
4 -ц .^ г а л Н

ш
т

>Ж<
[<ж<
>Ж4

С̂ ешлана <3^ссажаш

пш ан
Х^пшапу

Х^ншап Ф Ф 0



Национальная библиотека ЧР

4 -0 4 7 2 2

\

4-047224



г ; -  *У ' ■ '!•- : •  • ■! >'??'? « .

** 1 _ -е к . ^  ¥ г ) .  ■ ■> ЗЬА*ы* ^  ^ * | М :.к А Д  ^ч£ц«





А.с̂ О

Сӗежмта &4еамлж

ш̂ Ц^ншан, 
Цншан, 

ЩншанФ0 ф

СӐВӐСЕМ, ТӖРЛЕНЧӖКСЕМ , 
ЯРӐМСЕМ

(2005-2014 ҫҫ.)

Шупашкар 
«Ҫӗнӗ Вӑхӑт» 

2014



У ДК  821.512.111
Б Б К  84(2Р ос=Ч ув )6-.< :Х ^  5  3

*Чунтан, чунтан, чунтан...» кӗнекеме кӑларма 
пулйшнӑшӑн Самар зо>линчи «Садовый центр Веры Глуховой» 

тулли мар яваплӑ обществӑн генеральнӑй директорне 
Вера Викторовна ГЛУХОВӐНА 

тата аттене, ӗҫпе вӑрҫӑ ветеранне,
Василий Степанович СТЕПАНОВА 
чунтан тав туса пуҫӑма таятӑп.

Асамат С.
Чунтан, чунтан, чунтан... Сӑвӑсем, тӗрленчӗксем, 

ярӑмсем. — Шупашкар: «Ҫӗнӗ Вӑхӑт», 2014. — 352 с.

9 пайран тӑракан «Чунтан, чунтан, нунтан...» кӗне- 
кери сӑвӑсенче, ярӑмсенче, тӗрленчӗксенче, кӑткӑс пурнӑ- 
ҫӑн ыррипе хуррине ӑнланса илме пулӑшакан шухӑшсемпе 
канашлани, тавлашни, ҫырлахни, тӗрле енчен сӳтсе явни. 
Таса юрату— пӗтӗм пурнӑҫ тӗрекӗ-тытӑмӗ,пархатарӗ 
пулнине палӑртса ҫирӗплетни.

Национбльн'''' ̂ и̂ .лиотека 

ЧувашСКиИ-Т.

Автор

Асамат С., 2014

П роверемо '1 0 ОКТ 2017



КӐЙКӐРЛА ВӖҪЕВ

Светлана Асаматӑн илемлӗ литературӑри тата культу- 
рӑри ӗҫӗ-хӗлӗ пӗтӗмпех манӑн умра йӗркеленсе пычӗ. Ырӑ 
хавхаланупа, ҫавӑнтах типӗ кӑвайт пек хыпса илни, тӑван 
чӗлхемӗршӗн, чӑвашлӑхшӑн тесен вӑл вута та кӗме хатӗр 
пулни, хамӑр культура ячӗпе пуҫаракан нимелле ӗҫсене 
кашнинчех пӗтӗм чун-чӗре хавалӗпе хутшӑнни — акӑ 
мӗнле туртӑмсемпе палӑрса тӑрать унӑн хастарлӑхӗ.

Светлана Асаматӑн таланчӗ пирӗншӗн тесен ӗнчӗпе ахах 
пекех паха. Сӑвӑ йӗркисем те тӳрех тыткӑнлаҫҫӗ, вӗсене 
ӑса та чуна хывакан ҫын ниепле те ӳрӗк-сӳрӗк юлма пул- 
тараймасть. Асамат кӗвӗленӗ юрӑсенче те паянхи пурнӑҫ 
ҫӑлкуҫ пекех тапса тӑрать, ҫамрӑксене вӑйӑ картине йых- 
равлать. Ырӑ ӗмӗт-тӗллевпе ҫунатлантарать. Асамат халӑх умне 
тухрӗ пулсан — ӑна пурте ӑнланаҫҫӗ, килӗштереҫҫӗ, ку 
хамӑр ҫын тесе кӑмӑлӗпе тӳрех ун енне ҫаврӑнаҫҫӗ. Унӑн 
енӗ вара вӑл — аслӑ Яковлевпа Ҫеҫпӗл, Хусанкайпа Митта 
ҫулӗ. Акӑ мӗншӗн хаклӑ пирӗншӗн Асамат сасси.

Чӑн-чӑн ӑста пӗр вырӑнта тӑма пултараймасть, вӑл хӑйӗн 
чун талпӑнӑвӗпе яланах малалла ӑнтӑлать. Унӑн ӳсӗмӗн тапхӑ- 
рӗсене аван пӗлсе тӑнӑ май татӑклӑн ҫапла калатӑп: поэт 
сӑнарӗсен сулӑмлӑхӗ, шухӑшӗсен тӗшши, юхакан шыв ҫӗнӗ 
ҫӑлкуҫсен шывӗпе хӑватланса пьшӑ пекех, ырӑ хевтепе сарӑ- 
лса та тарӑнланса пырать. Паянхи чӑваш ҫьшнин пурнӑҫ йӑли- 
йӗрки ҫинчен, арҫынпа хӗрарӑм хушшинчи хугшӑнусем ҫин- 
чен, ырлӑх-пурлӑх тӑвас ӗҫри тата хамӑрлӑха аталантарас 
туртӑмри йывӑрлӑхсем ҫинчен вӑл хӑйне евӗрлӗн, туллин ҫав- 
ӑрса калать. Ӗмӗр асра юлмалла сӑнарсем тӑвать. Тавтапуҫ ӑна.

Ку таранчченхи пултарулӑхӗшӗн пуҫ тайнипе пӗрлех 
ӗҫри юлташӑмӑра малашнехи пуҫарулӑхра та ӑнӑҫу сунас 
килет. Ан тив, чӑвашлӑхӑн сенкер тӳпинче вичкӗн куҫлӑ, 
сарлака ҫунатлӑ, юрӑҫ хевтиллӗ хастар кӑйкӑрӑмӑр сасси 
пирӗншӗн пуриншӗн те пурнӑҫ йыхравӗ пек пултӑр.

Юрий СЕМЕНТЕР,
чӑваш халӑх поэчӗ

са^нипе сабмасан...____________________  -



СЛсамат, Ю.Сементер, В.Туркай Расул Гамзатов ячӗпе ирттернӗ 
литература вулавӗнче. В.Маяковский ячӗллӗ библиотека. Шупашкар, 2013 ҫ.

В.С. Степанов, С. Асамат, Н. Прокопьев, В. Милютин Анна мӑшӑрӗпе. 
Чӑваш патшалӑх филармонийӗ. 2004 ҫ.







сабнипе саӗмасан..._______________

ЮРАТУҪИНЧЕН

— Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ ҫӑлкуҫсем, 
Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ кайӑксем?
— Юрату ҫинчен.

— Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ ҫамрӑксем, 
Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ ватӑсем?
— Юрату ҫинчен.

— Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ вӑрмансем, 
Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ уй-хирсем?
— Юрату ҫинчен.

— Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ сӑрт-тусем, 
Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ-ши ҫилсем?
— Юрату ҫинчен.

— Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ пӗлӗтсем,
Мӗн ҫинчен юрлаҫҫӗ ҫӑлтӑрсем?
— Юрату ҫинчен.

Курайманлӑх хӑш тӗлтен сиксе тухать, 
Хӑй валли ӑҫта? — кӗтес тупать.



самат

ПУРНАССИ

Тӗлпулу, тӗлӗнӳ,
Килӗшӳ, пӗрлешӳ... 
Мӑшӑрланнӑ икӗ ҫамрӑк 
Тути ҫинче пылпа ҫу.

Тапса сикнӗ ҫул ҫинче 
Ӑна-кӑна курасси, 
Хашшӑн-хашшӑн сывласа 
Малашлӑха утасси.

Ӗнерхипе ыранхи 
Паян ҫине тӗршӗннӗ, 
Виҫҫӗн харӑссӑн пӗрле 
Шӑпа лавне кӳлӗннӗ.

Кулянса ӗсӗклени — 
Хурлӑха лӑплантарни, 
Именсе кулкалани — 
Канӑҫа ҫырлахтарни.

Эй, мӑнтарӑн, пурнасси -  
Тиенине туртасси.
Ҫула майӑн пылаккипе 
Йӳҫҫине тутанасси...

15.05.05.



са^пит сабмасан...

ҪУЛСЕРЕН

Паллашсаччӗ санпа ҫуркунне, 
Ҫирӗм ҫул каялла, каҫхине.
Пӗр ытам тӗрлӗ тӗслӗ чечек 
Парнелерӗн те, пулчӗ — илпек.

Ҫав самант илемне чысласа, 
Кунсерен, каҫсерен астуса 
Пурӑнатӑп савса-йӑпанса, 
Тӗлпулушӑн Турра тав туса.

Ҫуркунне, эсӗ ҫитрӗн те-им,
Эп сана кӗтсе илтӗм те-им?
Ҫӗнӗ тумлӑ тавра йӑлтӑрать,
Ҫӗнӗ варкӑшлӑ хум ҫупӑрлать.

Ҫирӗм ҫул каялла ман валли 
Эсӗ татнӑ чечек уҫланки 
Вӑл кӑҫал та ешерӗ, татах,
Кӗтсе илӗ сана савӑнсах...

Тепӗр хут курнӑҫнин хавасси — 
Тепӗр хут хӗмленсе каясси... 
Шӑранать-ха кӑварӗ, сӳнмен,
Ах, анчах, пӗр пулма тӳр килмен.

Ҫав уҫланкӑна, тен, кайса килӗп, 
Чечекне те хамах татса илӗп.
Эс мана килӗштернӗ самант 
Парнелерӗ — асамлӑ ҫунат.
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Акнӑ туйӑм калчи — сӑввӑмсем, 
Акнӑ туйӑм элчи — юррӑмсем.
Икӗ туйӑм кӗвви мӑшӑрланчӗ,
Икӗ туйӑм хевти пучахланчӗ.

Кӗркунне ман — ҫӗртме тумалла, 
Ҫуркунне — акана тухмалла. 
Манӑн сан туйӑмна ҫулсерен 
Ӑшӑмра ҫӗнетсе тӑмалла.

Маншӑн сан туйӑму — чун апачӗ, 
Маншӑн сан туйӑму — чун хӑвачӗ. 
Эс мана ҫав тери кирлӗрен 
Акатуйӑм кӗрлет ҫулсерен.

Тав сана, пирӗшти-ҫуркунне,
Тав тӑватӑп сана Ҫӗр-анне,
Тав сана, Ҫӳл Тӳпемӗр-Атте, 
Ҫӗкленишӗн чуна хӑв патне.

Тав тӑватӑп сана чун савни,
Чун савни, чун савни, чун савни - 
Ҫирӗм ҫул каялла тӗл пулни, 
Чунӑма йӑпатма тупӑнни.

Тӗл пулмастпӑр, анчах уйрӑлман, 
Туйӑмсем сивӗнман, улшӑнман. 
Тӗл пулсассӑн-и? — ҫулӑм тухать, 
Тӗл пулсассӑн-и? — ҫылӑх пулать.

27.05.05.
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КОНСТАНТИН ИВАНОВА
2 сӑвӑ

К.В.Иванов поэт ҫуралнӑранпа 
115 ҫул тултарнӑ май 

унӑн палӑкӗ умӗнчи митингра калани

1
Юхаҫ шывӗсем, юхаҫ шывӗсем,
Юхмашкӑн чараймӗҫ ҫырма чулӗсем.
Ишеҫҫӗ кунсем, иртеҫҫӗ ҫулсем,
Тахҫан авалхи те, хальхи ӗмӗрсем.

Юхаҫ шывӗсем — чӑваш юррисем:
Слакпуҫ, Кӗҫтентти те Пртта юррисем, 
Нарспи юррисем, Сетнер юррисем,
Силпи сывлӑшне чӳхетсе тӑнисем.

Чӑваш ҫӗрӗнче янракан юрӑсем —
Тӗнче тӳпинче янракан кӗвӗсем.
Чӑваш хӑватне ҫӗклекен сӑвӑсем —
Тӗнче уҫлӑхне чӗнекен кӑмӑлсем.

Ӳсеҫ ачасем, чӑваш ачисем 
Тӑван чӗлхепе юрлама ӑстасем,
Тӑван кӗвӗпе ташлама маҫтӑрсем, 
Тӑванлӑхшӑн кар! тӑракан ҫамрӑксем.

Чӑваш тӗнчине ҫӗнетме килнисем,
Чӑваш чӗлхине упрама килнисем,
Чӑваш ҫул-йӗрне йӗрлеме килнисем,
Чӑваш Ҫӗршывне хаклама килнисем.
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Чӑваш ачисем — ывӑлсем-ылтӑнсем, 
Чӑваш ачисем — пикесем-кӗмӗлсем,
Эсир чӑваш халӑхӗн мулӗ, тӗрекӗ,
Эсир чӑваш халӑхӗн имлӗ сӗрепӗ.

Константин Иванов, Ҫеҫпӗлпе Хусанкай, 
Андриан Николаев, Ухсай элчисем:
Тӑван йӗкӗтсем, тӑван пикесем 
Чӑвашӑн тӑн-тӑн та, чӑн-чӑн ачисем.

2
Пӗлесчӗ санӑн, Кӗҫтентти пичче,
Эсӗ ҫуралнӑ кун уявӗнче
Мӗн чуль чӑваш тӑрать сан умӑнта
Сана хисеплесе пуҫне тайса.

Пӗлесчӗ санӑн, Кӗҫтентти пичче,
Эсӗ ҫуралнӑ кун уявӗнче 
Ватги-вӗтти вулать сан сӑввуна 
Чунпа туйса сулмаклӑ сӑмахна.

Илтесчӗ санӑн, Кӗҫтентти пичче,
Эсӗ ҫуралнӑ кун уявӗнче 
Янраҫҫӗ тӑван халӑх юррисем,
Слакпуҫ та анлӑ Атӑл кӗввисем.

Курасчӗ санӑн, Кӗҫтентти пичче,
Хальхи чӑваш — тӗнчемӗр шайӗнче — 
Мухтавлӑ, чаплӑ, ятлӑ-сумлӑ халӑх, 
Хӑвачӗ пур, малашлӑха ашмалӑх.

21.05.05.



АСАМҪӐ КАЙӐК

Мана санран ҫут ҫӑлтӑр кирлӗ мар,
Ылтӑн ҫунатлӑ кайӑк тытса пар.
Курасчӗ ҫав асамлӑ кайӑка,
Телей парать тет вӑл, хӑйне тупакана.

Шуракӑш та, тӑрна та кирлӗ мар,
Ан кӳренсем мана, савни, каҫар.
Манпа телей курас килет пулсан,
Ҫав кайӑка шырамаллах пулать пуль сан.

Асамҫӑ кайӑк сассине илтсе 
Ун юррине эп юлӑп вӗренсе.
Юрласчӗ те юрласчӗ савӑнса,
Пӗртен пӗр санпала, савни, телей курса.

Асамҫӑ кайӑк, асамҫӑ кайӑк,
Тӗлӗкре ман тавра ҫаврӑнатӑн.
Асамҫӑ кайӑк, асамҫӑ кайӑк,
Ылтӑн-кӗмӗл саспа юр юрлатӑн.
Асамҫӑ кайӑк, асамҫӑ кайӑк,
Эсӗ ӑҫта пурӑнатӑн?

29.05.05.

савнине са§масан..._______________ ф , ^ ___ 13
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КАЛЛЕХ

Каллех ҫӑваҫҫӗ ӑшӑ ҫумӑрсем, 
Каллех выляҫҫӗ шуҫӑм шевлисем, 
Каллех санпа утатпӑр ҫавтӑнса, 
Каллех куҫран пӑхатпӑр вӑтанса.

Каллех тӑван тавралӑх ешерет, 
Каллех саркайӑк юрӑ парнелет, 
Каллех тӗнче илемӗ йӑлкӑшать, 
Каллех пӗрле пулмашкӑн пулӑшать.

Каллех калаҫҫӗ купӑсне ҫилсем, 
Каллех ташлаҫҫӗ ташшине шывсем, 
Каллех хуркайӑкӑн вӗҫес килет, 
Каллех саркайӑкӑн юрлас килет.

Каллех — ҫурхи илем эрешӗсем, 
Каллех — ҫӗнелнӗ туйӑм кӗввисем. 
Каллех санпа утатпӑр ҫавтӑнса, 
Каллех пӗрле пулнишӗн савӑнса.

07.06.05.
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ЮРАМАСТЬ

Тем каласшӑн пултӑн, каламарӑн. 
Шӑтараслӑн пӑхрӑн, шарламарӑн.

Уйрӑлсассӑн, тӗрлӗ шухӑшларӑм, 
Тарӑхмарӑм, никама та ятламарӑм.

Ҫӳренишӗн, калаҫнишӗн ӳкӗнмерӗм, 
Уйрӑлса кайнишӗн ӳлемерӗм.

Ҫӳреме те пулӗ, ах, анчах,
Юрамасть пире чӗртмешкӗн пӗр вучах.

16.06.05.

СУЙНИ...

Эпӗ сана кӗтме те пӑрахни —
Ман шанӑҫӑм чечекӗ сарӑхни.

Эпӗ сана пачах манса кайни —
Шанӑҫ — тымарӗнчен хӑрса ларни.

Эс маншӑн — пӗлӗт хыҫӗнчи хӗвел.
Ӑрша ташшиллӗ туйӑм, ан шӗвел.

Кӗтме те пӑрахни, манса кайни —
Тени вӑл, хама хам, сана суйни...

13.08.05.
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ТАВ
2 тӗрленчӗк

1
«Ӑсчӑр те ӗҫчӗр» — тесе 
Ӑслӑ ӗҫ тӑвакан ҫӑлкуҫа 
Тав тӑватӑп.

«Ӑсчӑр те ӗҫчӗр» — тесе 
Ӑслӑ ӗҫ тӑвакан пыл хуртне 
Тав тӑватӑп.

«Ӑсчӑр те ӗҫчӗр» — тесе 
Ӑслӑ ӗҫ тӑвакан этеме 
Тав тӑватӑп.

2
Кирӗк ҫуса антарнӑ хыҫҫӑн 
Шӑмшак лӑштах пулать,
Якасывлать.

Пуҫ мимине те,
Ӑшӑ шухӑшпа 
Мунча кӗртес пулать.

23.08.05.
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ТУССЕНЕ
3 тӗрленчӗк

1
«Калаҫӑпӑр, тем тӗрлӗ те юптарӑпӑр, 
Хиркелесе илме, сӗкме пултарӑпӑр 
Пӗрне пӗри тиркевлӗ сӑмахпа.
Ҫавах, туссемӗр, пӗр чӗлхе тупма 
Пултарӑпӑр, пултарӑпӑр пуль-ха...

Пултармасан вара, ҫаплах чӑкрашӑнса 
Татах култарӑпӑр-и-ха 
Хамӑртан хамӑр хамӑр халӑха?
Куҫран тинкерекен вулавҫӑна 
Татах та тарӑхтарӑпӑр-и-ха 
Йыхра-йыхра
Хамӑр хайлавсенчи суялӑха?..» —
Тесе калас килет хӑшпӗр ҫыравҫӑна.

2
Матур ача пурне те пултарать,
Еҫне те ӑнтарать.

Мӗншӗн тесен — чӗлхи чее, ӑста. 
Ӗнентерӳллӗн пултарать:
Сӗрме, ҫума, сурма, касма, ҫурма, 
Йӗкӗлтеме, ӳкӗтлеме, хыҫма...

Йӑлана кӗнӗ пурнӑҫ майӗ —
Ун ӑнӑҫуллӑ пурнӑҫ шайӗ.

Нзциональнайб̂ |б̂ ота I
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3
Кӑкшӑма лартнӑ чечеке 
Шеллиш туни — курнӑҫланни.
Шанас килет-и, е килмест? — 
Чечекӗнчен вуҫех килмест.

Татаканни — чи хитрине суйлать,
Чечек хӑйне шач! хуҫнине сиссе юлать. 
Панӑ шывне тӑраниччен ӗҫсен те,
Ун пурпӗрех типес-хӑрас пулать...

30.08.05.

ХУТШӐНУСЕМ
2 тӗрленчӗк

1
Тӑна уҫма мӗн чухлӗ алӑк уҫмалла. 
Кил-ҫурт та, кӗнеке те, ҫын та — алӑк. 
Тӑн ҫухатма — сӗре ансат:
Шӑртти те шартти, чӑртти-чарт,
Кӑртги те картти, мӑртти-март!..

2
Ӑйӑрӑн, туйӑм тулхӑрать,
Таканӗпе чуна чавать,
Чӗввӗн тӑрса ихаклатать.

Тыллатӑп, вӗренлетӗп, ан кӗҫен,
Каяс килен ҫӗре кайсан 
Каллех суранланса килен...

31. 08.05.



сЛнине саӗмасан...____________________  12

ҪУК...

Иртсе кайрӑн — кайӑсӑн, 
Таҫталла уггарӑсӑн... 
Хыҫӑнтан чупассӑм ҫук, 
Ҫаврӑнса пӑхассӑм ҫук.

Урампа, анаталла 
Ҫумӑр шывӗ чуптарать, 
Хӑй пусарнӑ тусана 
Хӑйпеле пӗрле туртать.

Тӑвӑл килчӗ — килӗсӗн, 
Иртсе кайрӗ — иртӗсӗн, 
Килессине чарма ҫук, 
Иртессине тытма ҫук.

Туслӑх пӗтрӗ — пӗттӗрин, 
Пӗрлӗх ҫӗтрӗ — ҫӗттӗрин, 
Пӗтнипеле ҫӗтни пирки 
Нӗшӗкленин усси ҫук.

11.09.05.
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СӖРӖМ
2 сӑвӑ

1
Тӑн тухасла килбштерни — 
Ухмахланни.
Сӗрӗмлӗ туйӑм ӑшӗнче 
Пӗр вӑхӑта суккӑрланни — 
Сӗре айван пулни.

Сӗрӗм — ашмалӑх...
Сывлӑм — ишмелӗх...
Мӗн аташтарнӑ, мӗн астарнӑ, 
Сӗрӗм ӑшне мӗн туртса кайнӑ?

Кӑсӑкланни, кӑсӑкланни — 
Курманнине курас килни...

2
Утмӑлтурат чечекки —
Тулӑ пуссин йӑлтӑркки.
Куҫа тивнӗ шукӑль каччӑ,
Урӑх ҫуккӑ сан пекки.

Суйламалӑх — хӗрупраҫа 
Хӗрӗх каччӑ панӑ тет. 
Суйла-суйла ашкӑнакан 
Хӗсӗр пулса юлнӑ тет.

Лайӑхран та лайӑххине 
Каччӑсем те шыраҫҫӗ,
Атчӑраса кайнӑ куҫпа 
Япӑххине тупаҫҫӗ.

07. 10.05.



ИКӖХӖЛХЕМ
9тӗрленчӗк

1
Усал вӑл — шӑлйӗрен,
Чееленсе хыптарӗ тилпӗрен,
Тыттарӗ аллунтан пӑяв, вӗрен,
Ун еккипе кайсан — пӗтен.

2
Сӗтел ҫинче — чечек,
Икӗ курка — сӗтек,
Сӗтелӗн ик енче —
Икӗ хӗлхем
Чечек тавра, курка тавра 
Пытанмалла та тытмалла выляҫҫӗ...

Сӗтелӗн ик енче
Икӗ этем-хӗлхем
Куҫран куҫа сиксе йӑлтӑртатаҫҫӗ...

3
Тӗтгӗм. Кичем. Сивӗ.
Тунсӑх килчӗ — ҫуталчӗ,
Кичем тухса тарчӗ.

Кӗртетӗп. Кил.
Ӑшӑнма — ӑшӑмри 
Ӑшшӑма ӑсса ил.

сЛнине сЛмасан...________________ ф ^ ф ___ 21
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4
Мӑшӑлтататӑн. Тӗлӗр.
Эпӗте...
Сан ҫумӑнта — тӳлек...
Канма ман — эсӗ пур:
Ҫӗрле... пӗрле...

5
Хирӗҫтерекен хирӗнӗвӗ — хир. 
Хирӗҫме, хирӗнме хатӗрри — чир. 
Сир!

Килӗшӳ — килӗштерме килӗшет, кил.
Парне вырӑнне — мана
Ил...

6
Тапӑра аннӑ шухӑш кӗтӗвӗ 
Лӑпкӑн хускалчӗ, тапранчӗ... 
Кавлесшӗн, ӗҫлесшӗн...

7
Иккӗленӳ — хӑйне хӑй ислетме 
Чӑпӑркка яваклать.

8
Ыйӑхӑм, сан тавралла 
Ҫаврӑна-ҫаврӑна ашкӑнать,
Ман пата ҫӗр каҫма йыхравлать...

9
Эсӗ — манӑн чуна аннӑ ҫӑлтӑр:
Ялкӑш, ҫун, чӗрт, хӗрт.

15. 10.05.



ҪИТМЕННИНЕ ҪИТЕРМЕШКӖН

Ҫынна — нимӗн те ҫитмест.
Тутӑ — пурпӗрех ҫиесшӗн,
Илнӗ — ытларах илесшӗн,
Кӗсйисем тулли — чышать,
Пурте пур — темскер шырать.

Кирлӗ ҫӗре пӑшатан пек 
Шӑтарса кӗрсе тухать.
Ҫамкине шачлатгармалӑх 
Тӗрлӗрен ӗҫ-пуҫ тупать.

Хырӑмне тӑрантарать,
Ӳт-пӗвне тумлантарать,
Килне-ҫуртне, хуралтине, 
Тултан-шалтан капӑрлать.

Ытлӑ-ҫитлӗ пурӑнмашкӑн 
Пулӑшакан ватгисене,
Ҫӳлти Турра тав тӑвать.
Ҫитменнине ҫитермешкӗн 
Ҫан тавӑрса тӑрмашать.

16.10.05.
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АВДРЕЙ ПЕТТОКИ ЕНТЕШӖСЕНЕ

Аслӑ Атгелӗх вӑрҫинче пуҫне хунӑ 
Андрей Петтоки ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине 

тӑван ялӗнче уявланӑ хыҫҫӑн ҫырнӑ сӑвӑ

Муркаша — Ахманене,
Петгокин тӑван ялне 
Кайса куртӑм, савӑнтӑм,
Ҫавтер сӑпай, тарават 
Ял халӑхне тав туса,
Пилӗкренех авӑнтӑм.

Ай, Петгоки, Петтоки!
Йывӑр ӗмӗрӗн сакки 
Саншӑн кӗске пулнӑшӑн 
Чӑваш чунӗ хурланать,
Сан ытарлӑ сӑнарна 
Ӑшӑ асӗнче упрать.

Ивановӑн «Нарспине»
Вырӑсла куҫараканӗ 
Чи пӗрремӗш эсӗ пултӑн,
Чи пӗрремӗш эсӗ уҫрӑн 
Ытти нумай халӑхсемшӗн 
Ивановӑн «Нарспине»,
Турӑн палӑк пек парне.

Пултӑн эс — поэт-чӗнӳҫӗ.
Сӑвӑ — ҫиҫӗм, сӑвӑ — хурҫӑ,
Сӑвӑ — пурлӑх, халӑх ӑсӗ,
Чысӗ, пархатар-илемӗ,
Аталанӑвӑн элемӗ.

Октябрь, 2005.



ӖҪ

Юлхав аллинче, ӗҫ — мӑрлать,
Ӗҫчен аллинче, ӗҫ — юрлать.
Ҫынсем мӑрлани, юрлани —
Вӗсен ӗҫӗнче палӑрать.

Чӑваш ҫипуҫӗ — тӗлӗнтермӗш, 
Сӑвви-юррийӗ — килӗнтермӗш.
Чӑваш вӑл — кӗмӗл тумлӑ халӑх,
Сӑпка юрри пек ӑшӑ халӑх.

Тумра — асамлӑ пултарулӑх,
Тумра — асамлӑ тӑрӑшуллӑх,
Тумра — вышкайсӑр тавракурӑм, 
Тӗрӗсенче — кӗтретлӗ пулӑм.

Тӑван киле йӑлкӑштарма:
Тӑмран та савӑт йӑвалаҫҫӗ,
Тем тӗрлӗ йывӑҫа касса 
Тем тӗрлӗ чӗнтӗр ӑсталаҫҫӗ.

Юман-атте, ҫӑка-анне,
Вӑрлӑх ӳснишӗн савӑнать,
Пехиллӗ халӑхӑн хунавӗ 
Йӑрслатгарать, шартлатгарать.

(4Ц/ӳп са^нине саӗмасан...________________________ ^

2005.
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ЙЛЛА-ЙӖРКЕ

Мӗнпур курӑк, мӗнпур йывӑҫ 
Ҫуркуннепе ешерет,
Ҫеҫке тӑксан — ҫу тӑршшӗпе 
Хӑй ҫимӗҫне ӳстерет.

Пиҫсе ҫитсен, кӗр пулттипе, 
Кӗрекине йыхӑрать,
Ҫынсене те, кайӑка та, 
Чӗрчуна та хӑналать.

Ачисемшӗн Ҫӗр-Аннемӗр 
Хӗлӗн-ҫӑвӗн тӑрӑшать,
Хӑй мӑшӑрне Тӳпе-Атте 
Хӗлӗн-ҫӑвӗн пулӑшать.

Тепӗр чухне вара темшӗн 
Хӑратса та кӑтартать,
Аслатипе ҫиҫӗм витӗр 
Шалкӑм шывпа ҫупкӑлать.

Йӑла-йӗрке йӗрӗпеле 
Тӗрӗс-тӗкел утасчӗ. 
Йӑла-йӗрке тытӑмӗпе 
Шӑнӑрланса пурнасчӗ.

19.10.05.



сЛнине сЛмасан...___________________^ ___ 27

ХУРСЕМ

Пирбн килти хурсем 
Шыва ҫурран анмаҫчӗҫ. 
Килкартинчен тухатчӗҫ те,
Пӗр хушӑ канашлатчӗҫ.

Кикаклатса ҫунат сарса 
Ҫырманалла вӗҫсе анатчӗҫ,
Ял вӗҫӗнчи ҫавра кӳлле 
Авӑстарса ишме васкатчӗҫ.

Хур пӑхма хушнӑ та, пӑхатгӑм, 
Эп вӗсем хыҫҫӑн вӑркӑнатгӑм. 
Ҫыран хӗрне, ҫерем ҫине 
Вырӑнаҫса пӑхса ларатгӑм.

Пӗр хур аҫийӗн ик ама,
Аҫа, пуриншӗн те — хуҫа.
Ик амине те кӑмӑллать, 
Чӗпписене те сыхӑлать.

Пӗр ҫулхине, пӗр амине 
Тилӗ тулланӑ, тытса кайнӑ,
Хӑй амине хӳтӗлесе 
Аҫи те йывӑр сусӑрланнӑ. 
Кӑнтӑрлахи апат тума 
Киле чуптарнӑ вӑхӑтра 
Хурсем тулӑ уйне хӑпарнӑ, 
Тилӗ те выҫӑ, апатланнӑ. 
Кӗрешнӗ, ҫапӑҫнӑ пулас,
Курӑк ҫинче хур тӗкӗ, юн... 
Хур амине хӗрхеннипе 
Эп хытӑ макӑрнӑ ҫав кун.
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Ун хыҫҫӑн пирӗн хур ӑнмарӗ,
Текех хур пӑхасси пулмарӗ.
Анне вара, какай тума 
Кӑвакалпа кӑркка усрарӗ.

Тӑван яла аса илсен 
Куҫ умӗнчен кайма пӗлмест 
Кил умӗнчи ҫерем ҫинчен 
Вӗҫсе хӑпарнӑ хур карти... 
Кӑмакаран — ухватпала 
Туртса кӑларнӑ чугунти 
Сарӑ шаркку, хур тукмакки...
Качча кайма — хур ҫунатти...

10.11.05.

ТӖЛӖКТӖНЧИ

Тӗлӗк тӗнчи вӑл —
Пирӗн ӗмӗтсен,
Хунавлӑ шухӑшсен тӗнчи 
Тесе ӑнлантараҫҫӗ.

Емӗтленме те шутлама пултарайман 
Тӗлӗк серепине кӗрсе тухсан, 
Илемлӗ е хӑрушӑ курӑмсен 
Ӗмӗлкине хыпашлама пуҫлан...

Тинке тапраниччен чакалансан та, 
Тупма ҫуккин пӗлтерӗшне шыран...

15.11.05.
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СУЙЛАВ

Халӑх, хӑй патшине 
Хӑех суйлать,
Хӑйӗн ӗнси ҫине ӑна 
Хӑех утлантарать.

Хӑш — выҫлӑ-тутлӑ,
Хӑшӗ — хӑтлӑ пурӑнать,
Патши — нухайккине 
Шартлатгарсах тӑрать:
Пӑхӑнтарать, пуҫҫаптарать.
Халӑхӗ хӑнӑхнӑ, чӑтать.

Мӗн ӗмӗртен 
Нушталанатпӑр-ҫке ҫапла,
Тинех, пулас та ҫук пуль урӑхла. 
Патша пулас текен сӗре нумай,
Суйлав ҫине суйлав —
Ҫуйхав, пӑтрав...

Влаҫа ларма ӗмӗтлисем 
Халӑх умне укҫа сапаҫҫӗ:
«Ак, мейӗр, упаленӗр, илӗр,
Мӗн кирлине тутанӑр, ҫийӗр.
Эп чухӑнсемшӗн тӑрӑшатӑп,
Суйлӑр мана, татах паратӑп!» — 
Темешкӗн именме пӗлмеҫҫӗ. 
Намӑсланмаҫҫӗ халӑхран.
Халӑхӗ мӗскӗн е тӑн-тан?
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Хура-ах! — тесе чан янратсан та, 
Вӑрӑ-хурах тарса пӗтмест.
Укҫа — хуҫа, вӑл никамран та,
Вӑл нимӗнрен те шикленмест.

16.11.05.

КАЛАЙМАСТӐП

Эс мана-ши,
Эп сана-ши кирлӗ пулнӑ 
Иксӗмӗр паллашнӑ вӑхӑтра.

Эс те маншӑн,
Эп те саншӑн ҫуннӑ 
Турӑ чӗртнӗ ҫӳллӗ кӑвайтра.

Эс те кӗтнӗ,
Эп те кӗтнӗ ҫулӑм аннӑ,
Ҫупӑрланӑ ӗнтӗркенӗ чунсене.

Эс мана-и,
Эп сана-и кӳрентернӗ,
Мӗн аркатнӑ туйӑм туртӑмне?

Калаймастӑп,
Эс те калаймастӑн,
Мӗн? — пире пӗрлештерсе уйӑрнине.

07.12.05.
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СЫВЛА, ЧӖРЕМ

Сывла, чӗрем, уҫ сывлӑшпа сывла.
Мӗн курнине — йӑлтах,
Сивлеккӗн ан хурла.
Пурнӑҫ сукмакӗ, ҫулӗ — пӑтӑрмахлӑ,
Этем утӑмӗсем — !^емлӗхре,
Мӗн ӗмӗртен чӑпар сӑмах-юмахлӑ.

Юрла, чӗрем, ырӑ куна ырла,
Суеҫсене, кахалсене тӑрла,
Туйӑм пӗлтерӗшне чунпа чухла,
Иртӗхекен хурра ӑспа кӑкла.

Пурнӑҫ илемӗ-симӗ пархатарлӑн,
Ҫӑлкуҫ шевлийӗн шуххӑн йӑлтӑртаттӑр. 
Кӑмӑл-сипет телейлӗн, ытаруллӑн,
Куҫ ӑшшинче ача пек чӑмпӑлтаттӑр.

сЛнине са§масан..._______________ ф ф  ^

Пӗри — итлет, тепри — витлет, 
Пӗри — ырлать, тепри — хурлать, 
Пӗри — сыпать, тепри — хуҫать, 
Пӗри — ҫыхать, тепри — салтать, 
Пӗри — лӑпкать, тепри — ятлать, 
Пӗри — юрлать, тепри — мӑрлать, 
Пӗри — хитре, тепри — хивре... 
Эй, апӑрша-а!.. Эй, чӗмере-е!..

Икӗ хӑват ӑмӑртмалла ӗҫлеҫҫӗ,
Мӗн авалтан пӗрне пӗри питлеҫҫӗ.
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САРӐХӖР

Пӑшӑрханнӑ чун-чӗри 
Ҫулӑмӑн ҫунать,
Ӑшӗнче сӗре вӗри —
Кӳл хӗрне анать.

Кӳл хӗрне пырса тӑрать,
Кӳл ӑшне чӑмать,
Шывӗ — йӑпатса-сӑйса 
Канӑҫне парать.

Ма ҫӳрет-ши сарӑ хӗр 
Ҫакӑ кӳл хӗрне,
Ма тӑкать-ши сарӑ хӗр 
Йӳҫӗ куҫҫульне?

Кӳлӗ курнӑ, вӑл пӗлет,
Сар хӗре шеллет,
Шӗмпӗл-шӗмпӗл сассипе 
Сар хӗрпе пуплет.

Ҫутӑ кун ытамӗнче,
Чунӗ савнипе,
Кӗнӗччӗ вӗсем шыва 
Пӗлтӗр — ҫӑвӗпе.

Чун савнийӗ салтакра,
Питӗ аякра,
Сарӑ хӗрӗ кулянать,
Самани — кӑра.



саӖнине сЛмасан..._______________ ^  ^ ___ 55

Ай, кулянмӗччӗ те пуль, 
Мирлӗ вӑхӑтра,
Ун савнийӗ вӑрҫӑра, 
Чуллӑ Чечняра.

Телевизор кашни кун 
Тем те кӑтартать,
Сарӑ хӗрӗн чӗрине 
Хытӑ хӑратать.

Телефонпала час-час 
Калаҫсассӑн та,
Ҫырусем те кулленех 
Ҫырӑнсассӑнта...

Салтакра — тем пуласси, 
Тен, аманасси...
Каччӑн — сывӑ юласси, 
Хӗрӗн — кӗтесси.

Вырӑнтан вырӑна — ҫул, 
Ҫырантан ҫырана — ҫул, 
Ӑруран ӑрӑва — ҫул,
Ӗмӗртен ӗмӗре — ҫул, 
Пурнӑҫран — вилӗме — ҫул.

Ҫул хывма пулӑшса пыраканӗ 
Ватӑ-ҫамрӑк Сӑмах,
Яланах — пыл е эрӗм тутиллӗ.. 
Ҫырлах...
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Сана манран уйӑрса кайрӗҫ,
Хӑш еннелле, пӗлместӗп, пурпӗрех. 
Ӑш вӑркани шӑпланчӗ, сассӑрланчӗ, 
Санран тасалса пӗтрӗм тӗппипех.

Ҫӑлӑнӑҫ анчӗ, кӑмӑлӑм лӑпланчӗ, 
Канлӗх кӗрсе вырнаҫрӗ чӗрене. 
Ӑшшӑн кулса эп таймапуҫ тӑватӑп 
Мана санран хӑтарнӑ ҫынсене.

Уйрӑлура пурах темле типтерлӗх, 
Кайни — хӑйпе — хӑйне илсе каять. 
Килессине — таса кӗтес сӗнмелӗх 
Ӑшчиктӗпелӗ ҫуталса юлать.

Никам курман-илтмен 
Улах ҫӗрте
Ирӗк парам-и чунӑма 
Йӗрсе илме?

Куҫҫулӗмпе пӗрле 
Тухинччӗ ӑшӑмран 
Ниме те юрӑхсӑр 
Тӑварлӑ хурлӑхӑм.

Пылаккӑн, йӳҫҫӗн юх, 
Куҫҫулӗм, эсӗ манӑн — 
Ҫӑлтӑр, хӗвел, ҫӑлкуҫ 
Шевлиллӗ пурлӑхӑм.
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Хупӑрласа илме тапраннӑ 
Хуйӑх — кайтӑр,
Ҫӑлтӑр, хбвел, ҫӑлкуҫ 
Шевлийӗнчен — вӑтантӑр.

***

Тухса ӳкӗр пуҫӑмран, 
Ӑссӑр шухӑшсем, 
Илӗртӳллӗ таврара 
Иксӗлми илем.

Тухса ӳкӗр кӑкӑртан, 
Ассӑн сывлӑшсем,
Ан чӗртсемӗр ӑшӑмра 
Ҫатӑрти хӗлхем.

Эп асап алхаснине 
Куҫҫульпе сӳнтернӗ, 
Йӳҫӗ шухӑш куркине 
Ӳпнелле тӳнтернӗ.

Кӗтекен телей валли — 
Савӑк самантра, 
Упранать пылак куҫҫуль 
Кӗмӗл савӑтра.
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Эс каланӑ сӑмахсене 
Чун алинче аларӑм, 
Вӗтб-вӗтӗ хӑйӑр кӑна, 
Ылтӑн-кӗмӗл курмарӑм.

Хӑмӑр тӗслӗ хӑйӑр кӑна, 
Унпала мӗскер тӑвас, 
Купаласа пуҫтарас-и, 
Пуҫтарсан, ӑҫта хурас?

Телее ялан кӗтетӗн,
Те килет, те килес ҫук. 
Пӑлханан, вӗчӗрхенетӗн — 
Ҫитсе тӑрӗ те тӑрук,
Персе анӗ те тӑрук?

«Хӑш тӗле, ӑҫта лартас, 
Мӗскерпе-ши хӑналас?
Ан васкаччӗ, эп наччас, 
Пурччӗ сан валли саппас» — 
Текеленӗ вӑхӑтра, 
Тӗпӗртетнб самантра 
Тухса тармӗ-ши таҫта?

Вӗлт! килет те, вблт! каять, 
Аптӑратса хӑварать.
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ХУҪӐЛСА ЮЛСАН ТА...

Сан лашу йӗвенӗнчен 
Мӗншӗн ҫакӑнас,
Сан сӑхман аркийӗнчен 
Мӗншӗн уртӑнас?

Сан лашу чӗлпӗрӗсем 
Санӑн аллунта,
Сан сӑхман аркийӗсем 
Санӑн ҫумӑнта.

Мӗн? — йӗвен, мӗнех? — сӑхман, 
Мӗн? — урхамаху.
Илтрӗн, пурпӗрех утлантӑн, 
Хупӑ-им хӑлху?

Хӑлху ҫеҫ-и, хӑлху мар,
Хупӑ — сан чуну,
Ҫавӑнпа та сӳрӗккӗн 
Курӑнать сӑну.

Эс хӑвах сӑмах пуҫартӑн 
Туслашас пирки,
Хуравне тӳрех памарӑм,
Ҫапларах — йӗрки.

Шухӑшларӑм, канашларӑм 
Чунӑм-чӗремпе,
Йышӑнтӑм пулас, суйларӑм, 
Туйӑм еккипе.
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Сисӗм йӑнӑшрӗ, ӑнкарчӗ, 
Кӑмӑл тӗксӗмленчӗ. 
Чӗремри пӗр юн тымарӗ 
Хӗрлӗрех хӗрелчӗ.

Эс мӑнкӑмӑллӑн тӑнларӑн 
Ман сӑмахӑма,
Тен, пӑхӑнтарма шутларӑн? 
Кай, таси паха.

Куҫӑма шывлантармастӑп, 
Пуҫӑма усмастӑп,
Ҫакӑнса та уртӑнса 
Ятӑма ямастӑп.

Чунӑм — чӑтӑмлӑ, тӳлек, 
Хурланать пулсан та,
Йӑл кулса сана ӑсатӗ — 
Хуҫӑлса юлсан та...

НАМӐС

«Никамран та ан вӑтан, 
Вӑтанать — айван» —
Терӗ пӗрринче мана 
Пӗр ӑс паракан.

Вӑтанас пулать кӑштах, 
Вӑтанас пулать,
Вӑтанма манса кайсан — 
Намӑс ҫухалать.
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Намӑс-симӗс ҫухалсан 
Пурнӑҫ пӑтранать, 
Намӑссӑр ҫине кашни 
Айӑккӑн пӑхать.

Намӑссӑр ҫынпа никам та 
Хутшӑнас темест,
Ӗҫ тума унпа пӗрин те 
Ҫыхланас килмест.

Вӑтаниш тукалакан 
Суеҫсем те пур,
Ун енчен — асту, сыхлан, 
Ҫитсе тӑрӗ — мур.

Мӗскӗнле вӑтанассин те 
Курӑнмасть усси, 
Ҫӗнтерӳллӗн, ӑнӑҫуллӑн 
Пулмӗ — утасси.

Намӑса пӗлекене 
Намӑс тӑвас мар,
Намӑс — халӑх ӑсӗнче — 
Чыслӑх, пархатар.
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ЫЛТӐНӐМҪӐМ-САВНИҪӖМ

Ылтӑн ту тӑрринче — ылтӑн вӑрман, 
Ылтӑн вӑрман варринче — ылтӑн кермен, 
Ылтӑн кермен ӑшӗнче — ылтӑн вучах, 
Ылтӑн вучахӑмри ылтӑн вутра 
Ӑшӑнсамччӗ, савниҫӗм, 
Ылтӑнӑмҫӑм-савниҫӗм...

Ылтӑн тинӗс варринче — ылтӑн ту, 
Ылтӑн ту тӑрринче — ылтӑн вӗлле,
Ылтӑн вӗлле ӑшӗнче — ылтӑн карас, 
Ылтӑн карасӑн ылтӑн пылне 
Тутансамччӗ, савниҫӗм, 
Ылтӑнӑмҫӑм-савниҫӗм...

Ылтӑн уй варринче — ылтӑн карта,
Ылтӑн карта ӑшӗнче — ыжӑн юпа,
Ы жӑн юпа тӑрринче — ылтӑн кайӑк, 
Ылтӑн кайӑкӑн ылтӑн йӑвине 
Вырнаҫсамччӗ, савниҫӗм,
Ы лтӑнӑмҫӑм-савниҫӗм...



кил

Те сӑвӑ-ҫумӑр, те юр-акӑш-юрӑ 
Вӗҫсе анать асамлӑ тӳперен...

Те ҫумӑр-шухӑш, те юр-акӑш-ӗмӗт 
Тумлать пек шӑрӑхран та сивӗрен...

Хӑть сивӗ ҫумӑр, хӑть те ӑшӑ ҫумӑр, 
Хутланнӑ чунӑмри ҫанталӑк — ӑмӑр.

Манпа чухне мӗскер туять-ши чунӑр,
Тен йывӑр, тен аван, тен питӗ тӑвӑр.

Хӑть ҫумӑр, хӑть те юр — пӗр пӗчӗк чӑмӑр, 
Хурланнӑ чунӑмри тавралӑх — хӑмӑр.

Те сӑвӑ-ҫумӑр, те юр-акӑш-юрӑ —
Кӗвӗ, вӗҫев, тӗтре, пуҫватмӑш-ырӑ...

Тен эпӗ мамӑк, тен эп чул, те ҫил...
Мӗнпур тавралӑхӑм — ҫӑра сас-чӗвлӗ Кил...

((Щун сЛнине еаЗмасан..._______________ ^  ^ ^ ___43
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ТӐВАН ХУЛА
2 сӑвӑ

1
Ӑҫта пурнаҫҫӗ чӑвашсем?
Паллах, Чӑваш Енре.
Чӑваш тӗпленнӗ вырӑнсем 
Чылайӑн — Раҫҫейре.

Чӑваш иленнӗ ҫӗршывсем —
Раҫҫей тулашӗнче,
Тӑванлӑх туйӑмӗ чакмасть, 
Сӳнмест — чунӗсенче.

Хӑть аякри, хӑть ҫывӑхри,
Кашни чӑваш — тӑван,
Килсе ҫӳреҫҫӗ хӑнана 
Хапӑл туса тӑрсан.

2
Ма хитре-ши Шупашкар хули?
Ма тесессӗн, вӑл — тӑван хула. 
Шупашкар илемӗ, пархатарӗ 
Ҫутатать мала утас ҫула.

Шупашкар хули — мерчен, кӗтрет, 
Унӑн ячӗ тӗнчипех кӗрлет.
Пирӗн хулана килсе курма 
Шутсӑр йышлӑ ҫын ӗмӗтленет.

Тӗп хула тумне пуянлатма 
Тӑван халӑх тухӑҫлӑ ӗҫлет,
Чӑваш халӑхӗн ятне-сумне 
Ун хӑвачӗ ҫӳлелле ҫӗклет.



ЧӖРЕМ ӐШШИ

Ман ӑшӑмра — тӳлек ҫанталӑк,
Ман ӑшӑмра — тӳлек тӗнче.
Эп чунӑм-чӗреме лӑпкатӑп,
Лӑпкатӑп шухӑш-ӗмӗте.

Чӗрем ӑшши — тӑван ҫӗршывӑм,
Тӑван кӗтес, атте-анне.
Чӗрем ӑшши — тӑван кил-йышӑм, 
Юлташӑм, тусӑм, йӑх-ратне.

Сӗмсӗр ҫынпа эп вӑй виҫместӗп,
Пуш сӑмахпа перкелешместӗп,
Йӑнӑш тусан — ӳкӗнесси —
Чавса ҫыртма хӑтланасси.

