белебей хулинче иртекен тӑванлӑ 
халӑхсен «Хавхалану ҫӑлкуҫӗсем» (Родники вдохновения) по- 
эзи уявӗсене хутшӑнма тивӗҫнӗ. «Скандинави — Атӑлҫи» (Скан- 
динавия — Поволжье) К.М . Бельман ячӗллӗ тӗнчери поэзи фе- 
стивальне хутшӑннӑ май унӑн эссине, сӑввисене, каларӑшӗсене 
шведда куҫарса ятарлӑ кӗнекене вырнаҫтарнӑ.

Светлана Асамат -  Чӑваш Республикин искусствӑсен тава 
тивӗҫлӗ деятелӗ, Ҫеҫпӗл Мишши премийӗн, Чӗмпӗрти «Эткер» 
ыркӑмӑллӑх фондчӗн, И.Я. Яковлев ячӗллӗ премийӗн пӗрремӗш 
лауреачӗ. Пӗрремӗш ӗҫ вырӑнӗ — Муркаш районӗнчи Калайкас- 
синчи вӑтам пӗлӳ паракан шкул. Ҫирӗм ҫул ытла «Чӑваш ен» 
Патшалӑх телевиденийӗпе радиовещани компанийӗнче ӗҫленӗ. 
Ҫӗрпӳ районӗнчи Калайкассинче ҫуралса ӳснӗ упӑшкипе Ю.Г. 
Смирновпа 37 ҫул пурӑннӑ, икӗ хӗр ҫитӗнтерсе аслӑ пӗлӳ панӑ.

«Ҫичӗ тӗслӗ асамат кӗперӗн, Аслӑ Ама Гурӑн курӑнса тӑра- 
кан чӑн чӑваш хӗрарӑмӗ» (М.Сунтал, философи наукисен док- 
торӗ); «Кал-кал тапса тӑракан пултарулӑх ҫӑлкуҫӗ тарӑн» (С.Иль- 
ин, Чӑваш композиторӗсен Ассоциацийӗн яваплӑ секретарӗ); 
«Гавах ӑна пуриншӗн те, чи малтанах -  «Чӑваш пулнишӗн пуҫна 
ан ус» тенишӗн» (О.Гитова, Элӗк районӗнчи Карачурари вӑтам 
шкул); «Ҫын хуйхи-суйхине чӗри патне илекен, кирек хӑш вӑхӑтра 
та пулӑшма хатӗр поэт-юрӑҫ» (Г.Илепер поэт); «Вышкайсӑр анлӑ, 
нумай енлӗ пултарулӑхлӑ» (Ю.Васильев, Чӑваш патшалӑх акаде- 
ми юрӑпа ташӑ ансамблӗн илемлӗх ертӳҫи); «Ырӑ кӑмӑллӑ, ҫӑлтӑр 
чирӗпе чирлемен мусӑкҫӑ» (Л.Петров, «Гранд-Саунд» студи ди- 
ректорӗ); «Чӑн-чӑн ҫын, эпир унран тӗслӗх илетпӗр, танлашма 
тӑрӑшатпӑр» (П.Романов композитор-юрӑҫ); «Сас» кӗнеки ҫам- 
рӑксене тӑван чӗлхе илемне туйма-пӗлме пулӑшӗ, чӑваш халӑхӗ 
пӗлекен юрӑҫ сасси чӑнласах та тӑван чӑваш ялӗсене куҫрӗ» (Н.Ге- 
веткел поэт); «Чӑн-чӑн чӑваш эстради С.Асаматран пуҫланчӗ. Гав!» 
(А.Сарри юрӑҫ); «Чун тасалӑхне этем кӑмӑлӗ-талайӗн тӗп па- 
халӑхӗ вырӑнне хурса хаклать, ҫьшпа ҫын хутшӑнӑвне ҫав шай- 
па виҫсе пахалакан Светлана Асамат» (Ю.Сементер, Чӑваш халӑх 
поэчӗ); ҫичӗ ҫул ытла Чӑваш наци музейӗнче ӗҫлет, хальхи 
вӑхӑтра вӑл -  К.В.Иванов ячӗпе хисепленекен Литература му- 
зейӗн заведующинче вӑй хурать.
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Кӗпе ҫӗленӗ пек вӑл —
С ӑ в ӑ  ҫ ы р а с с и ,  

Тӗрӗ тӗрленӗ пек вӑл —
К ӗ в ӗ  х ы в а с с и ,  

Сывлӑш сывланӑ пек вӑл —
Ю р ӑ  ю р л а с с и .  

Ӗҫ вӗҫлесе ӗҫ пуҫласси вӑл —
П у р н а с с и...

Светлана Асамат