Хутшӑнусем пӑсӑласси 
Хамран килет, хамах тивет.
Ман ҫавӑнпа та ҫынсемпе 
Йӗркеллӗ пурӑнас килет.

Тӳлек пулсассӑн пирӗн кӑмӑл,
Пурне те пулӗ ырӑ, ҫӑмӑл.

сабнине сЛжасап..._________________#  # ___ ^
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Ахӑр-махӑр ҫиҫӗмсем, 
Аслатиллӗ ҫумӑрсем —
Аслӑ тӗнче вӑййисем, 
Асӑрханма хушнисем.

Ӑшӑ хумлӑ шевлесем,
Ӑшӑ хумлӑ ҫумӑрсем —
Аслӑ тӗнче вӑййисем,
Аслӑ тӗнче парнисем.

Куҫҫуль юхать ҫумӑр пек, 
Ӗмӗр иртет ҫиҫӗм пек,
Телей тӗрри ҫиҫсе илет 
Асамат кӗперӗ пек.

***

Ҫул хӗрринчи чечексем 
Тусан ҫӑтса лараҫҫӗ,
Лапра айне пулаҫҫӗ,
Ах, мӗн-ма-ши шӑтса тухма 
Урӑх вырӑн тупмаҫҫӗ?

Ҫулсеренех улӑхра 
Хӳхӗм курӑк ешерет, 
Симпылланса ҫитнӗ-ҫитмен 
Улӑх-ҫаран шерепине 
Ҫава касса ӳкерет.

Ах, мӑнтарӑн, ҫут тӗнчере 
Аптӑришле ӗҫ вӗрет.
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ЯТЛАҪАКАНСЕНЕ

Ятлаҫаҫҫӗ айвансем пӗр-пӗринпе, 
Ислетеҫҫӗ шӑл-ҫӑвар кӗвентипе.
Мӗн ҫитмест сире, мӗскер ҫитмест, 
Мӗншӗн мирлӗ пурӑнас килмест?

Ҫӑтӑл-ҫатӑл сӑмахпа перкелешсе, 
Ҫӑтӑр-ҫатӑр сӑмахпа тӳпелешсе —
Сивӗ курайманлӑх ӗрлешет,
Ҫапӑҫма — нивушлӗ килӗшет?

Мӗн пайлатӑр? Мӗн сахал е нумайрах, 
Хӑшӗн ӑсӗ ӑшӑхрах е тарӑнрах,
Кам чӗлхийӗ кӗскерех е вӑрӑмрах,
Хӑшӗн чапӗ ҫӳллӗрех, аяларах?

Ятлас марччӗ, хурлас марччӗ пӗр-пӗрне, 
Сурас марччӗ пӗр-пӗрин ҫине, ҫӗре. 
Ҫӗр-Анне те кулянать пуль сирӗншӗн, 
Тӑмсайла кушар курмашкӑн тивнӗшӗн.
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АТТЕ-АННЕ, ТАЙМАПУҪ

Атте-анне ҫуратман 
Пулнӑ пулсан ҫӗр ҫине, 
Лӑпкаса, чунне парса, 
Ӳстермен пулсан пире — 
Ҫут тӗнчене килес ҫук, 
Ҫӗр ҫийӗпе утас ҫук, 
Атте-анне панӑ пилӗн 
Пархатарне курас ҫук.

Атте-анне килӗнче 
Вӗренетпӗр ҫын пулма: 
Ҫутҫанталӑк пурлӑхне 
Вӗренетпӗр упрама, 
Ваттисене пуҫ тайма, 
Тӑвансене ал пама, 
Хавхаланса ӗҫле-ӗҫле 
Ытлӑ-ҫитлӗ пурӑнма.

Атте-анне ырӑран 
Хисеплетпӗр вӗсене, 
Хӑват парса тӑнӑран 
Тав тӑватпӑр вӗсене. 
Пӗрне пӗри пулӑшма 
Тӑрӑшатпӑр чӗререн, 
Атте-анне телей сунни 
Телей парать ӗмӗртен.

Атте-анне, таймапуҫ, 
Пӑхнӑшӑн ачӑрсене. 
Вӑрӑм та хӗвеллӗ ӗмӗр 
Турӑ патӑрччӗ сире.
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ШАВЛАТПӐР...
2 тӗрленчӗк

1
Никам ҫине те 
Кирлӗ мар пуль тарӑхма,
Нимӗн ҫинчен те 
Кирлӗ мар пуль кулянма.

Чипер пулмаллине пӗлсе тӑрсах, 
Пӗрне пӗри чышатпӑр час-часах. 
Хуйӑх хӑртать-и?
Ҫын — ҫынна хӑртать, 
Муритлеме, шаритлеме 
Пӑтӑрмахсем тупсах тӑрать.

Шавлатпӑр, пурнӑҫа ятлатпӑр, 
Пӳгсӗр ӗҫпуҫ айне пулатпӑр, 
Усал-хаяр танатинче 
Емӗрсене сая яратпӑр.

2
Усал — усалпа явӑҫать,
Ырӑпа — ҫапӑҫать.

Ырри те таптанмӗ,
Хурри те путланмӗ.
Вӗсен хушшинчи тытӑҫу 
Нихӑҫан вӑйсӑрланмӗ.

Ан кӑшлатӑр тесен чӗмере,
Ӑс чышки пулаинччӗ — хивре.
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ӐСТРӐМ
2 тӗрленчӗк

1
Эпир санпа пӗрле чухне 
Аслатисем кӗрлени,
Эпир санпа ҫуммӑн чухне 
Ҫиҫӗм ҫиҫсе хӑратни,
Ҫутҫанталӑк — пирӗнпеле 
Мӗн пуласса пӗлтерни:
Чуна — тӑвӑл хуҫасси,
Куҫран — ҫумӑр ҫӑвасси,
Иксӗмӗрӗн — ӑшӑ йӑва 
Ҫавӑрма юрамасси...

2
Эс чӗртнӗ туйӑм манӑн ӑшӑмра 
Кӑвайтӑн йӑсӑрланчӗ,
Вутне хумарӑн — сусӑрланчӗ.

Хӗлхем ҫеҫкийӗ — эсӗ сас парсан,
Пӗр ӑстрӑм вӗлкӗшме хӑтланчӗ, 
Кӑштахсывларӗ... шӑпӑртланчӗ.

Ҫунас килнипеле — ҫеҫкеленсе, 
Йӑлтӑртатса илет тӗлӗкӗнче.



ҪЕҪПӖЛЕ

Ҫеҫпӗл Мишши палӑкӗ умӗнче 
ирттернӗ хурлӑхлӑ митингра 

тухса калани

Ҫеҫпӗл патне килмессерен 
Пӗр савӑнса пӗр хурланатӑп.
Ҫеҫпӗл умне тӑмассерен 
Эп йывӑр шухӑша пугатӑп.

Камах-ши кирлӗ халь поэзи,
Камах ӑна итлет, вулать?
Хальхи саманари этемлӗх 
Укҫашӑн, мулшӑн антӑхать.

Хальхи тӗнчен ӗҫ-пуҫӗ урӑх,
Пӑхма хӑруш сӑн-питӗнчен,
Чи хӑватли, пахийӗ — пурлӑх,
Кам шухӑшлать халь чун ҫинчен?

Ах, Ҫеҫпӗл, эс чӗнсе каланӑ 
Сӑмах калчи пучахланмасть.
Чӑваш ачи пӗр сас пама-и?
Пӗрне пӗри хисеп тумасть.

Ҫаплах, ӗлӗкхиллех кулаҫҫӗ 
Чӑвашсенчен хӑшпӗрисем,
Чӑвашӗсем — чӑмӑртанмаҫҫӗ, 
Хутшӑнусем — сӗре кичем.
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Уксахласа эс тухса кайрӑн,
Чунтан саван Шупашкартан,
Чышрӗҫ сана пӗр шеллемесӗр 
Кӑкӑрунтан та, ҫурӑмран.

Кӑварлӑ сӑввусен халалӗ 
Йӑлтӑртатать-ха халӑхра,
Эс, Улӑп чунлӗ Ҫеҫпӗл-паттӑр,
Чӗр мӑшкӑл тӳсрӗн Чӑвашра.

Куратӑн пуль, каллех тӑратпӑр 
Пуҫтарӑнса сан умӑнта,
Мухтав сӑмахӗсем калатпӑр,
Кайран — чӑл-пар! — унта-кунта.

Мӗнех? Чыс тунӑ, килнӗ-кайнӑ.
Кам — килнӗ, кам — килмен, мӗнех? 
Сӳрӗккисемшӗн, мӗскӗнсемшӗн —
Эс пур-и, ҫук-и, пурпӗрех.

Ӗҫре пиҫетпӗр-и? Пӗлместӗп,
Пиҫсе ҫитме мехел ҫитмест. 
Пӗр-пӗринчен писсе пыратпӑр,
Пӗрлӗх ҫукки пиҫӗхтермест.

Чӑнне каларӑм, тӳрлетместӗп 
Пӗр сӑмахне те, ан ятла,
Эп урӑхла пулма пӗлместӗп,
Тӳррен калатӑп, хамӑрла.



Тӗрӗс ҫына ҫаплах ҫапаҫҫӗ,
Таптас текен те ҫуккӑ мар.
Чӑтӑмлисем турех утаҫҫӗ,
Хӳтӗлекен те ҫуккӑ мар.

Мишша пичче, чӑнне калас-тӑк,
Пӗтсех пӗтмен-ха чӑвашсем,
Сан палӑку умне тухмалӑх 
Ҫитеҫҫӗ халӗ вӑйӗсем.

Эс уҫнӑ курӑма хупмастпӑр,
Анчах та, пурте куҫланман.
Ҫавах та мӗскӗне тухмастпӑр,
Чуна янавара яман.

Ҫеҫпӗлӗн харсӑр урхамахӗ 
Ӗлӗкхиллех ӗрӗхтерет.
Вӑл шӗвӗртнӗ кашни сӑмахӗ —
Сӑнӑ пек вичкӗн, тӗл тивет.

Поэтӑмӑр шӑпи — синкер,
Поэтӑмӑр шӑпи — кӑра.
Паян кунччен вӑл чӑвашсемшӗн 
Тӑрать яваплӑ сыхӑра.

14.06.06.
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НИКОЛАЙ ШЕЛЕПИНЕ

Тутар Республикинчи Аксупай районӗнчи 
Ҫӗнӗ Ӳселте ҫуралса ӳснӗ пӗрремӗш Чӑваш 
халӑх поэчӗ Н.В.Полоруссов-Шелепи 
ҫуралнӑранпа 125 ҫул ҫитнӗ май Аксура 
ун ячӗпе палӑк уҫнӑ уявра каланӑ сӑмах. 
Скульпторӗ — В.П.Нагорнов, 
архитекторӗ, спонсорӗ — Н.Ф.Угаслов, 
соавтор-консультанчӗ — А.А.Трофимов

Сӗвепе Атӑл, Кама тӑрӑхне 
Авал килсе тӗпленнӗ чӑвашсен —
Ӗҫчен, сӑпайлӑ пулнине кура 
Йӗркеллӗ пулса пынӑ пурнӑҫсем.

Аксу тӑрӑхӗнчи Ҫӗнӗ Ӳсел 
Паян пуҫтарчӗ сарлака тӗпел,
Ҫакӑ ялта ҫуралнӑ пӗр ҫынна 
Халӑх хавхаланать сӑвап тума.

Пире чунтан парнелесе хӑварнӑ 
Чӗнтӗрлӗ сӑвӑ-юрӑ шерепи —
Хӑватлӑ чунлӑ чӑн чӑваш ачи,
Вӑл пирӗн Полоруссов-Шелепи.

Халӑх поэчӗ тесе йышӑннӑ поэт,
Чи-чи пӗрремӗш, вӑл пуҫланӑ рет — 
Ешерленсе ӳсет, чӑваш ӗҫлет,
Чӗлхе илемӗн ҫеммине тӗрлет.
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Тавра тулли чипер, хитре ҫанталӑк,
Пирӗн умра — мӑнаҫлӑ, чаплӑ палӑк. 
Пӗрне пӗри хисеп тӑвакансем —
Татах ҫуралччӗр ырӑ чӑвашсем.

Тутар ҫӗршывӗнче чӑваш нумай,
Паян, Шелепине чысланӑ май 
Вӗсем килсе пуҫтарӑннӑ таҫтан та, 
Районсенчен те, сапӑр Хусантан та.

Ҫак уява ҫитме васканисем —
Поэт тӑванӗ-хурӑнташӗсем.
Аксу урамӗ хурт вӗллин сӗрлет,
Палӑк лартнишӗн питӗ хӗпӗртет.

Ҫак палӑка вырнаҫтарса лартма 
Шупашкарсем та килнӗ ӗҫ тума — 
Палӑкне уҫнӑ, юрӑ шӑранать,
Шелепи хӑй те йӑл! кулса тӑрать.

01.07.06.
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ГЕОРГИЙ ЕФИМОВА

Чӑваш халӑх поэтне Георгий Ефимова асӑнса 
К.Иванов ячӗллӗ Литуратура музейӗнче иртгернӗ 

асӑну каҫӗнче каланӑ сӑмах

Канаш-Кипеч тӑрӑхӗнче 
Ҫуралнӑ Георги пиччен 
Малти Ӑнтавӑшран пуҫланнӑ 
Сукмакӗ тӑсӑлнӑ инҫе.

Шухӑшласа вӑл утнӑҫемӗн,
Ӑс-хакӑлне туптанӑҫемӗн 
Ун ҫулӗ пынӑ сарӑлса,
Ун чунӗ пынӑ вӑйланса.

Сӑвӑ кӗнекисем хайланӑ,
Проза кӗнекисем кӑларнӑ,
Унӑн сӑпайлӑ сӑмахне 
Ҫынсем вуланӑ та, тӑнланӑ.

Кулӑш ӑсти — хӑех артист,
Поэт, прозаик, журналист,
Вӑл — куҫаруҫӑ, драматург,
Чӗлхи вӗҫӗпеле — хирург.

Ун асӑмӗн арчи пуянччӗ,
Вӑл тем ҫинчен те астӑватчӗ,
Сӗре сӗтеклӗн, ҫыпӑҫуллӑн 
Лӑпкӑ саспа юмах ҫапатчӗ.



Ытарлӑн шӳтлеме ӑстаччӗ,
Тӳрремӗн тӑрлама хастарччӗ, 
Ҫамрӑксемпе, аслисемпе 
Татуллӑн, тимлӗн сӑмахлатчӗ.

Йывӑрлансан та, туяпа 
Таклатгарса килсе ҫӳретчӗ,
Юлташсемпе тӗл пулнипе 
Йӑл-йӑл кулатчӗ, хӗпӗртетчӗ.

Чунне уҫма, ҫамрӑкланма,
Шкула, музейсене каятчӗ,
Тӗлпулури калаҫӑва 
Лӑпкӑн, ӑшпиллӗн ҫавӑратчӗ.

Илчӗҫ те кайрӗҫ, мӗн тӑван?
Эпир сана манса кайман.
Юррусемпе, сӑввусемпе 
Эс пирӗн асӑмра пурнан.

Эс хывнӑ; «Савнӑ Шупашкарӑм»
Юрру тавраллипех янрать.
Итлекенсем, юрлакансем те 
Шупашкара сан пек савать.

11. 10.06.
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«САРКИЛ» КӖВВИСЕМ

Шупашкар районӗнчи Ҫӗнъял-Покровски ялӗнче вырнаҫнӑ, 
ҫыравҫӑсен «Саркил» тӗпелӗ-музейӗнче пулса курнӑ хыҫҫӑн килнӗ 

тав сӑмахӗ. Йӗркелӳҫи —М.Н.Юхма, кил хуҫи — В.Т.Анишин

Тӑвансемпе тӗл пулма 
Хӑнана каяс килет,
Сар тӗпелте пухӑнса 
Юмахлани килӗшет.

Вӑрӑм ҫула кӗскетсе 
Вашлатгарса ҫитрӗмӗр,
Уҫса хунӑ хапхаран 
Килкартине кӗтӗмӗр.

Кӑмӑлсене йӑпатма,
Савӑк юрӑ юрлама,
Килтӗмӗр-ҫке хӑнана 
Саркаланма пӗр кана.

Ҫӑтмах евӗр сад пахчи:
Чечекӗсем, йывӑҫҫи,
Ҫырлийӗсем, ҫимӗҫсем 
Хӑнасемшӗн чун уҫҫи.

Кил хуҫине ӑнӑҫу 
Сунатпӑрах чӗререн,
«Саркил» ҫине пылпа ҫу 
Ҫутӑринччӗ тӳперен.

Сарӑ килте сар тӗпел,
Сар тӗпелте сар сӗтел,
Сарӑ сӑмах шӗкӗлчеме 
Юмахӗсем -  сар хӗвел.
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Сарӑ сӑра ӗҫетпӗр,
Сарӑ хуплу ҫиетпӗр,
Кун пек лайӑх пӑхсассӑн 
Тата тепре килетпӗр.

06.12.06.

ШУХӐШ

Пуҫ алӑкне хупма пӗлме паман,
Тем те пырса кӗрет ҫав алӑкран.
Пасарти пек йӑркка ула-чӑла 
Шухӑш кӗшӗлтетет йӗри-тавра...

Темскер сутаҫҫӗ-ши е туянаҫҫӗ,
Тем килӗшмест, тем питӗ килӗшет, 
Мӗне тивӗҫтерме ӑшталанаҫҫӗ?
Кусаҫҫӗ те кумаҫҫӗ — вӑрт! те вӗрт!

Куҫ хупӑнсан — пуҫ алӑкӗ те хупӑнӗ, 
Миме картламӗсен кантри те усӑнӗ... 
Эппин, хура ҫӗрпе хупланиччен — 
Вӗшкеччӗ шухӑш, йӑлӑхтармиччен...

Кӑткӑ йӑви ҫине пӑхса тӑратӑп...
Шухӑш та кӑткӑ, эпӗ хам та кӑткӑ...
Ҫӗр чӑмӑрӗ те кӑткӑ йӑви пек,
Тӗнче алӑкӗсем те ҫӑлтӑр пек...
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ЭСЕХ...

Кама эп кӗтнӗ-ши? Сана-ши?
Тен, сана.
Мӗне эп савнӑ-ши? Чунна-ши,
Е сӑнна?

Кӗтсе илни эсех-ши?
Тен, эсех.
Савни тени эсех-ши?
Тен, эсех.

Чунушӑн савнӑ-ши сана?
Чунушӑн пуль...
Сӑнушӑн савнӑ-ши сана?
Сӑнушӑн пуль...

Ыйту ҫине ыйту анать,
Купаланать...
Хурав ҫине хурав анать,
Сапаланать...

Купалаканӗ эсӗ пултӑн-и?
Эсех.
Сапалаканӗ эсӗ пултӑн-и?
Эсех.

Чӑнах та пулнӑ-и эпир?
Тен, пулнӑ пуль...
Ӑҫта-ши халь — эпир?
Пайланнӑ пуль...

24.12.06.





Чӑваш наци музейӗнче уҫнӑ «Асамат эрешӗсем» куравра. 
С.Асамат музейри ӗҫчешӗсемпе. Июнь, 2007 ҫ.

щ  В  1Ц|

Пушкӑртри библиотека ӗҫченӗсем Я.Г.Ухсай ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине 
уявлама кайнӑ делегаци. С.Асамат сулахайран 3-мӗшӗ. 

Пушкӑртстан, Пелепей, 2010 ҫ.



ЧӐВАШ ТУМӖ -  ХАЛӐХ МУЛӖ
9 сӑвӑ ярӑмӗ

К.Иванов ячӗллӗ Чӑваш академи драма театрӗнче 
пӗрремӗш хут ирттернӗ «Чӑваш тумӗ» уявӗн 

сценари авторӗ, режиссерӗ пулнӑ май хывнӑ сӑвӑсем

1
Чӑваш тумӗ — халӑх мулӗ,
Чӑваш тумӗ — халӑх сумӗ.
«Чӑваш тумӗ» уявра 
Ҫавӑрар-ха кӑмӑла.

2
Чӑвашсен матгур хӗр пӗрчисем 
Кӗмӗлпе нухрат, ахах-мерчен 
Еҫлесе илме пайтах ӗҫленӗ:
Утӑ ҫулнӑ, купаланӑ, капанланӑ;
Тырӑ вырнӑ, ҫапнӑ — ҫӑкӑр тунӑ;
Йӗтӗн каснӑ, тӗртнӗ, пир шуратнӑ;
Тӗрӗ тӗрлесе чунне йӑпатнӑ.
Тар тӑкса пуҫтарнӑ пурлӑхне 
Шӳлкеми, тухьи ҫинче кӑтартнӑ.

Тӗлӗнтермӗш ҫи-пуҫа тӗпе илсе 
Тимлесе те тӗплӗн вӗренсе 
Авалхи ӑсталӑха пухасчӗ,
Авалхи тума сума суса 
Паянхи тума сапӑрлатасчӗ.
Мухтанма та — виҫине пӗлсе, 
Мухтанмалӑх пуршӑн савӑнасчӗ.
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3
Пӗрчӗн-пӗрчӗн ҫипне шутласа, 
Вӗттӗн-вӗтгӗн пирне шӑтарса, 
Меллӗн-меллӗн йӗпне шуҫтарса 
Имлӗ-симлӗ ӳкерчӗк хывса —
Чӑвашсем тӗр тӗрленӗ.

Шӑтӑкла ҫыххисем эрешленӗ,
Шӑтӑкла хӗррине ӗнчӗленӗ 
Кӗписен чӗлтӗрти аркисем,
Тутрисен шелтӗрти вӗҫӗсем,
Саппунсен кӑтрашка аркисем 
Тӗнчене тӗлӗнтернӗ.

Илӗртӳллӗ кӗтрет ҫутинче 
Халӑх ӑсӗн асамӗ сывлать,
Ҫӗрпе пӗлӗт хушши-варринче 
Асамат кӗперрин йӑлкӑшать.

4
Чун тумӗ — ӳт, ӳт тумӗ — тир.
Тир тумӗ — пир, пир тумӗ — хир.
Хир тумӗ — ӗҫ, ӗҫ тумӗ — чыс.
Чысӗ — хисеп, хисеп — сӗреп.

Сӗреп — сӑпайлӑ ӑшӑ кӑмӑл,
Кӑмӑллӑ ҫын аллийӗ ҫӑмӑл.
Ҫӑмӑл, сӑпайлӑ чунлӑ ҫын,
Ӗҫчен этем вӑл — ҫын-тӑк ҫын,
Хӑть те хӗрарӑм, хӑть арҫын.
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5
Куҫ вӑйӗпе, ӑс вӑйӗпе тӗрленӗ 
Хӗрарӑмсен эреш-мерешӗсем 
Куҫ виҫейми, ытарайми ӗлккен,
Сӗре чипер, хитре, сӗре черчен.

Ӑсталӑх йывӑҫҫин парка вулли-ши, 
Мӗнрен-ши вӑл хӗрарӑмӑн алли?
Пӗри тӗртсе пырать, тепри — туртать, 
Вунӑ пӳрни пӗр харӑс вӑй хурать.

Тӗррисенче — халап, хайлав, хавал, 
Ҫыруллӑ юрӑ-сӑвӑ, мул, халал.
Ылтӑн ҫиппе хытарнӑ вӗсене,
Кӗмӗл ҫиппе ҫемҫетнӗ вӗсене. 
Йӗрлевӗ-мелӗ — пурнӑҫ ҫулӗсем,
Амак е савӑк тӗслӗ пулӑмсем.

6
Чӑваш ҫырулӑхӗ тахҫан-тахҫан, 
Таҫти-таҫти ҫӗрте йӗр ҫухатсан —
«Чӑваш кӗнекине ӗне чӑмланӑ» —
Тесе такам чее сӑмах кӑларнӑ.
Ҫырулӑх пулнӑ, кӗнеки те пулнӑ,
Ҫуннӑ пулсассӑн та, упраннӑ, юлнӑ.

Ҫипуҫ, тумтир ҫине ӳкерӗнсе,
Ӑнланмалла сӑмахӑн тӗрленсе 
Халӑхпала пӗрле Ҫӗр ҫийӗпе 
Ыррӑн та сыввӑн йӑлкӑшса ҫӳренӗ. 
Сӑмахлӑхпа ҫырулӑх шайӗнче 
Вӑл пирӗн сӑвӑ-юрӑра кӗрленӗ.

сЛпипе савмасан...____________________  25
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1
Сӗм-сӗм авал ҫут тӗнчере 
Пурӑннӑ харсӑр пикесем, 
Хӑйсем ҫине арҫын тумне 
Тумланнӑ шух хӗрарӑмсем.

Тӗреклӗ амазонкӑсем, 
Хӗрарӑмсен патшалӑхне 
Туса хураҫҫӗ те вӗсем, 
Сыхлаҫҫӗ — хӑйсене хӑйсем.

Ҫар тумӗн чаплӑ ӗҫ-пуҫне 
Камран вӗреннӗ-ши ҫавсем? 
Сыхлавҫӑ-тум — несӗлсенчен, 
Чӑн авалхи шумерсенчен 
Упранса юлнӑ мар-ши тем?

Ҫапӑҫӑва кӗрсе кайсан, 
Тӑшман ҫапса амантасран 
Вӗсен пуҫне те тӑнлавне 
Тухья, хушпу, алка хупланӑ. 
Тар тухнине, юн юхнине 
Сурпан е ҫум ҫакки пуҫтарнӑ. 
Мӑйне хупланӑ мӑй ҫыххи — 
Тирӗнесрен тӑшман уххи!

Ҫурӑм хыҫне те хӳтӗленӗ, 
Хӳре те енчӗк типтерленӗ. 
Хулпуҫҫи урлӑ теветре 
Вырнаҫнӑ ухӑпа ҫӗмрен.
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Кӑкӑр умне — амантасран 
Шӳлкемепе ама сыхланӑ.
Ҫар ӗҫӗпе пурӑнакан 
Хӗрарӑмсем ӑста тумланнӑ.

Патвар, хаяр ама ҫынсен 
Патшалӑхӗ пӗтсе ларсан, 
Арҫынсене качча тухса 
Ҫемьеллӗ пурӑнса кайсан — 
Ҫӗнӗ кинсем-хӗрарӑмсем 
Кӗмӗл-нухратлӑ ҫи-пуҫне 
Тӗрлӗ уявсенче тумланнӑ.

Тапӑртатса ташланӑ чух 
Чӑнкӑр та чӑнкӑр саслӑ тум 
Тӗлӗнмелле хитре янранӑ. 
Йӑжӑр та ялтӑр кӗмӗл тум 
Пурне те хӑй ҫине пӑхтарнӑ.

Ытти хӗрсем, хӗрарӑмсем 
Вӗсен пуян тумне ӑмсаннӑ, 
Хӑйсем валли ӑшталансах 
Чаплӑ ҫи-пуҫ тума пуҫланӑ. 
Шӑрҫа та тенкӗ, хурт куҫҫиллӗ 
Эрешлӗ тум пухутлама 
Ҫавӑнтанпа йӑла пуҫарнӑ.

Ҫутӑ Тӗнче асӑмӗнче 
Амаҫынсем сӗре хивре.
Чӑваш хӗрарӑмӗн тумтирӗ — 
Амаҫынсен кӗтретлӗ пилӗ.
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8
Тӑван тӗрӗсенче — ҫырулӑх мелӗсем, 
Тӑван тӗрӗсенче — чӗлхе саспаллисем, 
Тӑван сӑмахлӑха хӳтӗлесе 
Карталанса тӑрса упракансем.

Улӑп ҫинчен каланӑ халапсем, 
Йӑла-йӗрке, пӗлӳ хайлавӗсем,
Вӑйӑ, тӑванлӑх, туй такмакӗсем, 
Кӗрекере шӑраннӑ юрӑсем,
Сулмаклӑ ваттисен сӑмахӗсем, 
Каларӑшсем, асамлӑ юмахсем — 
Пурнаҫҫӗ халӑх ӑсӗ-асӗнче,
Тавах сана тӑван сӑмах, чӗлхе.

9
Чӑвашӑн ӗмӗрхи тӗррисенче —
Шыв ҫийӗпе шур акӑш ярӑнать, 
Саркайӑк, шӑпчӑк, карӑш сас парать, 
Шӑпӑр, шӑхлич, сӑрнай юмах ярать, 
Турӑ-Атте параппанне ҫапать, 
Турӑ-Анне алшӑллине ҫакать... 
Шӑнкӑравпа кӗсле чӗнкӗлтетет — 
Чун-чӗрене тӳпенелле ҫӗклет.

Чӑвашӑн ӗмӗрхи тӗррисенче —
Акаҫӑ умӗнче тӗнче выртать,
Акаҫӑ умӗнче хӗвел утать,
Ака лашийӗн туртине те йӗвенне 
Хевтеллӗ вӑхӑт-ҫил тытса пырать.
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Сӑртсем-тусем, хирсем те вӑрмансем, 
Мӗнпур шывсем, сӗтеклӗ ҫӑлкуҫсем — 
Куҫ-пуҫ куравӗ — тӗрӗсем ҫинче, 
Чӑвашӑн тӑван килӗ — Ҫут Тӗнче. 
Ҫутӑ тӗнчемӗр — ҫутӑ хӑватне 
Парсах тӑрать тӑван ачисене.

Таса тытатпӑр хамӑр чыслӑха,
Тӑван чӗлхемӗре, сӑмахлӑха,
Ахӑр аваллӑх, ваттисем пилленӗ 
Вилӗмсӗр чӗрӗ нӑкӑ пурлӑха.

28.04.07.

Ҫил, ан аташ, ан пуҫтахлан,
Ан сирпӗтсем куҫран тусан. 
Ахаль те суккӑр, намӑс куртӑм, 
Ултавҫӑ пуканийӗ пужӑм.

Чӗре асӑрхатгарчӗ — чикрӗ, 
Ӑнкартӑм, чарӑнатӑп, ҫитрӗ. 
Шӑрпӑк шӑтарнӑ куҫ йӗпенчӗ, 
Юрать, тен, суйлама вӗренчӗ.

05.05.07.



ӖМӖТӖМСЕМ-ӖМӖТСЕМ

Ӗмӗтӗмсем-ӗмӗтсем,
Чунӑма ҫутатнисем —
Ҫиҫӗм ҫапса хуҫнӑ йӑмран 
Енӗкленнӗ вуллисем...

Ӗмӗтӗмсем-ӗмӗтсем,
Кӑмӑла ҫӗкленисем —
Татса илнӗ сар чечекӗн 
Шӑпӑрти куҫҫулӗсем...

Ӗмӗтӗмсем-ӗмӗтсем,
Ҫамрӑк ӗмӗр шевлисем —
Йӑлтӑртатса ҫунса пӗтнӗ 
Иртнӗ кун телейӗсем...

Ӗмӗтӗмсем-ӗмӗтсем,
Вӗҫен кайӑк юррисем —
Анӑҫ кукринче ҫухалнӑ 
Шухӑ пӗлӗт мӗлкисем...

Емӗтӗмсем-ӗмӗтсем,
Килӗрсемччӗ — ҫӗннисем,
Ҫӗннисем — шанӑҫлисем,
Савӑк пурнӑҫ тӗслисем.

   (3^тлаш&4сеимат

30.05.07.



сабтпе сЛмасан...____________________  21

АШШӖ-АМӐШ
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ашшӗ-амӑш — ачисене 
Телей курма ҫуратать. 
Ачисемшӗн вӗсен чӗри 
Мӗн виличчен ыратать.

Савӑнсан та ыратать, 
Кулянсан та ыратать, 
Ашшӗ-амӑш — хӑй ачине 
Чунтан-вартан юратать.

Ашшӗ-амӑш вӗри чӗри 
Тӑван киле ӑшӑтать, 
Ачисене — тӑван киле 
Кӑмӑл ӑшши йыхӑрать.

Кӗтсе илнӗ ачи-пӑчи 
Тӳрех ӗҫе пуҫӑнать, 
Ашшӗ-амӑш мӗн хушнине 
Тӑрӑшуллӑн пурнӑҫлать.

Мӑнукӗсем пӳрт ӑшчикне 
Тирпейлеме пӗлеҫҫӗ, 
Тусанланнӑ кӗтессене 
Шӑла-шӑла илеҫҫӗ.

Ҫӑлшыв патне шуҫ витрепе 
Чуптараҫҫӗ ҫырмана, 
Кунтӑк йӑтса уттараҫҫӗ 
Ҫырлана та кӑмпана.
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Ывӑльсемпе кӗрӳшӗсем 
Мунча хутса кӗртеҫҫӗ, 
Хӗрӗсемпе кинӗйӗсем 
Тутлӑ апат сӗнеҫҫӗ.

Ӑсатнӑ чух — хурланнине 
Палӑртмаҫҫӗ ватӑсем, 
Канмалли кун, кӗрлеттерсе 
Килӗҫ халӗ, ачисем.

2
Шыранине тупрӑм терӗн, 
Тупрӑн пулсан, пит аван. 
Халӗ мана хӑв ҫумӑнтан 
Тӗртсе я.ма ан вӑтан.

Шыранине тупма йывӑр, 
Шырасан та тупӑнмасть. 
Тупрӑн пулсан канлӗ ҫывӑр, 
Тупӑнни тухса тармасть.

Кӗмсӗр-кӗмсӗр аслатиллӗ 
Ҫумӑр ҫӑвать ӑшӑмра,
Сана калас сӑмахӑмсем 
Шӗвенеҫҫӗ чунӑмра.

Юлашкинчен, уйрӑличчен 
Парсам чӗптӗм ӑшшуна. 
Тупӑннипе телей курма 
Турӑ пулӑштӑр сана.



3
Чӑваш ҫӗрен арчийӗнче —
Хӑйӑр, тӑм — мӗнпур тупра.
Хаклӑ чул, шӗвек е тимӗр 
Ҫуккӑ пирӗн хутлӑхра.

Чӑваш ҫӗрӗн чӗрҫи ҫинче 
Пахча ҫимӗҫӗ, ҫырла,
Хӳхӗм тупӑш параканӗ,
Чи хакли — паха хӑмла.

Мӗнпе пуян Чӑваш ен?
Шухӑшла, тен, эс пӗлен.

17.08.07.

***
Эсех пуль манӑн чун савни,
Сансӑр, тек ҫуккӑ урӑххи.
Сана — савни тесе савни,
Айван чуна ырапарни.

Пӗр шанӑҫсӑр — теме шанса 
Пӗртен пӗрех санах кӗтни,
Ҫунса ӗшеннӗ туйӑма 
Пӗрре, тепре вӗрсе чӗртни...

1708.07.
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ЭТЕМ

Этем ҫутман ҫӑлтӑрсем 
Ҫӳл тӳпере выляҫҫӗ,
Этем чӗртмен кӑвайтсем 
Чӑн тӳпере ҫунаҫҫӗ.

Чуллӑ тусен тӑрринче 
Этем алли тӗкӗнмен,
Этем алли тивӗнмен 
Шур калпаксем выртаҫҫӗ.

Этем куҫне курӑнман 
Ҫӗр айӗнчи пӑрӑхсем 
Ҫӗр шӑтарса тухаҫҫӗ,
Сиплӗ шывсем тапаҫҫӗ.

Этем лартса ӳстермен 
Курӑксемпе йывӑҫсем 
Папка, ҫеҫке ҫураҫҫӗ,
Имлӗ ҫимӗҫ параҫҫӗ.

Этем пӑхса ӗрчетмен 
Кайӑксемпе чӗрчунсем 
Ҫӗр чӑмӑрӗн тӑршшӗпех 
Аталанса пурнаҫҫӗ.

Этем вӑйӗ ҫӗнеймен 
Ҫил-тӑвӑлсем асаҫҫӗ,
!^ем  куҫӗ виҫеймен 
Океансем шавлаҫҫӗ.
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Этем пуҫб тавҫӑрайман 
Пулӑм — тулли, тӗнчере.
Чӑн-чӑн! ӑҫта пурнатпӑр-ши,
Ҫӗр ҫинче-ши, е Лере?

Ҫӗр тытӑмне килнӗренпех 
Этем ӑсӗ — шыравра.
Тӗлӗнтермӗш сӑвап-хӑват 
Валтӑртатать ҫын тавра.

21.08.07.

ТАПТАНЧӐК

Савни патне васканӑ сывлӑшӑм —
Ӑрша ташшиллӗ ӑшӑмран тухса,
Савни ятне ҫине-ҫинех, ҫине-ҫинех, 
Вӗрин-вӗрин, вӗрин-вӗрин... каларӗ. 
Ӗшеннӗ ҫилхине пуҫтарнӑ ҫил 
Ӑш варкӑша пачах асӑрхамарб...

Шарт! тытрӗ хӗл сивви савни ятне,
Ури айне персе нӑчӑртатгарчӗ...
Савниҫӗм, сан яту таптанчӗ,
Таптанчӑкӑн — якалчӗ те, пӑрланчӗ!

Ҫуркуннепе вӑл, шывланса,
Шӑпӑр та шапӑр юхӗ-кайӗ...
Хӗвел ҫунтарнипе, тен, пӑс пулса 
Пӗлӗт хушшинелле кбрсе ҫухалӗ...

21.08.07.
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ҪЫРАНТАН -  ҪЫРАНА...
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ҫумӑр ҫӑвать,
Паян вӑл кунӗпех шӑпӑртатать. 
Хӗвел хӗртсе хавшатнӑ тӑпрана 
Витериччен, типтерлӗн шӑварать. 
Тусан айне хупланнӑ таврана 
Ҫуса тасатрӗ те — лапра шыва 
Ҫырманалла васкавлӑн хӑвалать. 
Тавралӑх сӑнӗ ҫуталать.

Ҫумӑр ҫӑвать,
Тӳпе — Ҫӗрпе сӑмахлама анать.

2
Алтӑр ҫӑлтӑр аврине 
Алла тытса курасчӗ,
Алтӑр ҫӑлтӑр шерпетне 
Тутанайса пӑхасчӗ.

Ҫичӗ ҫӑлтӑр хушшинчи 
Пӗр ҫӑлтӑрӗ — йӗкӗреш. 
Йӗкӗреш-ши, мӑшӑр-ши,
Ҫуммӑн ҫунма ҫӑмӑл-ши?

Ҫавра уйӑх ҫутӑччӗ,
Санпа ҫуммӑн ӑшӑччӗ,
Мӑшӑр ҫӑлтӑр йӑлтӑрккисем 
Пирӗн куҫа куҫнӑччӗ...



Шӑпӑр-шӑпӑр ҫумӑр кӗвви 
Пӗр ачаш, пӗр шухӑччӗ.
Шӑнкӑртатан ҫӑлкуҫ сасси 
Те кӗсле, те шӑпӑрччӗ?..

3
Ҫырантан — ҫырана 
Ытамна ҫӗклесе илсе каҫрӑн.
Эс теме шахвӑртса 
Ҫыпӑҫуллӑн, сӗтеклӗн калаҫрӑн.

Улӑх тӑрӑх — чечек,
Улӑх тӑрӑх — ҫырла,
Ах, епле вӑл илпек 
Тутанма чӑмӑрла.

Сан туту та — ҫырла,
Сан куллу та — чечек,
Сӑмаху, кӳлепӳ —
Илӗртӳллӗ кӗрнек.

Ҫырантан ҫырана 
Ишсе каҫрӗ — телей,
Улӑхран улӑха 
Чупса каҫрӗ — телей.

Чунӑма — сан ӑшна 
Ирӗлме хӗве хупрӗ,
Емӗртен кӗтнине 
Пирӗнте-и-мӗн тупрӗ?..

сабнине сабжасап..._______________ ^   21
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ВӐЙӐ
3 сӑвӑ

1
Ҫӗнб ҫӑлкуҫ
Тапма пуҫларӗ чӗремрен,
Ӑна антарса пачӗҫ тӳперен...

Ҫӑлтӑрпа шуҫӑм, ҫиҫӗмпе шевле 
Ҫутиллӗ сисӗм килчӗ ирпелен, 
Йӑлтӑртатать халь кунӗ-ҫӗрӗпен..

Сыпатӑп ҫӗнӗ туртӑм симпылне, 
Тимлетӗп ҫӗнӗ туйӑм ҫеммине... 
Тавах сире, Ҫӳл тӳпери ратне.

2
Хальлӗхе тӗл пулма 
Май пулмарӗ...
Хальлӗхе — паяна, ырана, 
Эрнене, уйӑха-и?

Кӗркунне е хӗлле,
Ҫуркунне е ҫулла 
Тӗл пулма — майӗ —
Вӑхӑт тупӗ-и-ха?

Ан кӳренччӗ, каҫар.
Хальлӗхе кӑна мар,
Тен, пире ӳлӗмрен 
Тӗл пулма кирлӗ мар?
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Ӑнсӑртран паллашни 
Ыт-ахаль авӑк ҫеҫ...
Тӗл пулма килӗшни 
Ыт-ахаль вӑйӑ ҫеҫ...

3
Кӗтрӗм-кӗтрӗм,
Кӗтсе илтӗм — вӑтанатӑп, 
Ирӗлсе каяссӑмран хӑратӑп...

Ураран ӳкетӗп, е вӗҫетӗп,
Тен, санпа эп кимӗре ишетӗп? 
Ыталу ӑршин ҫивитгипе 
Витӗнетӗп, вӗп-вӗрин чӗтретӗп.,

Хурӑн шывӗ сыптаратӑн-им? — 
Шывлак...
Ывҫӑн-ывҫӑн ҫӗр ҫырли? — 
Пылак...

29.08.07.



ТАЛӐК

Тухӑҫран — шенкер кипкеллӗ 
АЧА-ШУҪӐМ хӑпарать.
Шӳлкемеллӗ ИР-ПИКЕ 
Чӑнкӑ тухья тӑхӑнать.

Кун варринче — КӐНТӐР-АРӐМ 
Тевет, хушпу тумланать,
Ама ҫакнӑ ӖНТРӖК-АКА 
Анӑҫалла шутарать.

Яри куна — тӳпенелле 
Сирпӗшӗннӗ ҫутӑсем:
Тухья, тевет, хушпу, ама,
Масмак, сурпан йӑлккисем —

Ҫӗрӗпеле Ҫӗр ҫинелле 
Салам ярса тӑраҫҫӗ,
Пирӗнпеле пытанмалла,
Куҫ хӗсмелле выляҫҫӗ...

30.08.07.
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ЮРАТЬ ЮЛМАН...

Урапийӗ кӑлтӑр-кӑлтӑр 
Чип-чиперех кусатчӗ.
Мӗн-ма чартӑн, мӗн-ма антӑн, 
Юлма сӑмах татманччӗ.

Юлнӑ пулсан, ҫуммӑнланма 
Сӗре аван пулатчӗ,
Юлнӑ пулсан — юйкӑн туйӑм 
Юратмӑшла вылятчӗ.

Юмахри пек савӑк кӗтес 
Тӳшек сарса паратчӗ,
Кӗмӗл кӳлӗ пирӗн ҫине 
Кӗмӗл хумне сапатчӗ.

Пӗрпайланса чӑмӑртанас 
Кӑмӑл екки ӑшӑччӗ, 
Пӗрпайланса аванланас 
Шут ҫӗмренӗ шухӑччӗ.

Юрать юлман, юлнӑ пулсан 
Тен, ютшӑну юнатчӗ, 
Юрлӑ-варлӑ тутлӑ сӑмах 
Юрӑхсӑра тухатчӗ.

30.12.07.



ТАВССИ!

Ҫулталӑк иртрӗ.
Пуҫӑма тайса
Иртнӗ ҫула сӑпайлӑн ӑсататпӑр,
Ал паратпӑр...

Ҫӗнӗ ҫулталӑк алӑкран шаккать,
Унпа пӗрле — хаваслӑ вӗр! ҫӗнни, 
Ярпайланса карталанса юрлать.

Кӗрлесе кӗнӗ хӑнана 
Кӑравайпа, кӑрчамапа 
Хапӑл туса чунтан сӑйлатпӑр, 
Апачӗ-ҫимӗҫӗ чӑнах та 
Килӗшессе шанса тӑратпӑр.

Салам-алик! Хаклӑ тӑван, тавсси! 
Ҫулталӑк тӑршшӗпе мӗн килесси 
Ь1рӑ кӑна пулинччӗ — пуласси,
Ҫугӑ кӑна пулинччӗ — курасси.

31.12.07.
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ЕШЕРЕС КИЛЕТ

Мӗн пулса иртет манпа,
Мӗн пулса иртет?
Ҫамрӑк ӗмӗр ӗмӗлкийӗ 
Ватлӑха тӗртет.

Ан тӗртсемччӗ, ан тӗртсемччӗ, 
Ир-ха, ан минрет,
Ватлӑх ҫитиччен, илемлӗн 
Ешерес килет.

Ешӗл ӗмӗт сад пахчийӗ,
Кур, епле чипер,
Кур-ха, ҫитмӗл ҫичӗ тӗслӗн 
Йӑлкӑшать кӗпер.

Ҫуталса илет пулсан та 
Тӳпере сайран,
Асамат кӗперӗ пур вӑл 
Тӳпере ялан.

Йывӑр шухӑш юхтӑр кайтӑр 
Ҫумӑр шывӗпе,
Ь1рӑ вӑхӑт юхтӑр антӑр 
Имлӗ кӗперпе.

Манӑн — асамат кӗперӗ 
Тӑрӑх угмалла,
Ҫичҫӗр ҫитмӗл тӗслӗ сӑвӑ, 
Юрӑ хывмалла.
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Ҫав пулать вӑл — ман телейӗм,
Ҫав пулать — мехел,
Ирсерен ҫавна сунать те 
Йӑлтӑрти Хӗвел.

Ҫамрӑк ӗмӗр урапийӗ 
Кусчӗ кӑлтӑрти,
Ватлӑх хапхинчен кӗмешкӗн 
Пулччӗ пӑлтӑрти...

02.03.08.

ТУЙМАРӐН-ИМ?

Шупашкартан сан паталла 
Вӗлкӗштернӗ чун саламӗ 
Сана чӑпӑрт! чуптунине 
Туймарӑн-им, тӑванӑм,
Туймарӑн пуль, тӑванӑм...

Туйнӑ пулсан, сиснӗ пулсан? —
Сан саламу ман куҫӑмра 
Йӑлтӑртатса илетчӗ,
Пас хытарнӑ кӑмӑлӑма 
Ирӗлтерме пӗлетчӗ...

10.03.08.



ВУТ-ХӖМ

Тӗл пулнишӗн, чунтан савӑнар,
Ытама ҫыхӑнса пӗр пулар,
Хыпӑнса, пӗр-пӗрин ӑшнелле 
Чӑн хӗрӳллӗ вут-туйӑм сапар.

Чӑн хӗрӳллӗ вут-туйӑм ҫинче 
Чӑн хӗрӳллӗ вутпи авкалантӑр,
Чӑн хӗрӳллӗ вут-туйӑм ҫинчен 
Чӑн хӗрӳллӗ вут-юрӑ юрлатӑр.

Чӑн хӗрӳллӗ вут-туйӑм ӑшши 
Чун-чӗре хевтине ҫупӑрлатӑр,
Ҫав асамлӑ вут-хӗм ӑшӗнче 
Телейпе Юрату мӑшӑрлантӑр.

15.03.08.

АХ! ТЕМЕСТӖП
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Улма йывӑҫ чиперех тӑрать,
Ун турачӗ те ҫеҫке ҫурать,
Ҫимӗҫне те тухӑҫлӑ парать,
Кӳршӗ улмуҫҫишӗн тунсӑхлать.

Пӗрринче, ҫав улмуҫҫи унпа 
Темшӗн питӗ ҫепӗҫҫӗн калаҫнӑ, 
Ӑнсӑртран — ҫав йывӑҫ вуллине 
Ӑшӑ сывлӑш хумӗсем ҫураҫнӑ.

Кӳршӗллӗ тӑни ҫырлахтармасть? 
Сыпӑнса пӗрлешесси — пулмасть.

(4 Ц/̂ п са§нине саӗмасан..._______________ ^ ф  1̂



2
Чӑмхаланнӑ шухӑш ҫӑмхине 
Ма сӳгсе ларса вӑя ярас?
Хӑйпӑтса илес те ӑшӑмран,
Мечӗкле персе вӑркӑнтарас.

Тасатса кӑларнӑ вырӑна 
Ҫӗнтерӳллӗ вӑй кӗрсе вырнаҫтӑр,
Улшӑну кӗтен кун-ҫулӑмпа 
Пӑлханмасӑр, евӗккӗн калаҫтӑр.

Икӗ ҫӑмхаран тӑватӑп пӗр ҫӑмха.
Пӗтӗрӗннӗ ҫип парка, паха.

3
Мӗскӗнсем пӗр-пӗринпе тӳпелешеҫҫӗ, 
Чарӑнми вӑрҫаҫҫӗ, хиркешеҫҫӗ. 
Йӑнӑшсассӑн — каҫарас темеҫҫӗ,
Йӑваша — питрен-куҫран витлеҫҫӗ.

Ах! теместӗп, ух! теесчӗ — терӗм.
«Ҫук» теместӗп, «пур» теесчӗ — терӗм.
Ах! текен ӳкме пултарӗ — ӳкес мар.
Ух! текен вӗҫме пултарӗ — хирӗҫ мар.

Ҫук! — пулинччӗ! — этемри 
Тискерлӗх, сӗмсӗрлӗх.
Пур! — пулинччӗ! — этемри 
Чиперлӗх, чӗрӗлӗх.

88___ ^  ^  ___________ (Зкмлана (зЛссшат

17.03.08.
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АШКӐНУ
4 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Хӗвел аванах хӗртет,
Йӗпе юра, ихӗжетсе 
Юхса кайма илӗртет.

Хӗвел аванах хӗртет,
Хытӑ пӑра шывлантарма 
Пужарнишӗн хӗпӗртет.

Ӑшӑ анать, ашкӑнать,
Сӑрт ҫамкине шерепеллӗ 
Симӗс тутӑр ҫыхтарать.

2
Ҫуркуннепе — карталанса 
Килеҫҫӗ ҫӗнӗ сӑнавсем, 
Шӑтаҫҫӗ ҫӗнӗ хунавсем.

Тӳпе-атгемӗр парнисем 
Ҫӳжи Кижен кӗштӗртетеҫҫӗ, 
Этем вӑрри ешертӗр теҫҫӗ.

Турра итлес пулать, атьсемӗр, 
Турра илтес пулать, атьсемӗр, 
Кунта, Лере те — ӗмӗр-ӗмӗр.



3
Чим-ха, эпӗ ҫилӗм мар.
Ҫилӗм евӗр курӑнсан та,
Хӑв ҫыпӑҫман пулсассӑнах — 
Ҫыпӑҫмӑттӑм мар-и-ха?

Эпӗ куршанак та мар.
Куршанакӑн курӑнсан та,
Хӑв ҫыпӑҫман пулсассӑнах — 
Ҫыпӑҫмӑттӑм мар-и-ха?

Нӑрӑ та, сӑпса та мар.
Сӑпса евӗр курӑнсан та,
Хӑв ҫулӑхман пулсассӑнах — 
Ҫулӑхмӑттӑм мар-и-ха?

Ҫыпӑҫмастӑп эп сана,
Ҫулӑхмастӑп эп сана.
Хупӑрланӑ ыйтусенчен 
Хӑтӑлатӑп, ҫав кӑна.

4
Мана валли шӗкӗлченӗ 
Сар мӑйӑр пек сӑмахна 
Пӗрре катрӑм — хурлантӑм,
Тепре катрӑм — ҫуйхантӑм,
Виҫҫӗ катрӑм — пушӑ, хуртлӑ,
Тӗшши ҫуккӑ — катмастӑп,
Шӑл-ҫӑвара ватмастӑп.

_______ (̂ ет лат  (ЗЛсамат
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Ҫулҫӑ евӗр шапӑргатса 
Ҫӗре ӳкнӗ сар мӑйӑра 
Пӗр кутамкка пуҫтартӑм, 
Пуян вӑрман кучченеҫне 
Чӗлхе ҫинче кустартӑм.

Тусӑм тени, тусах-ши эс, 
Мӗне пула тусӑм тес? 
Мӑйӑр катса тӗш тӑвасси 
Пулаймарӗ, пулмарӗ,
Эс юптарнӑ пӗр сӑмах та 
Чӗре варне выртмарӗ.

20.03.08.

Кастарнӑ ҫӳҫӗме ҫивӗтлеймерӗм. 
Яшлӑх иртсе те кайнӑ-им? 
Сисмерӗм...

Хӑҫан, хӑш вӑхӑтра вара, ӑҫта?
Вӑл тӑрса юлнӑ мар-и хыҫалта?

Пепке ӑсне таврӑнакан ачашлӑх — 
Малта яртлаттарать киленӗҫ-ватлӑх.

25.03.08.
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ШУҪЧУМАН
2 тӗрленчӗк

1
Ҫурӑлса каяссӑн тапакан чӗрем — 
Ҫеҫке ҫураймӑн.
Эс ҫурнӑ чечеке курсан-курайӗ — чун.

Ҫурӑлса каяссӑн ҫухракан тӑмсай — 
Мӗскер тӑватӑн?
Пыру шӑтас пулсассӑн, юхӗ — юн.

Ҫурӑлса каяссӑн улакан тӑман 
Мӗскер уратӑн?
Пӗлетӗн эс, сана ҫӗнтерӗ лӑпкӑ кун.

2
Кӑвайт ҫунать,
Шупкаланса, кӑвакарса пырать,
Ҫунса пӗтме элчелӗ ҫывхарать.

Туйӑм, кӑвайт-и,
Ҫӑлтӑр-и, этем-и —
Вӑхӑт танатинче ҫатӑртатать...

Шеллевсӗр вӑхӑта 
Куҫпа хӑлха паман,
Тен, вӑхӑт ячӗ — Шуҫчуман...

25.03.08.
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САВНИ

Саваканни — чӗнет, кӗтет,
Чӑтать, шанать.
Асап кӳрен савманнипе 
Муташланса ӑш-вар ҫунать.

Мӗн-ма-ха ҫын, савман ҫынран 
Темле телей ыйтма хӑять?
Мӗнле сӑлтав амакӗпе 
Ютпала ют ҫывӑхланать?

Тен, канӑҫ кирлӗ мар чун-чӗрене, 
Тен, килӗшет ӑна 
Шачӑртатма, вӗтӗртетме?..
Кам хураллать ӑшчикӗн вучахне? 
Мӗнпе? — мӗн тултарать 
Ӑшчикӗн хуранне...

Савни —
Саваканни те, савманни те... 
Савни —
Телей параканни те, паманни те... 
Ытакласа е сивлесе 
Арпаштарса яраканни те...

Савни — аваканни...

26.03.08.
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ҪУЛ юппи
2 сӑвӑ

1
Ҫул юппи... Тӗлпулу... 
Кӑмӑлсем — ӑшӑ ҫиллӗ, 
Малалла талкӑнан 
Ҫул-йӗрсем — урлӑ-пирлӗ.

Уй-хир урлӑ вӗсем,
Вӑрман урлӑ вӗсем,
Пӗр — яка, пӗр — тумхахлӑ, 
Пӗр — чуллӑ вӗсем...

Пирӗн ҫул юппинче 
Чӳк юпи лартаясчӗ,
Юрату ячӗпе 
Алшӑлли ҫакаясчӗ...

Юрату айкашать,
Вӑл таҫта варкӑшать,
Вӑл, пире шыраса 
Талкӑшать, ҫуйӑшать...

Ҫавӑ ҫул юппинче 
Кукленсе макӑрать,
Ҫил ачин йынӑшса 
Вӑл пире йыхӑрать...



2
Ҫугӑпи — Пӳлерте 
Ҫумӑрпа ҫӑвӑнать,
Хӗвелпе шӑлӑнать,
Асӑм ҫакнӑ чуччу 
Сӑпкинче ярӑнать,
Хӑй ҫуралнӑ ҫӗрте 
Киленсе пурӑнать.

Пайпулат аякра —
Тек кунта таврӑнмасть,
Тем? — ямасть пуль,
Е чунӗ туртмасть.

28.03.08.
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Чӗрем — сӑвӑ ҫырать, 
Чунӑм — кӗвӗ хывать. 
Чун-чӗре юррине 
Ҫутҫанталӑк тӑнлать.

Туйӑм шайӗн ҫӗклемӗ -  
Сӑвӑра палӑрать,
Туйӑм шайӗн вӗҫевӗ — 
Кӗвӗре янӑрать,
Туйӑм шайӗн илемӗ — 
Юрӑра шӑранать.

28.03.08.
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ТӲПЕРИ ТУЙ

Кӗмӗл хушпу, ылтӑн ҫӗрӗ, 
Шукӑль кӗпе, сар пушмак 
Тӑхӑнтартӑн — чунӑма, 
Тумлантартӑн — кӑмӑла.

Туйӑмсене вӑратма, 
Туйӑмсене ҫутатма —
Чӳк ҫӑлкуҫӗн уҫӑ шывне 
Йӗкӗр ывӑҫ ӗҫтертӗн...

Ал сӑпкине хупласа, 
Ярӑнтарса-лӑпкаса, 
Пӑчӑртаса чуптуса 
Пӑшӑлтатрӑн ҫӗр каҫа...

Канлӗн карӑнса ыратрӗ 
Папкаланнӑ чун-чӗрем, 
Ҫурчӗ вӑл — ача ҫуратнӑн 
Йӗкӗреш ача-хӗлхем.

Хӗрачийӗ — Йӑлтӑрпи, 
Арҫын ачи — Йӑлтӑраш 
Ятлӑ пулччӗр терӗмӗр,
Питӗ хӗпӗртерӗмӗр.

Ҫӳл тӳпери тӑванӗсем 
Мӑшӑр чуна йышӑнчӗҫ, 
Венчетленнӗ мӑшӑр туйӑм 
Ҫӑлтӑр евӗр курӑнчӗҫ.
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Ҫӳллӗ Тӳпе анлӑшӗнче 
Телей кӗвви янрарӗ.
Аслӑ Пӳлер тӑвӗ ҫинчи 
Ешӗл вӑрман кашларӗ.

Ай-хай, Аслӑ Пӑлхар тӑрӑх 
Туй юррисем шӑранчӗҫ, 
Туя, туй пек кӗрлеттерме 
Несӗл ратсем вӑранчӗҫ.

29.03.08.

ЭСЕХ-И?

Эсех-и? Эс!
Ӑҫта кайса кӗрес?
Чупса пырса,
Тен, ытамна ӳкес?

Сан умӑнтан 
Пуҫа пӗксе иртес-и?
Иртсе кайсан — 
Хурланнипе, йӗрес-и?

Эс сӗртӗнмесӗр,
Эп сана... тӗкӗнейместӗпех. 
Эсех-и? — Эс...

30.03.08.



АТЯ...
2 сӑвӑ

1
Ман ӑшӑмра — шӗшкблӗх,
Атя, мӑйӑр тататпӑр,
Атя, мӑйӑр тататпӑр та 
Сан ӑшунта — мӑйӑр катса 
Тӗшши туса ларатпӑр.

Ман ӑшӑмра — хурӑнлӑх,
Атя, милӗк касатпӑр,
Атя, милӗк касатпӑр та 
Сан ӑшунта — мунча хутса 
Ӑшши парса ҫӑвнатпӑр.

Ман ӑшӑмра — хӑмлалӑх,
Атя, хӑмла тататпӑр,
Атя, хӑмла тататпӑр та 
Сан ӑшунта — сӑра туса 
Куркасене шаккатпӑр.

Юманлӑхпа Ҫӑкалӑх —
Ӑсталӑхпа Асамлӑх.
Ӑнланура, килӗшӳре —
Татулӑхпа пуянлӑх.

98_____ ^  ̂ __________________ (̂ етлаш (ЗЛссшат
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2
Лачакана кӗрсе кайса 
Лачӑртатса хӑшкӑлтӑм, 
Пыльчӑкланнӑ калушӑма 
Сӗтре-сӗтре ывӑнтӑм.

Ларса юлччӗр ланкашкара, 
Сиксе тухрӑм — ҫӑлӑнтӑм. 
Пысӑках мар юхан шывра 
Ҫарапакарт ҫӑвӑнтӑм.

Ҫарапакарт пӗвӗм ҫине 
Ӳпре-пӑван ларасшӑн, 
Сӑннипеле сӑхасшӑн, 
Ҫӑварӗпе ҫыртасшӑн.

Хӗвел — кӗпе тӑхӑнтарчӗ, 
Ҫӑка — тугӑр ҫыхтарчӗ, 
Йӗс таканлӑ сӑран атӑ 
Ҫерем тӑрӑх утгарчӗ.

Те чупатӑп, те вӗҫетӗп, 
Ура ҫӗре перӗнмест... 
Тавах, сана ҫутҫанталӑк, 
Мӗн тери сисчевлӗ эс...

30.03.08.
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Туйӑм — вӗрерӗ-вӗрерӗ,
Типсе пынине те сисмерӗ, 
Кӑмрӑк пулса юласса 
Ӗненмерӗ...

Пӗр тапхӑр — чирлерӗ, 
Минрерӗ-минрерӗ,
Минтерӗ типме те пӗлмерӗ, 
Ерлерӗ...

Тавах, пӗрринче куҫне чарчӗ, 
Хура тумӗнчен хӑйпӑкланчӗ — 
Сипленчӗ, сывалчӗ.

Чупайрӗ те кайрӗ вӑл — чӗввӗн, 
Юхайрӗ те кайрӗ вӑл — кӗввӗн...

03.04.08.

Эс утса кайрӑн хытӑрах,
Эп тӑрса юлтӑм шӑпӑртах...

Сан тӑрӑхна ӑсатнӑ сывлӑш хумӗн 
Хӑюсӑр, ачашка кӑтрашкисем 
Хутран-ситрен асилтереҫҫӗ мар-и? 
Сана эп хальлӗхе пурри ҫинчен...

04.04.08.
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ТӲНТЕР
2сӑвӑ

1
Ӑсман ҫӑлкуҫ таврашӗ — шурлӑх, 
Шурлӑх юлташӗ — ҫӑткӑн хурлӑх.

Шурлӑхунти хурлӑхусем 
Мекӗрленеҫҫӗ, ҫехӗреҫҫӗ,
Сана — йӗркеллӗ пурӑнма 
Такӑнтараҫҫӗ, кансӗрлеҫҫӗ.

Эс ҫавӑнпа — унта-кунта...
Эс ҫавӑнпа — унпа-кунпа...

2
Кутӑн та пуҫӑн утасси,
Е тӳнтерле тӑхӑнасси —
Темӗн те пулӗ ӑнсӑртран,
Ҫавах, чунпа ан кутӑнлан.

Чунӑн тӳнтерӗ ҫук, чухла,
Ан кӳрентер, ан пусӑхла 
Хӑвӑн тусна, ху хӑнуна,
Вӑл — эсӗ, ан пусар хӑвна.

Пурнать вӑл саншӑн — санпала, 
Сехет ҫапсассӑн — унпала 
Ҫӗкленӗн ҫутӑ Ырлӑха 
Е ӳкӗн тӗттӗм Хурлӑха...

05.04.08.
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МӖН ТЕСЕ?
2 сӑвӑ

1
Мен тесе тӗл пулмалла санпа?
Сӑмаху, сӑну хитре тесе-и?
Сӑмахне сапалакан пайтах,
Итлесе пӗтерес ҫук йӑлтах...

Мӗн тесе тӗл пулмалла санпа?
Тутлӑ хӑналать-пӑхать тесе-и?
Хӑнана чӗнекенсем пайтах,
Пур ҫӗре те ҫитес ҫук паллах.

Юмахланӑ, хӑналаннӑ пуль, 
Тутанмаллине тутаннӑ пуль,
Ыталашнӑ, чуптӑвашнӑ пуль,
Туйӑм вӑййине выляшнӑ пуль...

2
Кӗтмен ҫӗртен ҫапса хуҫать ултав, 
Кӗтмен ҫӗртен сиксе тухать инкек, 
Кӗтмен ҫӗртен вӗҫсе анать телей, 
Чӑтӑмлӑхне кура килет — мехел...

Ним те пулмасть пач! шутламан ҫӗртен, 
Ним те сиксе тухмасть ыт-ахальтен. 
Турӑ-Атте йӑлтах шута хурать,
Шӑпа патаккине картсах тӑрать.

Этем тӗреклӗхне тӗрӗслесе,
Этем тасалӑхне тӗреклесе,
Вӑл, этеме — этем пулма мӗн кирлине 
Ярсах тӑрать черетлесе-йӗркелесе.

08.04.08.
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ТАНЛАШТАРУ
3 сӑвй ярӑмӗ

1
Ӗнтӗ, мӗн чуль пашканӑ пуль 
Савни ҫинчен шутласа.
Ӗнтӗ, мӗн чуль нӑшканӑ пуль 
Савни пирки хуйхӑрса.

«Вӑхӑт сиплет» — тени тӗрӗс, 
Вӑхӑт илет хӑйӗнне.
Халь, хӑй ҫинчен пӗлтерсен те 
Сасси тивмест чӗрене.

Тӗлӗнмелле лӑпкӑ, канлӗ,
Ним те туртмасть ун ҫумне, 
Ӗнтӗ, тинех ӑнланатӑп 
Епле айван пулнине.

Ӗнтӗ, тинех калаҫатӑп 
Такӑнмасӑр, ерипен, 
Калаҫмалӑх — сӑмах юлман, 
Хӑрса типнӗ майӗпен.

Ҫунса кайман! — хӑрса типнӗ 
Кӗркуннехи чечек пек,
Ҫунса кайман! — хӑрса типнӗ 
Сивӗ тытнӑ йывӑҫ пек.

Ӳкнӗ хӑрӑк мар-и вӗсем? — 
Типшӗннӗ сӑмахусем.
Ҫӗрнӗ ҫулҫӑ мар-и вӗсем? — 
Сан ҫырури йӗркесем.



2
Эпӗ сана чӑрмантарас теместӗп, 
Шӑнкӑравсем туса чӗвӗлтетместӗп. 
Чӗвӗлтетес килсен те, именетӗп,
Туятӑп, эп сана килӗштеретӗп.

Тен ӗненес? — чӗрем юрланине,
Юн пӗрчисем шуса ташланине,
Чунӑм, чӗре савӑнӑҫне курса 
Йӑлтӑртатса кулса савӑннине...

Тен ӗненес? Епле ӗненес мар? —
Ӑшра пушар та мар, кӑвайт та мар.
Чуна ӑшӑтакан таса хӑват 
Ҫӑка чечекӗн ҫеҫкине сарать.

Чечекӗпе пыл хурчӗ киленет,
Сасси — сӑрнай сассийӗн илтӗнет.
Чечекӗ — эпӗ пек, пыл хурчӗ — эсӗ пек, 
Иксӗмӗре пӗрле — илпеклӗ пек...

3
Икӗ ҫынна танлаштаратӑп,
Тан тӑратаймӑп, ӑнланатӑп,
Тан тӑратма май ҫук, куратӑп,
Иккӗшӗнчен — пӗрне суйлатӑп.

Пӗрне — кампа хаваслӑ, ҫӑмӑл,
Кампа ҫуталчӗ тӗксӗм кӑмӑл.
Кампа эп ирӗклӗ сӗреплӗ,
Кампа — хугшӑнусем хисеплӗ.

104 ^   (Збатлаш оЛ самат
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Икӗ ҫынна танлаштаратӑп, 
Иккӗшӗнчен пӗрне суйлатӑп. 
Теприйӗ ҫӗтрӗ тӗппипе — 
Пӑхӑнтарасшӑн пулнипе.

Чуна савӑнтарас килетчӗ, 
Савӑнтарма ҫукки — синкекчӗ. 
Чун тӑвӑнатчӗ, кӳлешетчӗ, 
Ҫавна та эп, телей тесеччӗ.

Эп ун ҫинчен — пуҫа ватса, 
Самай сӑмах-юмах вылятнӑ, 
Чӗре лаҫҫин кӑварӗнче 
Асаплӑ юрӑсем шӑратнӑ...

Эп ҫуннӑ, тӗлкӗшнӗ, аташнӑ, 
Пӑчӑхнӑ, тӳснӗ, муталашнӑ. 
Халь, ӑшӑмра — тӳлек ҫанталӑк, 
Тек утас марччӗ тӑйлӑк-тайлӑк.

17.04.08.
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АВТАН

Автан валли — чӑххи:
Сарри, хури те чӑпарри — 
Тӑван картиш тулли.

Кил карти урлӑ, кӳршӗре, 
Хӑмӑр чӑхсем сӗре хивре:
Ун умӗнче кӑтиклатма 
Чупса тухаҫҫӗ урама,
Пахча хыҫне те йыхӑраҫҫӗ, 
Йӑнкӑртатса — каҫсах каяҫҫӗ.

Пӗсехине сулла-сулла 
Чӑх-чӑхлатсах кулать автан,
Ара, пӑхсассӑн тавралла 
Чӑхсем — хӗрарӑмпа пӗртан. 
Хӑнӑхнӑ майӑн, чуххӑмла, 
Автан таптать кашни чӑхха.

18.04.08.

КЕТНИ

Ак, тепӗр кун та иртрӗ,
Каҫ та пулчӗ.
Асра — сана кӗтни,
Пӗр ҫавӑ юлчӗ.

Ыран сас парӑн-ши?
Кӳреннине ҫӗнме пултарӑн-ши? 
Эп кӳренни
Сана шиклентермест пулас, 
Епле-ши хӑтӑлас санран, 
Епле-ши ҫӑлӑнас?..



сЛнине саЗмасан..._______________ ^ Ю?

Шухӑшӑмсем ҫаран ути 
Пулнӑ пулсан? —
Ҫулса пӑрахӑтгӑм...
Шухӑшӑмсем — ҫумҫам 
Пулнӑ пулсан? —
Тӑпӑлтарса кӑларӑттӑм...

Шухӑшӑмсем — алӑ тивмен, 
Куҫӑм курман ҫӗрте аталанаҫҫӗ...

24.04.08.

ТАЛӐК

Талӑк — хӑвӑрт иртет.
Икӗ талӑк пӗрле 
Ҫурҫӗрте тӗл пулаҫҫӗ,
Иртнӗ талӑк — иртнишӗн,
Килнӗ талӑк — килнишӗн 
Ҫурҫӗре тав тӑваҫҫӗ...
Кунӗпе, ҫӗрӗпе мӗн пулса иртессе 
Талӑк хӑй те пӗлмест,
Ҫурҫӗр мӗн хушнине 
Пурнӑҫлать, сивлемест...

Кун — этем евӗрлех,
Ҫутӑпа тӗттӗмре ҫаврӑнать... 
Талӑкран талӑка таврӑнать...

Ҫын шӑпи —
Ҫӗр ҫинчи сывлӑша уҫлама,
Ҫӗр пулма...
Чун явапӗ: кайсан — таврӑнма, 
Пурнӑҫа тултарма...

27.04.08.
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САНА МАНСА КАЯС...

Сана манса каяс, манса каяс шутпа 
Иртӗхсе кайнӑ шухӑ туйӑма 
Пӗрре те шеллемесӗр, тарӑхса, 
Ислетрӗм йӗплӗ-шӑртлӑ сӑмахпа.

Аркатаймарӑм, савӑк сӑнарсем 
Пулчӗҫ те тӑчӗҫ — савӑк сӑвӑсем. 
Аркатаймарӑм, савӑк кӗвӗсем 
Пулчӗҫ те тӑчӗҫ — савӑк юрӑсем.

Туйӑм хӑйне прахӑҫлама памарӗ, 
Сутӑнчӑк мар вӑл, парӑнмарӗ,
Чура та мар вӑл, пӑхӑнмарӗ,
Тӗреклӗ пулчӗ, арканмарӗ.

Асамлӑ туйӑм кӳрекен асапӑма 
Текех тивместӗп,
Ятламас, кӳрентерместӗп.

04.05.08.



АТӐЛ ЛЕШ ЕНЧЕ

Шӑнкӑравласа — чӗннӗех пулсан,
Курассу килни — чӑнласах пулсан?
Атӑл леш енне — вӗҫсе каҫӑтгӑм, 
Кӑвакарчӑнӑн — кӑвӑлтатӑттӑм.

Атӑл шывӗ пек — шавлӑ шухӑшсем 
Канӑҫ тупайми — пуҫ тавра кусаҫ.
Атӑл ҫийӗнчи — шурӑ пӗлӗтсем 
Емӗт картине — салатса яраҫ.

Атӑл леш енне — хырлӑх вӑрманне 
Вӗҫнӗччӗ вӗсем — ҫитнӗччӗ вӗсем...
Сӳнӗр, тусӑмсем — сикӗр Атӑла,
Пӗтӗр, айвансем — путӑр авӑра...

Атӑл леш енне — чӗнекен те ҫук,
Атӑл леш енче — кӗтекен те ҫук,
Атӑл леш енче — тусӑм — хӑнара,
Атӑл ку енче — хум сасси кӑна.

11.05.08.
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ПУҪ

Кунсеренех — усал хыпар,
Ырӑ хыпар сахал-им?
Кам лӗхлетсе кулать ҫынран,
Усал Чике сухал-им?

Пулнӑ вӗт-ха пӑхаттирсем,
Усалсене ҫӗнтернӗ.
Ӑс-тӑнӗпе, ӗҫ-пуҫӗпе 
Этем мӗн-ма вӗтелнӗ?

Ырӑ юмах — тӑна кӗме,
Танлаштарса ӑсланма.
Мӗн-ма ҫынна тивӗҫтерет 
Путишленсе пурӑнма?

Тӑмран тунӑ тӑмпуҫ эпир,
Пире нумай кирлӗ-им?
Шӑмшак — шӑк-шак, чӗлхе — мӑк-мак, 
Этем тӗнчи чирлӗ-им?

Тӑмран! — шӑмпуҫ пулса тӑнӑ 
Пуҫ купташки тавралла 
Чӑпар хыпар пулкки асать 
Выля-выля вӑрҫӑлла...

15.05.08.
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МӖНПЕ ЮЛТӐМ?

Ӑнкармастӑп-ши кӑштах, 
Тен, чӑнах та эп ухмах?
Емӗр кӗтнӗ виҫ сӑмах —
Кив яшкари кив ҫӑмах...

Емӗр кӗтнӗ виҫ сӑмах — 
Ҫулҫине ҫурман ҫурхах... 
Емӗр кӗтнӗ виҫ сӑмах — 
Ҫитӗнсе ҫитмен ахах...

Ма каларӑн, ма тӑнларӑм? 
Ӗмӗр кӗтнӗ пулӑттӑм,
Кӗтсе, шанса пурӑннипе 
Телейлӗрех пулӑтгӑм.

Илтсе куртӑм! Мӗнпе юлтӑм? 
Юлтӑм — илтсе юлнипе. 
Илтсе куртӑм! Мӗнпе юлтӑм? 
Татах илтес килнипе...

17.05.08.
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МУСКАВРА ПУРӐНАКАН ЧӐВАШСЕНЕ 
АКАТУЙРА САЛАМЛАНИ

Мускав чӑвашӗсем, мӗнле пурнатӑр? 
Кунҫулӑр чиперех-и чуптарать. 
Мускав чӑвашӗсем, мӗнле пурнатӑр? ■ 
Шур Шупашкар сире салам ярать.

Саламӗ — чӗнкӗлти кӗсле кӗввиллӗ, 
Ҫӗмӗрт, пилеш, паланӑн сапакиллӗ, 
Ырӑ та ӑшӑ туйӑмран — хӗрӳллӗ, 
Кӑмӑлӑрсем пулинччӗ — ҫӗкленӳллӗ.

Чӑваш эреш-мерешӗ — куҫ тулли, 
Чӑваш ташши-юррийӗ — чун тулли 
Пулинччӗ яланах — чӑваш валли, 
Пулинччӗ яланах — туссем валли.

Чунтан-вартан савнатпӑр, тӑвансем, 
Хурӑнташсем, тус-пӗлӗш, хӑнасем. 
Аван-и? Аванах пулсан — аван, 
Тавсси сана! — асран кайми тӑван.

21.05.08.

'(шат
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ТӐВАН КАНАШ РАЙОНӖНЧИ 
АКАТУЙРА КАЛАНӐ САЛАМ

Канаш — ман савнӑ енӗм, чечеклен, 
Канаш — ман хаклӑ енӗм, тӗреклен. 
Кайри Ӑнтавӑш ялӗ — тӑван ялӑм,
Унта тӗвленнӗ манӑн ӑрӑскалӑм.

Ӳнерҫӗ — Миттовпа, Ефимов — поэтпа, 
Терентьев Николай драматургпа, 
Мӑнаҫланать матгур Канаш таврашӗ, 
Хӳхӗмленсе ӳсет Канаш малашӗ.

Паллӑ, ӗҫчен ентеш татах нумай 
Вӗсен ятне паян калать сӑрнай.
Юрлаҫҫӗ Канаш ен шӑпчӑкӗсем,
Янраҫҫӗ купӑссем те шӑхличсем.

Пушкӑртстанри Слакпуҫӗнче ҫуралнӑ 
«Нарспи» ҫырса хӑварнӑ Иванов — 
Йӑх-рачӗ тухнӑ теҫҫӗ Канаш ен 
Ҫӗрӗ ҫинче вырнаҫнӑ Пайкилтрен.

Апла пулсан вара,Чӑваш ҫӗршывӗ 
Канаш ҫӗрне татах та пуҫне тайӗ, 
Ивановпа Ухсайӑмӑр тавра та 
Тӑванлӑхпа ентешлӗх карталанӗ.

Июнь, 2008.
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Ма пӗлмес-ши ҫилленме,
Ма пӗлмес хӳтӗленме? 
Иртӗхеҫҫӗ, шеллемеҫҫӗ, 
Хатӗрленнӗ — тӳпкеме.

Эх, сӗкесшӗн, лектересшӗн 
Кӑкӑртан та ҫурӑмран, 
Сурчӑкпа та сирпӗтесшӗн 
Тӗлме-тӗллӗн — куҫӑмран.

Йӗрӗнеп, ӑша илместӗп 
Йӗксӗксен сӗлекине,
Суккӑр мар, пуҫа чикместӗп 
Куштансен сӗрекине.

13.06.08.

Ҫӗрӗпе лӳшкерӗ ҫумӑр, ҫӗрӗпе,
Ҫӗр шӑварӑнчӗ ун сиплӗ шывӗпе.

Аслати калать: «Тӑраниччен,
Еҫ те ӗҫ паян ир пуличчен. 
Йывӑҫ-курӑку ешертӗр, эпӗ — тимлӗ, 
Лартнӑ ҫимӗҫ пиҫтӗр имлӗ-симлӗ...».

Ҫиҫӗм ҫиҫкӗнет, Шевле кулать, 
Лӑпкӑн, Аслати кӑлтӑртатать.
Ҫӗр йӑшӑлтатни, кӑшӑртатни — 
Ҫӗрпеле Тӳпе пӑшӑлтатни...

23.06.08.
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ҪЫРЛАРА

Йӑлкӑшакан чечексем: 
Хӗрлисем те шуррисем, 
Кӑваккисем, саррисем — 
Вӑййа тухнӑ яш-кӗрӗмӗн 
Авкаланса ташлаҫҫӗ... 
Ҫилсем шӑпӑр калаҫҫӗ...

Юманӗсем, ҫӑкисем, 
Пилешсемпе хурӑнсем, 
Ҫӳллӗ, лутра йывӑҫсем — 
Ҫулҫисемпе ҫатлатгарса 
Вирӗ такмак ҫапаҫҫӗ... 
Ҫилсем кӗсле калаҫҫӗ...

Хӗрлӗ питлӗ ҫырлине 
Юрла-юрла пуҫтартӑм, 
Тулӑх вӑрман ҫимӗҫне 
Ӑш каниччен тутантӑм.

Шӑпӑрне те итлерӗм, 
Кӗслине те тимлерӗм, 
Ярӑм-ярӑм кӗввисенчен 
Сурпан тӗрри тӗрлерӗм.

23.06.08.



ТУЙӐМ...

Туйӑм ҫӑлкуҫӗ хавшаса пырать.
Епле шарлатчӗ вӑл, епле шӑнкӑртататчӗ!
Кашни капланӑвӗ
Вӗр ҫӗнӗ кӗвӗ ӑсталатчӗ...

Туйӑм ҫаранӗ кушӑхса пырать.
Епле ҫиҫетчӗ вӑл, епле йӑлтӑртататчӗ!
Кашни хусканӑвӗ
Вӗр ҫӗнӗ ҫемӗ сапалатчӗ...

Туйӑм ҫӳпҫийӗ пушанса пырать.
Епле иленкӗччӗ, епле шӑнӑҫтаруллӑтчӗ, 
Кашни тӗрки, тӗрри —
Ӑшпи.тлӗ пурлӑхчӗ...

Хавшанӑ, кушӑхнӑ, пушаннӑ туйӑма 
Парнелесе пӗтертӗм тусӑма.
Ҫичӗ юта ӑсанчӗ, ют ҫӗрте,
Тӑван ҫӗртен ан ютшӑнтӑртесе...

оз.тт.
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Ҫбнӗ Шупашкарти ҫыравҫӑсем «50x50» кбнеке хаклавӗнче. 
С.Асамат — сылтӑмран 2-мӗшӗ. 2010 ҫ.

Ю.Жуков, С.Асамат, М.Краснов, В.Сапожников. 
«Кӗмӗл сасӑ — 12» эстрада юрӑҫисен конкурсӗнче, 2011 ҫ.
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УЙЛАРӐМ

Вӗҫме пӗлнӗ пулсассӑнах 
Вӗҫӗм-вӗҫӗм вӗҫӗттӗм,
Ҫитсе курас килнӗ ҫӗре 
Ыткӑнайса ҫитӗтгӗм.

Сарӑ-сарӑ шухӑшсем 
Сарӑ улман пиҫеҫҫӗ, 
Шурӑ-шурӑ ӗмӗтсем 
Шурӑ юрӑн ҫиҫеҫҫӗ.

Сарӑ улӑх варрипе 
Саркаланса ҫӳрейрӗм,
Шурӑ юрсем ҫийӗпе 
Шур пӑланӑн ишейрӗм.

Сар ачапа калаҫма 
Сарӑ сӑмах шырарӑм, 
Ассӑн-ассӑн сывласа 
Уйларӑм та уйларӑм...

Сарӑ ача куҫӗнче 
Юрларӑм та ташларӑм, 
Саваканӑм ҫумӗнче 
Ешеннине туймарӑм...

15.02.09.



120 ц ________________  (З^етлатОЛсссшат

ЧӐВАШ НАЦИ КОНГРЕСӖН ЛАРӐВӖ 
ИРТНӖ ХЫҪҪӐН КИЛНӖ ШУХӐШ

Хисеплӗ тусӑмсем, ентешӗмсем,
Чӑваш пулса ҫуралнӑ этемсем,
Эпир — Ҫӗр чӑмӑрӗн пӗр шӑнӑрӗ,
Эпир — Ҫӗр чӑмӑрӗн пӗр кӑшӑлӗ.

Пӗр кӑшӑл-ҫыхӑ — капӑр чечексем, 
Чечек ҫине анаҫ пыл хурчӗсем,
Пыл хурчӗсем — чӑваш хӗр-ывӑльсем, 
Чӑваш ӗҫне-хӗлне тӑсакансем.
Йывӑҫӗ ҫирӗп пултӑр! Пӗр пулар-и? 
Ҫимӗҫӗ тутӑ пултӑр! Тӑрӑшар-и?

Шӑнӑр вӑйне кисрентерес шутпа 
Ан аппаланӑр халӗ, хӑшӗсем.
Кӑшӑл тӗсне тӗксӗмлетес шутпа 
Ан чармакланӑр халӗ, айвансем.
Пыл хурчӗсем чӑн чӑвашла нӑрласшӑн, 
Вӗсем ҫӑра, пехетлӗ сим пухасшӑн.
Мӗн пулӗ-ши эпир тӳнес пулсан,
Мӗн тӑвӗҫ-ши эпир типсе ларсан?

Ама-Ҫӗршыв амаланма мансан, 
Имшерленсе, ырханланса кайсан, 
Чӑваш хӑй чӗлхипе калаҫмасан,
Чӑваш хӑй юррине юрламасан,
Чӑваш хӑй ташшине ташламасан, 
Чӑваш хӑй тӗррине тӑваймасан,
Чӑваш хӑй сӑмахне калаймасан,
Чӑваш хӑй ҫӑкӑрне касаймасан,
Чӑваш хӑй Ҫӗршывне упраймасан — 
Вара, тек ҫуккӑ эпӗр Ҫӗр ҫинче...



Вара юлмастпӑр эпир Ҫӗр ҫинче...
Юлатпӑр вилнӗ халӑх ыгутӗнче...

А-ай, йӗрсе ярӗҫ янкӑр юрӑсе-ем...
Такӑнса ӳкӗҫ шухӑ ташӑсем...
Ҫӗтӗлсе кайӗҫ капӑр тӗрӗсе-ем...
Илтӗнми пулӗҫ савӑк сӑвӑсе-ем...
Саланса кайӗҫ хаклӑ сӑмахсе-ем...
Ишӗлсе анӗҫ юмлӑ юпасе-ем...
Тӗпренсе пӗтӗҫ ҫӑкӑр чӗллисе-ем...
Чӗтренсе илӗҫ Улӑп тӑприсе-ем...

Шӑнкӑр кӑна та шӑнкӑр ҫӑлкуҫсем — 
Чӑваш Ҫӗршывӗн кӗмӗл кӗслисем 
Пирӗн кӗвве астӑвӗҫ-ши вӗсем?
«Ӑҫта, ма курӑнмаҫҫӗ чӑвашсем?» —
Тесе шырайӗҫ-ши пире ҫилсем?
Эпир лартса хӑварнӑ вӑрмансем 
Пирӗн сасса упрайӗҫ-ши вӗсем?

Хамӑра хамӑр пӑчланса ларсан,
Хамӑра хамӑр путланса ларсан —
Тыр-пул лартса ӳстернӗ уй-хирсем 
Пулӗҫ Чӑвашӑн вилӗм тӑприсем.
Чашкӑрса ларӗ мӑянпа пиҫен,
Чалӑшшӑн кулӗ пирӗнтен вӗлтрен.

Чӑваш пулса ҫуралнӑ этемсем!
Халӑх Чӗри ан чарӑнтӑр тесен,
Тапас хӑватлӑн! — тӗпсӗр Тымартан, 
Яваплӑ, ҫирӗп, ҫӳллӗ кӑмӑлтан.
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СЫВЛӐМ

Курӑк ҫинчи сывлӑмра 
Кӑмӑл ҫӑвӑнать,
Шӑрҫаланнӑ улӑхра 
Туйӑм сас парать.

Сывлӑмӗ — ӳкмессерен 
Кӗмӗлне сапать,
Улӑх тӑрӑх чӑнкӑрти 
Кӗвӗ янӑрать.

Пур тухьяллӑ туйӑмсем,
Пур хушпуллисем,
Пур кӗрен масмаклисем,
Пур — сурпанлисем.

Яркӑчлӑ, саппунлӑ тум 
Аркисем шӑрҫаллӑ,
Ҫум ҫакки эрешӗсем 
Хумлӑ шӑтӑклаллӑ.

Кӑмӑл-туйӑм таппине 
Сӑнаса килентӗм,
Шур тӗтре шупӑрӗпе 
Витӗнсе нӳрлентӗм.

________________________ (ЗбемлашОЛсамаж

24.03.09.
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КӖПЕР УРЛӐ

Кашнинчех ҫапла: «Юлашки хуг» — 
Тетӗп те, каятӑп хӑнана,
Картнӑ вӑхӑта ҫитме васкатӑп,
Тусӑм кӗтекен ресторана.

Сӑнӑмпа ӑмӑрланса лармастӑп, 
Юмахла, шӳтле, юптар — чармастӑп. 
Анратмастӑн тек, амантаймастӑн, 
Тивейместӗн тек, амаклаймастӑн.

Шурлӑх ҫӑтнӑ пирӗн ҫӑлкуҫа,
Вӗтлӗх пуснӑ пирӗн улӑха —
Ку тӑрук та, ӑнсӑртран та мар, 
Пирӗн тимсӗрлӗх, чӑнне калар.

Кӗпер урлӑ курнӑҫатпӑр мар-и,
Кӗпер урлӑ калаҫатпӑр мар-и? 
Чанклатать шаккашнӑ кӗленче... 
Сӗтел урлӑ — икӗ ют тӗнче.

25.03.09.



ссшат

АКАТУЙ СӐВВИСЕМ

1
Чӑвашсем, мӗн авалтан, 
Сӑра тума юратнӑ, 
Хӑна-вӗрле пуҫтарса 
Хӑна юрри шӑратнӑ.

Хӑна юрри шӑратса 
Чунӗсене йӑпатнӑ,
Юрласа та ташласа 
Кӑмӑльсене ҫутатнӑ.

2
Ака-суха иртсе кайрӗ, 
Акатуйне ирттерес,
Ҫӗрпе Тӳпе килӗштерчӗҫ, 
Туй туса пӗрлештерес.

Акнӑ тырри калчалантӑр, 
Калча пуҫӗ чӑмӑрлантӑр, 
Тырри-ырри шӑркалантӑр, 
Пӗрчи-мӗрчи самӑрлантӑр. 
Ҫумӑр тӑтӑр шӑварса, 
Хӗвел тӑтӑр ӑшӑтса.

Ҫӗр-Аннемӗр, тав сана, 
Тӳпе-Атте, тав сана. 
Ҫухапуҫӗ, тав сана, 
Хресчен алли, тав сана, 
Ҫутӑ Тӗнче, хура тӑпра, 
Ҫутҫанталӑк, тав сана.
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«КӖРЕН ПАРӐС» ТУСЛӐХПА ТӐВАНЛӐХ 
ЛАГЕРЬТЕ КАНАКАНСЕНЕ

Раҫҫейри тӗрлӗ регионсенчен Чӑваш 
Республикинчи "Кӗрен парӑс" ҫуллахи кану 
лагерьне пухӑннӑ чӑваш ачисене саламлани

«Кӗрен парӑс» лагере пухӑннисем, 
Саламлатӑп эп сире, мӑнукӑмсем.
Эп кӑна-и? Чӑваш ҫӗрӗ саламлать,
Вӑл сире ӑшпиллӗн хӑналать.

Тӑванпа тӑванлашсан тӑван,
Питӗ лайӑх, ҫав тери аван.
Ҫулсерен сума суса чӗнетпӗр,
Ҫулсерен сума суса кӗтетпӗр.

Хӑть арҫын ача, хӑть хӗрача,
Ҫӳлелле туртӑнакан калча,
Чӑваш халӑхӗ сире савать,
Чӑваш халӑхӗ сире шанать.

Хаклӑях чӗлхемӗр — чӑн тупра,
Хамӑрн кулленхи калаҫура,
Тӗлӗнтермӗш сӑвӑ-юрӑра,
Чӗрере, ӗҫре, юнра, чунра.

«Кӗрен парӑс» лагерь сӑпкинче 
Хӑвӑрт иртсе кайӗҫ вӑхӑтсем.
Ҫакӑнта халь, лагерьте чухне 
Туслӑн ҫыхӑр туслӑх кӗлтисем.

26.06.09.
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АСЛӐ ПӐЛХАР КӖВВИСЕМ
4 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ухинккельти кинемисем 
Виҫӗ саспа юрлаҫҫӗ.
Селӗм кӗвве Ҫарӑмсанӑн 
Таврийӗсем тӑнлаҫҫӗ.

Ухинккельти кинемисем 
Ҫавра тӑрса юрлаҫҫӗ, 
Иӑпӑр-йӑпӑр куҫҫульсене 
Ал тупаньпе шӑлаҫҫӗ.

Ухинккелӗн улӑхӗсем 
Ҫӑра, вӑрӑм курӑклӑ. 
Кинемисен юррийӗсем 
Макӑртмалла хурлӑхлӑ.

Урам тӑрӑх ян-ян кӗвӗ 
Аяккалла сарӑлать,
Сӗм авалхи юрӑсенчи 
Сӗм аваллӑх курӑнать.

Елӗк вӑййа тухнийӗсем 
Халь те асра тӑраҫҫӗ, 
Хутран-ситрен пуҫтарӑнсан 
Ӑшран тапса тухаҫҫӗ.

Ӑш варринчи ӑшӑ кӳлӗ 
Чӳхенет те чӳхенет.
Ӑшчик хыппи — тан таппийӗн 
Пӗрӗхет те пӗрӗхет.



Кинемисен мӑшӑрӗсем 
Ҫӑва айне ӑсаннӑ,
Асап-нуша кӗселӗпе 
Мӑй тӑранах тӑраннӑ.

Вил тӑприйӗ ҫине лартнӑ 
Чул юпасем тавралла 
Тӗрлӗ тӗслӗ чечек ӳсет 
Пуҫне ҫӗрелле тайса.

Вӑрманӗсем, сӑрт хӗррипе 
Кӑшӑлтатса лараҫҫӗ,
Кӑтра вӑрман калаҫнине 
Шурӑ чулсем тӑнлаҫҫӗ.

Кӑлкан курӑк ҫил еккипе 
Тайӑлатьте карӑнать...
Тапса сикнӗ тур лашисен 
Кӗтӗвӗ пек туйӑнать.

2
Ентӗ, вӑхӑт чупать пулӗ,
Ентӗ, вӑхӑт юртать пуль.
Утма, чупма пӗлекене 
Ҫунатне те панӑ пуль.

Дҫта — тӳрӗ, ӑҫта — кукӑр,
Яка, тикӗс ҫул сахал.
Вӑхӑт ҫамрӑк-и е ватӑ,
Ун ӗҫлес пулать кал-кал.
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Тарантаса ҫуммӑн ларнӑ: 
Ӗнер, Паян, Ыран-а — 
Ӑйӑр, кӑйкӑр, тимӗр шапа 
Туртиш тӑвать пулмалла.

Пӗри туртса ывӑнсассӑн 
Тепри мӗкӗрленет пуль, 
Черетленсе вӗҫни, чупни, 
Мӗшӗлтетни — ҫавӑ пуль.

Вӑхӑт варри-айккипеле 
Ҫӗр ҫыннисем тӑраҫҫӗ, 
Вӑхӑт умне чӗркуҫленсе 
Вӑрӑм ӗмӗр ыйтаҫҫӗ.

Эй, мӑнтарӑн этемӗсем 
Пурте нумай пурнасшӑн, 
Пурнӑҫ пушши-нухайккине 
Татах нумай чӑтасшӑн.

3
Чӑваш Майна улӑхӗнче 
Мӑшӑр карӑш авӑтать,
Улӑх тӑрӑх — ҫава касси 
Харӑс-ярӑс чашлатать.

Чӑваш Майна урамӗнче 
Хур-кӑвакал какалать, 
Ача-пӑча, Ҫарӑмсанра 
Шыва кӗрет, ҫуйӑхать.
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Чӑваш Майна ял халӑхӗ 
Каҫпа клуба туртӑнчӗ, 
Шупашкартан килнисемпе 
Курнӑҫмашкӑн пухӑнчӗ.

Юрӑҫ, сӑвӑҫ, вӑйӑҫ сасси 
Шӑнкӑравӑн туйӑнчӗҫ, 
Итлекенсен кӑмӑлӗсем 
Мӑкӑнь ҫеҫкин ҫурӑлчӗҫ.

«Шуҫӑм» ушкӑн шӑпчӑкӗсем 
Сӗре хитре юрларӗҫ,
Кӗмӗл тумлӑ ҫи-пуҫӗсем 
Чӑнкӑртатса янрарӗҫ.

Чӑн чӑвашла калаҫаҫҫӗ 
Чӑваш Майна ҫыннисем,
Тен, кӑштикках пулӑшать пуль 
Эпӗр килсе кайнисем.

4
Пӗлӗт, Чӗмпӗр ҫийӗнче 
Куҫҫуль тӑкса макӑрнӑ,
Йывӑҫ айне тӑнӑ арҫын 
Ҫав ҫумӑртан пытаннӑ.

Пӗлӗт, Чӗмпӗр ҫийӗнче 
Ҫичӗ пичке пушатнӑ,
Тепӗр ҫичӗ пичкине 
Пӑлхаралла ӑсатнӑ.
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Кӑнна Кушки, Ухинккель, 
Чӑваш Майна, Сиктӗрме 
Ялӗсене шӑварнӑ, 
Тавраллипех ҫаврӑннӑ.

Ӗшел, Сӑвар ҫӗрӗсен 
Улӑх сӑнӗ ҫуталнӑ,
Пӳлер тӑвне хӑпармалли 
Картлашкасем тасалнӑ.

Сиплӗ ҫӑлкуҫ шывӗпеле 
Пӗр хӗрарӑм ҫӑвӑннӑ,
Ывӑҫ тулли кӗмӗл шывӗ 
Тӳпенелле вӑркӑннӑ:

«Пӗр ывӑҫӗ — атте-аннем, 
Тепри — ҫемье ячӗпе, 
Виҫҫӗмӗшӗ — тусӑм, саншӑн, 
Пирӗн туслӑх ячӗпе».

Тумлисене хӗвел шевли 
Чуппа тума ӗлкӗрнӗ.
Ҫиҫсе илнӗ туйӑм ӑрши 
Ҫил ытамне вирхӗннӗ.

Пӳлер енчен Чӗмпӗрелле 
Ӑшӑ варкӑш вӑркӑннӑ,
Кӑра ҫилсем муталакан 
Арҫын ӑшне ыткӑннӑ.

09.07.09.



ХАЛАЛ

Чӑваш ҫамрӑкӗсен «Сӑвар» пӗрлешӗвӗн ертӳҫи 
О.М.Цыпленков йӗркеленӗ чунҫӳреве хутшӑннӑ 33 чӑваш

Пушкӑртрн Силпи Я.1 вырӑнӗнче 
лартнӑ Юпа никӗсне хурса хӑварнӑ сӑмах

Аслӑ Силпи ялӗнче 
Асӑм юпи лартатпӑр,
Аслӑ чӑваш халӑхне 
Пуҫӑмӑра таятпӑр.

Уйлатӑр-и чӑвашла,
Юрлатӑр-и чӑвашла,
Ташлатӑр-и чӑвашла,
Пурнатӑр-и чӑвашла?

Турӑ пире ӑс панӑ,
Эпир сире пил панӑ:
Чунӑмӑрсен ӑшшине,
Чӗремӗрсен таппине.

Асар-писер вӑхӑтсем 
Пире самай тустарнӑ,
Ҫӗр-Анне, Тӳпе-Атте 
Пире пӑхса упранӑ.

Упрантӑмӑр, пурнатпӑр,
Кӑкӑр туллин сывлатпӑр,
Хамӑр ҫулпа такӑнмасӑр 
Хавхапанса утатпӑр.
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Чӑваш ачи-пӑчисем,
Пирӗн хыҫран килнисем,
Юрлӑ-варлӑ пурӑнӑр,
Улӑп евӗр курӑнӑр.

Атӑл, Сӗве шывӗсем,
Шӑнкӑр кӑна ҫӑлкуҫсем 
Чӑваш юрри юрласа 
Юхтӑринччӗҫ шарласа.

Улӑхсемпе вӑрмансем,
Сад пахчинчи йывӑҫсем 
Ҫулҫисене ҫуптарса 
Тӑтӑринччӗҫ ташласа.

Чӑваш чӗлхи, сӑмахӗ —
Чун-чӗре ытарлӑхӗ,
Шӑнӑрланнӑ ӑрӑскал,
Пулӑр яланах кал-кал.

Ҫӗр-Анне пуянлӑхӗ —
Пурӑн, чӑваш халӑхӗ.

09.07.09.
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выляв
3 сйвӑ ярӑмӗ

1
Шухӑшламастӑп, пач! та асилместӗп, 
Чӗнмесӗрех килетӗн тӗлӗке.
Темскер ыйтса пӗлесшӗн, калаҫасшӑн,
Ман пулхатас килмест иртнисене.

Эпир телей-ши, е асап чӗртни — 
Ҫунни-ӗнни авал, вӑл ӗлӗк пулнӑ,
Пӗр тапхӑр — тупӑнни, тепре — ҫӗтни,
Тем ҫитменнийӗ, асӑм пулса юлнӑ.

Тӗл пулнӑ — лайӑх, уйрӑлнӑ — аван,
Эп кулянмастӑп, эс те ан кулян.

2
Эс ванчӑк тӗкӗре ҫыпӑҫтарасшӑн,
Эс татӑлнӑ ҫипе ҫыхӑнтарасшӑн,
Эс сӳннӗ кӑмрӑка чӗртсе пӑхасшӑн.
Ан аппалан, ан чӑрмантар тархасшӑн.

Ан аппалан, эп канлӗхе упратӑп,
Ан чӑрмантар, эп лӑпкӑ пурӑнатӑп,
Текех мана эс пӗртте кирлӗ мар,
Вылянчӑк шухӑшна шыва путар.

Шыва путар, пӑчлантӑр, ан тухайтӑр,
Шыва путар, ан асӑхтӑр, шӑплантӑр. 
Тунсӑхӑма эп — авӑрта пытартӑм,
Ҫӳлтен, катрам чулпа витсе хӑвартӑм.

(4Ц/̂ п сЛнине сЛмаеан..._______________________ 133



(Зет лат О Л ссамат

Илтесчӗ санӑн, шыв епле шавларӗ, 
Хумӗсемпе кӗрслетгерсе карларӗ, 
Ҫыран хӗррийӗ, ишӗлсе анса 
Ҫав вырӑна чечексемпе хупларӗ.

Ниме тӑман леш тӗкӗр ванчӑкне,
Леш татӑк-кӗсӗк ҫипӗн ҫӑмхине,
Ҫунса хуралнӑ туйӑм кӑмрӑкне 
Эп хурса ятӑм тунсӑх кӗсьине.

3
Ҫуралнӑ кун эс пултӑн аякра,
Ҫапла эп саламларӑм ҫырура:
«Сывлӑх, телей сунатӑп, пурнӑҫра — 
Ярӑн татуллӑ, пыллӑ ырлӑхра».

Эс хуравларӑн: «Мӗншӗн юрату 
Сунмастӑн эс мана, лартап ыйту».
Эп хушса ятӑм: «Юрату сунатӑп».
Эсӗ манран: «Мӗнле?» — татах вулатӑп. 
«Телейлӗ» — тетӗп, эс мана: «Кампа?», 
Татах та йӗкӗлтетӗн сӑмахпа.
«Юрат, кама пултарӑн юратма,
Еҫе те ҫемйӳне, ҫанталӑка,
Вӗсем сана ытарайми юратчӗр,
Вӑртгӑн савакансем те ан сайралччӗр».

Ӑнлантӑн, телефонӑм янрамарӗ,
Текех камит вылятасси пулмарӗ.

20.07.09.
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КӖРЕН ШУҪӐМ ЙӐЛТӐРККИ
3 сӑвӑ

1
Шур пӗркенчӗкӗм ҫинче — 
Сывлӑм шывӗн чӑлтӑркки. 
Шур пӗркенчӗкӗм ҫинче — 
Шуҫӑм хӗмӗн йӑлтӑркки.

Эс килсессӗнех, ӑна 
Сарса хурӑп сан умна,
Эс ларсассӑнах канма 
Эп вырнаҫӑп сан ҫумна.

Чӗвӗл-чӗвӗл чӗвӗлтетӗп — 
Сӑрапа симпыл ӗҫтерӗп, 
Пӑрчӑканӑн вӗшӗлтетӗп — 
Кукӑльпа шӑртган ҫитерӗп.

Анлӑ кӑкӑру ҫине 
Эс мана туртса илсессӗн, 
Антӑхса, ҫӑтса ярассӑн 
Чуп тумашкӑн пикенсессӗн

Ҫутӑ сывлӑм чӑлтӑрккийӗн 
Вӗлтӗртетсе вӗҫӗпӗр,
Кӗрен шуҫӑм йӑлтӑрккийӗн 
Кӗренленсе ҫиҫӗпӗр...



2
Таканлӑ урхамах утланнӑ 
Йӗкӗт тӑрать укӑлчара.
Эп хатӗр, паҫӑрах тумланнӑ,
Анчах та куҫӑм — алчӑра.

Ман хӑвӑртрах тухас килет,
Ӑша иккӗленӳ силлет.
Ҫав йӗкӗте савас килет,
Куҫран — иккӗленӳ тӗллет.

Амаҫын пек, тен, ун хыҫне 
Ларас хӑюллӑн утланса,
Хӗрпике пек, тен, ун умне 
Ларас йӑвашшӑн йӑпшӑнса?..

3
Каччӑмҫӑм,
Эпӗ сана кӗтнӗ хӗр.
Хапӑл тӑватӑп, кӗр.

Тӗлме тӗл сывласси —
Тута купӑс кусси,
Сӗрме купӑс сасси...
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ТУЯ

Пур ҫӗрте те пӗрех, пур ҫӗрте те суя,
Пур ҫӗрте те этем алла тытнӑ туя:
Ҫапӑҫас шухӑшпа, хӳтӗлес шухӑшпа,
Таянас шухӑшпа, пурӑнас шухӑшпа.

Туяланнӑ ҫынсем хире-хирӗҫ тӑраҫҫӗ, 
Тискерленнӗ ҫынсем пӗр-пӗрне хӑмсараҫҫӗ, 
Кӑшкӑрса-ҫухӑрса ҫапӑҫу пуҫараҫҫӗ,
Тытӑҫу хирӗнче куҫсӑр-пуҫсӑр юлаҫҫӗ.

Тӑнкӑр-танкӑр ҫулпа таҫталла вирхӗнеҫҫӗ,
Кам туясӑр? — ҫавна тӳниччен ислетеҫҫӗ.
Хӑть тӑван, хӑть тӑшман, уйласа суйламаҫҫӗ, 
Ҫапӑҫма хӑнӑхса ӑс-пуҫне ҫухатаҫҫӗ.

Ачасем — туяпа лашалла выляшаҫҫӗ,
Ҫамрӑксем — туяпа лапталла ҫаптараҫҫӗ, 
Ватӑсем — туяна таянса угаслаҫҫӗ,
Этемсем — темӗн тӗрлӗ туя ӑсталаҫҫӗ.

Тимӗртен те туптаҫҫӗ, йывӑҫран та касаҫҫӗ, 
Кӗтесе пытараҫҫӗ, юнашар тӑратаҫҫӗ.
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02.08.09.



138 (ЗетлашОЛссамат

АК, ТЕПӖР КУН ТА ИРТСЕ КАЙРӖ
4 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ак, тепӗр кун та иртсе кайрӗ, 
Тӗттӗмленет те каҫ пулать.
Ыран ирпе мӗн улшӑнайӗ?
Емӗр пӗрпек иртсе пырать.

Ак, тепӗр кун та иртсе кайрӗ, 
Чатӑр ҫакаҫҫӗ ун ҫине.
Ыран ирпе мӗнле асилӗн,
Пач! таврӑнми ӗнерхине.

Пач! таврӑнми — ытла хӑрушӑ, 
Пач! таврӑнми — нихҫан-нихҫан. 
Ӑҫтан иртсе — ӑҫта каятӑн,
Иртсе кайса — чакса юлан.

Чакса юлнин саппунӗ нӳрлӗ,
Ӑна, тен, шуҫӑм типӗтет?
Ҫурҫӗр иртсен, ыранхи кун 
Хӑйне валли кӗпе тӗрлет.

Пирне, ҫипне кам хатӗрленӗ? — 
Шурӑ, хура е улача.
Кӗпи тӗсне кам тӗрӗсленӗ? — 
Мӗне пула, мӗне кура...



Уйӑх ҫутийӗнче пуҫлать те 
Хӑйӗн ӗҫне ӑшталанса,
Хӗвел тухсассӑн тӑхӑнать те,
Тӑрать ҫиҫсе е тӑвӑнса...

Ак, тепӗр кун та иртсе кайрӗ,
Хӗвеллӗ тумлӑ ҫутӑ кун.
Ҫумӑр ачи пӗр кас ташларӗ,
Ҫавах та хурлӑ манӑн чун.

Хурлӑхӗнчен ҫӑлма пулать-ши? —
Ман хутӗлес килет ӑна.
Мӗскер туса лӑплантарам-ши? — 
Ыйтатӑп: «Сул-хааллуна...».

Сылтӑмалла сулса ярсассӑн —
Пуш ӗмӗтрен пушанӗ-ши,
Сулахая сулса ярсассӑн —
Асапӗнчен тасалӗ-ши?

Хурлӑх карти чӑлпар! саланмӗ,
Карти — туратлӑ шӑтӑрнак,
Хурлӑх уххин йӗппи мӑкалмӗ,
Йӗппи — тирӗнекен чарак.

Ак, тепӗр кун та иртсе кайрӗ, 
Тӗттӗмленет те каҫ пулать.
Кун хыҫҫӑн кун, ҫӗр хыҫҫӑн ҫӗр,
Шутла та — чӗр, йӗрле те — чӗр...
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2
Эс — ӑшӑма лартса хӑварнӑ 
Тӗреклб чӳк юпи патне 
Ман чунӑм час-часах пырать,
Пырса тӑрать те, ҫупӑрлать.

Чун — пирӗн туслӑх ӗмӗрне 
Вӑрӑмлатмашкӑн тархаслать,
Вӑл пирӗн туслӑх кӗперне 
Ҫирӗплетме парне парать.

Эс вырнаҫтарнӑ чӳк юпи — 
Шанчӑкӑмсен туррин тӗревӗ, 
Емӗтӗмсен сенкер тӳпи — 
Кӑмӑлӑмсен туррин вӗҫевӗ.

Юпа ҫине чӳклесе ҫакнӑ 
Хутламлӑ кӗлӗсен ҫыххи —
Эс ункӑланӑ сисӗм витӗр 
Ҫӗкленнӗ сӑввӑмсен пуххи.

3
Сан туйӑму ҫухалнӑ, именетӗн, 
Ҫавӑнпала сӑмахлаймастӑн манпала. 
Ҫавӑнпала пуҫна пӗксе иртетӗн,
Ман куҫӑма курӑнмасла — куҫупала.

Кӗтетӗп кӳренмесӗр, йыхӑрмастӑп, 
Ыйтмастӑп таврӑнма, эс ан хӑра. 
Туртӑм-чӗкеҫӗн ҫунатне хуҫатӑп,
Тек вӗлкӗшсе ҫӳремӗ сан тавра.
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4
Алтӑр ҫӑлтӑр, тайӑлтарнӑ куркинчен 
Тумлатать ҫӗре ахах, мерчен.
Ахахне — каччийӗ ячӗпе,
Мерченне — пикийӗ ячӗпе.

Хӗвелтен арланӑ ылтӑн ҫип,
Уйӑхран арланӑ кӗмӗл ҫип 
Вырнаҫаҫҫӗ туйӑм тӗррине — 
Шерепеллӗ алшӑлли ҫине.

Тухса ил ӑна, уртса хӑвартӑм 
Сан валли, хӗвел пайӑркинчен... 
Тухса ил ӑна, ҫакса хӑвартӑм 
Авӑк Алтӑр ҫӑлтӑр авринчен.

03.08.09.

Турат ҫинчи
Те ҫулҫӑ, те ҫырла, те панулми... 
Ҫӗре патлатрӗ те, ахлатрӗ.

Турат ҫинче пиҫсе ӳсни те,
Пиҫсе ҫитмесӗр татӑлни те — 
Йывӑҫӗнчен вӗҫерӗнсен йӗрекенни.

06.08.09.



ИЛЕСЧӖ...

Ман урхамах илесчӗ Хусанта —
Чун туртакан ҫӗре ҫула тухма.

Илесчӗ Чӗмпӗрте ман чӗн йӗвен —
Чуна, чӗнмен ҫӗре вӗҫме чарма.

Ман Самарта илесчӗ сар ҫуна —
Хама шуҫчуманпа ярӑнтарма.

Шупашкарта илесчӗ шурӑ тутӑр — 
Хутран-ситрен куҫҫулӗме шӑлма.

Ылтӑн арча илесчӗ Пӑлхарта —
Телейӗме арча тӗпне хума.

Кӗмӗл-нухрат илесчӗ Стамбулта — 
Туйӑмсене япшар тумлантарма.

Ҫӗмренпе ухӑ туянасчӗ Каирта — 
Куштансенчен сыхӑланса тӑма.

23.08.09.
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ӲКЕРЧӖКСЕМ
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Темле шухӑш — лӗпке тавра 
Ҫаврӑнать те ҫаврӑнать. 
Пӗрре ларать, тепре тӑрать, 
Тем тӑвать, тем хӑтланать...

Татах ларать, татах тӑрать, 
Мӗне пула шуйланать? 
Лӗпке витӗр чун-чӗреме 
Тем сӑрхӑннӑн туйӑнать.

Кам сӑмахӗ карталанчӗ, 
Тӑвансен, ҫич ютӑн-и? 
Мӗскерле хыпар капланчӗ, 
Чунӑм, пӗлсе юлтӑн-и?

Хам пуҫӑмри шухӑшсем те 
Таҫта вӗҫсе каяспа 
Лӗпке тавра ларса тухса 
Канашлаҫҫӗ такампа.

Йыхрав ярса чӗннӗ шухӑш 
Килтӗр халӗ, килтӗрех, 
Чӗнес килмен хучӑш-хачӑш 
Кирлӗ мар, ан тивччӗрех.
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2
Сӑмах кутамккинче мӗн пуррине — 
Пӗр йӗкӗтпе кӗльттех айхашнине, 
Кӑлартӑм хутӑм хулӑм хут ҫине, 
Вӑлтса сӑрларӑм йӗкӗт сӑнарне.

Пӗчӗк туртӑм — пӗчӗк тӗлӗнӳ,
Сӑвӑҫа кӑтӑкламашкӑн — сӗртӗнӳ... 
Сӑвӑҫ вылямасӑр пурнаймасть,
Сӑвӑҫ хумханмасӑр ҫыраймасть.

Вӑл — ӳнерҫӗ, сӑрӑ — ун сӑмахӗ,
Тӗс тупма пӗлни — поэт ӑсталӑхӗ. 
Тӗссене хутӑштарма-ҫӑрма юрать... 
Сӑрлани — ҫӑра е шӗвӗ пулкалать...

Ӗҫ вӗҫленчӗ, тӗлӗнӳ пушанчӗ, 
Ӳнерлерӗм те йӑпантӑм, ӑшӑм канчӗ. 
Лайӑхрах сӑнарлама вӗренмелле, 
Урӑхла сӑнар тупса тишкермелле.

Урӑххи — хальччен курман ӳкерчӗк, 
Тепӗр ҫӗнӗ сӑрӑллӑ тӗрленчӗк.
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3
Хӗлхем сапан сӑмахӑма 
Вӗҫтертӗм-ятӑм сан пата,
Эс — хупӑ, ҫакрӑн пуль ҫӑра, 
Элле, шаккамӗ, ан хӑра.

Питӗрӗнме те кирлӗ мар, 
Сӑмахӑм — вӑрӑ-хурах мар. 
Панӑ ыйту хурав кӗтет, 
Хуравӗ ҫук, апла — ҫитет.

Ҫитет — хама кансӗрленме, 
Ҫитет — сана кансӗрлеме. 
Ҫулӑмӗ сӳннӗ сӗлкӗшпе 
Ҫитет чуна тӗтӗрлеме.

Ҫав ҫунӑк тӑрӑх ма? — ашас, 
Мӗн шыраса мӗскер тупас? 
Тӑварлӑ ӑнлану таварӗ — 
Кӗлленӗ ырату масарӗ.

28.08.09.
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КУРА ТӐРАХ...

Пӗр уяв каҫӗнче пӗр арҫын-сӑвӑҫ тапӑнса 
хурласа пӗтернӗ хыҫҫӑн килнӗ шухӑш

Эп сирӗн юррӑра юрла пӗлместӗп,
Ан вӗчӗрхенӗр, ятлаҫас теместӗп.

Эп мӗскӗн кайӑк сирӗн куҫӑрта.
Эп кӑйкӑр кайӑк — хамӑн кӑкӑрта,
Пӗлӗт таран сарса ҫунатӑма 
Пӗлӗтелле сапатӑп сассӑма.

Итлес килсессӗн, итлӗр — кама кирлӗ,
Ман сассӑм хам пекех вӗри, хӗрӳллӗ.
Ҫӳле ҫӗкленнӗ сӑввӑм-юррӑмсем 
Сахалӑн мар, чылайӑнах вӗсем:

Хуркайӑк, акӑш пек чиперрисем, 
Саркайӑксем те чӗвӗл чӗкеҫсем,
Шӑхлич шӑхӑртгаран шӑнкӑрчӑмсем,
Купӑс сӗрсе йӗрен шӑпчӑкӑмсем...

Эсир, кура тӑрах — курас теместӗр,
Эсир, илтсе тӑрах — илтес теместӗр.
Сирӗн ялан сивлес, хурлас килет,
Ҫыртса, сӑхса ыраттарас килет.

03.09.09.
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АСЛАМӐШӖН ХАЛАЛӖ

Асламӑшӗ, чӗрҫи ҫине 
Лартнӑ тет те мӑнукне, 
Ҫурӑмӗнчен лӑпка-лӑпка 
Пуҫланӑ тет сӑмахне:
«Ут пуласси тихаран,
Ҫын пуласси — ачаран 
Тенӗ пирӗн ватӑсем. 
Ватгисенчен, ӳркенмесӗр, 
Лайӑх ҫын пулма вӗрен.

Аҫупала аннӳрен — 
Пӗчӗкрен чыса вӗрен, 
Шкулта панӑ уроксене 
Вӑхӑтра тума вӗрен. 
Юлташпа юлташ пулма, 
Тӑванпа тӑван пулма,
Ҫын ҫинче чипер пулма 
Пӗлмелле, итле, шутла.

Суеҫтерме, улталама, 
Урмӑшланса пакӑлтатма, 
Чӑркашӑнма, харкашӑнма, 
Усалланма ан вӗрен.
Эрех ӗҫме ан вӗрен,
Пирус туртма ан вӗрен.

Асламуна, аслаҫуна, 
Кукаҫуна, кукамуна 
Аҫупала аннӳне эс 
Ырӑ сунса ӑс панишӗн 
Нихӑҫан та кӳрен.
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Эпир сана ҫыпӑҫуллӑ,
Ҫирбп кӑмӑллӑ, йӗркеллӗ 
Ҫын пуласса шанатпӑр,
Чуна парса пӑхатпӑр». —
Тенӗ тет те, хӑй мӑнукне 
Пуҫран шӑлса илнӗ тет,
Унтан, хытӑ чӑмӑртаса 
Чӑп! чуптуса илнӗ тет.

15.09.09.

ВӐЙӐ
2 сӑвӑ

1
Выляссу килет пулсан, выля,
Эсӗ чӗннипе вӑййа тухатӑп. 
Выляссу килет пулсан, выля,
Эпӗ хаваспах пӗрле вылятӑп.

Ҫак вӑййа — тӳлеккӗн юрлама 
Хӑв ҫумна чӗнсе кӗтсе илетӗн. 
Тимлесе шӑкӑлтатса ларма 
Илӗртмӗш сӑмах-юмах сӗнетӗн.

Ҫак вӑййа кайсах тӑрас пулсан, 
Кашнинчех пӗрле аван пулсан, 
Вӑйӑ шайӗнчи калаҫусем 
Мӗн патне илсе ҫитерӗҫ-ши вӗсем?

Вӑййатухӑп-ха, пыраймӑп улаха, 
Чуншӑн, туслӑх тытӑмӗ паха.



2
«Эпӗ сана саватӑп» тенисем,
Ӑҫта кайса ҫухалчӗҫ-ши вӗсем?
Тек шырамастӑп хамӑн ӑшӑмра та,
Текех кӗтместӗп эсӗ каласса та.

Тен, юхрӗҫ кайрӗҫ ҫумӑр шывӗпе,
Тен, вӗҫрӗҫ кайрӗҫ тӑвӑл шавӗпе,
Тен, ҫунчӗҫ кайрӗҫ вут хӗлхемӗнче,
Тен, лӳчӗркенчӗҫ вӑхӑт айӗнче.

Виҫӗ сӑмах виҫҫе пайланчӗ пуль.
«Эпӗ» — иксӗмӗртех хутланчӗ пуль,
«Сана» — иксӗмӗртех шӑпланчӗ пуль, 
«Саватӑп» — пирӗнтех арканчӗ гтуль.

15.09.09.

СЫЛТӐМ-СУЛАХАЙ...

Эс манӑн сылтӑм ура мар-ши?
Эс манӑн сылтӑм аллӑм мар-ши?
Эс манӑн сылтӑм куҫӑм мар-ши?
Эс манӑн сылтӑм пуҫӑм мар-ши?
Эс манӑн сылтӑм енӗм мар-ши?
Эс манӑн сылтӑм пайӑм мар-ши?

Улталанмастӑп-ши,
Эп йӑнӑшмастӑп-ши?
Эсӗ манра хӑвӑн сулахайна 
Куратӑн-ши?
Эп туйнине туятӑн-ши?

28.10.09.

(ЛЦ^к сЛнине саЗмасан... --------------- # # # ---- —



ҪЕҪПӖЛ МИШШИ ПАЛӐКӖ УМӖНЧЕ 
КАЛАНӐСӐМАХ

15.06.1922. -  ҪЕҪПӖЛ -  ӲЧӖПЕ «ҪУК» ПУЛСА, 
ӖҪӖПЕ -  «ПУР!» ПУЛСА ЮЛНӐ КУН 

Михаил Кузьмин чунӗ, Ҫеҫпӗл Мишши пулма, амӑшӗн 
кӑвапинчен ҫеҫпӗл чечекӗ ҫеҫке ҫурнӑ вӑхӑтра карӑннӑ. 
Ҫирӗм икке ярса пуснӑ ҫамрӑк йӗкӗтӗн вилли ҫӑкаран 
ҫакӑнса тӑнӑ. Чӑвашсем ашшӗне юман, амӑшне ҫӑка 
сӑнарӗпе танлаштараҫҫӗ. Украинӑри Остер хули ҫумӗнчи 
Кивӗ Хула салинчи куштансем поэт-революционера 
вӗлериччен хӗнесе, айлӑмри садра ҫӑкаран ҫакнӑ ӳтне 
тупӑка хумасӑр ҫӗре чавса хунине Ҫеҫпӗл чуиӗ курса 
тӑрса-тӑвӑлса макӑрнӑн туйӑнать. Ҫеҫпӗл вилнӗ каҫ 
тӑвӑллӑ ҫумӑр ҫунӑ теҫҫӗ. Пурнӑҫран уйрӑлнӑ кун унӑн 
чунӗ Шупашкара ҫулсеренех тӑвӑллӑ ҫумӑрпа килсе каятъ.

Эсӗ чӗнсе, шанса, хастарланса:
«Чӑваш ачи, сассуна пар!» — тени, 
Хавхалантарчӗ пирӗн чунсене,
Ҫӗклерӗ, тӗреклерӗ чӗлхене.

Тавтапуҫах сана, Мишша пичче,
Ҫак тӗнчене чӑваш пулса килнишӗн, 
Чунтан саван тӑван халӑхупа 
Сӑвӑласа, хӑюллӑн калаҫнишӗн.

Чӑнах, чӑна тухать эс калани,
Хыпса хӗмленекен чӑваш чӗри —
Пӗртан тапатьтӗнче вӑхӑчӗпе,
Чӑваш сывлать тӗнче сывлӑшӗпе.

Кӑкӑр туллин! — пурнас килнипеле,
Хӑйӗн ӑс-тӑн, вӑй-хал шайӗпеле 
Аталанать, тӳсет, шӑнӑрланать,
Эс шаннине туйса — хурӑҫланать.
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АЯКРАН КИЛНӖ САС
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Темӗн калас килнӗ пек те,
Сӑмах пӗтсе ҫитнӗ пек. 
Ачашланас килнӗ пек те,
Вӑйӑм пӗтсе ҫитнӗ пек.

Туслашӑнма, ҫывӑхланма 
Ачашланма ҫынӗ ҫук. 
Унпа-кунпа ыт-ахальтен 
Юмахлама сӑмах ҫук.

Калаҫкалиш тукалани 
Чарӑлтарчӗ куҫ-пуҫа.
Хӗвел аннӑн, ӗмӗр анать 
Тухӑҫ енчен — анӑҫа.

2
Килес те марччӗ, курас марччӗ, 
Килес те марччӗ, тивес марччӗ. 
Паллашас мар, туслашас марччӗ, 
Ачаш вучах чӗртес те марччӗ.

А-ай, Атӑлҫи улӑхӗсем, 
Ҫаранӗсем, вӑрманӗсем,
А-ай, шывӗсем, ҫӑлкуҫӗсем, 
А-ай, ҫырлисем, чечекӗсем...

А-ай, илӗртмӗш калаҫусем — 
Чуна йӗшленӗ сӑнӑсем...
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3
Савнӑ сас кӗтнине туйнипе — 
Уй-хир урлӑ, шыв-шур, сӑрт-ту урлӑ 
Аякран, инҫетрен сас килет,
Хаклӑ сас патнелле вӗркӗнет.

Пӗр-пӗриншӗн кӳгсе тунсӑхланӑ 
Икӗ сас пӗр ҫӗре ыткӑнать, 
Пӗр-пӗрне ытамра ҫупӑрланӑн 
Пӗр-пӗрне итлесе антӑхать.

Аякран-аякран килнӗ сас —
Эс телей шӑнкӑравӗ пулас...
Калаҫу вӗҫленсен те, сассем — 
Пӗр-пӗрне туякан хӗлӗхсем...

Калаҫу вӗҫленсен те, сассем — 
Ҫыпҫӑнса вӗҫекен мамӑксем...

07.03.10.



ХӲХЛЕВ-ТУПА

К.В.Иванов ноэт ҫуралнӑранпа 120 ҫул тултарнӑ май.
Тӗслӗх вырӑнне, «Нарспирен»: 

...«Хӗне, хӗне, Тӑхтаман, 
Санран ҫамрӑк ан пултӑр! 
Асаплантар, Тӑхтаман, 
Нарспи часрах ватӑягӑр!»

Урай варне ларнӑ тет те 
Пбр чӑваш чбркуҫленсе,
Ҫан-ҫурӑмне хуҫнӑ тет те 
Хулпуҫҫине ӳкерсе —
Ҫӳҫне-пуҫне тӑрмаласа,
Енчен-енне сулкаланса 
Пыр тӗпӗнчен хӑпаракан 
Хӑйлӑк-хӑйлӑк сассипеле 
Хӑй халӑхне витле-витле,
Хӑй халӑхне питле-питле 
Янӑ пулать ӳлесе,
Янӑ пулать хӳхлесе:

«Хӗне чӑваш чӑваша,
Чӑтаймасӑр — ҫ-ҫухӑртӑр.
Путар чӑваш чӑваша,
Сывлаймасӑр — ч-чыхӑнтӑр.
Тӳнкке чӑваш чӑваша,
Тӳнсе кайтӑр — ҫ-ҫапӑнтӑр.
Тапта чӑваш чӑваша,
Юн тымарб — т-татӑлтӑр.

Тӑрла чӑваш чӑваша —
Чикелентӗр, та-акӑнтӑр.
Хурла чӑваш чӑваша,
Чӑтаймасӑр — ҫа-акӑнтӑр.
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Пӗтер чӑваш чӑваша,
Чӗри тапма ча-арӑнтӑр.
Тӗп ту чӑваш чӑваша,
Пурнас ӗмри — па-акӑртӑр.

Мӗскӗн чӑваш тавралла 
Усал сӑмах с-сарӑлтӑр,
Нишлӗ чӑваш халӑхне 
Усал тӑшман т-тапӑнтӑр.
Ун ҫӑкӑрне чӑмласа 
Какӑртӑр та к-какӑртӑр,
Чӑвашсенчен — л-лахлатса 
Мӑшкӑласа с-савӑнтӑр.

Чӑваш пуҫӗ та-айӑлтӑр,
Куҫҫулӗсем — са-апӑнтӑр,
Усал умне чӗркуҫленме 
Ура туни а-авӑнтӑр.
Мӑйӗ тавра тутӑхланнӑ 
Тимӗр сӑнчӑр ка-арӑнтӑр.
«Чӑваш — кӑннӑ!» — хура хыпар 
Тӗнче тӑрӑх са-арӑлтӑр.

Чӑваш тӗнчи анлӑшӗпе 
Аслатисем а-ахӑртӑр.
Чӑваш ҫӗрӗн тӑршшипеле 
Ҫавраҫилсем ҫа-аврӑнтӑр,
Чӑваш чӗлхи, сӑвви-юрри 
Янӑрама ча-арӑнтӑр.
Тӗссӗрленнӗ Чӑваш ҫӗрӗ 
Чӗтре-чӗтре ма-акӑртӑр.

156  (Землана (34самат
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Э-эй, тур ҫырлах, тур ҫырла-ах, 
Пӳлӗхҫӗ сыхлатӑра-ах,
Э-эй, тур ҫырлах, тур ҫырла-ах, 
Пурӑнасчӗ сып-сыва-ах. 
Пӗр-пӗринпе харкашасси 
Путла-антӑрччӗ, путлантӑр. 
Пӗрне пӗри хур тӑвасси 
Кӑкла-антӑрччӗ, кӑклантӑр.

Пӗрне пӗри пулӑшасчӗ — 
Тус-тӑванлӑх сыпла-антӑр. 
Пӗрне пӗри чыс тӑвасӗ —
Тӑван халӑх вӑйла-антӑр. 
Чӑввӑш-чӑввӑш утса-чупса 
Ҫӳретӗрччӗҫ ачасе-ем,
Ырӑ курса, телей курса 
Пурӑнтӑрччӗҫ мӑнуксе-ем».

Хӳхлекенӗн хӗрлӗ куҫӗ 
Куҫҫульпе шӗвеннӗ тет, 
Хӳхлекенӗн хӗрлӗ пичӗ 
Куҫҫульпе исленнӗ тет.
Чунӗ кӳтсе ҫитнӗ чӑваш 
Ниҫта кайса кӗреймесӗр — 
Кӑкӑрӗпе чӗркуҫҫине,
Урайне те пуҫ лӗпкине 
Чышкипе тӳнккенӗ тет. 
Турумнелле пӑха-пӑха 
Сӑхсӑхса пуҫ ҫапнӑ тет,
Ҫил туллакан йывӑҫ евӗр 
Сулкаланса ларнӑ тет.



Тарӑхнипе, яш! ҫӗкленсе 
Ҫурӑмне тӳрлетнӗ тет,
Пуҫне ватнӑ шухӑшсене 
Ывӑтса пӗтернӗ тет.
Кӗлеткине, хулпуҫҫине 
Карӑнтарса илнӗ тет,
Ҫан-ҫурӑмне шӑнӑрлатса 
Ура ҫине тӑнӑ тет.

Ура ҫине тӑнӑ тет те 
Урисене сарнӑ тет.
Ха-аш! сывласа илнӗ тет те,
Ха-аш! сывласа янӑ тет.
Ик аллине, куҫне-пуҫне 
Ҫӳлелле ҫӗкленӗ тет,
Васкамасӑр, мӑнаҫланса 
Юр юрласа янӑ тет.

Ӑна илтсе, пӗтӗм чӑваш 
Кашлама тапраннӑ тет,
Пӗр харӑссӑн шарлатгарса 
Кӗрлетгерсе янӑ тет:
«Алран кайми-и аки-сухи-и,
Асран кайми-и ати-ани-и. 
Аки-сухинчен уйрӑлас ҫу-ук, 
Ати-анине, ай, манас ҫу-ук.
А-ай, ӗҫер-и, а-ай, ҫиер-и,
Виличчен пӗрле, а-ай, пурнар-и? 
Ай-йай-йай-яай, ай-йай-йай-яай...».

_______________________ (Зкммш аОЛсамат

25.05.10.
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КОНСТАНТИН ИВАНОВА
5 сӑвӑ ярӑмӗ

К.Иванов ҫуралнӑранпа 120 ҫул ҫитнине 
К.В.Иванов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх академи 

драма театрӗнче иртгернӗ уяв 
сценарийӗ валли ҫырнӑ сӑвӑсем

1
Слакпуҫӗнче паян мӗскер пулса иртет? 
Кӗҫтен ҫуралнӑ ҫурт, кӗлет, картиш пахчи 
Хӑна-вӗрле сассипеле кӗрлет.

Кӗҫтен ҫӳренӗ пӳлӗмсен урайӗ,
Кӗҫтен куҫ хупнӑ вырӑнӑн пӳ айӗ,
Ӗҫлесе ларнӑ сӗтелли, пуканӗ — 
Пӑшӑлтатаҫҫӗ: «Кӗҫтентги кунтах,
Ҫӳрет вашлаттарса, вӑл — ҫамрӑках.
Ав, килсе ҫитрӗҫ Чӗмпӗртен те хӑнасем, 
Уншӑн вӗсем — чи хаклӑ тусӗсем,
Пӗрле вӗреннисем, ӗҫленисем,
Пӗрле — мӑнаҫлӑ ӗҫ пуҫарнисем.

Ирпе эс килнӗ ҫутӑ тӗнчене,
Ирпех эс кайрӑн ҫутӑ тӗнчерен,
Килни — 120 ҫул, кайни — 96,
Тӑратӑн палӑкӑн, тӑрать йӑмру та, ҫурт та. 
Сад пахчинче юрлаҫҫӗ кайӑксем,
Кӗввисенче — эс хывнӑ ҫемӗсем».

Сӑвӑҫ, фотограф, куҫаруҫӑ,
Платник, конструктор, фольклорист, 
Тӗпчевҫӗ, алӑсти, ӳнерҫӗ —
Слакпуҫӗнчи Прта Ваҫинккин
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Чир ҫисе янӑ Кӗҫтентгинӗн 
Типнӗ алли юлашки хут 
Ҫӗкленсе илнӗ саманта, 
Пусӑрӑннӑ сассипеле:
«Ах, йӑнӑш пулчӗ-ши вара?» -  
Теейнӗ сӑмахне манман 
Япаласем пӑшӑлтатаҫҫӗ.
Ӑна пула ҫак таранччен 
Музей-ҫуртра упраннипе 
Вӗсем сапӑрланса тӑраҫҫӗ, 
Ӗҫлеҫҫӗ, ахальтен тӑмаҫҫӗ.

Таҫти ҫӗртен те Пушкӑрта 
Чӑваш несӗлӗсем килеҫҫӗ, 
Слакпуҫ ачин Ҫӗршывӗнче 
Вӗсем хаваллӑ вӑй илеҫҫӗ. 
Константин пек — тӑван ҫӗре, 
Ҫынна, тӑван чӗлхемӗре 
Хапӑл тумашкӑн вӗренеҫҫӗ, 
Вӑйлӑ этем пулса ӳсеҫҫӗ.

2
Вӑрмансем те сӑрт-тусем, 
Улӑхсем те ҫӑлкуҫсем,
Чӑваш ҫынни пурӑнакан 
Вырӑнсем, ял-хуласем — 
Ҫуралнӑ кун ячӗпеле 
Сӑввисене вуласа,
Юрласа та ташласа 
Чыстӑваҫҫӗ Поэта,
Хавасланса саламлаҫҫӗ 
Константин Иванова.



3
Эс шуҫӑм пултӑн халӑхшӑн,
Эс шуҫӑм пултӑн.
Емӗрлӗхе эс шуҫӑм пулса юлтӑн.
Шуҫӑм сапакисем — хайлавусем,
Пире пехил парса хӑварнисем.

4
Слакпуҫ ҫине Хӗвел савса пӑхать,
Эсӗ пуҫарнӑ ӗҫ — Хӗвелӗн ӑшӑтать.
Хӗвел пӗлет, ҫак ҫутӑ тӗнчере 
Пӗр ватӑ-ҫамрӑк халӑх пурӑнать.

Чӑваш Енре, ытти нумай ҫӗрте те — 
Пушкӑртстанри Слакпуҫ, Силпи ялне 
Кашни чӑваш аван пӗлсе тӑрать.
Унта кайса курма ӗмӗтленсе пурнать.

5
«Нарспи», «Нарспи» —
Сана ҫак таранччен 
Тӗнчипеле миҫе этем вуланӑ?

Чӑвашларан куҫарнӑ вырӑсла,
Тата вунвиҫӗ урӑх чӗлхепе —
Аслӑ Силпи ялне кӗрсе курса 
Нарспипеле Сетнершӗн кулянса 
Миҫе этем? — чунне кӑсӑклантарнӑ...
Миҫе ҫӗршыв? — чӑваш тӗнчи тавра 
Хӑй чӗлхипе калаҫнӑ, сӑмахланӑ,
«Нарспи» ҫырса хӑварнӑ ҫамрӑка 
Вышкайсӑр ҫӳллӗн хакласа ырланӑ.
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27.05.10.
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уйрДлу
7 тӗрленчӗк

1
Те чунсӑр-юнсӑр пукане пекки, 
Те тара кӗршнӗ катемпи пекки 
Вырӑнӗнче эп пулнӑ сан умра... 
Ялан темскер хӗсетчӗ кӑкӑра.

Те ҫил, те шыв, те алӑ, те сӑмах 
Арманӗ авӑрттартӑн арӑш-пирӗш, 
Арпашӑннӑ пустуй сӑмах арпи 
Ҫавраҫилле кӗрлерӗ темӗн ҫӳллӗш.

Ман урӑх пурнӑҫ картине куҫасчӗ, 
Ман урӑх тӗнчере куҫа уҫасчӗ.

2
Саншӑн — пурте — пурпӗрех, 
Маншӑн — пурте — пурпӗрех, 
Пурпӗрех ӑшне путатпӑр 
Паянтан — каллех пӗрлех.

Пурпӗрех вӑл — икӗ хӗҫлӗ, 
Тавлашуллӑ ӗҫлӗ-вӗҫлӗ,
Икӗ ухӑллӑ-ҫӗмренлӗ,
Икӗ пӑтрашуллӑ енлӗ.

Иксӗмӗр пӗрле ҫуратнӑ,
Иксӗмӗр пӗрле ҫутатнӑ 
Туйӑм тӗрри — ҫиччӗллӗ,
Тӳнтерле те пиччӗллӗ...



3
Шӑп чӗрӗк ӗмӗр каялла —
Эс чӗртнӗ туйӑмӑн ҫурти 
Паян ӗмӗрлӗхе шӑпланчӗ,
Вӗҫлемӗш тӗтӗмне кӑларчӗ.

Вӗҫлемӗш тӗтӗмӗн шӑрши 
Пыра тивмест, куҫа кӗмест,
Сивӗннӗ ун ӑшши-пӑшши,
Ӗмӗрӗ пӗтнӗ, кӳлешмест.

4
Мӗн иртенпе ман кантӑк умӗнче 
Мӑшӑр чӗкеҫ чӗвӗлтетсе вӗҫет.
Мӗн иртенпе, чӳречерен — хӗвел 
Ман патӑма хӑй ӑшшине леҫет.

Мӗн иртенпе ҫӗрле пуличченех 
Йӑпӑлтатать манпа шуйланнӑ асӑм.
Пӗр хӑнӑхнӑ, тӗпленнӗ вырӑнтан 
Каяс килмест, пулас килмесг ун — касӑм.

5
Тӑван тесеттӗм,
Ҫук, тӑванӑм мар.
НЭлташ тесетгӗм,
Ҫук, юлташ та мар.

Тӑшман тесе чӗнес-и?
Тӑшман мар,
Ют ҫын та мар,
Текех никам та мар.
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6
Вӑл мана сас памарӗ,
Эп ӑна сас памарӑм,
Паллашун чӗрӗк ӗмӗр кунне 
Уйрӑлу кунӗпе ҫыхӑнтартӑм.

Ҫирӗм пилӗк чечек тухса татрӑм,
Ҫирӗм пилӗк хут — унӑн ятне 
Чечексем илтмелле пӑшӑлтатрӑм,
Ҫирӗм пилӗк чечек пуҫне — ватрӑм...

7
Ай, ҫӳҫӗме ҫил ухать, ҫил ухать,
Хурлӑ пуҫӑм тайӑлать, тайӑлать.
Ҫӳҫӗм ӳхлӗм курӑк-шим, курӑк-шим, 
Пуҫӑм тавра тӑвӑл-шим, тӑвӑл-шим?

Ай-хай, пуҫӑм ҫӑка-шим, ҫӑка-шим, 
Ҫӑка ҫулҫи шухӑш-шим, шухӑш-шим? 
Ай, ҫулҫине ҫил ухать, ҫил ухать, 
Ҫулҫи тӑрӑх пыл юхать, пыл юхать...

Ӳхлӗм курӑк улӑх тӑрӑх выртнисем — 
Минтер питне ҫупӑрланӑ шухӑшсем. 
Ҫӑка йывӑҫ пыл тумлатса ларнисем — 
Минтер ҫине шӑпӑртатнӑ куҫҫульсем.
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ЭС КАМ АЧИ?

Ылтӑн ятлӑ шӑпӑрлансем,
Кӗмӗл ятлӑ хӗрпӗрчисем,
Вӗсем — пирӗн ачасем;
Чӑвашла вулакансем,
Чӑвашла ҫыракансем,
Чӑвашла юрлакансем,
Чӑвашла ташлакансем,
Ашшӗ-амӑш чӗлхипеле 
Калаҫса ӳсекенсем.

Паян вӗсем — чӑвашсем, 
Тӑвансем-хурӑнташсем.
Кӗҫех — ыран ҫитсе тӑрсан,
«Эс кам ачи?» — тесе ыйтсан,
«Эпӗ чӑваш ачи» тесе 
Хуравлайӗҫ-ши вӗсем?
Мӗнле ятпа чупса ҫӳрӗҫ 
Чӑваш халӑх чӗпписем?

«Чӑваш пӗтсен — тӗнче пӗтет» —
Теме хӑйнӑ чӑвашсем,
Ҫав сӑмахра мӗскер ҫинчен 
Тӗшмӗртнӗ-ши ватӑсем?
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ПӖР КУН ИЛӖМ-ТИЛӖМӖ
77 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Йыт пырши те ҫеҫке кӑларать,
Куршанак та чечек ҫавӑрать.
Мӗн калан? — ахальтен-им ҫумкурӑк 
Тымарне питӗ тарӑн ярать,
Вӑрлӑхне питӗ йышлӑ акать — 
Хӑпаймастӑн, шӑтать те шӑтать,
Ҫавӑнпа та пуҫне каҫӑртать.

Ах, ҫумкурӑк пахчи кама кирлӗ?
Ҫын кӑна-и? — тӑпра хӑй те чирлӗ.

2
Сӑмсана — сывлӑша ҫавӑрма,
Куҫа — сӑнама, сӑнлама,
Хӑлхана — итлеме, тӑнлама,
Чӗлхене — калаҫма, ҫураҫма 
Турӑ панӑ хӑват шайӗ — картлӑ.
Картлашки — пархатарлӑ, сӑваплӑ, 
Хӑпарма та, анма та — яваплӑ.

3
Ҫӗнӗ кунӑн ирӗ килнине 
!^еме хаваслӑн пӗлтерме —
Ҫутҫанталӑк автана суйланӑ.

Селӗм кӗвӗ-ҫемӗ янратса,
Ҫӗнӗ шуҫӑма кӗтсе илме —
Ҫутҫанталӑк шӑпчӑка пил панӑ.
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Шуҫӑм, кӑнтӑр, ӗнтрӗк, ҫурҫӗр — талӑк. 
Ҫуркунне, ҫулла, кӗр, хӗл — ҫулталӑк. 
Ӗмӗр — вӗлт! кӑна ҫиҫевлӗ авӑк.

4
Эп — тӑмана, ҫӗрле ӗҫлетӗп,
Эпӗ — тӑри, ирпе тӗрлетӗп.
Каҫ имӗнчен, ир имӗнчен 
Пайӑркасем ыйтса илетӗп.

Вӑрманпала уй-хир, шыв-шур,
Уҫлӑх, тавралӑх илемне 
Арла-арла ҫӑмхалама,
Ҫивӗтлеме те тӗрлеме 
Хӗртсурт вӗрентнипе пӗлетӗп.

5
Ман пурнӑҫ кустарми кусать —
Ҫул тумхахне таптать, ватать...
Ман пурнӑҫ кустӑрми кусать,
Мана валли ҫул-йӗр хывать.

Ун тӑвалла, анаталла 
Хӑпармалла та анмалла.
Ӑна туртса пырать кал-кал 
Хӗвел туртиллӗ ӑрӑскал.

6
Ҫамкана — шухӑшпа сухалас,
Шухӑша — салатма купалас,
Шухӑша — пучахпа капӑрлас,
Хитрине — хитре тӗслӗ курас.



168 « м. (Зт лаиаОЛссиш т

Тӗллесе ҫапакан тупӑнсан — 
Ҫамкаран йӑсӑрланмӗ тусан. 
Сыхӑра — сухапуҫ шӑлӗсем, 
Ухӑран перекен ҫӗмренсем.

Чышкине кӗсьерен кӑларса 
Ҫурӑмран чышакан тупӑнсан — 
Ҫурӑм шӑнӑрӗ тӑнк! — хурҫӑран, 
Тапратаймӗҫ тӗрек вырӑнтан.

Мӗн курни-илтнинчен тӗлӗнсе, 
Мӗн курни-илтнинчен йӗрӗнсе 
Хуралмастӑп хура шухӑшпа, 
Мана майлӑ, ман кӑткӑс шӑпа.

7
Ҫатӑртатса сиксе ҫунать,
Тӗтӗмӗ йӑсӑрланать;
Куҫа кӗрет, ӑша кӗрет,
Ҫын ӑҫта кайса кӗрет?

Мӗн амакӗ, кам усалӗ,
Камсен, мӗнсен пӑлхавӗ? — 
Тарӑхӑвӗ-ҫуйӑхавӗ,
Хӑратӑвӗ-юнавӗ...

Хӑшӗ-мӗнӗ ҫунса кайӗ, 
Хӑшӗ-мӗнӗ вакланӗ,
Мӗн чуль хаклӑ ырлӑх-пурлӑх 
Ҫулӑм ӑшне ӑсанӗ.
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Пушар тухнӑ вырӑн тавра 
Сӑмах кӗтӗвӗ ҫӳрет.
Ҫиллӗ ҫилсен хӳри вӗҫӗ 
Пушар кутне сӳрелет.

8
Ҫумма-ҫуммӑн тӑрассисем, 
Шӑкӑлтатса пуплессисем — 
Ҫуркуннехи ҫерем евӗр, 
Ҫеҫкеленнӗ чечек евӗр 
Вӗр! ҫӗнӗлле чӗрӗлчӗҫ.

Ыталанса чуптунисем, 
Чӑмӑртанса савӑшнисем — 
Ҫу кунӗсен илемӗ пек, 
Чӑмӑр ҫырла сӗткенӗ пек 
Ӑшчикӗмре ирӗлчӗҫ.

Чӗрӗ туйӑм сапакисем,
Чӗрӗ туйӑм ҫимӗҫӗсем 
Чӗрҫи ҫине ыткӑнчӗҫ.
Кӗр иртнӗҫем, хӗл ларнӑҫем 
Пушшех тутлӑн туйӑнчӗҫ.

9
Сӑввӑмсене кӗвӗлесе,
Сас хӗлӗхне хӗмлентерсе 
Купӑс тытса шарлатгарса 
Юррӑмсене юхтартӑм.
Шыв кӗтекен йӑрансене 
Ӳркенмесӗр шӑвартӑм.
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Чылай чӑваш хӗрупраҫӗ 
Сӑвӑласа кӗвӗлесе 
Юр юрлама пуҫӑнасси, 
Халӑх умне тухса тӑма 
Чӑн чӑвашла тумланасси — 
Тӗслӗх пулма тивӗҫрӗ. 
Чӑваш ҫӗрӗн пӗр анине 
Сухаласа ака туни 
Нумайӗшне килӗшрӗ.

Вырӑсла та, ҫине тӑрсах, 
Сӑвӑ ҫырма тапратрӑм. 
Ӳнер кимми ҫине ларса 
АБӑсрӑм та авӑсрӑм.
Кимӗ карап пулса тӑрсан 
Ялав пулса варкӑшрӑм, 
Ҫула тухнӑ чылай хӗршӗн 
Маяк ҫутин ялкӑшрӑм.

Шӑхличӗме шӑхӑртгарса, 
Купӑс тӑсса юр юрласа 
Нумай ҫӗрте ҫӳрерӗм, 
Килӗшӳллӗ ӗҫ-пуҫӑма 
Ҫамрӑксене пиллерӗм, 
Акнӑ вӑрлӑх калчисене 
Пулӑшуллӑн тимлерӗм...

Ырӑ тӗслӗх — ырӑ ҫул 
Хывакан ытарлӑ мул.



10
Эй, мӑнтарӑн, паян ирпе 
Кӑвак хуппи уҫӑлчӗ,
Ман куҫӑма Тӳпе пикин 
Кӗнекийӗ курӑнчӗ.

Тӳпе пикин кӗнекине 
Вулас килни ҫыпҫӑнчӗ,
Шухӑш кӗвви ун кӗнекин 
Сывлӑшӗпе ҫыхӑнчӗ.

Сӑмах ҫеҫки — пуҫ кӑшӑлӗн 
Лӗпке тавра ҫаврӑнчӗ,
Сас паллисен шӳлкемийӗ 
Кӑкӑр умне ҫакӑнчӗ.

Кӑвак хуппи арчийӗнчен 
Ахах-мерчен сапӑнчӗ,
Шӑрҫа евӗр йӑлтӑртатса 
Ярӑма пуҫтарӑнчӗ.

Сӗртӗнетӗп — сӑрнай калать,
Кӗсле, шӑхлич яркӑшать,
Тӳпе пикин алшӑллийӗ 
Куҫ умӗнче вӑркӑшать.

Эй, мӑнтарӑн, паян ирпе 
Кӑвак хуппи уҫӑлчӗ,
Тӳпе пикин кӗнекинче 
Сӑн-сӑпатӑм курӑнчӗ...

(Щ уп сЛкине саЗмасан... ---------------- # # # — ^
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11
Ялтӑртатса ҫиҫӗм ҫиҫрӗ, 
Аслати те авӑтрӗ.
Чӳк уйӑхӗн варрийӗнче 
Тӳпе кӗтрет кӑтартрӗ.

Ҫав самантра васкамасӑр 
Урампала пыратгӑм, 
Ӑна-кӑна уямасӑр 
Кӑкӑр туллин сывлаттӑм.

Яртлаттарнӑ ҫиҫӗм ҫути 
Пит-куҫӑма шуйхатрӗ, 
Аслатийӗ кӗрслетгерни 
Чун-чӗреме хӑратрӗ.

Мӗн куратӑп? — утаслама 
Ура вӑйӗ катӑлчӗ,
Мана хирӗҫ хӑпаракан 
Савни тени чарӑнчӗ.

Савни тесе чӗннӗскерпе 
Калаҫассӑм килмерӗ,
Урам урлӑ каҫса кайрӑм — 
Ура туни чӗтрерӗ...

Савни тесе чӗннӗскерпе 
Ҫумӑр айне пулнӑччӗ, 
Аслатипе ҫиҫӗм евӗр 
Шатӑртатса курнӑччӗ...
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12
Ҫӗнни — ҫӗнетессе шута илместпӗр, 
Кивви ванмасӑр ҫӗннине илместпӗр. 
Ваннӑ-тӑк ваннӑ, пӗттӗр, ним те мар, 
Ваннӑ-тӑк ваннӑ, пӗтнӗ, шел те мар.

«Пӗр хитринчен хитри татах нумай» — 
Тесе лӑпланмалла ҫӳп шӑлнӑ май.
Пӗр туйӑм пурччӗ, ӳкрӗ те саланчӗ, 
Ҫӗн туйӑм килессе вӑлтса хӑварчӗ.

13
11.11.10. -  
Кӗҫӗр темӗн пулнӑ,
Кӗҫӗр манӑн пуҫӑма 
Шухӑш килсе тулнӑ.

Карталаннӑ шухӑш,
Чун-чӗремшӗн — тупӑш.
Сӑвӑ шӑрҫалатӑп,
Хайлавсем хыватӑп.

Шӑплӑх ӑшӗнче эп 
Шӑп кӑна ларатӑп,
Шӑплӑх хумӗ ҫийӗн 
Кӑпӑкӑн кусатӑп.

14
Таҫта — такам пӑшӑлтатса пуплет, 
Таҫта — такам ӗсӗклесе йӗрет,
Таҫта — такам тарӑхупа кӗрлет,
Таҫта — ялан темскер пулса иртет.
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Таҫтан — темскер ӳкессӗн туйӑнать, 
Таҫтан — темскер килессӗн йӑмӑхлать, 
Таҫта — темскер, таҫта ялан темскер — 
Хӑрушӑ, кулӑшла, синкер, чипер...

Таҫти-таҫти темскерлӗх ӑшӗнче 
Пурнаҫҫӗ ҫӑлтӑрсем, сывлать Хӗвел. 
Ҫын ӑшӗнчи темскерлӗх ӑшшинче 
Шӑтать те ҫитӗнсе ӳсет — мехел.

15
Мӗн тесе эс ман хыҫҫӑн ҫӳрерӗн,
Мӗн тесе кӑмӑла йӗкӗлтерӗн,
Пӗрлешсе пурӑнма ӳкӗтленӗн —
Чунӑм сарӑ ҫӳҫне ҫивӗтлерӗн.

Йӗшӗлти пӳрнӳсен ӑшшипе 
Кашни ҫӳҫ пӗрчине ачашларӑн. 
Парӑнтартӑн пулас чунӑма —
Ҫивӗтне аллунтан явакларӑн.

Ярса тытрӑн хытах, именмерӗн,
Манӑн чунӑм хуҫи пулас терӗн.
Ун пуҫне ху тавра ҫавӑрттартӑн, 
Аллунти ҫивӗтпе артаклантӑн.

Чунӑмпа тарҫӑлла выляшнишӗн 
Эс манран вӑтанма шутламарӑн.
Хӑвна ху тем шутне хунӑран-ши? — 
Мӗн пулса тухасса ӑнкармарӑн.



Манӑн чун пӗр кана кӑсӑкланчӗ,
Пӗр каҫпа питӗ тӗрӗс хӑтланчӗ.
Ҫивӗтне шачӑрт! касрӗ те татрӗ, 
Ирӗкленчӗ, сана хыр! — кӑтартрӗ.

16
Чарӑнса тӑни те кирлӗ 
Кӑшт канса илме.
Сывлӑха упрас тӗллевӗн —
Сывлӑш ҫитмелле.

Мӗн тесе вирхӗнмелле? —
Лӑпкӑн утмалла,
Тиеме пуҫланӑ пурлӑх 
Лӑпӑш выртмалла.

Вӑхӑт — питӗ ӑслӑ кайӑк,
Питӗ ӑслӑ ҫил,
Хӑй пӗлсе хӑй валеҫет вӑл 
Кашнинех — пехил.

17
Ҫунса тухнӑ юрату кӑварӗ 
Шуҫӑм евӗр шӑранса йӑлтӑртатни — 
Такампатакам пӑшӑлтатни...

Ҫунса тухнӑ юрату кӑварӗ 
Тӗлкӗшсе сиксе тӗрткелешни —
Юлашки путиш вылявӑшни...

(4 Ц/̂ к саӗнипе сЛмасан..._______________ # # # ---- ^
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ҪЕҪПӖЛ МИШШИ ЕНТЕШӖМЕ

Ҫеҫпӗл Мишши палӑкӗ умӗнче иртгернӗ 
савӑнӑҫлӑ митингра каланӑ сӑмах

Шӑхран-Канаш тӑрӑхӗнчи 
Касаккассин маттур ачи —
Куҫма Мишши, Ҫеҫпӗл Мишши 
Паян тултартӑн, пухутларӑн 
Эс ҫӗр те вунпӗр — вӑрӑм ҫул.
Чунтан юратнӑ халӑхна 
Парса хӑварнӑ хаклӑ мул —
Ҫӳл тӳпери ӑстӑн анийӗн 
Сӑмах килйышӗн шайӗнче,
Турӑ-Атгемӗр килӗнче.

Сухапуҫне алран ямасӑр,
Ҫак таранччен ака тӑватӑн,
Ху вӑрлӑхна — ху сассупа 
Хавхаланса сапа-сапа 
Чӑвашсене пехил паратӑн.

Эс тӑвӑлса кайса сывлатӑн,
Хӗрӳн, чӗнӳллӗн сӑмахлатӑн,
Чӑваш тӗнчи анлӑшӗпе 
Ҫӗр чӗтретсе таплатгаратӑн,
Вӑрӑм ҫулна тарӑнлататӑн.
Чӑваш этемӗн ӑс-пуҫне 
Хӗмлентерме — кӑвайт хуратӑн.
Хастар чӗреллӗ чӑвашсем —
Ҫавӑ кӑвайт хӗлхемӗсем,
Хӗлӗх ҫиппин хӗмӗсем.

176 ^  ̂ __________________ (З емлаш оЛссшаж
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ӖНТРӖКӖМ...

Питӗ хӑвӑрт ИР те, КУН та иртрӗ,
Акӑ ӗнтӗ, ЕНТРӖКЕМ те ҫитрӗ.
Эпӗ сирӗн умӑрта евитлӗ —
Йӑлтӑрти, хаваслӑ, ҫутӑ питлӗ.

Иртнӗ ИРӖМ — вӑл епле хитреччӗ,
Иртнӗ КУНӐМ — вӑл епле чиперччӗ. 
ЕНТРӖКЕМ те савӑк, ҫыпӑҫуллӑ,
Чун-чӗрем унпа та килӗшӳллӗ.

Ак, каллех вӑрантӑм тваттӑра.
Шухӑш кӗрекийӗ пуҫ тавра 
Юрласа, такмакласа ташлать,
Шухӑшӑм мана хӑна тӑвать.

Ирхи ӗнтрӗк пӗртте тӗксӗм мар,
Ҫугалать. Йӑлтӑртатать кӑвар,
Вут хутма тапратнӑ ҫутӑ ир 
Маншӑн тумланать япшар тумтир.

Эпӗ балконран пӑхса тӑратӑп,
Йӑл та ял кулатӑп, савӑнатӑп,
Ҫӗнӗ ир вучахӗн хӗлхемне 
Ь1вӑҫа илсе ытарланатӑп.

Пӳлӗхҫе, Пирӗштие, Турра 
ИРПЕ КУН панишӗн тав тӑватӑп.
Ҫитес КАҪӐМ — канӑҫ парасса 
Ь1рӑ Хӑватсем ҫине шанатӑп.

(4Ц/̂ н саЗпине саӗмасан...___________________ф 117
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ЮМАХЛАМА
2 сӑвӑ

1
Юмахлама юмах шырама 
Кайса килес терӗм вӑрмана.

Касас умӗн ҫӑка хуллине — 
Пуҫа тайрӑм парка тымарне. 
Касас умӗн пилеш хуллине — 
Ытамларӑм ҫемҫе вуллине. 
Касас умӗн шӗшкӗ хуллине — 
Ҫупӑрларӑм йышлӑ тӗммине.

Шӑхлич турӑм, ларап шӑхӑртса, 
Пештӗр турӑм, ҫӳреп тултарса.

2
Ҫумӑр витӗр вӑрмана 
Каяс мар пуль ҫырлана,
Каяс мар пуль кӑмпана 
Ҫумӑр витӗр вӑрмана.

Ҫиле хирӗҫ талпӑнса 
Ҫӳрес мар пуль ывӑнса,
Ҫӳрес мар пуль сулланса 
Ҫиле хирӗҫ талкӑнса.

Ҫула майӑн ярӑнса 
Утас мар пуль ют ҫынпа,
Утас мар пуль куштанпа 
Ҫиле майӑн тайӑлса...

16.11.10.
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ТЕКЕХ САВМАСТӐП
2 сӑвӑ

1
Текех савмастӑп,
Эсӗ ан ҫилен.
Сивӗнесси — ӑшӑнасси пек, 
Майӗпен.

Мӗн-ма хама суяс,
Ма улталас?
Сана суйса 
Мӗн-ма курнӑҫланас?

Пӑтраннӑ тӑнӑм тӑрӑлчӗ, 
Вӑл — сивӗ.
Пуҫ ҫаврӑннӑ самант 
Тумтирӗ — кивӗ.

Саплас-и туйӑма? —
Мӗнпе саплас,
Ҫав шӑтӑк-шатӑкпа 
Мӗскер тӑвас?

Кутӑнланмастӑп,
Кутӑн ҫӳремен.
Савнӑ чух — савнӑ, 
Кӳренме пӗлмен.

Хӑть кунсерен,
Хӑть каҫсерен — ӗнен, 
Текех савмастӑп,
Эс те ан кӳрен.
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2
Ҫут тӗнчере 
Тӗлӗнмелли пайтах та,
Мӗнпе? — тӗлӗнтерме 
Пултарӑн-ши татах та...

Кӑтартнӑ мыскара,
Юптарупа камит 
Тӑршшӗпе анлӑшӗ,
Виҫсен, шӑпах — пӗр шит.

Пирӗн тавра хашланӑ сывлӑшра 
Мӗн те пулин хитри шыра-шыра 
Санран, хамран тӗлӗннине пула 
Уҫларӑм та уҫларӑм кӑмӑла.

Ни ҫу, ни пыл пӗрчи 
Пӗрчӗленмест,
Сӑркка пӑтранчӑка 
Сыпас килмест.

23.11.10.



ВӖСЛЕТЕКЕН

Вӗслетнӗ йытӑ 
Шачӑрах! — ҫыртасшӑн, 
Кӑшкӑртиччен ыраттарса 
Суран тӑвасшӑн.

Вӗслетекенӗ 
Хӳшӗрен пӑхса тӑрать,
Йытти валли, ури вӗҫне 
Апат хурать.

Йытги вӗлкӗштерет 
Хӳри пӑсне,
Хушнӑ пек лайӑх 
Турӗ-ҫке ӗҫне.

Анчах ӑна 
Шалча хуса ҫитет,
Шачлатгарса 
Ҫапать те ӳкерет.

Ҫухӑрашса выртать 
Аманнӑ йытӑ,
Вӗслетекенӗ тарнӑ 
Питӗ хьггӑ.

Шалчи ӑна та тивӗ 
Кӑштахран,
Шалчийӗтулӗ! —
Ирсӗр пулнӑран.

са£нине саӗмасан..._______________ ф ^ 181
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КАЙ...
4 тӗрленчӗк

1
Туйӑм вутне
Чбре турчкипеле хӗнетӗп, 
Ҫапмассерен — хӗлхем сапать; 
Те кӑшкӑрать, те макӑрать...

Аташтӑрах!
Ун тӑрса юлнӑ 
Кӑмрӑк пуласси анчах...

2
Туйӑм — шап-шурӑ кӗл. 
Апатӑм — каснӑ чӗл.

Кӗл панӑ тӑпраран 
Ҫӗкленчӗ тырӑ.
Пӗҫернӗ кукӑль,
Ҫӑкӑр тӗсӗ — шурӑ.

Сан паталла 
Тусан купи кусать,
Сан тавралла 
Тӑман таппи асать.



3
Ман ӑшӑмри ҫӑлкуҫӑмран 
Ҫынсем эмел ӑсаҫҫӗ,
Сипленеҫҫӗ, тав тӑваҫҫӗ.

Этем кӗлеткисем —
Сурма пӑхаҫҫӗ, хартлатаҫҫӗ...

4
Юрату — малта, эп — хыҫалта,
Вӑл манран тарать, эп хӑвалатӑп.
Эп ӑна хуса ҫитес шутпа 
Пӗтӗм вӑйӑмпа тапаҫланатӑп.

Чарӑнам-ха, ҫитӗ, лӑпланас,
Ман унпа текех мӗскер тӑвас?
Унӑн асапне курса-туйса,
Мӗн тесе ӑшра тытса усрас?

«Кай» — тесе мӗн чухлӗ ӳкӗтлерӗм,
Ҫула тухрӗ те, кӑштах шеллерӗм.
Сиксе тӑтӑм, хыҫҫӑн вӑркӑнтартӑм, 
Таврӑнми каять — ҫавна ӑнлантӑм.

Тапрӗ сикрӗ — тӳпене ҫӗкленчӗ,
Курӑнми те пулчӗ, ирӗкленчӗ...

сЛпине саЗмасан... ----------------------- # # # -------^
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* * *

Эпӗ сана савма пӑрахнӑ мар-и? — 
Шуглатӑп пӑрахма тахҫантанпах.
Ҫав шухӑшпа ӑнран-тӑнран тухман-и? 
Тухнӑ-тухман тени вырӑнлӑрах.

Асӑм тени мӗскершӗн питӗ аскӑн? — 
Тымарӗ — шӗвӗркке, хунавӗ — каскӑн. 
Ӑша ӳкет, шӑтать, аталанать,
Хӑйӗн ӗҫне сӗре правур тӑвать.

Асӑм ӑратлӑ ратлӑ вӑй-хӑватлӑ,
Вулли парка та вӗтӗркке туратлӑ...

19.12.10.

Тавраллипех — ватти-вӗгги, пысӑккисем, 
Тӗрлӗ виҫеллӗ шутлӑ-пуҫлӑ этемсем.

Пур шелтӗркке, кӗске ҫунатлисем, 
Ҫӗлен-калта чӗлхеллисем-хӳреллисем.

Кирлӗ пулсан — шӑна пек ҫыпҫӑнаҫҫӗ, 
Йелпӗрленеҫҫӗ, пулӑшу ыйтаҫҫӗ.

Ыйтса илсен — палламиех пулаҫҫӗ, 
Каҫӑрӑлаҫҫӗ те — пачах суккӑрланаҫҫӗ.

Этем сӑнне ҫухатас мар тесен,
Мӗне упрамалла-ши этемсен?

26.12.10.
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Авалхи Аслӑ Пӑлхар патшалӑхӗн тӑрӑхне чунҫӳреве кайма тухнӑ 
чунташсен пӗр ушкӑнӗ. В.Аванмарт скульптор (варринче, ун ҫумӗнче 

С.Асамат, В.Енцова, О.Цыпленков) лартнӑ Юпа патӗнче. Чӗмпӗр, 2007 ҫ.

Пӗтӗм тӗнчери чӑвашсен 1-мӗш Акатуйӗнче. В.Нагорнов скульптора 
чаплӑ орден, С.Асамата Чӗмпӗр облаҫӗн тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ 

хисеплӗ ят, медаль парса чысланӑ. Чӗмпӗр, 2011 ҫ.



ПУЛАТПӐР-Ш И?

Чӑваш халӑх поэчӗ П.Хусанкай ҫуралнӑранпа 
105 ҫул ҫитнине уявланӑ май кӗпӗрленсе килнӗ шухӑшсем

«Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр» — 
Тетпбр-ха, пурах пуласчӗ.
Пур пулма хӑнӑхса ҫитнӗ 
Пурнӑҫа мала тӑсасчӗ.

Пур пулма — шӑнӑрланса 
Пӗр пулсан кӑна пулайб,
Нӑйласа ирттернӗ ӗмӗр 
Харама кӑна каяйӗ.

«Эпир пулнӑ, пур, пулатпӑр!» — 
Хусанкай татсах каланӑ,
Унӑн чӗнӗвӗ-йыхравӗ 
Чан пек, халӑхра янранӑ.

Ҫав чӗнӳ кашни чӑвашӑн 
Чӗринче кӗрлемелле,
Чӑвашсен — чӑваш сассийӗ 
Таврипех илтӗнмелле.

«Илтбнет» тесе калас-тӑк,
Тӗрӗсех пулмасть,
Чӑнахах, чӑваш йӑваш пуль,
Паттӑр пулаймасть.

Чӗлхине касса вакларӗҫ 
Латти ҫук сӗрепсӗр,
Шарласа юхан сӑмахлӑх 
Пулса юлчӗ — нӗрсӗр.

саӗнине саЗмасан... ---------- #  #  #----------- ----



Ма тесессӗн ун сӗрепӗ,
Ун илемӗ ҫӗтрӗ,
Касса татнӑ сӑмахсен 
Тӗп сӑнарӗ пӗтрӗ.

Шар курать чӑваш чӗлхи,
Ҫухӑрать — ҫари!
Вакласа тӑкнӑскере 
Шеллеместпӗр-и?..

. V., Емӗтсем — пусӑрӑнаҫҫӗ,
Ӑшӑх — шухӑшсем.
Пур пулмашкӑн тӑрӑшмаҫҫӗ 
Мар-и чӑвашсем?

Халӗ ӗҫкӗ-ҫикӗре те 
Вырӑсла юрлаҫҫӗ,
Хамӑрн хаклӑ юрӑсен 
Хакӗсем чакаҫҫӗ.

Туйсене те вырӑсла 
Иртгерме пуҫларӗҫ,
Хамӑр туй шерепине 
Манчӗҫ, прахӑҫларӗҫ.

«Эпир пулнӑ, пур», ӑнлавӑн 
Сӑнӗ — урӑхла,
Пуҫне чикнӗ Пулассин 
Пуҫ лӗпки — шакла.

2̂2——Л ___— ______________СЗетмта оЛссшат

19.01.11.



кЩ,уп сЛнине сЛмасан... -----------------------  ^

АСИЛМЕ ТЕ КИРЛӖ МАР

Ялтӑртатса ҫуннӑ ҫулӑм 
Пурпӗр сӳнет, ай, сӳнет. 
Витӗр шӑнма пуҫласассӑн 
Ҫӗнӗ вут чӗртме тивет.

Йӑлтӑрти чечек ҫеҫкийӗ 
Пурпӗр ӳкет, ай, ӳкет. 
Тепӗр ҫуркунне ҫитсессӗн 
Ҫӗнӗ ӳсӗм ҫӗкленет.

Шапӑртатнӑ ҫумӑр шывӗ 
Пурпӗр типет, ай, типет. 
Хӗвел хӗртме пуҫласассӑн 
Ҫумӑра чӗнме тивет.

Иртсе кайнӑ вӑхӑтсене 
Чӑрмантарни мӗн усси, 
Тек пулаймӗ иксӗмӗре 
Чӑмӑртанса савнасси.

Туйӑм-сисӗмӗн ҫи-пуҫӗ 
Тӳнтерле май таврӑннӑ. 
Пире татса панӑ тапхӑр 
Сехет йӗппи чарӑннӑ.

03.02.11.



ЧУН САВНИНЕ САВМАСАН
8 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Епле сана саваттӑм,
Епле сана саватгӑм,
Сан ҫинелле сӗт ӑшши пек 
Ӑшӑ ӑрша сапатгӑм.

Сана епле савнине,
Сана епле савнине —
Сӗт пек шурӑ хут ҫине 
Шӑрҫаласа хуратгӑм,
Сана савса савӑннипе 
Савӑк юрӑ юрлаттӑм.

Санран епле сивӗннине,
Санран епле сивӗннине 
Юр пек сивӗ сӑмах туса 
Юр пек шурӑ тӗрке ҫине 
Сапаласа тӑкрӑм та —
Хамӑн чӗрем, хурлӑ чӗрем 
Пас тытнӑ пек пӑрланчӗ,
Хамӑн ҫӳҫӗм, хура ҫӳҫӗм 
Пас тытнӑ пек шуралчӗ.

Сӗт ӑшши пек ӑшӑ сӑввӑм,
Сӗт ӑшши пек ӑшӑ юррӑм 
Шӑннӑ чунӑм чӗнтӗрленӗ 
Шӑтӑклара шӑпланчӗ.

190_ _ ^  ̂  ̂ __________________________ (Зем м гт  (вЛсамаж
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2
Калас килнӗ сӑмахӑма 
Калӑттӑм та калӑтгӑм, 
Калас килнӗ сӑмахӑма 
Калама вӑтанмӑттӑм.

Эпӗ — сана юратнине 
Сана ҫӗр хут каланӑ,
Эсӗ — мана юратнине 
Мана пин хут каланӑ.

Эпӗ санран сивӗнмӗтгӗм, 
Ху сивӗнмен пулсассӑн, 
Эсӗ манран сивӗнмӗттӗн 
Эп сивӗнмен пулсассӑн.

Кам сивӗтрӗ, мӗн сивӗтрӗ? 
Айӑплисем — хамӑрах. 
Айӑплине шырассипе 
Асапланни — кӑлӑхах.

Туйӑм ҫеҫки хуҫӑлнине 
Туймӑш пулам, лӑпланам. 
Эс килес ҫук сукмак ҫине 
Тухса тӑма чарӑнам.

Юратӑва, юратӑва 
Тӗртсе яма юрамасть, 
Пӗрре тӗртсе ятӑн пулсан 
Вӑл каялла таврӑнмасть.



192___^  # #__  ^^етмт оЛсамат

3
Кам ытамне кӗрсе ӳкрӗн, 
Ӑҫта ӳкрӗн, мӗн ҫине?
Хӑш вӑхӑтра пулса иртрӗ, 
Ирхине е каҫхине?

Кам ӑшшине ӑшна хыврӑн, 
Ӑҫта хыврӑн, мӗн ҫине? 
Чӗрӳ епле йышӑнӗ-ши 
Ҫӗнӗ туйӑм йӑтӑмне?

Мана ӑҫта кайса хутӑн, 
Ӑҫта хутӑн, мӗн айне? 
Нӑчӑр-нӑчӑр таптамашкӑн 
Петӗн мар-и урайне?

Шӑлса пуҫтар, тухса пӑрах 
«Юрататӑп» — тенине,
Ҫӳп вырӑнне юлнӑ сӑмах 
Куртӑр шӑпӑр мӑшкӑлне.

4
Паян сана
Ӗнерхинчен те хытӑрах, 
Ыран сана
Паянхинчен те хытӑрах 
Юратӑп.



(Щ/̂ п сЛкине саӗмасан... ----------------# # # ----—

Сывланӑ чух —
Савса ыталаймасӑр, 
Сывланӑ чух —
Савса чуптӑваймасӑр,
Вӑй ҫитнӗ чух —
Савса савӑшаймасӑр,
Куҫ курнӑ чух —
Курса тӑранаймасӑр 
Юлассинчен — сӗре,
Сӗре хӑратӑп.

5
Хулпуҫҫийӗм усӑнчӗ, 
Пуҫӑм ҫӗкленмест,
Куҫӑм тулли тунсӑхӑм 
Пушанма пӗлмест.

Куҫӑм умӗнчи савни 
Куҫӑмран каймасть, 
Чунӑм, унӑн сӑнарне 
Асӑмран ямасть.

Манмалла пек, манмалла, 
Уйрӑлнӑ пулсан,
Мӗн ҫинчен астумалла, 
Татӑлса кайсан?

Усӑннӑ хулпуҫҫине 
Сарасах пулать, 
Йывӑрланнӑ пуҫӑма 
Ҫӗклесех пулать.
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Куҫӑмран кайман савни 
Юлтӑр куҫӑмрах,
Чунӑмран тухман савни 
Юлтӑр чунӑмрах.

6
Ҫур шывӗ ҫырана хышланӑн, 
Вӑхӑт, астӑвӑма кӑшлать. 
Астӑвӑм, ишӗлнӗ ҫыранӑн 
Манӑҫ тӗпне шуса анать.

Симпыл тути пылак пулсан та, 
Тутаннӑҫем, йӳҫ тут калать. 
Кичем пуссан, ӑшӑ пӳртре те, 
Ӑш кӳтсе ҫитнӗн туйӑнать.

7
Иккӗн чӗртнӗ кӑвайт вучӗн 
Кӑмрӑк хапи тӗлкӗшет,
Вутне хурсах тӑрас пулать, 
Хумасан — кӑвайт сӳнет.

Иккӗн хывнӑ вӑрӑм сукмак 
Йӗрӗпе утас килет.
Таптас пулать, таптамасан — 
Час, ҫерем сырса илет.

Иккӗн, ик саспа юрланӑ 
Юрӑ ҫӳле чӗвӗнет,
Сас вӗҫтерсе юрламасан —
Юрӑ ҫемми кӳренет.



Салтмалла мар ҫыхӑнмасан,
Хушша — усал хӗсӗнет,
Пӗр шухӑшлӑ пулаймасан 
Туртӑм турти кӗскелет.

8
Чун савнине савмасан —
Тата кама савмалла?
Чунра — савни пулмасан,
Чуна йывӑр пулмалла.

Хӑй суйланӑ савнине 
Хӑй ытамне хӑй илет,
Хӑйне тивӗҫ туйӑмне 
Хӑйне валли хӑй чӗртет.

Хӑйне майлӑ пурӑнма 
Чунӗ хӑех пулӑшать,
Килӗшекен ҫынпала 
Ҫывӑхлатма тӑрӑшать.

Телей курса пурӑнма 
Чуншӑн — мӑшӑр чун паха.
Ҫывӑх чунпа ҫывӑхланни 
Тӗрек парать сывлӑха.

Чун савнине савмасан—
Тата кама савмалла?..

сЛнине сЛмасан..,____________^ ______ 195
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КУЛӐ ҪИҪТӖР КУҪӐМРАН
8 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Кӗпӗрленсе тулнӑ шухӑш 
Кӗтӳ евӗр туйӑнчӗ, 
Мӑйракаллӑ тур качаки 
Ӑҫтан килсе тупӑнчӗ?

Ҫав качака хыҫҫӑн кайса 
Тухӗррипе ҫӳреҫҫӗ,
Чулӗ катӑлса анас-тӑк 
Пӗтессе те пӗлмеҫҫӗ.

Кӗпӗрленсе тулнӑ шухӑш 
Пӗлӗт евӗр курӑнтӑр,
Лӑпкӑ юр е ҫумӑр пулса 
Лӑпӑш-лӑпӑш тӑкӑнтӑр.

Лӑпӑш-лӑпӑш лӑпӑштатни 
Сӑпка юррин илтӗнет, 
Шӑпӑр-шӑпӑр шӑпӑртатни 
Паппа тума тилмӗрет.

Мӑшӑрпала мӑшӑлтатса 
Канӑҫнине мӗн ҫитет? 
Куҫран пӑхса пуҫран шӑлсан 
Тата пушшех килӗшет.



2
Сассу хытнӑ, сас памастӑн,
Сасна уҫма пулӗ-ши,
Сан пахчуна кайӑк пулса 
Вӗҫсе пыма юрӗ-ши?

Чӳречӳрен пӑха-пӑха 
Ларӑтгӑмччӗ юрласа,
Кантӑку умне пырсассӑн 
Илӗттӗн-ши палласа?

Чӳречӳне уҫса ярсан 
Куҫна тивме пӗлӗтгӗм,
Чӳречӳне — ҫунатӑмпа 
Кӗльт! перӗнсе илӗтгӗм.

Ҫичӗ хӗвел пайӑркинчен 
Чуччу авса ҫакӑтгӑм,
Ҫичӗ кӗвӗ шерепинчен 
Чуччу карри карӑттӑм.

Чӳречӳрен вӗҫсе тухма 
Ҫӗкленӗ-ши кӑмӑлу,
Чӗвӗлтетсе чуччу тума 
Ҫемӗҫейӗ-ши сассу?

3
Чуну — маншӑн хупӑннӑ пек 
Туйӑнмашкӑн пуҫларӗ.
Пӗрре пырса шаккарӑм та,
Те илтмерӗ, уҫмарӗ.

(Щ/̂ н саӗнине саӗмасан... ----------------# # # ---- —



Тепре хытгӑнах шаккарӑм,
Курнӑҫасси пулмарб,
Тата тепре шаккасан та 
Чуну сасне памарӗ.

Чӗннӗ чухне кӗреймерӗм,
Именчӗклӗн ҫӳрерӗм,
Уҫӑ алӑк уратинчен 
Каҫаймарӑм, иртмерӗм.

Мӗскер-ши ку? Алӑк витӗр 
Пӗр ӗмӗлке сӑрхӑнчӗ,
Пуҫӑм ҫине тӑм ӳкнӗ пек 
Сивӗ сывлӑш сырӑнчӗ;

«Ан шаккаса ҫӳре кунта,
Каялла лапӑстаттар.
Эп шӑтарса кӗнӗ пӳртре 
Хам хуҫа, ан тарӑхтар!» —

Терӗ мана, армак-чармак 
Аллисемпе хӑмсарса.
«Хӑй чунӗпе вӑл хӑй хуҫа» —
Терӗм, чышкӑ кӑтартса.

Хиркешсе тӑрас темерӗм,
Пӑрӑнтӑм, шӑпӑртланас. 
Айккӑн-майккӑн муритленсе 
Ма пуҫа ҫавӑрттарас?

— — # # # ----------------------------  _______ (Зетлаш  (вЛссшаш
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Хамӑн кантӑк витӗр пӑхрӑм: 
Чӑнах, эсӗ килетӗн,
Чечек йӑтнӑ ална сулса 
Ху патнелле чӗнетӗн.

Ыткӑнайрӑм, ал ытамӗн 
Ӑрши ӑшне сирпӗнтӗм, 
Пӑшӑл-пӑшӑл пӑтти ҫинче 
Сарӑ ҫӑвӑн ирӗлтӗм.

4
Акӑ ӗнтӗ, акӑ ӗнтӗ, 
Чӑтӑмлӑхӑм тулхӑрать. 
Ӑшчик хыпса ҫуннипелен 
Ҫӑвар — тӗтӗм кӑларать:

«Ман ӗмӗте хуҫнӑ усал — 
Хӑйӗн мӑйӗ хуҫӑлтӑр,
Ман сассӑма каснӑ усал — 
Хӑйӗн сасси хупӑнтӑр.

Манӑн ҫула пӳлнӗ усал — 
Хӑйӗн шӑпи пакӑртӑр,
Суя сӑмах сарнӑ усал — 
Чӗлхи вӗҫӗ татӑлтӑр.

Ҫылӑха кӗрес теместӗп, 
ЬЫханмастӑп ухмахла, 
Хӳтлӗх, пулӑшу ыйтатӑп, 
Турӑ-Атте, ан ятла.



2 0 0 _________   С^етмашОЛссамаж

Усалсене тӗп тумашкӑн 
Ыр-Хаярна ирӗк пар,
Хура юнлӑ кӗлеткесен 
Мӗскӗн чури пулас мар».

Акӑ ӗнтӗ, акӑ ӗнтӗ, 
Чӑтӑмлӑхӑм тулхӑрать. 
Ӑшчик хыпса ҫуннипелен 
Пуҫра — сӗрӗм явӑнать.

5̂
Йывӑр тапхӑр килсессӗн те - 
Тӳнес марччӗ ураран, 
Антӑхиччен йӗрсессӗн те — 
Кулӑ ҫиҫтӗр куҫӑмран.

Сивӗ сӑмах ҫапас пулсан — 
Ҫатлатнӑ сас путлантӑр, 
Ҫывӑх юлташ сутас пулсан - 
Ӑна Турӑ каҫартӑр.

Элек сӑнни сӑхас пулсан — 
Пӳрлӗ вырӑн ӳтлентӗр, 
Ҫутҫанталӑк ырлӑхӗпе 
Кӑмӑл-сипет имлентӗр.

6
Пурнӑҫ панӑ атте-аннем 
Ҫулӗ-йӗрӗ хисеплӗ, 
Тӑрӑшуллӑ ӗҫӗ-хӗлӗ 
Пархатарлӑ, сӗреплӗ.



Эпир, вӗсен ачи-пӑчи,
Вӗсен тупри пулатпӑр,
Вӗсен чысне ӳкермесӗр 
Хамӑр чыслӑ пурнатпӑр.

Ачасене, мӑнуксене 
Хамӑр ҫулпа туртатпӑр,
Йӑх -рат панӑ хаклӑ пиле 
Куҫ шӑрҫи пек упратпӑр.

Йывӑрлӑха ҫӑмӑллатма 
Ҫывӑх тӑван пулӑшӗ,
Аслӑ тӑван — ҫутӑ тӗнче,
Ӑрӑскаллӑн йӑлкӑшӗ.

7
Ытла нумай чирлетпӗр,
Пӗрмай эмел ӗметпӗр,
Эмелӗпе хутӑштарса 
Эрех-сӑра лӗрккетпӗр.

«Сывлӑш ҫитмест, сывлӑх чакать» — 
Тесе пуҫа пӗкетпӗр,
Сывлӑхсене — чикарккӑпа 
Маклаттарса ҫиетпӗр.

«Усал асать» — текелетпӗр,
Сыхӑ лартас теместпӗр,
Куштансемпе ытакланса 
Ихӗрешсе ҫӳретпӗр.

сЛнине са^масан..._______________________^ ^  Ш
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«Васкамалла, ӗлкӗрмелле» — 
Текелешсе вӗрккетпӗр, 
Унта-кунта, унпа-кунпа 
Лештӗртетсе тӗнккетпӗр.

Сывлӑх килет — сывлӑшран, 
Сывлӑх килет — хамӑртан.
Этем чӑнах икӗ питлӗ —
Ӑслӑ шухӑшлӑ тӑн-тан.

8
Санпа тӗл пуласси — пӗр пуласси, 
Санпа ыталанса чуптӑвасси — 
Темрен именесси, вӑтанасси, 
Темрен шикленесси, сыхланасси...

Кайма тухсан — киле таврӑнасси, 
Ал-урана, чуна чаракласси, 
Апла-капла кусма чарӑнасси — 
Япӑлтатса кайма юрамасси...

05.02.11.



сЛнине сабмасан...

ТАВАХ САНА
4 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Сан аллуна — чунӑм алли, 
Сан сӑмахна — чунӑм хӑлхи, 
Сан тутуна — чунӑм тути 
Килӗштерсе юлнӑран —

Чунӑмпала чӗрем килӗ 
Сана манма шутламасть, 
Чунӑмпала чӗрем килӗ 
Урӑххине йышӑнмасть.

Чунӑйӑмҫӑм-тусӑйӑмҫӑм — 
Ӗмӗр анлӑш сывлӑшӑм, 
Чунӑйӑмҫӗм-тусӑйӑмҫӑм — 
Емӗр тӑршшӗ туйӑмҫӑм.

2
Тавах сана, тавах сана,
Чуна кӗнӗ чун савни.
Тавах сана, тавах сана,
Ӑша кӗнӗ ӑш варли.

Эсӗ манӑн пурнӑҫӑма 
Кӗрсе тухман пулсассӑн,
Эсӗ манӑн кӗрекемре 
Хӑналанман пулсассӑн —

Пӗлӗттӗм-ши телей тути 
Мӗн териех тутлине, 
Уйрӑлсан та, телейӗмҫӗм 
Ӑшчикӗмрех юлнине.



3
Тӳрккес хӗрарӑм пултӑм, кӳрентертӗм 
Иксӗмӗре те... Нӳрлӗ ман минтерӗм:
Эп ун ӑшне тунсӑхӑма силлетӗп,
Эп ун ӑшне ӑш хыппине вӗретӗп...

Пулса иртни — юмах, е чӑн пулни 
Тӗлӗкӗме килет те, тухатлать.
Пулса иртни — юмах, е чӑн пулни 
Ҫӑлкуҫӑн, чарӑнмасӑр юмахлать.

4
Санпала тепӗр хут паллашма 
Вӑхӑта ҫавӑрассӑм килет,
Санпала тепӗр хут туслашма 
Тепӗр ӗмӗр пурнассӑм килет.

Ҫулсерен — ҫуркунне таврӑнать,
Тӗнчене хӑй тавра ҫавӑрать.
Ҫав тӗнче ӑшӗнче — пӗтӗмпех:
Мӗн пулни, пулассийӗ — веҫех...

Паллашма кирлӗ пулнӑ — паллашнӑ, 
Туслашма кирлӗ пулнӑ — туслашнӑ, 
Уйрӑлман, пӗр-пӗрне астӑватпӑр,
Аякран ыр сунса пурӑнатпӑр.

Тепӗр хут, тепӗр ӗмӗр, тепре —
Асӑма ҫӗнетмелӗх — ҫӗпре...
Килмесси килмеҫех, хуть те ҫурӑл, 
Пулмасси пулмаҫех, хуть те хуҫӑл.
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Паллаштарнӑ пире, туслаштарнӑ, 
Юрату кӳллинче ҫӑвӑнтарнӑ. 
Малалла мӗн пулса иртессе 
Хамӑра суйлама ирӗк панӑ.

Мӑшӑра, йӑвари чӗпсене 
Пӑрахса иртӗхмен, алхасман. 
Ҫемьене вӑтӑр-сӑтӑр туман, 
Ҫылӑха кӗреспе антӑхман.

Ҫавӑнпа та астӑвӑм илемлӗ, 
Илӗртӳллӗ, ӑшпиллӗ, хӗвеллӗ, 
Пирӗнте — юратуллӑ хисеплӗх, 
Пирӗнте — килӗшӳллӗ сӗреплӗх.

Тепӗр хут, тен тепре ҫуралсан, 
Тен, пӗр тепӗр ҫӗрте тӗл пулсан... 
Кам пӗлет? Кам калать? Хальлӗхе, 
Таймапуҫ иксӗлми пӗрлӗхе...

06.02.11.



ЮРИЙ СЕМЕНТЕР ЧУНӖПЕ КАЛАҪНИ

К.В.Иванов ячӗллӗ Литература музейӗнче 
Чӑваш халӑх поэчӗ Ю.Сементерӗн 70 ҫулне 

палӑртса иртгернӗ пултарулӑх 
каҫӗнче каланӑ салам сӑмахӗ

— Каласамччӗ, Сементер,
Ма сӑпайлӑ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, ӑс-пуҫӑмри 
Шухӑш-ӗмӗтӗм — чипер.

— Каласамччӗ, Сементер,
Ма хӑватлӑ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, мӗн авалтан 
Шахвӑртать манра — шумер.

— Каласамччӗ, Сементер,
Ма ытарлӑ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, атте-аннем 
Панӑ пиллӗхӗм — типтер.

— Каласамччӗ, Сементер,
Ма хевтеллӗ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, ӗҫҫинче эп 
Нихӑҫан пулман лӳппер.

— Каласамччӗ, Сементер,
Ма хӗвеллӗ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, пӗтӗм тӗнче 
Хӗвелпе ҫиҫен ӳнер.
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— Каласамччӗ, Сементер,
Ма телейлӗ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, кил-ҫуртӑмри 
Мӑшӑр гтуҫа — пӗр минтер.

— Каласамччӗ, Сементер,
Ма янравлӑ эс ҫавтер?
— Ма тесессӗн, ламран лама 
Хыврӑм сӑвӑллӑ кӗпер.

— Ҫитмӗл ҫул тултарчӗ теҫҫӗ 
Ҫамрӑк чунлӑ Сементер.
— Атя эппин ҫавӑ ятпа 
Пӗр курка симпыл ҫӗклер.

17.02.11.

КӖМӖЛ САСӐ
3 сӑвӑ

1
Чӑвашсем, мӗн авалтан пурнатпӑр 
Аслӑ, анлӑ Атӑл хӗрринче.
Чӑвашсем, мӗн авалтан пурнатпӑр 
Раҫҫейре, Раҫҫей тулашӗнче.

Кӗмӗл тумлӑ, ӑнкаруллӑ халӑх,
Хӑйне хӑй ытарлӑн палӑртмалӑх —
Хӑй ҫуратнӑ хӗр-пикесене 
Кӗмӗл тесе чӗннӗ авалтан,
Хӑй ҫуратнӑ ывӑл-яшсене 
Ылтӑн тесе чӗннӗ авалтан.
Эпӗр — ылтӑн-кӗмӗлтен пуян.

сЛнине саӗмасан..._______________ ф  207
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Шурӑмпуҫ пек янкӑр пикесем, 
Урхамах пек чакӑр йӗкӗтсем 
Ҫирӗп, тӑрӑшуллӑ та патвар, 
Илӗртӳллӗ, ҫыпӑҫуллӑ та вӑр-вар.

2
Шӑпчӑк, шуҫӑм ҫутипе 
Сывлӑм ӗҫме вӑранать,
Сывлӑм ӗҫсе тӑрансан 
Купӑс калама пуҫлать. •

Ача, амӑш варӗнчен 
Сывлӑш ӗҫме ҫуралать,
Ӳснӗҫемӗн ун сасси 
Сывлӑшалла сарӑлать.

3
Шӑнкӑртатса юхан ҫӑлкуҫсене 
Итлес килет.
Вӗсем — ҫемҫе, илемлӗ, ҫутӑ саслӑ, 
Кӗмӗл саслӑ.

Шӑрантарса юрлан кайӑксене 
Итлес килет.
Вӗсем — хитре, хаваслӑ, селӗм саслӑ, 
Кӗмӗл саслӑ.

Сас вӗҫтерсе юрлан юрӑҫсене 
Итлес килет.
Вӗсен сасси — янравлӑ, ӑшӑ, уҫӑ, 
Кӗмӗл саслӑ.

19.0111.
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КИЛӖШӲ
4 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Пур-и, ҫук-и эсӗ ман ҫумра, 
Упранатӑн тарӑн асӑмра.
Пур-и, ҫук-и эсӗ ман ҫумра,
Эсӗ — ман ҫыруллӑ пурлӑхра.

Иксӗмӗр паллашнӑ пӗр ҫӗрте 
Эпӗр ӗмӗрленӗ ӗмӗрте:
Тачӑ туслӑх, селӗм килӗшӳ, 
Сӑнчӑрланнӑ ункӑ-пӗрлешӳ.

Ҫав асамлӑ туртӑм-пӗрлешӳ — 
Пирӗн ҫыхӑну уҫлӑхӗнче 
Ҫӑлтӑр чӑлтӑрккийӗн йӑлкӑшать, 
Иӑлкӑшу хевти вӑя хушать.

2
Ах, ӑҫта хурас хурлӑхӑма, 
Парнелес-и ешӗл улӑха?
Улӑха ман хурлӑх кирлӗ мар,
Улӑха кӳрентерме те аван мар.

Ах, ӑҫта хурас тунсӑхӑма,
Ӑсатам-и янкӑр уҫлӑха?
Уҫлӑха ман тунсӑх кирлӗ мар, 
Уҫлӑха чӑрмантарма та аван мар.

Ах, ӑҫта хурас кичемӗме, 
Килӗштерчӗ куҫӑмра шыва кӗме, 
Хурлӑхне те, тунсӑхне те йыхӑрать, 
Виҫҫӗнтан — шапӑртатса асать.
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Вӗсемпе хуҫаланать Асап,
Ҫихӗрет те ҫухӑрать: «Асат авап! 
Такама та сусӑрлатӑп, тӗп тӑватӑп, 
Ҫутӑра та, тӗттӗмре те путаратӑп!».

Савнӑ тусӑм таврӑнас пулсан, 
Хӑйӗн хӳттине илес пулсан,
Ҫав Асап таврашӗ иртӗхеймӗ, 
Пирӗн килӗштерӗве тӳсеймӗ.

3
Пиҫсе ҫитнӗ ҫумӑр пӗрчи 
Пӑрҫа пулса сапӑнать,
Пиҫсе ҫитмен ҫумӑр елчи 
Ҫӑнӑх пулса тӑкӑнать.

Пиҫсе ҫитнӗ сӑмах тӗшши 
Пиҫнӗ ҫӑкӑр йӑлтӑркки.
Пиҫсе ҫитмен сӑмах кӗшши 
Хухнӑ хӑмӑл хӑлтӑркки.

Пиҫсе ҫитнӗ кӑмӑл ӑшши 
Ачашран та ачашши,
Пиҫсе ҫитмен кӑмӑл йышши 
Айккинелле чалӑшши.

4
Шухӑшӑм — хӗвелӗн 
Йӑлкӑшса ҫунать,
Шухӑшӑм — ҫӑлкуҫӑн 
Шарласа юхать.
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Куҫӑма илмесӗр 
Шурӑ пир ҫинчен, 
Тӗрлеме эп хатӗр 
Шуҫӑм киличчен.

Ҫурҫӗр иртрӗ, уйӑх 
Ахахне акать,
Эпӗ тухнӑ ҫул ҫине 
Хунарне ҫакать.

Сӑвӑ-юрӑ пуссинче 
Сӑмахпа касса 
Ярӑмсем яватӑп мар-и? — 
Кӗлтене ҫыхса.

Кӗлтине пуҫтармалла 
Ҫӳллӗ ҫӗмеле.
Ҫӗмелне ӑсатмалла 
Халӑх пӳлмине.

Кӑшт канас пулать, ирпе 
Тепӗр ӗҫ кӗтет,
Вӑл хӑйне — мана шанса, 
Ӳстерме хистет.

Икӗ ӗҫ ик аллӑмра, 
Иккӗшӗ те хаклӑ,
Иккӗш те сӑваплӑ,
Иккӗш те яваплӑ.

Чун юратнӑ халӑха 
Юрӑхлӑ пуласшӑн, 
Пӳлмине пухутлама 
Ӳсӗмсем тӑвасшӑн.

20.02.11.
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СИЛПИ ТЕСЕССӖН

Силпи тесессӗн, куҫ умне,
Аса илсе авалхине 
Мӑнаҫлӑ Пушкӑрт ҫӗрӗнчи 
Мӑнаҫлӑ ял тухса тӑрать.

Вӑрман айне пытаннӑ ял 
Ҫумӗпеле Силпи юхать,
Шурӑ чул ҫийӗн ташласа 
Сӑвӑласа халап хывать.

Шыв урлӑ ҫаруран каҫсан, 
Улӑхпала утса кайсан,
Валашка тӑрӑх чупакан 
Ҫӑлкууҫ патне ҫитсе тухан.

Ҫитсе тӑран та, пуҫ таян, 
Ь1вӑҫпала ӑса-ӑса,
Хӗпӗртесе сыпа-сыпа 
Сиплӗ шыва ӑша яран.

Ҫак вырӑнтах пек, Кӗҫтенттин 
Ларать пек йывӑҫ айӗнче, 
Тавралӑха сӑна-сӑна 
Тимлет пек ӑшшӑн тинкерсе...

Нарспипеле Сетнер кунтах, 
Кунтах пек туйӑнса каять.
Ав, Сетнер амӑшӗн, ҫумрах, 
Пӗр кайӑк, хурлӑн чӑйлатать.



Михетерпе ун карчӑкки 
Тӑраҫҫӗ ҫуммӑн тӗршӗнсе,
Нарспипеле Сетнер ҫине 
Пӑхаҫҫӗ сиввӗн йӗрӗнсе.

Тӑрлав ҫухатнӑ Тӑхтаман 
Саламатне алран яман.
Вӑл, Нарспие ватас шута 
Хӑй пуҫӗнчен хӑваламан.

Ҫилпийӗн леш ҫыранӗнче,
Укҫа, эрех сӗрӗмӗнче 
Пӗр-пӗринпе пӗсӗлтетсе 
Халӑх тӑрать кӗшӗлтетсе...

Канӑҫ пӗлман шӑпа юрри 
Чӑкӑлташать пек шӑплӑхпа,
Ун ашмалла та ашмалла 
Вӗҫӗ-хӗррисӗр чӑтлӑхпа.

Чӑтлӑхпа вӗтлӗх — ҫылӑхсем, 
Каҫарттарма май ҫуккисем. 
Ҫывӑхланса юратӑшни —
НЭратниех, е аташни?

Силпи ҫине тӳпе пӑхать,
Пӗрре йӗрет, тепре кулать,
Пӑтранса кайнӑ шухӑша 
Лӑстӑркка ҫил ҫавӑртгарать.

сЛнине сЛмасан... ----------------#  #  # ---- —
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«Нарспи» поэмӑри Силпи 
Урамӗпе хӗлхем вӗҫет.
Хӗлхем — халап-юмах пулса 
Вулакансен куҫне кӗрет.

Чӗлхийӗ — кӗмӗл йӑлтӑркки, 
Чӗлхийӗ — ылтӑн чӗлтӗркки, 
Слакпуҫ ачи сапса хӑварнӑ 
Чӑваш сӑмахӗн кӑлтӑркки.

Пушкӑрт Ҫӗршывӗнчи Слакпуҫ 
Чӑвашшӑн ҫутрӗ шурӑмпуҫ. 
Тӑван чӗлхе тӗрри — «Нарспи», 
Тӑван ҫырулӑхӑн кӗпи.

04.04.11.



ЧӖМ ПӖРТИ АКАТУЙ

Чӗмпӗрте ирттернӗ пӗтӗм тӗнчери 
чӑвашсен 1-мӗш Акатуй хӑнисене саламласа

Эп Чӗмпӗре ма каяп? —
Чӗре туртман пулсассӑн.
Эп Чӗмпӗре ма каяп? —
Тӑван кӗтмен пулсассӑн.

Эп Чӗмпӗрте ма юрлап? —
Юрлас килмен пулсассӑн.
Эп Чӗмпӗрте ма ташлап? —
Ташлас килмен пулсассӑн.

Акатуй вӑл — кӑмӑлтуй,
Кӑмӑла асам сапать,
Акатуй вӑл — туйӑмтуй,
Туйӑма хӑват хушать.

Ҫурҫӗрте те, Кӑнтӑрта та,
Анӑҫра та, Тухӑҫра та 
Чӑваш ҫынни хисепре,
Ма тесен? Чӑваш — хитре.

Хитре — сӑнӗ-пичӗпе,
Хитре — ӑсӗ-пуҫӗпе,
Хитре — ӗҫӗ-хӗлӗпе,
Хитре — сапӑр мулӗпе.

сЛнине саЗмасан... ----------------* Ф Ф — ^
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Халӑх мулӗ вӑл — ӗҫченлӗх, 
Халӑх мулӗ — ҫирӗп пӗрлӗх, 
Халӑх мулӗ — ырлӑх, сывлӑх, 
Халӑх мулӗ — пултарулӑх.

Пултаруллӑ чӑваш халӑх, 
Акатуй таппи тумалӑх 
Пур сан — пурлӑх-пархатарлӑх, 
Пур — хевтеллӗ вӑй, хастарлӑх.

Эй, матур чӑваш этемӗ, 
Аллунти мехел элемӗ —
Савнӑ ен, Раҫҫейӗм ҫийӗн 
Анлӑн, ҫӳллӗн, вӗлкӗштӗр.

Чӗмпӗрти акатуйра,
Хамӑр чаштӑ хулара 
Хӑнисем те, хуҫисем те — 
Кӑткӑ евӗр хӗвӗштӗр.

Акатуйра савӑнакан 
Кашни чунра, кашни куҫра — 
Телей шевли, туслӑх шевли 
Сывлӑм шӑрҫин чӗлкӗштӗр.

04.06.11.



САН СӐМАХУ
2 тӗрленчӗк

1
Латсӑр шухӑш лӑсканипе 
Хашшӑн-хашшӑн сывларӑм,
Хирӗҫ тӑма пӗлменнипе 
Минтер питне хышларӑм.

Хашшӑн-хашшӑн сывланипе 
Сас хӗлӗхне амантрӑм.
Ылтӑн-кӗмӗл сассӑйӑма 
Тупаймиех ҫухатрӑм.

Минтер питне хышланипе,
Тута хӗрри аманчӗ,
Кӑвасак тут кӑларнӑ юн 
Пыр тӗпнелле ӑсанчӗ.

2
Пӗр сӑмаху пыра ларчӗ —
Пӗрмаях чыхӑнтарать.

Пӗр сӑмаху куҫа ларчӗ —
Пӗрмаях шыазантарать.

Пӗр сӑмаху чуна ларчӗ —
Пӗрмаях хурлантарать.

Ҫав сӑмаха тӑпӑлтарса 
Персе яма кам чарать?..

(Щ/̂ н сЛнине саӗмасан... ---------------- # # # — ^
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ӐҪТА-ШИ МАН ТЕЛЕЙӖМ?

Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Тӗнчере...
Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Ҫемьере.

Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Сӑвӑра.
Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Юрӑра.

Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Сывлӑхра.
Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Туслӑхра.

Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Уҫлӑхра...
Ӑҫта-ши ман телейӗм?
Халӑхра...

15.07.11.
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УХСАЙ ЯЧӖПЕ...
Триптих

Чӑваш халӑх поэчӗ Я.Г.Ухсай ҫуралнӑранпа 
100 ҫул ҫитнине уявлама Пушкӑртстанри Слакпуҫа, 

Пелепее кайса килнӗ хыҫҫӑнхи шухӑш кӑшӑлӗ

1
Ухсай сӑввисене вуланӑ май,
Ухсай сӑнлавӗн тӗнчине кӗретӗп.
Вӑл утса тухнӑ пурнӑҫ сукмакне 
Ун сӑввисен йӗркисемпе йӗрлетӗп.

Слакшыв хӗрне анатӑп, шухӑшсем —
Шыва чӑмаҫҫӗ, ҫӑвӑнса тухаҫҫӗ,
Ватӑ йӑмра тымарӗсем ҫинче 
Пӗр хушӑ шӑкӑл-шӑкӑл калаҫаҫҫӗ.

Шур ту чулне хыпашласа пӑхса 
Ухсай хӑварнӑ хӑватпа тулаҫҫӗ,
Кӗҫтенттипе Якку пек, тӑрмашса,
Шурӑ тӑмран тетте туса лараҫҫӗ.

Нӑкӑт ҫеҫкиллӗ улӑх, вӑрмансем 
Ухсай сывланӑ сывлӑша упраҫҫӗ,
Тымарӗсем — ҫӗнелнӗҫем-ҫӗнелнӗҫем,
Ҫӗн ӑрӑва, типтерлӗн, пил параҫҫӗ.

Поэт юратнӑ тулӑх уй-хирсем 
Кӗслетӑва хӗрӳ салам яраҫҫӗ,
Таҫтан та ҫитнӗ кӗрӗ кӑмӑлсем 
Сӑваплӑ айлӑма вӑййа анаҫҫӗ.
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Ухсай та тухса ларнӑ, ун ҫӳҫне 
Ҫил ачисем вӗрсе вӗлкӗштереҫҫӗ,
Ун пӳрнисем, каллех, шакла чула 
Тыта-тыта шаклатгарса илеҫҫӗ.

Ун куҫӗсен хӗлхемӗ ун тавра 
Каллех чӗртет асамлӑ, чӗрӗ вут.
Ун анлӑ курӑмӗ, ӑс-хакӑлӗ, ӗҫ-хӗлӗ — 
Ҫӗклет эрешлӗ, хӳхӗм кермен-ҫурт.

Хӑй керменне вӑл тӗплӗн купаланӑ —
Хӑйӗн хайлавӗсен техӗмӗпе,
Вӑл ҫуталса тӑрать — тӗнче курмалӑх,
Пуян чӑваш чӗлхин кӗтречӗпе.

Ухсай ҫырнисене вуланӑ май —
Силпи тӑрӑхӗпе утса тухатӑп,
Ухсай ҫырнисенче чӑн-чӑн чӑваш 
Сӑмахлӑхӗн пӗлтерӗшне тупатӑп.

Куҫ умӗнче — Ивановпа Ухсай 
Сулмаклӑн ярӑнса утса пыраҫҫӗ,
Вӗсем — сухаҫӑсем, мӑчавӑрсем —
Кӗсле кӗввиллӗ акатуй тӑваҫҫӗ.

Тӳпе шевли чӗркуҫленсе пуҫ тайрӗ 
Иванова та Ухсая, Хусанкая,
Чӑваш Улӑпӗсен ҫыруллӑ мулӗ,
Эй, Турӑҫӑм, ан кайтӑрччӗ сая.

220  Л __________________ С^ешмт <зЛсеш<т



2
Ухсай ту тӑррине хӑпарса ларнӑ,
Ӑна курма улӑхмалла тӑва.
Ухсай ту айлӑмне ҫивитти сарнӑ,
Слак шывӗ хӗррипе — йӑмра, хӑва.

Хӑвийӗ, шывӗ — кӗмӗл хӗлӗх евӗр 
Ҫил вӗрнипе кӗслен чӗнкӗлтетет.
Йӑмра та ҫӗмӗрт, хӑмӑш — лӑстӑр-лӑстӑр 
Ҫулҫӑ ҫупса ташланӑн илтӗнет.

Ҫиҫет чӑваш ҫырулӑхӗн тӗрри —
Епле мӑнаҫлӑ Кӗслету тӑрри!
Ухсай еткерлӗхӗн пуян хапи 
Ун ҫӳллӗшне ҫӗклерӗ ҫав тери!

Ҫӳллӗшӗнче — чӑваш сасси янрать, 
Янӑравне — Мускав, тӗнче тӑнлать. 
Пушкӑрг чӑвашӗн чыслӑ ӗҫӗпе 
Чӑваш Ҫӗршывӗ ҫугалса тӑрать.

Ухсай, ту ҫийӗн, тӳпене хӑпарчӗ,
Кӗсле сассиллӗ янкӑр уҫлӑха.
Вӑл чӑваша пехил парса хӑварчӗ, 
Управлама чӗлхемӗр-пурлӑха.
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3
Кӑмӑс тӗплерӗм виҫ курка — 
Ухсайшӑн, Кӗҫтенттиншӗн, хамшӑн, 
Симпыл та сыпрӑм тутанса — 
Ухсайшӑн, Кӗҫтенттиншӗн, хамшӑн.

Юрӑ юрларӑм виҫ ҫавра —
Ухсайшӑн, Кӗҫтенттиншӗн, хамшӑн, 
Сӑвӑ шарларӗ ял тавра —
Ухсайшӑн, Кӗҫтенттиншӗн, маншӑн.

Слакпуҫӗнчи тӑванӑмсен 
Килне кӗрсе хӑналанни — 
Пурнӑҫӑмри чи ырӑ вӑхӑт 
Саманчӗпе сапӑрланни.

Слакпуҫӗнчи тӑванӑмсен 
Ҫӑлкуҫӗсем шӑнкӑртатни —
Ман чунӑмри, ман чӗремри 
Пур сассенчен те — чи хакли.

19.10.11.
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САМАНТ

Пӗр шухӑш пурччӗ, 
Вӗльт! таҫта ҫухалчӗ, 
Вӑл тепӗр шухӑш 
Ятласран сыхланчӗ.

Пӗр ӗмӗт пурччӗ,
Вӗльт! таҫта чуптарчӗ, 
Вӑл тепӗр ӗмӗт 
Ҫилхине ӑмсанчӗ.

Пӗр туйӑм пурччӗ, 
Вӗльт! таҫта пытанчӗ, 
Вӑл тепӗр туйӑм 
Ҫутинчен вӑтанчӗ.

Пӗр юррӑм пурччӗ, 
Вӗльт! кӗвви ҫыхланчӗ, 
Вӑл тепӗр юрӑ 
Ҫеммипе аманчӗ.

Пӗр каччӑ пурччӗ, 
Лайӑхчӗ, сатурччӗ.
Ӑна ьналама 
Хавасӑм ҫукчӗ.

20.10.11.
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САНА ПУЛА...

«Сана пула, веҫех сана пула» — 
Теессӗм ҫук сана айӑпласа.
«Хама пула, веҫех хама пула» — 
Йӗретӗп, ҫӳҫӗме тӑрмаласа.

Сана пула, паллах, сана пула 
Эп талкӑшнӑ эс чӗртнӗ вут ӑшне, 
Хама пула, йӑлтах хама пула 
Эп ялкӑштарнӑ чунӑм анлӑшне.

Кӑвайт хӗлхемӗсем ҫӳле-ҫӳле 
Вӗҫейнӗ кайнӑ. Ӳкиччен — вӗҫев... 
Кӑмрӑк купиллӗ ҫунӑк вырӑна 
Вырнаҫнӑ нӗшӗк шеллевпе ӳпкев.

Сана пула-ши, е мана пула, 
Иксӗмӗртен хытах кула-кула 
Ҫухрашнӑ кӗвӗҫӳ, суя, элек... 
Иккен, эпир — анра-сухра путек.

Сиккелесе ҫӳренӗ чух, иккен, 
Татнӑ та хыпнӑ тет, анра-кикен, 
Анранӑ та, анрашнӑ тет вара, 
Курса тем тӗрлӗ кулӑш, мыскара...

Мана пула телейсӗр мар-ши эсӗ, 
Сана пула телейсӗр мар-ши эпӗ? 
Пӗрне пӗри килӗшнине пула 
Телейсӗр мар пуль эпӗр санпала...

20.10.11.



ВӐХӐТ

Эс килтӗн, эпӗ кӗтсе илтӗм,
Эс кайрӑн, эп ӑсатса ятӑм.
Пӗрле киленнӗ тапхӑра 
Юррӑмсенче ҫырса хӑвартӑм.

Эс килсе кайнӑ тапхӑр вӑрӑм,
Вӑл ҫирӗм ҫичӗ ҫул пулать,
Эрӗм шӑршиллӗ ӑмӑр вӑхӑт 
Тапӑртатни халь шӑп выртать.

Мӗншӗн эпир тӗл пулнине,
Ҫӳренине, уйрӑлнине,
Чунӑмӑрсем мӑшӑрлансан та 
Ҫывӑхланма тӑхтанине —

Вулакансем, тӗпчекенсем 
Тавҫӑрса илӗҫ-ши кайран,
Кӑлармӗҫ-ши вӗсем пире 
Эпир упранӑ ҫынлӑхран?

Вӑхӑт чӗлхи — сехет йӗппи, 
Шакка-шакка чан янратать,
Сехет йӗппи — вӑхӑт таппи,
Тӗнче пуҫне ҫавӑрттарать.
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ТАТАХ...

Пер ҫумӑр пӗлӗчӗ ҫакланчӗ 
Куҫ хӑрпӑкӗн ҫунатӗнчен,
Ҫакланчӗ те хӑпарса ларчӗ,
Ларчӗ, шывне пушатиччен.

Ман куҫӑм, питӗм шӳсе кайрӗ,
Янах хӗрри тумла тӑкать,
Ҫӑварӑма та тӑп тытатӑп,
Уҫсан, унта та шыв тулать.

Пыр тӗпӗнче вырнаҫнӑ нӑйкӑш 
Ҫумӑр чашлатнипе вӑранчӗ,
Ҫинҫе-парка сассипелен 
Сехӗрленсе ҫихерсе ячӗ...

Куҫ хӑрпӑкӗн ҫуначӗсем 
Усӑннине епле ҫӗклем?
Йӗпкӗм хура тӗттӗмлӗхре 
Ишетӗп ӑшӑх пӗвере...

Лапра-лӗпре иртсе кайсан,
Ҫумӑрлӑ шухӑш пушансан 
Яри! ҫугалӑп сӑнӑмпа,
Йӑл! кулса ярӑп куҫӑмпа.

226___________  (Зет м т  зЛсамат
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М АЧЧАВИТӖР...

Ҫывӑрасчӗ, ыйӑх ҫук,
Маччана пӑхатӑп.
Мачча витӗр шӑтарса 
Уҫлӑха тухатӑп.

Урхамах пек пӗлӗтсен 
Кӗтӗвне куратӑп,
Вӗсенчен пӗрин ҫине 
Утланма хӑятӑп.

Шурӑ кӑпӑклӑ шывсен 
Тинӗсне кӗретӗп,
Кайӑк пек те, пулӑ пек,
Ярӑнса ишетӗп.

Кӑмӑс кӳллине ҫитсе 
Кӑмӑс тутанасчӗ,
Мамӑк пек тӳшек ҫинче 
Тутлӑн карӑнасчӗ.

Эх, тата! — ҫумра пулсан 
Чунӑмҫӑм-савни,
Мӗн тери иксӗмӗре 
Пулӗччӗ вӗри...
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ЧӖЛХЕ

Ӳнерленб этеме 
Турӑ чун та, ят та панӑ,
Пуплеме, пекӗлтетме 
Этеме сӑмах та панӑ.

Ҫын ӗрченӗ, аталаннӑ,
Ратсене пайланнӑ,
Сапаланнӑ май, чӗлхи те 
Улшӑнма тапраннӑ.

Ҫивӗчленнӗ, ҫӑраланнӑ,
Иӑл илме пуҫланӑ,
Тӗрлӗ халӑх тӗрлӗ саслӑ 
Калаҫу пуҫарнӑ.

Йышлӑ сӑмахсен йӑх-рачӗ 
Пӗр килте ҫуралнӑ,
Ҫитӗннӗ ача-пӑча пек 
Ҫич ҫӗре ӑсаннӑ.

Тӑван йӑмӑкӗпе шӑллӗ,
Пиччӗшӗпе аппӑшӗ,
Ашшӗ-амӑш, ваттисем —
Рат чӗлхин састашлӑхӗ.

Тӗп чӗлхе тымарӗнчи 
Тӗп сӑмах пӗлтерӗшӗ —
Тӗнчери мӗнпур чӗлхен 
Хурӑнташӗ-пӗлӗшӗ.

228  (З етлаш (ВЛсешам
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ТӐХА
2 тӗрленчӗк

1
Чунӑм кантӑкӗ те, алӑкӗ те хупӑ, 
Хӑнӑхатӑп тӑлӑх пурӑнма.
Чунӑм хапхине таяннӑ каччӑ 
Ӳкӗтне чикместӗп хӑлхана,
Вӑл кӗрсе тухасшӑн улаха,
Вӑл таптасшӑн манӑн улӑха...

Юттинчен хутӗлекен тӑха — 
Килӗшни килес пулсан кӑна 
Алӑк-кантӑкне яри! ярпайлӗччӗ,
Йӗс таканлӑ аггине ҫул парӗччӗ...

Укӑлча хапхи ҫине пӑха-пӑха 
Тутӑхма пуҫларӗ йӗс тӑха... 
Килӗн-ши пӗрре йӑпӑртлӑха,
Хапӑл тӑвӑн-ши тепре ман хутлӑха?.

2
Сассӑмӑрсем — юхӑм шыв сикки... 
Аллӑмӑрсем — туйӑм утьӑкки...

Сӗртӗнӳсем — ҫулӑм чӗлтӗркки... 
Чуп тунисем — ҫулҫӑ ҫелтӗркки...

02.11.11.



МӐШӐР

Шурӑ юрлӑ сукмак ҫинче 
Икӗ ҫын ура йӗрри,
Хӳсе кайнӑ сукмак ҫинче 
Мӑшӑр утӑмӑн тӗрри.

Чарӑнса тӑрса калаҫнӑ,
Утса кайнӑ малалла,
Юрлӑ тӑвӑл витӗр ашнӑ 
Пурнӑҫ тӑрӑх шалалла.

Иккӗш — арҫынпа хӗрарӑм,
Пӗтӗм пурнӑҫ ӗрчевҫи,
Икӗ ҫын — этемлӗх рачӗн 
Сыхлавҫи те управҫи.

Ҫавтӑнса пӗр тан утаҫҫӗ 
Чӑмӑртаннӑ туйӑмпа,
Пурӑнаҫҫӗ ҫывӑхланнӑ,
Ҫупӑрланнӑ кӑмӑлпа.

08. 11. 11.
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ЭС ҪУК ЧУХНЕ

Аван, паян сан сассупа вӑрантӑм, 
Вӑрантӑм телефон янравӗпе,
«Тусӑм, салам» тенишӗн хӑпартлантӑм, 
«Тусӑм» тени чуна чӗпӗтнипе.

Ҫухалнӑччӗ, тахҫантанпах илтменччӗ, 
Эрне те иртсе кайрӗ пулмалла.
Тӗл пулӑва чӗнсен, пырас теменччӗ, 
Чӗнетӗн, тем тӑвас, тем тумалла...

Курас килет, курма та шикленетӗп, 
Вӑтаннине пит-куҫӑм палӑртать,
Чун хӑлхине эс тухатса каланӑ 
Юмах кӗввийӗ ҫырӑнса юлать.

Эс ҫук чухне эп тунсӑха путсассӑн,
Сан сассуна чӗрем татах тимлет. 
Телефонпа е куҫӑмран — хаваслӑн, 
«Савниҫӗм» тенине илтес килет.

17.11.11.
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Каллех ак, Ҫӗнӗ ҫул ҫывхарчӗ,
Каллех, ӑна кӗтсе илме 
Хатӗрленетпӗр ӑпӑл-хапӑл, 
Хатӗрленетпӗр — ҫӗнелме.

Кӑҫал килет тет, Аҫтаха,
Виҫӗ, е ҫичӗ пуҫлӑскер,
Хаяр хӑватлӑ Аҫтаха 
Ан пултӑрччӗ ытла тискер.

Мӗн чухлӗ пӗчӗк, пысӑк шухӑш 
Вӗшӗлтетет лӗпке тавра.
Этем ярса пусать хастаррӑн 
Йыхӑракан малашлӑха.

Чӑрмавӗсем те ҫулӑхасшӑн,
Тиесшӗн мар-и хура-шур?
Ҫитес ҫулта, Турӑ сыхлатӑр!
Ан ҫӑтӑлтаттӑрччӗ хӗн-хур.

Вуник турталлӑ сар ҫуна 
Ҫине ларса килен хӑна —
Вӑл Хӗл мучи, вӑл — Ҫӗнӗ Ҫул,
Вӗсен парнийӗ — ҫӗнӗ мул.

Хапӑл тӑвас Аҫтахана,
Килчӗ ӗҫе те хӑнана.
Лайӑх ӗҫлетӗр — пулӑшас,
Кӑмӑлӗ тултӑр — хӑналас.

__________________________ (Зеш -тяаЗЛсамат
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УРАМ

Миҫе ҫула ҫити, кампа? — 
Утса ҫитерӗп урампа,
Пурнӑҫ урамӗсем — ҫулсем, 
Ура тӗпне ҫутатнисем.

Тӗллев ҫӗмренӗн — вирхӗнме, 
Тӗксӗм чухне те — тӗмсӗлме, 
Килтен тухас пулать тула, 
Урам уҫать умри ҫула.

Утса ҫитме палӑртса хунӑ 
Ҫул-ҫӳревсем малта — пайтах.. 
Хурӑнташсем, тус-тӑвансем 
Ҫумра тӑринччӗҫ тачӑрах.

Ларса ӗҫленӗ вӑхӑтра та, 
Тӗлӗрсе кайнӑ самантра та — 
Ура урамаллах туртать,
Ура — урамшӑн тунсӑхлать.

Ура утать, чупать, сӗвет,
Ура мӗшӗлтетет, ӳкет...
Ури ӳксессӗн — ҫын пӗтет, 
Вара выртсах кайма тивет.

Выртсан — ураллӑ шухӑшсем 
Ҫынна таҫта та ҫитереҫҫӗ.
Ура ҫине тӑрас шутсем 
Этем чунне хӗмлентереҫҫӗ.

06.1111.
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ЧӖРЕМ
2 сӑвӑ

1
Чӗремре — атте-аннеҫӗм, 
Ытарми тӑван кӗтесӗм,
Чӗремре — тӑван кил-йышӑм, 
Ытарми тӑван Ҫӗршывӑм.

Чӗремре — чӑваш кӗввийӗ, 
Йӑлтӑрти чӑваш тӗррийӗ,
Чӗремре — чӑваш сӑввийӗ, 
Вашӑлти чӑваш юррийӗ.

Ман чӗрем — чӑваш чӗлхиллӗ 
Шарласа юхан ҫӑлкуҫ.
Ман чӗрем — чӑваш тӗрриллӗ, 
Шӳлкемеллӗ шурӑмпуҫ.

2
Чӗрем ҫӑлкуҫӗ типиччен — 
Таппийӗ игуххӑн шӑнкӑртатӗ. 
Чӗрем вучахӗ сӳниччен — 
Кӑвайчӗ шиксӗр шачӑртатӗ.

Чӗрем — ман чунӑмӑн ҫӗршывӗн 
Патши, хуҫийӗ, хуралҫи...
Чӗрем — ман чунӑмӑн ҫӗршывӗн 
Вӑрманӗ, курӑкӗ, ҫулҫи...

08.12.11.
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И.Я.ЯКОВЛЕВА
4 сӑвӑ

И.Я.Яковлев ҫуралнӑ кун унӑн палӑкӗ умӗнче 
иртгерекӗн «Анлӑн янӑра, чӑваш чӗлхи» митинг-уяв 

спенарийӗ валли хьшнӑ сӑвӑсем

1
Пирӗн енче вӑрмансем,
Вӑрмансенче — шӑпчӑксем.
Шӑпчӑк кайӑк пулар-и,
Шӑрантарса юрлар-и,
Тӑван чӗлхе уявне 
Уявлама пуҫлар-и?

Атӑл шывӗ ҫӑлкуҫ пек,
Йӑлтӑртатать кӗмӗл пек.
Кӗсле-купӑс янратса 
Сарӑ сӑмах калатпӑр,
Сарӑ сӑмах каласа 
Чӗлхемӗре чыслатпӑр.

Йӑла пӑснӑ халӑх мар,
Вӗт шухӑшлӑ халӑх мар.
Ар — рат, ама — рат,
Вӑйлӑ ывӑл-хӗр ҫурат.
Юман-рат, ҫӑка-рат 
Вӑй-хӑватна ан ҫухат.

Юман-Ҫӑка — Ҫӑвап-Хӑват, 
Ар-Ама-рат, Чӑваш рат,
Арамалла — чӑвашла,
Пурӑнасчӗ хамӑрла.
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3
Чӑвашра пурнакан халӑхсем — 
Питӗ йышлӑ вӗсем.
Чӑвашра ӳсекен ачасем,
Пурте, пурте — чипер чечексем.

Туслӑ, мирлӗ пурнасчӗ тесе, 
Аслисем авалтан вӑй хураҫҫӗ, 
Аслисен халалне тимлесе 
Ҫамрӑксем пӗр пӗрне ал параҫҫӗ.

4
Иван Яковлевич, эсӗ 
Ҫуралман пулсан,
Чӗмпӗрте — чӑваш валли 
Шкул уҫман пулсан,
Кам ҫутатӑччӗ чӑвашӑн 
Тертлӗ кун-ҫулне,
Кам кӑларӑччӗ чӑвашӑн 
Ӑс пуххисене.

Эс тӑван чӗлхемӗрӗн 
Ылтӑн-кӗмӗлне 
Упрама тӗллев тытса 
Пухрӑн кӗнеке.
Эс тӑван сӑмахлӑха 
Пичетлес ӗҫе —
Явӑҫтартӑн, хӑнӑхтартӑн 
Шкул ачисене.

Вырӑсларан чӑвашла 
Куҫару пуҫартӑн,
Библие те чӑвашла 
Вулама тапратрӑн.
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Чӑваш шкулӗн хӑватне 
Чӑн чӑваш ӗненчӗ, 
Пархатарлӑ чӗрӗлӳ 
Тапхӑрӗ ҫӗкленчӗ.

Халӑх хӑватне ҫӗклерӗҫ, 
Паллӑ ӑсчахсем,
Сӑвӑ, юрӑ ӑстисем —
Эс вӗрентнисем.
Эсӗ уҫнӑ шкулсенче — 
Вӗрентекенсем,
Чӗмпӗр шкулӗнче ӑс илнӗ 
Каччӑсем, хӗрсем.

Эсӗ виҫнӗ, сухаланӑ 
Чӑваш ҫӗрӗ — анлӑ, 
Халалти сӗнӗвӳсен 
Тимлӗхӗ — патварлӑ. 
Палӑку умне тухатпӑр 
Йышлӑн — ҫулсерен,
Тав туса чечек хуратпӑр 
Хисепленӗрен.

Тав сана, мухтав сана, 
Чаплӑ Чӗмпӗр шкулӗ! 
Вӑрӑм, анлӑ, сарлака — 
Чӑваш халӑх ҫулӗ.

10.12.11.



ТАҪТИ
4 тӗрленчӗк

1
Таҫти, темӗнле шухӑшсен 
Йӑлтӑртатӑвӗ...
Таҫти, темӗнле шухӑшсен 
Лӑпӑртатӑвӗ...

Таҫти, темӗнле пулӑмсен 
Шӑлтӑртатӑвӗ...
Таҫти, темӗнле пулӑмсен 
Хӑлтӑртатӑвӗ...

Таҫти, темӗнле туйӑмсен 
Пӑшӑлтатӑвӗ...
Таҫти, темӗнле туйӑмсен 
Хӑшӑлтатӑвӗ...

2
Усал тӗнчин усал пусӑмӗсем 
Путлантӑрччӗҫ,
Усал тӗнчин усал пусӑмӗсем 
Шӑплантӑрччӗҫ.

Усал тӗнчин усал курӑмӗсем 
Пӑчлантӑрччӗҫ,
Усал тӗнчин усал курӑмӗсем 
Хуплантӑрччӗҫ.

Мӗнпе, мӗнпе, мӗнпе,
Мӗнпе, мӗнпе?..
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3
Мӗскер тавра улатӑн, ҫил,
Мӗскер тавра ӗрлетӗн, ҫил,
Мӗскер тавра ҫӳретӗн, ҫил?
Эсӗ тустарнӑ тӗл — ман кил.

Мӗн тарӑхтарчӗ, мӗн уртарчӗ,
Мӗн хӗтӗртни чӑрсӑрлантарчӗ?
Мӗн сана тиврӗ, хӗрӳлентӗн,
Мӗншӗн мана чикелентертӗн?

4
Эсӗ манран аяккалла ӑсантӑн,
Кӑмӑлӑма ҫӗкленейми пусартӑн. 
Мӗн-ма пире тӗл пулмалла тутарнӑ,
Тӗл пултарса уйрӑлмалла ҫыртарнӑ?

Мӗн-ма асап, мӗн-ма вӗчӗрхенӳ, 
Мӗн-ма нимскер пулманшӑн — ӳкӗнӳ? 
Пиҫсе ҫитмен йӳҫек сӗртӗнӳсем — 
Тулса ҫитмен тумлам карӑннисем...

12.12.11.
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УХМАХ
16 сӑвӑ, тӗрленчӗк ярӑмӗ

1
Тӗлӗк вӑратрӗ туглӑ ыйӑхран,
Тӗлӗк чее, вӑратнӑ — ӗҫӗ пӗтнӗ. 
Вӑратнӑ та, тухса та тарнӑ, ҫӗтнӗ...

Тӗлӗк — ыйӑх туррин тетги-ши,
Уйӑх хунарӗн пайӑрки-ши?

2
Ҫара ӳте тумлантарма,
Выҫ хырӑма тӑрантарма 
Тар юхтарса ӗҫлемелле,
Ҫан тавӑрса ӗҫлемелле.

Шалу...
Ӑна пире, чылайӑшне,
Парас килмесӗр-ши? —
Сӗре сахал,
Кашни пусне шугла-шутла параҫҫӗ.

Ҫил вӗҫтерсе каймасть,
Чикеленсе каймасть —
Еҫлетӗр те ӗҫлетӗр хура халӑх.
Тӑван Ҫӗршывӑн иксӗлми пуянлӑхне 
Ан кансӗрлетӗр вӑрлама — вӑрӑсене, 
Ан чӑрмантартӑр ҫаратма — хурахсене.



Пӗчӗк ҫынсем — пысӑк ҫынсем ҫине 
Ан пӑхчӗр ӑмсанса, кураймасла.
Пуянпа чухӑн тумӗ те,
Сӗтелӗ те расна.
Ӗҫлетӗр чухӑн, пурнӑҫ тутӑр,
Мӗн панипе ҫырлахтӑр, тапаҫлантӑр.

Мӗн кирлине илме,
Нумай илекенсен — тӑкак,
Сахал илекенсен — чӑрмав нумай.
Таҫта та, пур ҫӗрте те — шай...
Шай ҫӳллӗшӗ — пӗлӳ, ӗҫ вырӑнӗ, шалу...

Укҫа-укҫа-укҫа кавлекенсен 
Хырӑмӗсем этемӗн-ши вӗсен?..

Йывӑр йӑтрӑн-тӑк, йывӑр.
Йӑт кӑштах ҫӑмӑлрах.
Хулпуҫҫи ҫине хунӑ ӗҫӳ 
Хӑвӑнтан ҫичӗ хут пысӑкрах.
Йӑралан, муталан, упален,
Кутамкку ҫӳллӗшне тӗкӗлен.

4
Пирӗнпе, ырантан паяна 
Еҫ каҫать.
Хӗвел урлӑ каҫать,
Уйӑх урлӑ каҫать...
Урлӑ мар пулмасассӑн? —
Шӑппӑн, витӗр шӑвать.
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Ҫав ӗҫе тумалла,
Ку ӗҫе тумалла,
Тумалли шухӑшпа 
Ухмаха тухмалла.
Ухмаха тухмасан,
Тумалли — пулаймасть,
Пуҫласа вӗҫлеме
Вӑй ҫитсен? — аптратмасть.

Ухмах тӗрӗ тӗрлетӗп, ухмах. 
Хӗвелтен, Уйӑхран,
Пир ҫине сапӑнать 
Чӑн мерчен, чӑн ахах...

Ҫут тӗнче ухмахран 
Тытӑнса тӑнине пурте илтнӗ. 
Ухмаха тухас вӑхӑт 
Нивушлӗ мана хуса ҫитнӗ...

Ух-мах!..
У-ух! Маххӑ пама юрамасть, 
Ҫут тӗнче ухмаххи пуласси 
Кашнинчен пулаймасть.

Этеме — ҫӑлтӑрсен уҫлӑхне 
Ухмахсем илсе тухнӑ,
Тӗпсӗр шыв айӗпе ҫӳреме те 
Ухмах — ҫутӑ ҫутнӑ...

Тӑнсӑр мар вӑл ухмах,
Ӑссӑр мар вӑл ухмах.
Ухмаха пуҫ таять 
Пӑтӑрмах та, тумхах...



Ухмаха итлесе лахлатса куласси —
Пуҫ мими шӗвекне чӗтретсе илесси. 
Ухмахланӑр, туссем,
Ҫӑмӑлланччӗр пуҫсем!
Ҫӳҫ пӗрчи вӗҫӗнче 
Йӑлтӑртаттӑр хӗлхем.

5
Кӑсӑя шаккарӗ кантӑкран;
«Сиксе тӑр, вӑран ыйӑхунтан,
Тӳперен эрешлӗ юр юхать,
Улахри хӗрсем пек юрласа 
Шерепеллӗ шӑтӑкла ҫыхать,
Ҫыхнине — тӗнче ҫине ҫакать,
Ҫыхнине — тӑпра ҫине хурать.
Кил-ха, пӑхса тӗлӗн кантӑкран,
Мӗн тери хитре, епле аван!» —
Терӗ мар-и вӑл чӗвиклетсе,
Курнӑ илеме илемлетсе.

6
Анаслатӑп, куҫӑма хупатӑп,
Ыйӑх ҫӗтнипе пуҫа вататӑп.
Пуҫӑм килӗнче мунча хутса 
Шухӑша мунча кӗртме шутлатӑп.

Эх, такмакласа шачлаттаратӑп,
Курӑк шывӗпе ӑшши паратӑп,
Пысӑк пичкене чике-чике 
Чӳхесе пӑратӑп, тасататӑп.
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Силлесе ҫакатӑп ҫил ҫине,
Ҫил якаттӑр, типӗттӗр, пуҫтартӑр. 
Тасалса ҫӳхелнӗ шухӑша 
Хӑйӗн вырӑнне уртса хӑвартӑр.

Ҫитӗ пуль, ҫитет йӑваланса,
Выртас мар-ха ытлашши ачашланса. 
Ҫӑвӑнас, апатланас, ӗҫе каяс,
Ӗҫ кӗтет, ҫавна ҫырлахтарас.

7
Пӗри мана ура хурасшӑн,
Теме пӗле такӑнтарасшӑн. 
Такӑнтарасшӑн, ӳкересшӗн, 
Ӳксессӗнех — сиксе ӳкесшӗн.

Сиксе ларасшӑн ман ҫине, 
Илтесшӗн эп ҫухӑрнине. 
Асӑрхануллӑ эпӗ, тусӑм,
Витӗр курать ман вичкӗн куҫӑм.

Ху асӑрхан, асту, мутри! —
Ан тикӗтлетӗр лач! хурри.

8
Вӑл питӗ лайӑх пурӑнать,
Ӗҫе тӗп вырӑна хурать.
Вӑл никама та ӑмсанмасть, 
Йывӑрлӑха ҫумма ямасть.

Вӑл питӗ нӑкӑ пурӑнать,
Пуянлӑхне пухать, упрать. 
Ҫемьешӗн, килшӑн тӑрӑшать, 
Тӑвансене те пулӑшать.



Вӑл питӗ хӑтлӑ пурӑнать, 
Тӑшмансенчен сыхӑланать, 
Куштансенчен те пӑрӑнать,
Хӑнасене сума сӑвать.

Ӑнӑҫлӑ ӳсӗм тӑвасси —
Ҫан тавӑрса тӑрмашасси.
Ачасене, мӑнуксене 
Пехил парса хӑварасси.

9
Айван асилӳ авӑрне 
Путнӑ туйӑм хӳхлевӗ —
Авӑр витӗр пӑсне кӑларать...

Унӑн кӑпӑкӗ — шыв юхӑмне 
Татса пенӗ чечек ҫеҫкисен 
Сассипе юмахлать:

«Юратать — юратмасть,
Юратать — юратмасть,
Юратать — юратмасть...».

Юратма пӑрахни — пурпӗрех, 
Хаклӑран та хакли,
Пурпӗрех, савнӑях та савни...

Савни тенӗ ҫынран лайӑххи,
Пур-ши ҫак тӗнчере урӑххи?
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10
Пӗр картари пӗр сурӑх...
Карти — эп купаланӑ — Эсӗ.
Сурӑхӗ — манӑн кӗтӗк туйӑм...

Ҫав картана ишме — хӑват килмест, 
Ҫав сурӑха пусма — хӑю ҫитмест.

11
Имлӗ те симлӗ курӑмсем,
Имлӗ тӗнче ҫӗршывӗнчен 
Килеҫҫӗ, лӑпкӑн калаҫаҫҫӗ,
Мана чипер пулма хушаҫҫӗ.

Эпӗ тимлетӗп, имленетӗп,
Ҫурхи вӑрманӑн чӗрӗлетӗп: 
Шухӑшсемпе-ҫулҫӑсемпе 
Тавраллипе пӑхса илетӗп,
Ҫил ачисен-ӗмӗтӗмсен 
Ура йӗррисене йӗрлетӗп...

Им ирӗлет ман ӑшӑмра,
Ешернӗ сӑввӑм-юррӑмра.

12
Пуҫӑм тӳпине хумхатнине —
Ҫырса хутӑм шурӑ хут ҫине.
Шурӑ хучӗ шурӑ пӗлӗт пек, 
Сӑввӑмсем шур тӗклӗ кайӑк пек...

Кашни сӑввӑмӑн — суйланӑ пӗлӗт, 
Ун ҫине вырнаҫнӑ шухӑш-ӗмӗт...
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13
Эс мана урӑххипе ан танлаштар, 
Эс мана урӑххипе ан пӑтраштар. 
Эпӗ — урӑхла ирӗклӗхрен,
Парӑнма пӗлменшӗн ан ҫилен.
Эпӗ хама хам та парӑнмастӑп,
Эп пӑхӑнтарма та юратмастӑп.

Эп сана Юпа вырне хурса,
Пӗкӗнсе тӑрса ҫамка ватмастӑп.
Эсӗ темӗн парасса ыйтса 
Хыҫӑнтан упаленсе утмастӑп.
Эсӗ — ман ӳкерчӗк, ман — Сӑнар, 
Туйӑм чӗртнӗ вучахри — Кӑвар.

14
Сӑвӑ вӑл — ӑвӑ, тивӗрлет, 
Вулакана та тивӗртет.
Тӗтӗмлӗ ӑвӑ — тӗтӗрлет,
Пуҫри вӗлле нӑрлать, сӗрлет.

Пыллӑ сӑра сӗре паха,
Вӑл пулӑшать тет сывлӑха.
Вӑл пулӑшать — ӗҫме пӗлсен, 
Ӳпӗнтерет — лӗрплеперсен.

Ӑвӑ кӑмпи шӑтса ӳсет 
Ват йывӑҫӑн вулли ҫинче.
Ӑвӑ таврашӗ йышлӑ мар,
Вӑл пасарта — сайра тавар.
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Ыйтупала хурав ачи вӑл,
Пуҫватмӑш евӗр кӑткӑс сӑвӑ.
Ун кӑвапийӗн тӗтӗрҫи вӑл,
Хурт кӑшламан тухатмӑш-ӑвӑ.

15
Шапӑлти шухӑша ирӗк патӑм —
Шаплатса шартлатса ҫурӑлма...
Ванчӑкне — шӑпӑрпа тӑрмаларӑм,
Ҫӑмӑл пултӑр шӑлса ывӑтма...

Ваннӑ шухӑш тӗпренчӗкӗ мар-и? —
Чунӑма чӗрекен ванчӑксем.
Ӑшӑма сывласа илни мар-и? —
Шӑлнӑ чух тӑрӑнса юлнисем...

16
Ик ҫыран варрипе уртӑнса ярӑнан 
Сывлӑша варкӑш ҫил пӳрнисем сӗртӗнеҫҫӗ, 
Ҫырантан ҫырана авӑнан хӗлӗхе 
Иышлӑ хум кӑтрисем астивсе тивӗнеҫҫӗ.

Шӑмпӑлти-шӑмпӑлти, шӗмпӗлти-шӗмпӗлти — 
Ҫил хускатнӑ хумсем ҫырана ҫапӑнни.
Сарӑ хӑйӑр шыва сапӑнни, тӑкӑнни —
Ик ҫыран пӗр-пӗрин патнелле туртӑнни...

Юхан шыв айӗнче, юхӑм ҫул тӗпӗнче 
Икӗ кӑткӑс ҫыран — пӗр тӗнче, пӗр тӗнче...

13.12.11.



ЧӖРЕ ПӖЛЕТ
2 тӗрленчӗк

1
Чунӑм ҫуначӗ ҫине ларнӑ шухӑшсем 
Ҫула тапранчӗҫ, лерелле...
Чӗре сивленӗ
Тӗксӗм шухӑшсен тӗпленмелле...

Чӗре пӗлет, ҫав шухӑшсем —
Лере илсе юлсан — юлаҫҫӗ,
Лере те сивлесен — кӑнаҫҫӗ.
Чунӑм — чӗре ӗҫне ҫӑмӑллатать, 
Йывӑрлӑхсен танатинчен ҫӑлать.

Этем пуҫне — ниме тӑман, 
Юрӑхсӑр, кӗтӗк 
Шухӑшсем те ҫыпҫӑнаҫҫӗ,
Тӑна, юна пӑсассипе сӑхаҫҫӗ...

2
Юраттарас шутпа —
Пӑхиш тӑвать, пӑхӑнкалать. 
Юратмасан вара, тӗртсе ярсан — 
Темпете варалать.

Тавраллипе куҫа чарса пӑхсан? — 
Темӗн ҫине те тӑрӑнан,
Шалтах халтан каян...

сЛнине сабмасан... ---------------

14.12.11.



АСӐМ...
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ҫывӑрса тӑранман пуҫӑма 
Ҫил ухать, ҫил таять.
Пуҫӑм — хурӑн тӑрри...
Йӑпанса тӑранман чунӑма 
Мӗн ухать, мӗн таять? ~
Туйӑм — кӑмӑл вӑййи...

Эс ӗнер калани 
Пуҫӑмра ҫаврӑнать,
Вӑл паян урӑхла янӑрать.
Ырана куҫнӑ май 
Вӑл татах улшӑнать,
Хутшӑнать е таять...

Енертен — ӗнере мӗн юлать,
Паянтан ырана мӗн куҫать?
Асӑм — урӑхтӗнче. Тӗнче...

2
Пуҫ мимин шӗвекӗнче 
Асӑм пурӑнать,
Миме тӑрӑх юхнӑҫем 
Тарӑн йӗр хывать.

Асӑм ҫыран хӗррисем —
Шухӑшсемпе ӗмӗтсем:
Ӗмӗрхисем, хальхисем,
Ыйтусемпе хуравсем,
Пӗтӗмлетӳ тӑвӗсем,
Чӑтлӑхсемпе вӗтлӗхсем...
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Асӑм — ҫӗлен, пуҫ мимине 
Шӗвӗр пуҫӗн ҫамкийӗпе,
Шӗвӗр ӑсӗн сӑннийӗпе 
Пӗр чышать те, пӗр сӑхать, 
Амантать те сыватать...

3
Усала — Усал тӗнчи ҫуратнӑ,
Вӑл урӑхланма пултараймасть, 
Усал ҫарӗ — хӑйӗн тарҫине-и? — 
Тыткӑнланӑ, ирӗке ямасть.

Унӑн, шуррине — хуратмалла, 
Унӑн, ыррине — хурламалла, 
Унӑн, тасине — лапра айне 
Таптаса лапчӑтмалла, аркатмалла.

Эх, асап курать ҫав мӗскӗн чун, 
Куҫӗ-пуҫӗ алчӑрать ун-кун... 
Унӑн — Усала юрамалла,
Ун — Усал ташши ташламалла.

Ӗҫӗ пулмасан — тарӑхнипе 
Вӑл шӑлне йӗре-йӗре ӳлет.
Ӗҫӗ пулмасан — Усал патшин 
Чӑпӑркки ун ҫурӑмне тӗвет.

15.12.11.
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ҪУЛҪӐ

Кӗрхи йывӑҫ ҫулҫи 
Туратран татӑлса ӳкиччен 
Кинеми ҫи-пуҫне тумланать, 
Хӑй ҫине юратса пӑхтарать.

Вӑл — папка шӑтарса тухнине, 
Сар хӗвел айӗнче ӳснине,
Е кӑра, е ачаш ҫилсене, 
Шӑрӑха чӑтнине,
Ҫумӑра кӗтнине,
Ҫиҫӗмпе аслати аснине, 
Туратри шерпетсен тутине, 
Мӗн курни-туйнине 
Пӗтӗмпех астӑвать.

Ҫулҫӑ — йывӑҫ айне
Чӳк парнийӗ пулса тӑкӑнать...

18. 12. 11.



МӖН ЧУХЛӖ

Мӗн чухлӗ ҫын,
Ман тавралла мӗн чухлӗ ҫын,
Пӗртен пӗрийӗ — ман арҫын,
Вӑл манӑн — ар,
Пӗр уншӑнах ӑшталанать ӑш-вар.

Мӗн чухлӗ ҫын,
Сан тавралла мӗн чухлӗ ҫын,
Пӗртен пӗрийӗ саншӑн — эпӗ мар.
Мана, хӑвна савма тархасшӑн чар, 
Хушшӑмӑра шӑналӑк кар...

Шӑналӑк ҫеҫ — сахал...
Шӑтӑрнакла е картала —
Сахал...
Пӗренерен хӳме ҫӗкле —
Сахал...
Куҫран пӑхса:
«Хӑп-ха куҫран, тасал» —
Тесе кала,
Юратма чар мана хӑвна...

Чарсан — тасалӑп куҫӑнтан,
Сана та, тен, тасатӑп куҫӑмран...

сабнине сЛмасан..._______________ ф ^  253
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ТУПРА
2 тӗрленчӗк

1
Хуҫӑк кӑмӑл сыпать туратне,
Усӑк ӗмӗт сарать ҫунатне.
Эп каллех ҫеҫке ҫурнӑ пилеш, 
Чечекки — йӗкӗреш, йӗкӗреш...

Ешӗл ӗмӗт вӑййа йыхӑрать, 
Ҫӳҫӗме ҫил ачийӗ турать... 
Ӑшӑмра — йӗшӗлти ҫуркунне 
Кӑпкалать вӗшӗлти калчине.

Эп — Хӗрарӑм, тупра ҫурататӑп, 
Эп — Тупра, эп тупра пухутлатӑп. 
Эп — Хӗрарӑм, Этемлӗх тӗрекӗ, 
Эп — Хӗрарӑм, Этемлӗх сӗрепӗ.

2
Чун паракан Турӑ-аттен,
Ӳт паракан атте-аннен 
Тимлӗ ачи пулнӑран — 
Калаҫӑвӑм, ӗҫӗм-хӗлӗм 
Пӗтӗмпех — чунтан-вартан.

26.12.11.



VIII
2013 ҫул



И.Я.Яковлев ҫуралнӑ Тутарстанри Теччӗ районӗнчи Кӑнна Кушкинчи 
культура ҫуртӗнче. С.Асамат — сулахайран 2-мӗшӗ. Ухсай Яккӑвӗ 

ҫуралнӑранпа 100 ҫул ҫитнине уявлама кайнӑ пултаруллӑх ушкӑнӗ. 2012 ҫ.

Чӑвашсен 1-мӗш хӗрарӑм-сӑвӑҫӑ Ваҫҫа Аниҫҫи ҫуралнӑранпа 
120 ҫул ҫитнине уявлани. СЛсамат — сулахайран 2-мӗшӗ. 

Чӗмпӗр облаҫӗ, Цильна районӗ, Нагаткино, 2013 ҫ.



УРӐХ...

Кукӑр-макӑр урампа 
Утасланӑ май,
Хӑшб кукрипе утас,
Ӑҫталла каяс?

Пӗрех мар-им-ха мана,
Тухрӑм уҫӑлма,
Ӗнтрӗкпе, каҫ пултгипе 
Сывлӑш ҫавӑрма.

Эп ниҫта та васкамас,
Уттарап пӗччен.
Килелле таврӑнмалла 
Тӗттӗм пуличчен.

Ҫунакан хунар тавра 
Лӗпӗшсен карти,
Ҫутӑ сӳнтеричченех 
Ҫаврӑнкалӗҫ-ши?

Ҫӳллӗ йывӑҫ тӑрринче 
Кайӑк пиклетет,
Те чӗпне, те мӑшӑрне 
Йӑвине чӗнет.

Урам тӑрӑх — лавккасем,
Шукӑль кафесем,
Вӗсенче ҫӗрӗпелех 
Хӗвӗшет этем.

саАпике сЛмасан..._______________ ^ ^ 257
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Пурнӑҫ улшӑнчӗ. Ҫынсем 
Питӗ урӑхланчӗҫ.
Урӑх курӑм, урӑх пулӑм,
Урӑх сӑнлӑ канӑҫ.

Урӑх ӗмӗр сухапуҫӗ 
Урӑхла касать,
Урӑх ӗмӗр урапийӗ 
Урӑхла кусать.

13.02.13.

ВАҪҪААНИҪҪИНЕ

Чӑвашсен 1-мӗш хӗрарӑм-сӑвӑҫӗ 
Анисия Васильевна Княгинина ҫуралнӑранпа 

120 ҫул ҫвггнине Чӗмпӗр облаҫӗнчи Нагаткинӑра 
уявланӑ каҫра каланӑ сӑмах.

Аниҫҫе аппамӑр — Анат Тимӗрҫен 
Ялӗнче ҫуралнӑ чӑн ӗҫчен,
Чӑвашсен ҫырулӑх анине 
Кӑпкаларӑн, акрӑн чӑн мерчен.

Аниҫҫе аппамӑр, эсӗ чӑвашсен 
Ӗҫӗ-хӗлӗ, пурнӑҫӗ ҫинчен 
Хут ҫине ҫырса, сӑвӑласа 
Питӗ селӗм палӑртса хӑвартӑн.

Ӗлӗкхи асаплӑ ҫул-йӗрсен 
Тумхахне тапта-тапта якатрӑн,
Ҫӗнӗ, ҫугӑ тапхӑр килессе 
Шаннине — сӑввусенче кӑтартрӑн.
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Хирӗҫӳллӗ, урӑм-сурӑм самана 
Шӑнӑрланӑ санӑн хулӑм кӑмӑлна. 
Эсӗ пултӑн чи патвар хӗрарӑм, 
Сӑвӑҫ пуласси — яваплӑ парӑм.

Парӑм — аҫупа аннӳ килне, пилне, 
Ҫемйӳне, ачусене, тӑвансене. 
Чӑвашсен шикленчӗк шанӑҫне 
Кармаштартӑн пӗлӗт ҫӳллӗшне.

Халӗ эсӗ — урӑх тӗнчере 
Йӑл кулатӑн шеп кӗрекере.
Эс пире илтетӗн, савӑнатӑн,
Халӑх асӑнче эс — пурӑнатӑн.

Санпала пӗрле — юлташусем, 
Чӗмпӗр шкулӗнче вӗреннисем.
Ырӑ аппасем, пиччемӗрсем,
Тав сире, сӑваплӑ чӑвашсем.

14.02.13.



ПАЛӐК

Пӗр кайӑк пӗр тӗкне ҫухатнӑ,
Тӗк вырӑнӗ кӑштах ыратнӑ.

Пӗр йывӑҫ пӗр туратсӑр юлнӑ,
Турачӗ темшӗн хӑрнӑ пулнӑ.

Пӗр халӑх — Чӗлхине ҫухатнӑ.
Хӑй чӗлхине хӑй ҫыртса татнӑ...

Пӗр халӑх — пӗр Сӑмахсӑр юлнӑ.
Сӑмахӗ — чӗрӗ мӑшкӑл курнӑ...

Пӗр халӑх — хӑй Ятне ҫухатнӑ.
Ячӗ — пархатарне пушатнӑ...

Пӗр халӑх Ӗмӗрӗ вӗҫленнӗ.
Еҫне-пуҫне — мӗскер пӳкленӗ?..

Пӗр Киремет кати кӗлленнӗ —
Пӗр халӑх — хӑйне хӑй чӳкленӗ?..

Эй, Турӑ, Пӳлӗх, турӑшсем,
Ӑҫта ҫав халӑх ачисем?

Пурне те каснӑ-им элчел,
Хӑтӑлма ҫуккӑ-шим Эмел?

Пӗр Халӑх — пӗр Чечек, пӗр Йывӑҫ,
Пӗр Кайӑк, пӗр Тӗнче, пӗр Пурнӑҫ...
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Этемлӗх асӗнче юлмалӑх —
Пӗр Палӑк ӑсталать пӗр Халӑх.

Пӗр Халӑх вырӑнне — пӗр Палӑк. 
Упринччӗ — Самана, Ҫанталӑк...

24.02.13.

КИЛӖШТЕРӲ
9 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Нимӗн те сиксе тухман,
Нимӗн те пулман,
Куҫа уҫнӑ-ха, тӑман,
Питӗме ҫуман.

Тӗлӗкре тӗлленнӗ тусӑм 
Питӗмрен чуптурӗ,
Чӑнахах-ши, ӑнсӑртран-ши 
Юратанҫи турӗ.

Юратанҫи тунине 
Ененессӗм килчӗ,
Асилӳ — кӑмӑлӑма 
Ӑшаласа илчӗ.

Витӗнтӗм, тӑрас килмест,
Тӗлӗрсе выртатӑп,
Тин кӑна курӑннине 
Малалла тӑсатӑп.

(Щ ун са£нине еаӗмасап..._______________ ф ^ 261



Ӑшши панӑ мунчари пек 
Вӗрилентӗм кайрӑм,
Вӗриленнӗ туйӑма 
Ирӗке ярайрӑм.

Сапӑнчӗ вӗри куҫҫулӗм,
Питӗм пылакланчӗ,
Ӑшши тивнӗ чун-чӗрем 
Йӑшкама тапранчӗ.

Ыталарӑн, чӑмӑртарӑн,
Тутаран чуптурӑн...
Килсе кай тӗлӗкӗме,
Кил, татах та курӑн.

2
Каллех тӑратӑн ман умра,
Ҫунтарасла куҫран пӑхатӑн,
Каллех йӑпатмӑшсем калатӑн.
Элле, ӗлӗкхиллех саватӑн.

Хамӑр уҫланкӑна каяр-и,
Чечеклӗ сывлӑшпа сывлар-и?
Хамӑр ҫӑлкуҫ умне тӑрар-и,
Чӑлкӑшакан шывне сыпар-и?

Ӗмӗтӗмсем, ӗмӗтӗмсем —
Куҫ шӑрҫинче пурнакансем, 
Ҫуркуннепе, ҫуркуннепе 
Ма кӑтартатӑр ун сӑнне?

__________________________ (ЗешлатЗЛссшат
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Каллех тенийӗ — нихӑҫан та, 
Хӑть ҫуркунне, хӑть кӗркунне... 
Ҫавах, тавах... Каллех ҫӗнетрӗм 
Эс пулнипе эс ҫуккине...

3
Шыв сыпрӑн-им?
Чӗнместӗн, сас памастӑн.
Шыв сыпрӑн-им?
Ҫак таранччен мана юратнине 
Тек калаймастӑн-им?

Елӗкхилле, чӑрмавсене ватса 
Ман патӑма
Килме пултараймастӑн-им?
Пӗр пуласса кӗтсе илме 
Вӑю хавшарӗ-им,
Вӑю юлмарӗ-им?

Пачах та манса кайрӑн-и мана? 
Е — ҫук, манман.
Манас тесе, калас килнисене 
Ӑшран тухма чарас тесе 
Шыв сыпрӑн пуль...

4
«Ан хӑвала,
Эп сансӑр пурӑнаймӑп,
Хуса ярсассӑн та манаймӑп» — 
Эсӗ тахҫан йӗрленӗ йӗркесем, 
Ман чӗрене чӗрленӗ шӑйрӑксем, 
Эс ҫырнӑ, эп вуланӑ ҫырусем.



Пире тылланӑ туйӑм шӑлӗсем 
Катӑлса пӗтрӗҫ, хӑрчӗҫ, ванчӗҫ,
Ватӑлчӗҫ...

Эс тунсӑхлатӑн, эп те тунсӑхлатӑп,
Эс астӑватӑн, эп те астӑватӑп 
Ӑша вӗретнӗ ӑш хыпписене...
Епле-ха ӗненес — ӑш хытнине...

5
Сан куҫӑнта айван та,
Мӗскӗн те пулас килмест.
Асӑрхануллӑ,
Лӑпкӑ эпӗ халӗ те.
Кӑштах айваннине пула,
Халь те саватӑп пӗр сана.

Анчах та халӗ эс ҫавна пӗлместӗн,
Ӑсантӑн аякка, пӗлес теместӗн.
Ӑсантӑн аякка ятарласа —
Хӑвӑнтан ху, иксӗмӗртен тарса...

Ӑсантӑн аякка, таврӑнаймастӑн,
Эсӗ пире, иксӗмӗре, каҫараймастӑн.
Каҫар ӗнтӗ, епле пӗрле пулан? — 
Мӑшӑрланма Турри ҫырман пулсан...

2 6 4___ ^  ̂  ^ ________________________ (З^тлаиаЗЛсамат
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6
Сана аса илсе ӗсӗклеме 
Эп куҫӑма та, чунӑма та чарнӑ. 
Санпа тӗл пулмалли сукмак ҫине 
Катанпиртен кӗрен шӑналӑк карнӑ.

Эс леш енче, эп ку енче тӑратпӑр, 
Шӑналӑк витӗр пӗр-пӗрне туятпӑр... 
Шӑналӑк витер курнӑҫса пурнатпӑр..

Тепӗр чухне сӗре, сӗре кичем.
Иртсе те кайрӗҫ мар-и ӗмӗрсем? 
Ҫавах, ҫавах эпир — телейлисем,
Эс — манӑн, эпӗ — санӑн 
Савнисем...

7
Килӗштерӳ тӗнчи хӗвеллӗ.
Хаваслӑн ҫавтӑнса угатпӑр,
Пӗр сывлӑшпа туллин сывлатпӑр, 
Упратпӑр пӗр-пӗрне, хаклатпӑр.

Пӗрне пӗри телей сунса,
Пӗрне пӗри телей паратпӑр, 
Евӗкленсе, никӗсленсе 
Татуллӑ, савӑк пурӑнатпӑр.
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Килӗштерӳ тӗнчи хӗвеллӗ.
Хӗвелӗ — кӗмӗл шухӑшсем,
Таса уйра та, чиркӳре те 
Турра тав тунӑ кӗлӗсем.

8
Ҫывӑх ҫын ҫумра пулсан — аван. 
Ҫывӑх ҫын вӑл — тӑванран тӑван. 
Ҫывӑх ҫын суймасть, улталамасть, 
Такама кӳрентерме памасть.

Ҫывӑх ҫын ҫумра пулсан — аван. 
Шиксӗр, унпала ҫула тухан, 
Вӑрттӑнлӑхсене уҫса паран, 
Ӑнланса пулӑшасса шанан.

Ҫывӑх ҫын ҫумра пулсан — аван. 
Ҫирӗпрех ура ҫинче тӑран,
Хӑвна ху тӗреклӗрех туян,
Ҫывӑх ҫынпала, этем — пуян.

Ҫывӑх ҫыннӑмсем, тавах, тавах, 
Сывлӑхӑрсем ырӑ пулччӑрах,
Ыр ӗҫсемшӗн — ырӑ Хӑватсем 
Парса тӑччӗр ырӑ вӑй-халсем.



9
Эп сана килӗштермен пулсан,
Ҫакӑ ярӑм ҫырӑнатчӗ-ши?
Ҫавӑн чухлӗ килӗшӳллӗ шухӑш 
Пуҫӑм тавралла куматчӗ-ши?

Эп сана килӗштермен пулсан,
Юрӑ-кӗвӗ янӑратчӗ-ши?
Ҫавӑн чухлӗ савӑк саслӑ кайӑк 
Чунӑмран вӗҫсе тухатчӗ-ши?

Эп сана килӗштермен пулсан,
Манпала мӗскер пулатчӗ-ши?
Ҫавӑн чухлӗ тӗлӗнтермӗш туйӑм 
Ӑшӑма ӑшши паратчӗ-ши?

Эсӗ те мана килӗштеретӗн,
Ахальтен-им тӗлӗке килетӗн?
Емӗр иртрӗ мар-и тӗлӗкре?
Тӗлӗк вӑййисем — кӗнекере...

Кӗнекем кӗрсе ӳксен ална,
Палласа илейӗн-ши хӑвна?
Юптарса кӑларнисем килӗшмесен те, 
Сапӑнса кула-кула вула...

сЛнине сабмасан..._______________ ф  ф  267
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АЙЛАРӐМ-МАЙЛАРӐМ
2 сӑвӑ

1
Аякран килсе кайнӑ 
Савнийӗм сасси 
Шухӑшсен шаршанне 
Чӗртсе ячӗ те, шачӑ-ӑр! — 
Шачӑртаттарчӗ.

Ҫулӑмра ташлакан 
Сарӑ, хӗрлӗ, кӗрен 
Хӗлӗх пек ҫипсенчен 
Пӗр сурпан ҫине 
Тӗрӗ пуҫтартӑм.
Хӗррине — ҫунӑк тӗслӗ 
Хура ҫиппеле 
Шӑтӑкла шӑтӑкларӑм.
Шӑтӑклийӗ вӗҫне —
Ҫулӑмран тапса сирпӗннӗ 
Хӗм шӑрҫипе шӑрҫаларӑм, 
Айларӑм-майларӑм...

Савнипе кӑвайтсем 
Чӗртнине асилсе 
Юрӑсем ӗнӗрлерӗм...
Йӑл! кулса ӗсӗклерӗм...
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2
«Кама кирлӗ халӗ кӗнеке?
Кӗнеке ӗмри иртсе пырать,
Халӑх та пӗтес-пек, кам вулать?» —
Терӗ те атге, чӗре хашкать.

Кама кирлӗ халӗ кӗнеке?
Кирлӗ мар-тӑк мӗншӗн кӑлараҫҫӗ, 
Кӗнеке лавккисенче сугаҫҫӗ,
Кӗнеке парса — парне тӑваҫҫӗ.

Кӗнеке ӗмри пӗтсе пырать,
Кашни ӗмӗр хӑйне майлӑ улшӑнать.
Чул лапташкисем, папируспа пергамент 
Тапхӑрӗ ӑсаннисем — регламент.

Халӑхӗ пӗтес-тӗк, кам вулать?
Чӑваш халӑхӗ чӑнах хухса пырать. 
Чӑвашла пит хапӑл вуламасть,
Пӗттӗрин чӗлхе! — хыпсах каймасть.

Кам чӗрийӗ халӑхшӑн хашкать,
Халӑха ҫӑлма камах пашкать?
Халӑх — халсӑр, халлӑхсӑр, хӑватсӑр, 
Пӗтессин сӑлтавӗ хӑй та — латсӑр.

Вӑрҫӑри пек — кама кам, выҫмаклӑх 
Тапхӑрӗ таптать Этемлӗхе.
Пысӑк чӑтӑм, пысӑктӳсӗм кирлӗ 
Упрама тӑванлӑх-пӗрлӗхе.

03.03.13.
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ТУЙСА ИЛ

Пӑхса ил куҫӑмран, туйса ил, 
Мӗн ҫинчен шухӑшлатӑп.
Пӑхса ил куҫӑмран, туйса ил, 
Эп санпа калаҫатӑп.

Пӑхса ил тавралла, туйса ил, 
Ҫавраҫил тапӑнасшӑн.
Пӑхса ил тавралла, туйса ил, 
Хура тӑвӑл тухасшӑн.

Пӑхса ил тӳпене, туйса ил, 
Пӗлӗтсем хупӑрласшӑн.
Пӑхса ил тӳпене, туйса ил,
Хура пӑр тӑкӑнасшӑн.

Эс ҫавна курайсан, туяйсан, 
Килесех пулайсан — уҫса кӗртӗп. 
Каярах, сан хыҫран,
Алӑка майӗпен хупса юлӑп. 
Алӑка тӗршӗнсе шӑппӑн юрлӑп...

10.03.13.
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ҪЕҪКЕ ҪУРНӐ ҪӐКА
4 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Хирӗҫ утса килекен тусӑма 
Аякран асӑрхарӑм.
Ҫӑмӑл, васкавлӑ, хитре уттине 
Куҫӑмран яраймарӑм.

Пӑрӑнтӑм, тӑтӑм ҫӑка хӳгтине, 
Пӑшӑрхантӑр, шыратӑр.
Эп кунта килессе кӗтнипе 
Тавралла пӑхкалатӑр.

Эп те ҫӑка, ҫеҫке ҫурнӑ ҫӑка, 
Туглӑ эрӗм тӑкатӑп.
Вӑл та юман, ҫеҫке ҫурнӑ юман, 
Хӗпӗртӳллӗн туятӑп.

Эсӗ хаваслӑ мана тупнипе, 
Умӑма пырса тӑтӑн.
Чӗтрекен хулпуҫҫийӗм ҫине 
Аллуна лӑпкӑн хутӑн.

Ҫеҫкеленнӗ сӑнпа ҫуталса, 
Юмана тӗршӗнетӗп.
Ун тӗреклӗ вуллийӗ ҫумне 
Тымартан чӗвӗнетӗп.
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2
Ан ятла, паян та, ӳлӗмрен те 
Эпӗ савӑп пӗр сана кӑна.
Ан ятла, паян та, ӳлӗмрен те 
Маншӑн тӗнчере пӗр эс кӑна.

Ан ятла, ҫанталӑк нӳрленсен те, 
Ӑшӑмри кӑвайтӑм ӗнтӗркемӗ.
Ан ятла, тавралӑх кивелсен те, 
Чунӑмри киленӗҫӗм кивелмӗ.

Шӑхӑрса хӑртсан та ҫавра ҫил,
Ӑшӑмра ҫил-тӑвӑл алхасаймӗ. 
Пӑчӑртанмӗ сапӑрланнӑ кӑмӑл, 
Хурлӑха тӳссе ирттерӗп ҫӑмӑл.

Хӑваламӑп ҫутӑ тунсӑха,
Эп ӑна хыватӑп пурлӑха.
Манӑн пурлӑхӑм — вӑл эсӗ, эс пурри, 
Эсӗ манӑн — шӑп та лӑп ҫурри.

Эп ҫапла туйнишӗн ан ятла,
Эпӗ саншӑн апла маршӑн ан хурла. 
Ҫулӑхмастӑп шӑналла та сӑпсалла, 
Сӗртӗнместӗп, ан хӑра, ан хӑвала.
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3
Туйӑм мана чӑтлӑхсемпе, 
Шурлӑхсемпе илсе ҫӳрерӗ.
Те хӑй те ывӑнчӗ,
Те кӑшт мана шеллерӗ,
Пӗр чӗптӗм канӑҫ парнелерӗ.

Чӑтлӑхсенчен 
Шӑтарса тухрӗ ҫарана, 
Шурлӑхсенчен 
Хӑтӑлса тухрӗ ҫырана.
Ал тупанне чӗрҫи ҫине хурса, 
Ларатпӑр шӑппӑн, сывлӑш ҫавӑрса.

Иксӗмӗре хӑвалакан та ҫук, 
Иксӗмӗре кансӗрлекен те ҫук, 
Иксӗмӗртен кулаканни те ҫук, 
Иксӗмӗре ятлаканни те ҫук.

Иккен, пире никам та шырамасть, 
Эпир ҫӗтни ниҫта та палӑрмасть. 
Эппин, эпир ниме те кирлӗ мар, 
Тен, ҫавӑнпа туллать пире типшар.

Ҫаран тулли ҫиҫет хитре чечек, 
Кашни ҫеҫкийӗ чӗлтӗрти-илпек 
Упаленсе татма — пылак ҫырла 
Сапакинчен — чӗлхе ҫине — тумла.

Тулнӑ тумла пек карӑнать ҫырла, 
Тулса ҫитнин — ӳкмеллине пула...



4
Ыйӑх ҫӗтнипе пуҫтахланса 
Лартӑм мар-и кӗҫӗр шӑранса.
Кӗҫенсе те илтӗм тихалла,
Шӑхӑртса та илтӗм шӑпчӑкла.

Выртасах пулать, ҫывӑрмалла, 
Ыйӑхпатиптерлӗ пулмалла.
Канмасассӑн — сывлӑх имшерет, 
Вашаватлӑхпа тӗреклӗх иксӗлет.

Ыйӑх — юмӑҫ, ыйӑх — пирӗшти, 
Пултӑм-тӑтӑм мар-и алӑсти?
Ӑсталарӑм сӑвӑ йӗркисем,
Ӑсталарӑм кӗвӗ ҫаврисем.

Ыйӑх, вӗҫсе кай савни патне,
Тӑрмала хура кӑтра ҫӳҫне.
Илсе кил пӗрле ун сывлӑшне,
Вӗрсе кӗрт чунпа чӗрем ӑшне.

Сывласа илем те, ӗшенем,
Тен, лӑштах лӑпланӗ чун-чӗрем...
Ыйӑх ҫӗтнипе аппаланса 
Савнине асилтӗм тӑвӑнса.

Ыйӑх килчӗ. Куҫ харши ҫине 
Ларчӗ юрлама хӑй юррине,
Вӑл сӑпка юрри ӗнӗрлени —
Тупмалли юмах шӗкӗлчени...
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СӐНАР
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Чунӑм турачӗ усӑнчӗ, ан тивӗр,
Хӑех ҫӗкленӗ чӗвӗнсе — ҫӳле.
Шеллес шухӑшпала килсе ан тийӗр, 
Тӗрлӗ сӑмах-юмах — ҫулҫи ҫине.

Чунӑм турачӗ усӑнчӗ, ан касӑр, 
Пурпӗр типсе-хӑрса ларать тесе.
Пӗр шелсӗр тӑрмаларӗҫ ӑна йывӑр 
Пӑтӑрмахсем кӗпӗрленсе килсе.

Чунӑм турачӗ усӑнчӗ, ан калӑр 
Емӗрлӗхе вӑл усӑннӑ тесе.
Ӑна тен, хальлӗхе кӑштахҫӑ кансӗр, 
Кансӗрлӗхе ҫӗнме хевтеленсе.

Чунӑм турачӗ усӑнчӗ пулсан та,
Хӑех пӗлет мӗскер тумаллине.
Хӑех пӗлет, епле хавхалануллӑн 
Ҫеҫке ҫурса ӗҫне тӑсмаллине.

Малашлӑх пулӗ ҫутӑ, вӑрӑм, аслӑ, 
Мӗн палӑртса хуни патвар-хаваслӑ. 
Эппин, кӑштахҫӑ та пӑртакҫӑ кантӑр, 
Ҫумӑрпала — кичемӗ юхса антӑр.



1
Миҫе сӑнар сӑнарӑн-ши, чӗрем,
Миҫе сӑнар ӳкертӗн, куҫӑм-пуҫӑм? 
Кӗренленет хӗвелӗн тухӑҫӗ те анӑҫӗ,
Хӑш кӗтесе пытанчӗ чунӑм канӑҫӗ?

Пӗрин манпа сӗре вӑрҫас килет,
Хӑй чӗлхине ман ӗҫӗме чикет.
Чӗлхи пуклак та, сӑтӑр тӑваймасть, 
Тӑвӗччӗ пуль, тӗрекӗм хуҫӑлмасть.

Ур)са кайса татах та вӑрҫӑнать, 
Супӗлтетсе кайса хӑлаҫланать.
Мана ун — шӑлӗпе кӑшлас килет, 
Сӑмахӗ — шартлатса ҫӗре ӳкет.

Мана ун — чӗрнипе чавас килет,
Мана ун — урипе таптас килет,
Мана — чӑтми усал тӑвас килет,
Хӑй курайманлӑхӗ хӑйнех силлет.

Тискер эшкер пухасшӑн, тапӑнасшӑн, 
Выҫ кашкӑрӑн сиксе туртса ҫурасшӑн, 
Ҫӗленӗн — сӑннипе тирсе сӑхасшӑн, 
Ҫӑханӑн — куҫӑмра чакаланасшӑн.

Пӗр кучӗ-пуҫӗпе пурнасчӗ лӑпкӑн, 
Анчах вӑл питӗ выҫӑ, питӗ ҫӑткӑн. 
Шеллетӗп, шеллени те ытлашши,
Вӑл пӑр пек сивӗ, ҫук унра — ӑшши.
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Вӑл шӗкӗ мар-ши, вӗҫӗмсӗр кавлет,
Тен, ҫавӑнпа пуль ухмаха ерет. 
Пыйтӑ-шӑрка-ши, пӗрмаях ҫыртать,
Выҫ хырӑмне юнпа тӑрантарать.

Сӗрепсӗр те сӑпайсӑр лаштӑркка,
Ан пӗрӗхтер-ха пур енне те лапӑркка! 
Мӗскӗн чӑпар куккук — кукша ӳкерчӗк, 
Куҫа тирӗнекен хивре тӗрленчӗк...

3
«Ӑш выртаканӑм, эс ӑҫта?
Чун туртаканӑм, эс ӑҫта?
Нивушлӗ мантӑн-ши мана?» —
Хуравсӑр ыйтусем кӑна.

Ыйту карти сан паталла 
Вӗҫет ҫӗрле те кӑнтӑрла...
Ыйту карти сан паталла 
Ҫулне ҫухатрӗ пулмалла...

Ҫӗнӗ йӑва ҫавӑрасси —
Кив йӑваран сивӗнесси...

(Щ ӳп саӗнине саӗмасан..._______________ # # #  277
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КУЛЯНӐҪӐМ-ВЫЛЯНӐҪӐМ
11 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ҫӗрбпе те кӑтӑш тӑваймарӑм,
Мӗн ирччен, пӗр чӗптӗм канаймарӑм. 
Илсе тухрӗҫ те, вӗҫтерчӗҫ уҫлӑхра 
Тӳперен аялалла пӑхма.

Хам та аялта, кунтах ҫӳретӗп,
Тӗрлӗ алӑка уҫса кӗретбп.
Хупӑнчӗ ак пӗчӗк тимӗр алӑк,
Эп кунта ирттертӗм пӗчӗк авӑк.

Пӗчӗк авӑкӑм — яваплӑ пысӑк ӗҫ, 
Ӗҫлесе пӗтертӗм, ҫавӑ ҫеҫ.
Вӗҫлемен ӗҫе пӑрахаймастӑп,
Пуш сӑмах ҫапма пултараймастӑп.

Ӗҫ пайтах, тытсан — алли тӑвать,
Куҫ нимле ӗҫрен те хӑрамасть.
Мамӑк евӗр ярӑнаҫҫӗ шухӑшсем, 
Пуҫараҫҫӗ тблӗнтермӗш вӑйӑсем.

Вӑййа тухнӑ кӗмӗл ӗмӗтсен 
Ялтӑраҫҫӗ кӗмӗл тенкисем, 
Йӑрӑм-ярӑм йӑрӑ шӑрҫасем, 
Чӗнкӗл-чӗнкӗл шӳлкеме те алкасем.

Шухӑшсем — апи-кинемисем,
Симӗс те кӑвак саппунлисем 
Айккинчен лараҫҫӗ сӑнаса 
Сарӑ сак ҫинче юмахласа.
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Эпӗ те хывасшӑн пӗр юмах,
Эп те хыптарасшӑн пӗр ҫӑмах. 
Ҫӑпата шӗшлийӗ — аллӑмра,
Урара — ҫунатлӑ ҫӑпата.

Ҫавӑнпа та ҫӑмӑллӑн утатӑп, 
Вӑрмана, уя, хире тухатӑп.
Ҫӑлкуҫа анатӑп, пуҫ таятӑп,
Ывӑҫа — шывне яма ыйтатӑп.

Ак, сыпатӑп — пӗррӗ, иккӗ, виҫҫӗ, 
Хӑш чухне ыйтатӑп улттӑ, ҫиччӗ. 
Ҫитрӗ, ӑшӑм канчӗ, тав тӑватӑп, 
Тӑвалла чӗнеҫҫӗ, хӑпаратӑп.

Ту тӑрне те улӑхса курас,
Ту ҫинчен киле салам ярас.
Ыйӑх таврӑннӑ, е халь те таврӑнман, 
Мӗншӗн тарчӗ вӑл паян манран?

Эп тӗртсе яман, хӑваламан,
Тен, ӑна эп канӑҫ парайман?
Ыйӑх вӑл ача пекех ачаш,
Ман шутпа ун ячӗ «Мӑшӑлташ».

Мӑшӑлташӑм, ӑшӑ манӑн вырӑн, 
Ҫӑпатам, атя-ха, салтӑн, хывӑн. 
Вӑхӑт ҫитнӗ ҫывӑрма, канма, 
Мӑшӑл-мӑшӑл мӑшӑлтаттарма.



2
Типӗ шӑтӑрнак чӗриклетсе ларать,
Ни турачӗ, ни ҫулҫи — пӗрех шавлать. 
Лартнӑ та ларать — тӳнтериччен,
Кӑвайта персе ывӑтиччен,
Е хӑех, ҫӗрсе тӗпрениччен...

3
Пӗр шӑрпӑк ӳкнӗ те шыва —
Куҫ-пуҫӗ кайнӑ чарӑлса.
Шывӗ ӑна йӑтса чупа-ать,
Хумӗ ҫинче ярӑнтара-ать.
Шӑрпӑкӑн пуҫӗ каҫӑрлать,
Сӑмси те мӑналса каять.

Хумӗ ахӑлтатса кулать,
Кулли — тарӑхупа тулать.
Хум шӑрпӑка алай тумасть,
Путарӗччӗ, леш путӑнмасть.
Шӗвӗр те ҫӑмӑл пулнӑран 
Каллех, каллех ишиш тӑвать,
Татах, татах мӑнаҫланать,
Енчен-енне пӑхкаласа 
Пӗрене пек ҫаврӑнкалать.

Мухтанчӑка, пӗр ҫӳллӗ хум 
Ывӑтса ячӗ ҫырана.
Вӗҫкӗн мӑнаҫӗ лутӑрканчӗ,
Юшкӑн ӑна ая путарчӗ.

Пуҫ мимине шуҫтармалла,
Шӑрпӑкланма хӑрамалла...
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4
Эпӗ паян ниҫта тапранаймастӑп,
Пӗр шухӑш пӑраларӗ те, ямасть.
Эпӗ унпа вӑрҫмастӑп, тавлашмастӑп, 
Унпа чӑкӑлташнин усси пулмасть.

Эп ӑна майлӑ мечӗкӗн кусатӑп,
Эп ӑна май арманӑн ҫаврӑнатӑп.
Эп ӑна май уйласа ларнӑ май 
Хама валли киленӗҫ те тупатӑп.

Эпӗ паян ниҫта та тапранмастӑп, 
Ларам шухӑшӑма ҫупӑрласа.
Эпӗ паян ниҫта та тапранмастӑп, 
Ман хам умра пулас килет таса.

Таҫта тапӑртатса тухса кайсассӑн, 
Шухӑшӑма таҫта тӗртсе ярса,
Кирлӗ таран хама пулӑшмасассӑн, 
Кулӗ манран, ҫыртма паман чавса.

Эпӗ паян ниҫта та тапранмастӑп, 
Паян эп никампа та хутшӑнмастӑп. 
Мӑкӑртатмасӑр, лӑпкӑн сывласа, 
Ларатӑп, ӑшӑмра тирпей туса.

сЛпине сЛмасан..._______________ # # #
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5
Калаймастӑп сана пӗр сӑмах та,
Пӗр сӑмах нумайрах, ҫур сӑмах.
Ҫур сӑмах та нумай, ҫитӗ чӗрӗк.
Мӗн вӑл чӗрӗк? Е татӑк, е ҫӗтӗк.

Ятлама ҫӑвара та уҫмастӑп, 
Ҫӗтӗк-ҫатӑк сӑмах шырамастӑп. 
Чӑнахах, ӑшӑ.мри савӑтра 
Лӑпӑр-лапӑр сӑмах упрамастӑп.

Эсӗ ҫав тери япӑх та мар,
Эсӗ ҫав тери лайӑх та мар.
Эсӗ ан кӗт манран ыррине те,
Эсӗ ан кӗт манран хуррине те...

6
Чӗрем чечекӗн ячӗ «Юратуччӗ» —
Вӑл шанчӗ-хӑрчӗ, типрӗ-хухрӗ...

Юлашкинчен те кӳренме пӗлмерӗ, 
Юлашкинчен те «Юрататӑп» — терӗ, 
«Начар юратнӑшӑн каҫар...» — тесе, 
Пӑшӑлтатса хӑй сӑмахне вӗҫлерӗ... 
Пӗҫертӗм пӑтӑ, ҫӑмарта хӑпартрӑм, 
Икерчӗ ӑшаларӑм, асӑнтӑм, ӑсатрӑм.

Савни валли эп кӑравай хӑпартнӑччӗ, 
Савни валли кӑмпа та ӑшаланӑччӗ, 
Сӑра ӑсса лартса сӗтел пуҫтарнӑччӗ, 
Выртса канма чечеклӗ вырӑн сарнӑччӗ.
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7
Кулянӑҫӑм — вылянӑҫӑм гтулса, 
Выля-выля шуратрӗ тӑнлава.

Хӗпӗртесе кайса аташнисем — 
Пӗркенчӗк витӗнме айкашнисем... 
Пӗркенчӗке сирсе шала кӗрсен, 
Шалтан шала иртмешкӗн ан ӳркен.

8
Ҫитӗ, тертленместӗп,
Хӑйӑр вӗҫтерместӗп.
Чун-чӗрем тинӗсӗнче 
Енчӗ ӳстерместӗп.

Ӳссе ҫитнӗ ӗнчӗвӗн 
Ярӑмӗ — шӑрҫа.
Енчӗ саншӑн ӗнчӗ мар,
Эс куран — пӑрҫа.

9
Ухмах теҫҫӗ, ташла теҫҫӗ,
Пушмак хатӗр, тӑхӑн теҫҫӗ.
Кӗли ҫӳллӗ — чӗвӗнмес,
Тӳмми нумай — пӗшкӗнмес.

Хамӑн урай уратине 
Тапа-тапа ма хуҫас,
Тепре ҫинче тепре хуҫма 
Ҫӗн урата ма тӑвас?
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Мӗне мана ҫӗнӗ пушмак, 
Ҫӗнӗ урай урати?
Ман урари кивӗ атӑ 
Ман урана юрӑхли.

Шуҫлак ҫӗрте шуҫтармасть, 
Такӑнса тарӑхтармасть. 
Ҫӗнӗ пушмак тӑхӑн, теҫҫӗ, 
Ӑсӑм пуррине пӗлмеҫҫӗ.

10
Тек, ҫынна ҫиесси,
Тек, ҫынна кӑшласси, 
Элекпе сапасси,
Ҫӑхавпа сӑхасси.

Лар та пӑх ху ҫине,
Тӑр та пӑх ху ҫине,
Вырт та пӑх ху ҫине,
Мӗн тухать куҫ умне?

Куҫу улмӑш пулсан, 
Тӗрӗсне тӗкӗр калӗ.
Вӑл санран хӑраса 
Шапӑрах! ванса кайӗ.



11
Ҫуркунне кӑҫал чипер килет,
Юр артакланмасӑр ирӗлет.
Хум ҫапса ватмасть ҫырансене,
Шыв тулса лармасть улӑхсене.

Шыв татса каймасть пӗвесене,
Шыв кӳрентермест чӑвашсене.
Атӑлҫи те, Ҫавалҫи те лӑпкӑ,
Шыв кӗмен ҫӗрте йӗркеллӗ, хӑтлӑ.

Ҫур килет. Хӗлле тухса каять.
Нӳрӗке ҫӑра тӑпра ҫӑтать:
Кӑпӑшкаланать, симпылланать,
Унӑн — ӗҫлеме пуҫлас пулать.

Шӑтса тухрӗҫ курӑк, чечексем,
Юрра ячӗҫ хурт-кӑпшанкӑ, кайӑксем, 
Йывӑҫ-курӑк куҫӗ-пуҫӗ уҫӑ,
Уйсене якатрӗ суха пуҫӗ.

Пӗтӗмпех ҫӗнелчӗ, пӗтӗмпех,
Тасалса ҫуталчӗ те, каллех 
Ҫӗнӗ ҫаврӑм кайрӗ ҫаврӑнса,
Хӗллене ҫити ҫавра туса.
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СУРАН
5 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Чунӑм суранне бҫпе сӳнтертӗм.
Суран — пушарччӗ, ӗҫӗм — шыв.

Чунӑм суранне ӗҫпе сиплерӗм,
Суранӗ — чирччӗ, ӗҫ — эмел.

Чунӑм суранне ӗҫпе хытартӑм,
Суран — туртаччӗ, ӗҫ — лаша.

Чунӑм суранне лӑштах выртгартӑм, 
Суран — ҫырмаччӗ, ӗҫ — кӗпер.

Чунӑм суранне ӗҫпе юптартӑм,
Суран — юмахчӗ, ӗҫ — Сӑмах.

2
Шанчӑк ҫук пулсан, мӗн-ма шаккатӑн? 
Илтес ҫук вӑл, ахалех шаккатӑн.

Савӑк ҫук пулсан, мӗн-ма саватӑн? 
Савас ҫук вӑл, ахалех саватӑн.

Ҫук пулсан ырри, кама ырлатӑн? 
Ь1рӑран-им ӗнсӳне хыҫатӑн.

Ҫук пулсан хурри, кама хурлатӑн? 
Хурласа-им тӗрӗсне тупатӑн?

Ҫаптаратпӑр иккӗлле те саккӑрла, 
Ененме те йывӑр маҫтӑрла...



3
Ҫумра нумай пулсан чунпа — чӑлах, 
Хутшӑнусем, ку паллӑ — чухӑнрах.

Кам чӑрмалать сана, мӗскер чӗрни?
Ма ӳстерет-ха чӗрнине пӗри, тепри...

Такам амантасран сыхӑланма-и,
Такам тапӑнасран чарак лартма-и?..

Е такама чакаласа илме,
Юн юхнине курса сехӗрленме?...

Никам та, ним те ҫук чӗрнесӗрри,
Чӗрне — чи вӗҫӗнчи пӳрне хӗрри.

Вунӑ пӳрне — вунӑ саккун валли,
Шута хурса — чуна тасатмалли.

Хӑй чӗрнине хӑй хышлакан сахал-и? 
Хышла-хышла шӑлне мӑкӑлтама-и?

Чӗлхӳпеле тӗке-тӗке йӗшле,
Чӗрни е шӑл мӑкалнӑ? Тӗрӗсле.

Чӗрне касма та вӗренес пулать,
Чӗрре кӗрсен хытах ыратгарать.

Чӗлхе валли шӑл-ҫӑвара — сӑмах уҫать, 
Хӑҫан, мӗскер касмаллине чӗлхе касать.
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4
Ҫывӑрас пулать, ирпе тӑрас пулать. 
Сывлӑх тайӑлсан — кӑнтти пулать.

Хупӑннӑ кил-ҫурт та юхӑнать. 
Юхӑнать те ишелсе анать.

Сиплемен суран шала каять. 
Юнӑхни — шалтан шачлатгарать.

Вӑй хушас — ура ҫинче тӑма.
Вӑй хушма хушаҫҫӗ ҫывӑрма.

Утнӑ чух утасчӗ нумайрах.
Вӑй килет тет, ыйӑхра анчах.

5
Хамӑр ҫылӑхсемшӗн, йӑнӑшсемшӗн 
Хамӑр — хамӑра вӑрҫни паха.

Ҫылӑха каҫартгарни паха,
Панине илме пӗлни паха,
Тавӑрса пама пӗлни паха.

15.04.13.
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КИЛТИ -  КИЛЕ
3 сӑвӑ

1
Пбр-пӗр сӑвӑ, пӗр-пӗр кӗвӗ 
Хӑйӗн мӑшӑрне тупсан, 
Кӗвӗ — сӑввине выртсан, 
Лайӑх юрӑ ҫуралать.

Лайӑх юрӑ йӑпӑр-япӑр 
Таврийӗпе сарӑлать. 
Сӑвӑпала кӗвӗ ачи 
Емӗрлӗхе ҫул хывать.

Пуш сӑмах малта чупсан — 
Еҫӗ ӑнтарсах пымасть. 
Тбрӗс виҫсе касмасан — 
Тикӗс сыпасси пулмасть.

Усал сӑмах ыр сӑмахран 
Чылай малта кустарать. 
Алӑксене уҫса-хупса 
Шӑрш кӑларса хӑварать.

Пӗри «Ур-ра! Ур-ра!» тесен, 
Тепри тапса сиктерет.
Сӑмах парсан, сӑмах тытни 
Хисеплӗхе ӳстерет.

Ҫӑмах евӗр ҫавра сӑмах 
Пыра ларса кӑтартсан — 
Сӑмах-юмах калӑпӑшне 
Шӑлпа витме хӑнӑхан.
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2
Татах та ларӑтгӑм,
Татах юмахлӑттӑм...
Вӑхӑт киле кайма хистет,
Ҫитет, килте ҫемье кӗтет.

Сывӑ пулсам тепре тӗл пуличчен, 
Тепре чӑмӑртаса ал тытиччен, 
Именчӗклӗн питрен чуптӑвиччен, 
Куҫран — ҫӑтса ярассӑн пӑхиччен...

Ҫунатпӑр вӗт, шалтан ҫунатпӑр вӗт,
Ик еннелле утса каятпӑр вӗт!
Ик ҫӗрелле утса каяс пулать,
Тӑван киле таврӑнасах пулать.

Килте — пыр йӳҫӗхни иртсе каять, 
Кансӗрленни, пӑшӑрханни пусӑрӑнать. 
Тулта — кӑвайт, килте — вучах. Ҫавах.. 
Тулти — ҫиле, килти — киле. Тавах...

3
Ют алӑри ют кукӑле
Ҫыртса пӑхмарӑм, хапсӑнмарӑм.
Хам алӑри хам кукӑле 
Юттисене ҫыртма памарӑм.

Ют кукӑлӗн ӑшне-пӑшне 
Пехетлӗ теҫҫӗ хӑш чухне.
Хам алӑри хам кукӑле 
Ҫисе ирттертӗм ӗмӗре.

16.04.13.



ЯВАП
5 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Малта мана сӗре яваплӑ ӗҫ кӗтет,
Ҫав ӗҫ ӑна эп тытасса пӗлет.
Кӗтет мана хӗпӗртесе, хавасланса,
Кӗтет мана сӑпайлӑн пуҫ тайса.

Ун шухӑшне эп тимлесе вулатӑп,
Ӑна тивӗҫтермешкӗн тӑрӑшатӑп. 
Хатӗрленетӗп пирвайхи тӗлпулӑва, 
Хатӗрленетӗп хӑпарса курма тӑва.

Тен, хӑпарса ҫитме чӑрмав та пулӗ? — 
Ӑс-тӑнӑма кервенлӗ ӑрӑс ҫулӗ.

2
Яш ӗмӗр иртессе шута хуман,
Яш чух — кӗр ҫитессе шухӑшламан.
Апла пулсан та, шӑрчӑкла сиккелемен, 
Кӑткӑ пекех, нимле ӗҫе те тиркемен.

Кӗр ҫитрӗ-тӑчӗ, вӑл чипер, хитре,
Ик аллинче — пӗрер тулли витре.
Пӗр витринче кӑшӑртатаҫҫӗ сӑввӑмсем, 
Теприйӗнче — шӗмпӗлтетеҫҫӗ юррӑмсем.

Хӑть те хӑшне, суйла-суйла тутан,
Сӗтекӗ килӗшет пулсан — аван.
Апла пулсан, тӑрмашнӑ эп ҫулла,
Пӑлахая пемен, янаварла.

(4Ц^к сЛнине са§масан... ---------------- Ф # # ---- ^
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Юратнӑ халӑхӑм, сана валли 
Ӳстернӗ пурлӑхӑм — чи пехетли. 
Ҫиме те ҫитӗ, ҫитӗ вӑрлӑха та, 
Хальхи тата килес ҫӗн ӑрӑва та.

3
Атте патне кайса килем-ха, 
Тунсӑхласа та ҫитрӗ пуль.
Кашни кунах пырайманнишӗн 
Тен, кӳренме те пӑхрӗ пуль.

Телефонпа кӑна мӗскер? —
Пит нумаях та юмахлаймӑн. 
Телефонпа кӑна мӗскер? —
Мӗн кирлине веҫех калаймӑн.

Аттемӗн курнӑҫас килет, 
Кӑштах ачашланас килет. 
Шӑмшакӗ ыратни ҫинчен 
Калаҫнине мӗскер ҫитет?

Тата политика ҫинчен,
Ҫанталӑк улшӑнни ҫинчен, 
Тӑвансемпе — телефонпа 
Мӗне сӳтсе явни ҫинчен...

Тата врачсем килсе кайса 
Мӗн каласа хӑварнисем,
Килсе тӑран хаҫатсенчи 
Ҫӗн хыпарсем, рекламӑсем...



Пирбн калаҫмалли пайтах,
Ӑна манпа ҫӑмӑлтарах 
Хӑй ватлӑхне савӑклама,
Хӑй шухӑшне лӑпӑшлама.

Атте патне кайса килме 
Пӗр пысӑк лавккана кӗретӗп.
Ҫемҫе те тутлӑ апат-ҫимӗҫ,
Мӗн кирлине веҫех илетӗп.

Уншӑн — чи хаклӑ кучченеҫ,
Эп ун патне пырса тӑни,
Вӑхӑт тупса час-часрахах 
Ун кӑмӑлне алай туни.

4
Пӗр паллакан хӗрарӑм пур.
Сӑнӗпеле чӑнах та чиперкке,
Ӑс-тӑнӗпе тӑмсай та сӗмекке.
Ун шучӗпе, хӗрарӑма 
Ӑс-тӑн тени кирлех те мар,
Иккен вӑл, илӗркке тавар.

Ӑна тавар пек туянаҫҫӗ,
Унпа пуканелле выляҫҫӗ,
Хаклӑ презент-парне параҫҫӗ.
Усӑ кураҫҫӗ, пӑрахаҫҫӗ,
Урӑххисем те куҫ хываҫҫӗ,
Тумлантарма — хывӑнтараҫҫб.

(Щ/̂ н сабнине сЛмасан..._______________ ^ 293



Ҫапла пурнать вӑл питӗ лайӑх —
Хӑйӗн лутра шучӗпеле,
Хӑйӗн шӗвек мимипеле.
Пыр та калаҫ эс унпала!
Атӑ-пушмакӗ — майралла, 
Кӗпи-тумтирӗ — патшалла.

Ылтӑн та кӗмӗл ӑшӗнче 
Ишет вӑл пылпа ҫу ҫинче,
Музейри пек ун килӗнче.
Вӑл такамран та ӑслӑрах,
Вӑл такамран та тӑнлӑрах,
Укҫа — темрен те вӑйлӑрах.

Парӑнтарасшӑн — парӑнса,
Вӑл пурнӑҫ тунӑ — хывӑнса,
Нихҫан та ҫитмӗ — ывӑнса...
А тен вӑл, тӗрӗс пурӑнать? —
Вӑл арҫына туртса явать,
Пучушшилле сӗвет, авать...

А тен вӑл тӗрӗс пурӑнать? —
Ун ӗҫӗ-пуҫӗ ӑнтарать!
Пыр та калаҫ эс унпала!
Ҫук, калаҫмастӑп, айккинчен 
Утса иртетӗп. Курнисем —
Унӑн юлташӗ теесрен,
Шӑртлӑ сӑмах тирӗнесрен.
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5
Шӑнкӑрав чечекӗ пур, кӑвак, 
Тӑнкӑрав чечекӗ пур, вӑл сарӑ. 
Шӑнкӑрав чечекӗ ҫинҫешке, 
Тӑнкӑрав чечекӗ кӳптешке.

Кӗмӗл шӑнкӑрав та пите кирлӗ, 
Тимӗр тӑнкӑрав та пите кирлӗ. 
Чӑнкӑр-чӑнкӑр, тӑнкӑр-тӑнкӑр шав, 
Кӑшарни те ҫӑварни — пӗр лав.

Шӑнкӑрав чӗлхи тулта та — уҫӑ,
Уҫӑ кӗвӗ — уҫлӑхӑн уҫҫи,
Тӑнкӑрав пӑрҫи шалта та — хупӑ. 
Хупӑ кӗвӗ — хурлӑх хутаҫҫи...

Иккӗшӗ — калаҫҫӗ мӑшӑр ҫемӗ, 
Иккӗшӗ — уяв-выляв илемӗ. 
Шӑнкӑрав та тӑнкӑрав чечекӗ — 
Йӑлтӑр-ялтӑр ҫарансен илпекӗ.

29.04.13.
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ТИШ КЕРУ

Пире, иксӗмӗре — тӳперен витсе тӑнӑ 
Ӳпле тирӗ-пирӗ ҫӳхелчӗ, сӳсленчӗ... 
Пире, иксӗмӗре кӗтекен тӗнчери 
Пӗр ҫӑлкуҫӑн шарлакӗ ҫинҫелчӗ...

Такӑрланӑ сукмак варрипе хӗррисем 
Ҫумӑрпа исленсе, курӑкпа витӗнсе 
Пӗрпекленчӗҫ, тӳрленчӗҫ...
Пӗр пӗрин ҫумнерех 
Туртӑнас килнисе.м имшерленчӗҫ... 
Альчӑхса чӗртсе янӑ кӑвайт 
Кӑвакарчӗ, кӗлленчӗ...
Туйӑм-ҫуйӑм кӗвелчӗ...

Ӑшӑ анчӗ,
Ӑшӑма шыв илни юшкӑнланчӗ, 
Юшкӑна — хӑмӑшпа 
Ӳхлӗм курӑктултарчӗ...

Мӗн тума кирлӗ пулнӑ пире 
Ҫав ӳпле, ҫав ҫӑлкуҫ, ҫав сукмак,
Ҫав кӑвайт, ҫав ейӳ?..
Кама кирлӗ тата ҫак ыйту, леш ыйту, 
Кӑвасак тишкерӳ?..

01.05.13.
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СЫВЛӐМ ТАТАХ ӲКЕТ
6 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Кирлӗ пулсан...
Кирлӗ пулсан кӑна,
Ак, паянах, халех,
Ыткӑнса ҫитӗтгӗмӗр 
Пӗр-пӗрин патне,
Пӗр ҫыхӑнса салтӑниччен 
Каҫса кайса пекӗлтетме... 
Куҫран куҫа сирпӗнекен 
Ҫӑра хӗлхем хӗмӗсене 
Вырнаҫтармашкӑн 
Пӗр пӗрин ӑшне...

Сывлӑм шӑрҫи 
Ҫӗре ӳксен лӑштах пулни... 
Курӑк ҫинчи тумлам 
Тула-тула ҫӗре кармашӑнни... 
Тӗлпулуран пахи — тӗлпулӑва 
Чӑтӑмсӑррӑн кӗтни...

Сывлӑм татах ӳкет,
Тумлам татах ӳкет...
Тата миҫе-ши? —
Ӳкесси, сӑрхӑнасси: 
Тумламӑн,
Сывлӑмӑн,
Тӗлпулӑвӑн...
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2
Туятӑп, шурӑ хут кӗтет.
Хӑть кӑнтӑрла, хӑть сӗм ҫӗрле 
Ун ярӑнас килет манпа пӗрле,
Вӑл шурӑ пӗлӗтӗн чӗнет хӑй патнелле.

Мана лартас пулать те хӑй ҫине,
Илсе тухас пулать тӗнче уҫлӑхнелле. 
Вӑл шурӑ пӑрахут, эп ҫулҫӳревҫӗ,
Вӑл тӳпере те, тинӗсре те иштерет, 
Мӗн ыйтнине веҫех тивӗҫтерет.

Витӗр лачкам йӗпениччен — 
Ҫил-тӑвӑла та лексе курнӑ, шӑннӑ, 
Хӗвел ал тупанне ларса та ӑшӑннӑ...
Е тинӗс тӗтринче ҫӗтсе кайсан,
Хум кӑпӑкӗ пире
Тӗртсе кӑларнӑ ҫырана, ун хӗррипе 
Ҫара уран ҫатлатгарма...

Пушхир хӑйӑрӗнче те лакса ларнӑ, 
Тӑрӑ куҫҫуль тӑкса ҫӑлкуҫ шӑтарнӑ,
Ун ҫумӗнче йӑмра лартса хӑварнӑ, 
Пӗрре-тепре — сулхӑнӗнче канма,
Ҫӑл шывӗпе ӑша, пите уҫӑлтарма... 
Вӗсем патне анаҫҫӗ туйӑм картисем, 
Хир урлӑ каҫакан ӗшеннӗ шухӑшсем.

Паян пире кӗтет ҫурхи ӗшне,
Кӗрсе тухма чӗнет
Кашни папка, кашни ҫеҫке ӑшне.



Пирӗн курас, пӗлес пулать иккен!
Епле вырнаҫтараҫҫӗ йывӑҫ-курӑксем 
Хӑйсен черченкӗ, ӑшӑ сӑпкине —
Хӑйсен вӑррисене, тӗшшисене...

3
Миҫе ҫӗр-пин,
Миҫе мӗльюн тымарлӑ эсӗ,
Ҫавна эс ху пӗлетӗн-ши, чӗрем? 
Пӗлместӗн...
Акӑ, эпӗ те пӗлместӗп,
Миҫе чӗре мана вулать, тӑнлать...
Эп ҫитсе курнӑ хутлӑха ҫитсе курма 
Миҫе чӗре ҫулҫӳреве тухать,
Хавхаланса кайса ҫырма пуҫлать 
Е кӗвӗ-юрӑ, е халап, е сӑвӑ?..
Сӑмах — ҫурта е ҫу, е ӑвӑ...

Чӗре ыйтни — юн пӗрчисем унран 
Мӗн кирлине пама ыйтни...
Мӗскер памаллине чӗре пӗлет, 
Пайла-пайла типтерлӗн валеҫет.

Ман юнӑм пӗрчисем ман ӑшӑмран 
Тӗртсе кӑларнӑ тар, куҫҫуль —
Сӗтел ҫинчи хута йывӑрлатать.
Ман шурӑ хутӑм — шухӑшсен ани. 
Шӑтса тухни, аталанни —
Ӗҫ-хӗлӗм пӳлмине пуянлатать,
Кӗнекеме кӗрсе тухакана апат лартать, 
Ӑш кантарать, а тен, чыхӑнтарать.

сабнине са^масан... --------------#  #  # -------------



Кӑна пӗлме мана та,
Чӗреме те кирлӗ мар.
Апат — тӑварсӑр тутлӑ мар.
Пур апатра та — тар тути,
Чун панӑ вашават, хӑват ҫути.

4
Ҫӗнӗ ӑру тапаҫланма пуҫланине;
Шӑтса тухса хаваслӑн кулнине;
Ҫанталӑк аснине ӳпкевсӗр чӑтнине;
Сӗтеклӗ ҫимӗҫне пӑхса ӳстернине;
Ешӗл тумне чӑпарлатма пултарнине; 
Кӗркуннепе, татах-каллех ӳпкевсӗр,
Тӑван тымарӗ-кӑкӗнчен уйрӑлнине —
Куҫ асӑрхать.

Пӗр ҫавра пулчӗ, тепӗр ҫул — тепри.
Ҫак пурнӑҫри кашни самант 
Пуриншӗн те — вӑл йывӑҫ-курӑк-и, 
Чӗрчун-и, ҫын-и — чи хакли.

5
Тӗлпулӑва пыма ыйтатгӑн.
Пырсан, ача пек савӑнаттӑн,
Алран тытма та вӑтанаттӑн.

Малтан — чӗтре-чӗтре 
Сисчевлӗн сӗртӗнме,
Кайран — ҫатӑрласа ыталама,
Ҫӑтса ярассӑн чуптума 
Хӑю ҫитертӗн, ирӗк панӑран,
Чунпа чӗрем сана йышӑннӑран.
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Анчах та пирӗн юрату 
Иленкӗ ҫылӑха кӗме 
Пултараймарӗ, хӑяймарӗ...

Юратӑвӑм, тӑхтаччӗ, чим,
Илсем пире пӗр юмахна,
Вӑл пулӗ Им, эп пулӑп Сим... 
Юмахунта — пӗрлешӗнсе, 
Пылаккӑн вӑйкӑнса курайччӗр, 
Пӗрне пӗри тӑранайми сыпайччӗр.

6
Лӗпке тавра йӑва тума 
Вырнаҫнӑ кӗмӗл кайӑка,
Ма хӑвалатӑп-ши ӑна?
Кӗмӗл йӑва пуҫа эрешлеме 
Кирли ҫинчен юрла-юрла,
Кӗмӗл тӗкне мана пилленӗшӗн 
Тавахӑна...

Ах, пӗр хушпу ҫине 
Тепӗр хушпу тӑхӑнтарма 
Юраманни ҫинчен 
(Пӗлместӗп-им?!.) 
Ятла-ятла юнать кӑра шӑпа.

Ӑшчик ҫунать,
Хӑшне тӑнлас пулать? 
Куйкӑрӑш кайӑк —
Телей кайӑк тӗкӗсем 
Чӗрҫи ҫинче йӑлтӑртатать... 
Саппунӑм витӗр,
Кӗпе витӗр кӑтӑклать...

08.05.13.
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ҪАК ТАРАНЧЧЕН
3 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Кӳрентерсен те, кӳренме пӗлменскере, 
Улталасан та, каҫарма хатӗрскере — 
Юраткалиш тукаласа, кулкаласа 
Вӑл кӑштикках шелленӗ те ӑна.

Вӑл альчӑхнӑ кӑна.
Ҫемӗҫке чунлӑ айванкка 
Унпа савни тесе йӑпаннӑ,
Суйса елпӗрнине те шаннӑ...

Пӗррехинче, тем курнӑ шанчӑкӗ 
Шапах! ӳксе чӑл-пар! саланиччен,
Пӗр ҫичӗ-сакӑр шӗвӗр ванчӑкӗ 
Ун чӗрине каса-каса амантиччен...

2
«Сан кукӑльна ҫисе курасчӗ...» —
Тесе шӳтленисем, шахвӑртнисем,
Пӗр чӗрӗк ӗмӗр тӑршшӗ пуль вӗсем.

Кукли, ҫак таранччен 
Сана кӗте-кӗтетипмерӗ-ши?
Эс пырса кай-ха, тӗрӗсле,
Шӑлу витейӗ-ши?

3
Тӑнкрав чечекӗ сулхӑнра 
Уҫланкӑ хӗррипе ӳсет.
Сарӑ пуҫне уха-уха 
Чипер пикейӗн илӗртет.



Пылаклӑ-йӳҫӗллӗ шӑрши 
Пуҫа ҫавӑртгарать юри...
Тӗм-тӗм чечек йӗри-тавра 
Эп каргалатӑп пӗр ҫавра.

Ӗлӗк-авал, каҫ пулттипе 
Савни тытгарнӑ сарӑ кӑшӑл 
Халӗ те кӑкӑрӑм тулли,
Шӑрши-марши те — пуҫ ҫаври...

10.05.13.
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УЯР
2 сӑвӑ

1
Урӑх, ҫӗршывсенчи 
Хӗрарӑм-сӑвӑҫсен 
Ҫыруллӑ апатне чӑмлатӑп, 
Хама сӗре аван туятӑп.

Эп тинӗсре ҫатӑлтататӑп, 
Пушхирсенче тапаҫланатӑп, 
Ҫеҫенхирте ҫеҫке тататӑп, 
Сӑрт-ту тӑрне те тӑрмалатӑп.

Курма пуҫларӑм ҫӗнӗлле, 
Туйма пуҫларӑм ҫӗнӗлле, 
Шугла пуҫларӑм ҫӗнӗлле! — 
Ҫӳҫ-пуҫӑм тӑчӗ вирелле.



Ҫӳҫ пӗрчисем — антеннӑсем,
Ҫӳҫ пӗрчисем — локаторсем,
Хӑть тӳррисем, хӑть кӑтрисем —
Кайӑк йӑвиллӗ вӑрмансем...

2
Хӗвел анать.
Ҫӳлте — пӗр ушкӑн 
Вӗшӗлти чӗкеҫ чӗвӗлтетет.
Пӗр йвыӑҫ айӗнче 
Ҫерҫи чӗриклетет.

Урамӗпех —
Ӑшталанса этем утать,
Пӗри мӗшӗлтетет,
Тепри васкать.

Хӗвел анать.
Куҫне хӗссе,
Кӗрен пайӑркипе сула-сула 
Ҫӗрпе сывпуллашать:
— Э-эй, ыранчче-ен,
Ирчче-ен, тӗл пуличче-ен!
Ыра-ан та чиперех пула-ать,
Пӗр аслати
Кӗрслеттерсе кайса-ан та,
Ҫанталӑк яр-яри —
Уя-яр пулать!

Хӗвел анать, ӗнтрӗкленет,
Кӑткӑ, пыл хурчӗ тӗлӗрет.
Этем ҫаплах таҫта тӗнкӗлтетет.

304 (̂ етмшаЗЛссимат
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ҪЕТӖЛТЕТНИ

Эп — тӳпере е кӳлӗре, е тинӗсре, 
Юханшывра е шурлӑхра,
Е тӗттӗмре, е ҫутӑра,
Е тӗтрере, е чӑтлӑхра 
Ишни-ашни-вӗҫни — 
Тӑмсайланни, айванланни,
Ним ӗҫ ҫукран 
Ӗҫлекелиш тукалани...

Кама вӑл кирлӗ? —
Эп ӑҫта ишни-ашни-вӗҫни, 
Нимсӗр нимпе ҫетӗлтетни... 
Юрать ҫетӗлтетме юрать, 
Ҫетӗлтетме те чарӑнсан 
Мӗскер пулать?

Вара тӳпе те, кӳлӗ, тинӗс, 
Юханшыв та шурлӑх,
Тӗтре те чӑтлӑх — вӗльт! 
Самантлӑха хытса ларать.

Тепӗртакран вара — 
Каллех-татах, татах-каллех 
Ишме-ашма-вӗҫме, 
Вӗҫме-ашма-ишме — 
Ҫетӗлтетме пуҫлать...

(Щ/^п сабнит са§масан..._______________

20.05.13.



306 ^  ^ ___________________ (Землана (зЛссшат

РАТНЕ

Хӗвел йӑлтӑртатать, 
Вӑрман шӑпӑртатать, 
Ҫавтӑннӑ хӗрпе яш 
Уй хӗррипе утать.

Уй хӗррипе утать, 
Ҫырма хӗрне анать, 
Сирень патне пырать, 
Ҫерем ҫине ларать.

Аяларах ҫӑлкуҫ 
Шӑнкӑртатса выртать. 
Унӑн кӑтра ҫӳҫне 
Хӗвел шевли турать.

Ҫырма варрипеле 
Пӗчӗкҫӗ шыв юхать, 
Шыв хӗррипе йӑмра 
Лӑстӑртатса ларать.

Ҫӑлкуҫ кӗсле калать, 
Пӗчӗкҫӗ шывташлать, 
Йӑмра такмак ҫапать, 
Сирень авкаланать.

Кӗтнӗ тӑванӗсем 
Килнӗ вӗсем патне, 
Вӗсемшӗн ҫакӑ мӑшӑр 
Хаклӑ хӑна, ратне.

30.05.13.
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ЫРӐПА УСАЛ

Йӑнӑшасси пулать.
Анчах, асӑрхануллӑ ҫын,
Ҫыпӑҫакан усалсене хӑваласа 
Тӗртсе яма та пултарать.

Ырӑ ҫына ура лартса 
Хӑшкӑлтараҫҫӗ,
Ҫынни типтерлӗ пулнӑран 
Ӑна типшар кӑтартаймаҫҫӗ.

Ырӑ пулма
Усал пулассинчен йывӑртарах.
Усалӗ кармашать пулсан та, 
Хӳгӗлекен ырри ҫумрах.

Усал вӑйсем хупӑрласан —
Ырӑ вӑйсем хастарланаҫҫӗ,
Васкавлӑ пулӑшу ярса 
Таса чуна варалама памаҫҫӗ.

Ырӑ-Хаяр, Усал-Хаяр вӑйсен 
Никам ҫӗнми хӑватлӑ ҫиллисем — 
Ҫиллес, ачаш пулма та пултараҫҫӗ, 
Веҫ! — ҫурмалла касса-ватса пайлаҫҫӗ. 
Чееленме пӗлсе — сӑнне улӑштараҫҫӗ.

04.06.13.



ТӐВАР

Шӑнкӑравлатӑн та чбнместӗн,
Кирлӗ сӑмах тупма пӗлместӗн.
Пӳрнӳ — телефонти ман ят ҫине 
Ыт ахальтен пусмасть...

Пӳрнӳ вӗҫӗсемпе калем тытса 
Ман патӑма ҫыру ҫырмастӑнччи?
Пӳрнӳ вӗҫӗсене тӑсса 
Ман патӑма часрах ҫитме 
Хашка-хашка чупмастӑнччи?
Мана, пӳрнӳ вӗҫӗсемпе ачашласа 
Ӳсӗрӗлсе каймастӑнччи?
Хӑвӑн пӳрнӳ вӗҫӗсене 
Манӑн пӳрне вӗҫӗсемпе 
Чуптутармастӑнччи?
Тавах пӳрнӳ вӗҫӗсене 
Елӗкхине манманшӑн...

Пӳрнӳ вӗҫӗсемпе сапа-сапа 
Мана татах, татах та... тӑварла...
Мана татах, татах та... сахӑрла...
Ман куҫӑмран асамлӑ эрӗм юхтарма...
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ҪЫНСЕМ

Килеҫҫӗ теҫҫӗ Ҫӗр ҫине чунсем,
Пӗрне пӗри тупса мӑшӑрланма.
Килеҫҫӗ теҫҫӗ Ҫӗр ҫине чунсем, 
Пӗр-пӗринпе телейлӗ пурӑнма,
Телейлӗ пурӑнма...

Килеҫҫӗ теҫҫӗ Ҫӗр ҫине чунсем,
Пӗрне пӗри куҫран пӑхса савма.
Килеҫҫӗ теҫҫӗ Ҫӗр ҫине чунсем, 
Пӗр-пӗринпе чунтан шӑкӑлтатма,
Чунтан шӑкӑлтатма...

Пӗлеҫҫӗ теҫҫӗ этемсем-ҫынсем 
Кил-ҫурт тавра хуралтӑ ҫавӑрма.
Пӗлеҫҫӗ теҫҫӗ этемсем-ҫынсем 
Мӗн акнине типтерлӗн сӑвӑрма,
Типтерлӗн сӑвӑрма...

Пӗлеҫҫӗ теҫҫӗ этемсем-ҫынсем 
Ачисене ӑспа тӑнлантарма.
Пӗлеҫҫӗ теҫҫӗ этемсем-ҫынсем 
Тӳпенелле ҫап-ҫутӑ ҫул хывма,
Ҫап-ҫутӑ ҫул хывма...

Килеҫҫӗ те каяҫҫӗ тет чунсем,
Килеҫҫӗ те каяҫҫӗ тет ҫынсем.
Килеҫҫӗ те каяҫҫӗ, ҫав кӑна,
Тавсси сана, ытарайми хӑна,
Ытарайми хӑна...

кЩ щ саӗнине саӗмасан... -----------------^###---- ^
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ЮРАТНӐРАН
2 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Татах та юр, тӗпренчӗк юр ҫӑвать, 
Ҫуркуннене килме чарасшӑн-ши? 
Тавралӑх, сивӗ каясса шанса 
Тӑрать кӗлеткине турткаласа.

Татах та, ӗнтӗркенӗ йывӑҫсем 
Папкисене хуплаҫҫӗ, шӑнасран, 
Ҫанталӑк пурпӗрех ӑшӑтасса 
Ҫулсеренех кӗтеҫҫӗ хумханса.

Татах та пӗлӗтсем, кичемлӗ пӗлӗтсем 
Кутамккине салтаҫҫӗ майӗпен. 
Кугамккара — юр пӗрчисен карти, 
Ҫӗрпе юлашки хут калаҫчӗр-и?

Килет те илӗртӳллӗ ҫуркунне,
Сапса ярать те евӗк куллине,
Тӑпра ҫине ахах-мерчен ӳкет, 
Ҫуталнӑ ҫӗр сӑн-пичӗ ҫӗнелет.

Ҫӗр карӑнать, хулпуҫҫине сарать, 
Ӑна тӳпе парни ӑшӑнтарать. 
Тымарӗ-калчине тӗрте-тӗрте 
Хӑй ӑшӗнчен ҫутта тухма хушать.



Тавралӑх, хӗвеле юратнӑран,
Ӗҫчен те тавҫӑруллӑ пулнӑран 
Ешӗлленсе, кӗренленсе каять, 
Линкка-линкка авкаланса тӑрать.

2
Сывлӑх — ирпеле сунатпӑр,
Канлӗх — каҫпала сунатпӑр,
Ӗмӗре — телей сунатпӑр 
Мӑшӑра, ачасене,
Хаклӑ атте-аннене,
Хаклӑ тӑван-пӗлӗше,
Туссене, юлташсене,
Хӗвеле, шыва, ҫӗре —
Питӗ лайӑх-ҫке пӗрле.

Кайӑксем ӑшталанаҫҫӗ,
Хӑтлӑ йӑвине юсаҫҫӗ,
Чӗп тухнишӗн савӑнса 
Савӑк юрӑ шӑратаҫҫӗ.
Карти-карти карталанса 
Йӑрӑс-ярӑссӑн вӗҫсе 
Аякка кайса килме 
Питӗ лайӑх-ҫке пӗрле.
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П ӖР КУН ИЛӖМ -ТИЛӖМ Ӗ
10 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Чунпа чӗрем кӗрекине 
Пуҫтарӑнаҫҫӗ хӑнасем.
Ултӑ ҫунатлӑ лӗпӗшсем 
Илсе килеҫҫӗ ӗмӗтсем,
Ҫуначӗсен йӑлтӑрккине 
Хураҫҫӗ ман лӗпке ҫине.

Чунпа чӗрем кӗрекине 
Пуҫтарӑнаҫҫӗ хӑнасем.
Ултӑ ҫунатлӑ кайӑксем 
Илсе килеҫҫӗ шухӑшсем,
Ҫуначӗсен кутамккине 
Тиеҫҫӗ хулпуҫҫи ҫине.

Чунпа чӗрем кӗрекине 
Пуҫтарӑнаҫҫӗ хӑнасем.
Ултӑ ҫунатлӑ тусӑмсем 
Илсе килеҫҫӗ парнесем,
Сӑввисене, юррисене 
Хураҫҫӗ ман чӗрҫи ҫине.

Чунпа чӗрем кӗрекине 
Пуҫтарӑнаҫҫӗ хӑнасем.
Ултӑ ҫунатлӑ тӑвансем — 
Турӑ-Аттемӗр элчисем 
Чунпа чӗрем кӗрекине 
Кӳреҫҫӗ пурнӑҫ илемне.
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2
Тӗлӗк курсаччӗ эп пӗрре...
Иксӗмӗре венчетлеме 
Илсе хӑпарчӗҫ тӳпене:
Хӗвел-Ати, Уйӑх-Ани,
Ҫиҫӗм-аппа, йӑмӑк-шевле,
Ҫумӑрпа юр пӗлӗчӗсем —
Пиччейӗмсем те шӑллӑмсем,
Аслаттесем — аслатисем,
Асланнесем — ҫил-тӑвӑлсем, 
Ҫӑлтӑрчӑксем те ҫӑлтӑрсем — 
Хурӑнташсем, тӑванӑмсем 
Туя пуҫтарӑннӑ пӗрле,
Те кӑнтӑрлаччӗ, те ҫӗрле...
Тӗлӗк курсаччӗ эп пӗрре...

3
Юрату вӑл шӑрӑхра та аптрамасть, 
Ирӗлсе кайса типсе лармасть.
Юрату вӑл сивӗрен те хӑрамасть,
Чӗтресе ларса шӑнса хытмасть.
Кӳренсен те пӑрахса каймасть,
Ман юратӑвӑм вӑл, мансӑр пурнаймасть.

Ҫаптарсассӑн та ӗсӗклемест,
Таптасассӑн та лӳчӗркенмест. 
Хуратсассӑн та вараланмасть, 
Путарсассӑн та путарӑнмасть.
Ман юратӑвӑм, паллах вӑл — эпӗ,
Ман юратӑвӑм вӑл, эпӗ савнӑ эсӗ.



4
Ҫӑлтӑрсем Хӗвелтен вӑтанаҫҫӗ,
Ҫавӑнпа ирпеле пытанаҫҫӗ,
Чатӑрпа витӗнсе хупланаҫҫӗ.

Ҫӑлтӑрсем кӑнтӑрла ҫывӑраҫҫӗ,
Хӑш чухне вӑранма та манаҫҫӗ,
Хуп-хура каҫсене ҫутатмаҫҫӗ.

Алсене ҫӗклесе йӑлӑнсан та,
Сехрене хӑпартса ҫухӑрсан та,
Тухман ҫӑлтӑр тухмасть, курӑнмасть,
Пӗр Темскер ӑна ирӗк памасть.

Ҫав Темскер вӑл Такамӑн чури,
Ҫав Такам аллинче — Мул арчи. 
Ҫӑлтӑрсем е сайра, е ҫӑра,
Кашниех пӗр кӑра ҫыхӑра...

5
Пӗр вӑрманта
Кӑвайт чӗртме турат пуҫтартӑм,
Нӳрлӗ пирки вут чӗрӗлсе каймасть.
Хурӑн хуппи чӗрте-чӗрте хашкарӑм,
Турат хыпса илмест, мӑкӑрланмасть.

Ӑшри йӗпхӳ-вӗтхӳ иртме пӗлмест...
Тен ҫавӑнпа кӑвайт та чӗрӗлмест.

316__ _______________________ (ЗшлтаЗЛссшам
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6
Пушӑ сӑмах купаласа тултартӑн,
Пуш сӑмаха та шел-ҫке, пуҫтарам. 
Вӗсен ӑшне, хам шухӑша типтерлӗн 
Вӗре-вӗре евитлӗн тултарам.

Хам шухӑшпа сан сӑмахна ҫӗнетрӗм, 
Витӗр витертӗм ун пӗлтерӗшне.
Чун анине пӗрер-пӗрерӗн сапрӑм — 
Калча ҫӗкленчӗ... Пухрӑм пучахне...

Пӗрре каланине тепре калатӑн, 
Манса каятӑн-ши, е шахвӑртатӑн? 
Эс тӗрӗсех тӑватӑн, ӑнкаратӑн,
Ман чунӑм анинче ака тӑватӑн.

7
Хӑнӑхнӑран, мана санран 
Темӗн чӑтни те килӗшет, 
Ыт-ахальтен-им пуҫ тавра 
Сас-чӗвлӗ шухӑш хӗвӗшет.

Ура, чупса каяссӑн чӗвӗнет, 
Тӑпӑртатса илет те, кукленет.
Ӑҫта каяс, ӑҫта ҫити чупас,
Ху тупӑнмасӑр, ма сана шырас?

Канӑҫ тапса сиктерчӗ те ҫухалчӗ, 
Хаш-хашшӑн сывлама пӑсне хӑварчӗ. 
Аманнӑ сисӗм-туйӑм ӗсӗклет,
Ӑна татах та сиплеме тивет.

Санран — теме тӳсме те килӗшни — 
Чӑтӑмлӑ шанчӑк чӗлкӗшни...
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8
Мӑшӑр кайӑк йӑвара 
Чӑвӑлтатса лараҫҫӗ,
Чӗп кӑларнӑ вӑхӑтра 
Тем те сӳтсе яваҫҫӗ.

Шуҫӑмпала черетпе 
Юр юрлама пуҫлаҫҫӗ, 
Ӑшӑ паракан куна 
Ырлаҫҫӗ те ырлаҫҫӗ.

Ӗҫлемелле — ҫимелле, 
Сывлӑм шывне ӗҫмелле, 
Чӗпсене мӗн кирлине 
Йӑвана ҫитермелле.

Ҫӑвар карнӑ чӗпписен 
Хырӑм выҫнӑ пулмалла, 
Вӗсене тӑрантарма 
Тутлӑ апат тупмалла.

Ҫара пакка чӗпписем 
Мамӑклана пуҫлаҫҫӗ, 
Тяппи ҫине тӑраҫҫӗ те 
Ҫунаттине сараҫҫӗ.

Кайӑк йышӗ — пӗр карта 
Пуҫтарӑннӑ хӑнана.
Йӑви юлать пушанса, 
Пушаннишӗн хурланса.

Йывӑҫӗ те ал сулать, 
Карӑнса пӑхса юлать. 
Таврӑнаҫҫӗ тепӗр ҫул, 
Пултӑринччӗ ырӑ ҫул.
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9
Хӗвел тухать...
Тавралӑха кӗренлетсе ярать. 
Шевли ман пӳлӗме кӗрсе тӑрать, 
Савнийӗн, ӑшшӑн ҫупӑрлать.

Хӗвел тухать...
Савниҫӗм, тӑр-ха, вӑрансам, 
Кантӑк умне пырса тӑрсам. 
Шурӑмпуҫа саламласа 
Сар хӗвеле тав тумалла,
Хӗвел хӗмне сыпа-сыпа 
Сывлӑхсене сыватмалла.

Хӗвел тухать,
Кӑмакари сар кӑравайӑн хӑпарать, 
Уҫланкӑри сарпуҫӑн ухӑнать, 
Тинӗс ҫинчи карапӑн ярӑнса 
Тӳпе анлӑшӗпе авӑстарать...

Савниҫӗм, тӑр-ха, вӑрансам,
Ҫак кӗтрете курса юлсам...

10
Ай, сӑввӑмсем, сӑввӑмсем,
Ӑҫтан килтӗр шавласа — 
Тӑрӑшуллӑн ӗҫлеме,
Ман сурпана тӗрлеме.

Ай, юррӑмсем, юррӑмсем,
Ӑҫтан килтӗр янраса —
Хуг купӑса турттарма,
Кӗвӗ-ҫемӗ суйлама.



Ай, шухӑшсем, шухӑшсем,
Ӑҫтан килтӗр талкӑнса —
Урӑрсене кантарма,
Ҫӗнӗ пуплев пуҫарма.

Ай, ӗмӗтсем, ӗмӗтсем 
Ӑҫтан килтӗр вашлатса —
Сӑн-питӗре ҫутатма,
Тӗлӗксенчен вӑратма.

Ай, тусӑмсем, тӑвансем,
Эсӗр чунӑм пепкисем.
Ҫамрӑккисем, ваттисем —
Манӑн кил ӑшчиккисем.
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Манӑн кил ӑшчиккисем — 
Манӑн кил ӑшхыпписем: 
Ҫыпӑҫуллӑ ҫулташсем, 
Хыпӑнуллӑ ӗҫтешсем.

05.04.14.
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Э С -  МАНӐН
2 сӑвӑ

Эс — манӑн, ҫырнӑ сӑввӑмра,
Эс — манӑн, хывнӑ юррӑмра,
Эс — манӑн, тӗпсӗр шухӑшра, 
Эс пурӑнатӑн ман ӑшра.

Эс — манӑн хурлӑхлӑ телейӗм, 
Ҫунтаракан кӑра хӗвелӗм.
Туйӑм хакне мӗн-ма йӳнетрӗм, 
Калӑпӑшне мӗн-ма вӗтетрӗм?

Пылак ыратӑвӑм, эс манӑн 
Аманчӑк туйӑм ӗсӗклевӗ.
Суя юратӑвӑм, эс манӑн 
Чирлӗ ӗненӗвӗн сӗрлевӗ.

Ирхи тӗтре хӑварнӑ сывлӑм 
Сӗре реххетленсе ҫиҫет,
Ӑна пур йывӑҫ-курӑк, кайӑк 
Хавасланса сыпса ӗҫет.

Кӑвак тӗтрен, эс сывлӑм сапрӑн 
Туйӑмсене ешӗллетме.
Эс хура тӑмӑн шапӑртатрӑн 
Туйӑмсене имшерлетме.

Тӑртаннӑ шухӑшсен вӑрри — 
Хӗрлӗ-хура, хӑмӑр-хура.
Эп — ҫутӑ тыткӑнри чура, 
Асапӑм — сӑввӑм-юррӑмра.
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2
Эпӗ ӑнланнӑ тахҫанах,
Эс халӗ — урӑх, урӑх, урӑх... 
Сан ҫумӑнта тахҫантанпах 
Урӑх хӗрарӑм, урӑх пурлӑх.

Текех ҫӗнеймӗ тунсӑх, хурлӑх, 
Эпӗ те улшӑнтӑм пулас.
Пурӑн телейлӗ, сывӑ, тулӑх, 
Усаллине сунман, сунмас.

Сана хутран-ситрен курсассӑн, 
Эп темшӗн ытларах кулатӑп, 
Ҫав кулӑра пӑлханӑва та, 
Хумханнине те пытаратӑп.

Тунсӑхпа хурлӑх сывлӑшне 
Хам ӑшӑмран хӑваласа 
Эп тахҫанах вӗрсе кӑларнӑ. 
Телей валли — кӗтес хӑварнӑ...

Хӑшпӗр чухне ҫав кӗтесрен 
Асилӳсем ишсе тухаҫҫӗ,
Ун пек чухне ман ӑшӑмра 
Шывтапписем шапӑртатаҫҫӗ.

Кашни таппийӗн — хӑйӗн тӗсӗ: 
Сарӑ ҫунатлӑ сӑвӑсем,
Кӗрен ҫеҫкеллӗ юрӑсем,
Шурӑ калпаклӑ калавсем...



«Эс ман телейӗм, манӑн пурлӑх» 
Тееймӗн тек мана, сисетӗп. 
Анчах та уншӑн хама мар,
Сана шеллетӗп, хӗрхенетӗп.

12.04.14.

ТӐВАНХАЛӐХӐМ

Тӑван халӑхӑм 
Калать хӑй сӑмахне,
Мӗн ӗмӗртен 
Ҫырать хӑй юмахне.

Тӑван халӑхӑм 
Юрлать хӑй юррине 
Мӗн ӗмӗртен 
Тӗрлет хӑй кӗввине.

Тӑван халӑхӑм 
Тӑсать хӑй ӗмӗрне,
Мӗн ӗмӗртен 
Пухать ун техӗмне.

Тӑван халӑхӑм 
Хаклать ӗҫне-хӗлне,
Мӗн ӗмӗртен 
Чыслать кунне-ҫулне.

17.04.14.

(Щ/ӳк саЗнине сабмасан..._______________
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КАМАШ АНАС?
8 сӑвӑ ярӑмӗ

1
Ӳркенмесӗр, пачах ывӑнмасӑр, 
Малалла талпӑнма чарӑнмасӑр 
Паянтан ырана кармашатпӑр, 
Ыранпа тӗл пулма тӑрӑшатпӑр.

Пурӑнма хистекен шухӑшпа 
Уттаратпӑр тумхахлӑ ҫулпа.
Паянтан — ырана, ҫурҫӗр урлӑ, 
Тӗттӗмрен — ҫутталла, ҫыпӑҫуллӑн.

Паянтан — ырана, ырантан — ырана 
Тӑсӑлать сухаланӑ ана...
Паянтан ырана каҫасси —
Тутӑ вӑрлӑх пулса юласси.

Тутӑ вӑрлӑх пулса юласси —
Акаран акана куҫасси...

2
Ҫывӑх ҫын ютшӑнсан,
Ют пулма тытӑнсан,
Шухӑша — пуҫ тавра 
Ҫичӗ хут ҫавӑран.

Ҫывӑх пулнӑ ҫич ют! —
Сансӑр юлнӑ кил-ҫурт 
Шӑп-шӑпах, шавламасть,
Алӑкки шартлатмасть.
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Ҫывӑх пулнӑ ҫич ют! —
Сансӑр юлнӑ тавра 
Хӗсӗнмен, шӗвелмен,
Чирлемен, пӗкӗнмен.

Ютшӑнма пуҫланин,
Тен, сӑлтавӗ хаяр...
Усална ан хӑвар,
Хӑвӑнпа илсе тар...

3
Уй варринче лаштра юман ларать,
Вӑл тӑр-пӗччен,
Ӑна ҫил-тӑвӑл тӑрмалать.
Ҫеҫке ҫурма та маннӑ вӑл,
Йӗкел памасть.
Ун тавралла туйралӑх курӑнмасть.

Уй варринче лаштра ҫӑка ларать.
Вӑл та пӗччен,
Ӑна та тӑвӑл тӑрмалать.
Вӑл та ҫеҫке ҫурмасть,
Вӑрри ӳсмест, пиҫмест,
Ун тавралла ҫӑкалӑх чӗрӗлмест.

Пӗр тӑрӑхра пӗр халӑх пурӑнать, 
Ҫулсеренех имшерленсе пырать.
Тӑван чӗлхишӗн пит хыпсах каймасть, 
Тӑван сӑмахлӑха хисеп тумасть. 
Туйралӑхпа ҫӑкалӑх ешермест,
Тӑван тавра кашлавӗ илтӗнмест.
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Пӗр тӑрӑхра пӗр халӑх пурӑнать, 
Ӳпки, чӗри аран-аран сывлать.
Кам сыватма пултарӗ-ши ӑна? 
Ҫавна кӑштах чухлать вӑл хӑй кӑна.

4
Кама шанас?
Хамӑра хамӑр ҫеҫ!
Хамӑр уя хамӑрсӑр пуҫсӑр 
Кама сухалама ыйтас?

Кама шанас?
Хамӑра хамӑр ҫеҫ!
Хамӑр уйра мӗн ӳснине 
Кама пухса илме ыйтас?

Кама шанас?
Хамӑра хамӑр ҫеҫ!
Хамӑр уйра — чӑн хамӑрлла 
Еҫ-пуҫ тума камран ыйтас?

Хамӑр кӑна — чӑн хамӑрла!
Хамӑра хамӑр ан хурла,
Хамӑра хамӑр ан чутла,
Чӑн хамӑрла ӗҫле, шугла!



5
Путас килмест ман туйӑм авӑрне.
Путас пулсассӑн — туйӑма тбплемелле.

Чӗртес килмест ман туйӑм пушарне. 
Чӗртес пулсассӑн — туйӑма сӳнтермелле.

Туйӑм ӑшши сивӗнессе туять,
Туйӑм сивви ӑшӑтасса шанать.

Ҫуралнӑ туйӑм вилессе кӗтмест,
Ҫуралнӑ туйӑм вилессе пӗлмест...

6
Тӑлӑх кайӑкӑн сасси ҫӗтет,
Юрламашкӑн кӑмӑлӗ пӗтет.
Мӑшӑррӑн шӑраннӑ юррине 
Ӑшӗнчи шӑплӑхӗнче итлет.

Йӑвари чӗпсем чӗвӗлтетнишӗн 
Савӑнать те, ҫунатне сарать.
Уҫлӑха тухса, вӗсем пурришӗн 
Уҫлӑха та, сывлӑша та тав тӑвать.

Ҫул ҫинче, шӑпа вӗҫевӗнче,
Пӗччен мар вӑл, кайӑк картинче. 
Ҫав-ҫавах, хӳтӗлекен ҫукран,
Пӗр ҫуначӗ ыратать кӑкран...

(Щ/̂ п саӗнине сабмасан...



7
Ӑнсӑртран тӗл пулни ӑнсӑртран-и? 
Ӑнсӑртран паллашни ӑнсӑртран-и?
Тӗл пулни, паллашни, пӗрлешни —
Е шӑпа, е этем йӑнӑшни...

Ӑнсӑртран ӑслӑ шухӑш анать,
Ӑнсӑртран йӗплӗ хулӑ ҫапать...
Хӑш енчен-ши, е хӑш вӑхӑтра?
Ҫыншӑн мар вӑл, шӑпашӑн — шутра.

Ӳкиччен — ӳкессе кам чухлать?
Чухласан та, кӑштах такӑнать.
Темӗнрен те, ҫынна — тем сыхлать, 
Пурнӑҫа тишкӗрме пулӑшать.

Ӑнсӑртран курӑнса кайнисем,
Ӑнсӑртран туйӑнса кайнисем,
Ӑнсӑртран йӑтӑнса анни мар —
Чун валли хатӗрленӗ тавар.

Ҫул ҫинчи кӑтрака сукмаксем,
Пач! кӗтмен улача пулӑмсем 
Ӑнсӑртран ҫыпҫӑнма хӑяймаҫҫӗ,
Ӑнсӑрта — ӗҫлеме яваплаҫҫӗ.

Пулӑшу та, чӑрмав та — хурав:
Тӗрӗслев, тишкерӳ, шӑплӑх, шав...
Ӑнсӑрт тусӗ — ыйтуллӑ сӑлтав:
Чӑнкӑ чӑнлӑх е нишлӗ ултав.
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Чун кӗрет-и ӳте ӑнсӑртран,
Чун тухать-и ӳгрен ӑнсӑртран? 
Ӑнсӑртран-им юхаҫҫӗ? — шывсем, 
Пӗлӗтсем, шухӑшсем, ӗмӗрсем...

8
Ҫырма та кирлӗ мар,
Ҫырни те, никама та кирлӗ мар.
Халь вулакан сӗре сайра, сахал.
Хальхи этем вулассипе кахал.

Каламӑсӑм темскер чӗрет, йӗрлет, 
Саспаллисем тӗрлет, ӳкерчӗк ӳнерлет.
Пуҫ никӗслет каламӑсӑн ӗҫне,
Куҫ тӗрӗслет каламӑсӑн ӗҫне.

Каламӑс тарҫӑ мар та, пуҫ — хуҫа,
Вуланӑ май куҫран тумлать шӑрҫа...
Тӑван сӑмахлӑхпа ҫырулӑх, Тур ҫырлах! 
Хӑр-тӑлӑха тӑрса ан юлччӑрах.

Хӑр-тӑлӑха! — никамсӑр, нимсӗр-и,
Тӑван чӗлхемӗр — хӗсӗр, нӗрсӗр-и?!.
Вулас, ҫырас, пуплес килмест пулсан, 
Чӑваш чӑнах та мӗскӗн те айван.

Чӑваш та чӑвашла калаҫмасан,
Ҫырмашкӑн, вуламашкӑн чарӑнсан? 
Ҫырмастӑмччӗ, анчах тем ҫыртарать,
Апла пулсан, тен, чиперех пулать?

03.05.14.
Каламӑс — Авалхи Египтри ҫыру хатӗрӗ.
(Кала ман ӑс).
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ИНҪЕ-ИНҪЕ...
5 тӗрленчӗк

1
Килес килмен пулсассӑн — килейместӗн, 
Ҫула тухман пулсассӑн — ҫитейместӗн.

Эс килтӗн, ҫитрӗн — ман мӗскер тӑвас? 
Чӗнмен, кӗтмен — кӗртме пултараймас.

Чӗннӗ чухне чӗнмерӗн — чӑтӑм пӗтрӗ. 
Кӗтнӗ чухне килмерӗн — шанӑҫ ҫӗтрӗ.

Тӑвӑлнисем, кӳреннисем лӑпланчӗҫ, 
Кӑмӑл ҫуначӗсем сипленчӗҫ, ҫӑмӑлланчӗҫ.

Тек аманас-ванас килменнине 
Эп пӗлтерменччӗ-и сана пӗрре?

Таврӑнмасла кайсамччӗ хальхинче,
Эсӗ манран текех инҫе-инҫе...

2
Чӳрече леш енче — ҫуркунне,
Чӳрече ку енче — кӗркунне.
Ӑшӑмра — хирӗҫӳ, ҫил-тӑман,
Кӑшкӑру шӑхӑрать: «Мӗн тӑван?!.».

Ма ҫил-тӑвӑл асать ку енче,
Ма хӗвел ихӗрет леш енче?
Улмӑшса кайнӑ куҫ аташни —
Курнипе курманни ылмашни...



3
Паян — чиперех,
Ыран — еплерех?
Кбтменни килессе 
Кӗтмесен те,
Асӑрхан, тимлӗ пул.
Ӑнсӑртран тухакан 
Кӗмсӗртпе тӗл пулма 
Хатӗр пул.

4
Шӑпчӑк, саркайӑк сассинче —
Вӑрман сасси.
Шӑнкӑрч, чӗкеҫ сассийӗнче —
Урам сасси.

Ӑҫта-ши манӑн тусӑмӑн сасси,
Кӗҫӗр ӑна пулать-ши курасси?
Сасси вара ниҫта та илтӗнмерӗ,
Вӑл ӑҫтине никам та пӗлтермерӗ.

Мӗне мана ун йӑпӑлти сасси,
Сахал-им сас? — уҫӑраххи, тимлӗреххи. 
Сахал-им ҫын? — саваканни,
Алӑ ҫинче йӑтса ҫӳресчӗ текенни...

(Щ}̂ п сЛнипе сабмасан...____________________  ?31



Тӑкӑнса кайнӑ витрери шыва пухса 
Ҫав витренех тултаракан 
Хальччен ҫак тӗнчере пулман.

Хуҫса пӑрахнӑ турата
Хӑй вырӑннех ҫыпӑҫтарма пултаракан
Хальччен ҫак тӗнчере пулман.

Ҫунтарса янӑ кӑвайта
Тепре чӗртсе хӗмлентерме пултаракан
Хальччен ҫак тӗнчере пулман.

Пулмассине — пулатьтесе шантаракан 
Юмӑҫ-тухатмӑш-им, асамҫӑ-им,
Куҫ пӑвакан ултавҫӑ-им?..

04.05.14.

ҪУЛА ТУХАТӐП
2 сӑвӑ

1
Каллех ҫула, каллех ҫула тухатӑп, 
Яланхиллех ырра, ҫутта шанса.
Ура айне те тавралла пӑхатӑп,
Ҫитес ҫӗре ҫитессӗнех туйса.

Тухса утсассӑн, е ларса кайсан та,
Ҫитес ҫӗре ҫитетӗн, ҫитмеллех.
Хивре чӑрмав чарак лартать пулсан та, 
Унран хӳтӗленме вӗренмеллех.

__________________________ (Зет м иш ЗЛ с

5

ссшат
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Кутамккана ҫӗкленӗ хулпуҫҫийӗм 
Ҫан-ҫурӑма туртмасть, ӳпӗнтермест. 
Иккӗленӳллӗ шутлӑ ӑрӑскалӑм 
Ӳкӗнӳпе тӗртсе кӳрентермест.

Ҫула ҫӑмӑллатма халап хыватӑп,
Ярса пусмассерен сӑмах сапатӑп. 
Халапӗ пытӑр талкӑшса малта,
Мана хӑй хыҫҫӑн ырлӑха туртса.

2
Эс килсе кайнӑ терӗҫ хулана,
Ӗҫпе те пулӗ, пулӗ хӑнана.
Эс килсе кайнӑ, эп пӗлсе юлман, 
Пӗлтерессӳ килмен пуль, шарламан.

Каланӑ-тӑк, пыраттӑм пуль чупсах, 
Сывлӑх сунаттӑм, ҫирӗп ал тытсах. 
Ыталаса илме татах хӑяймӑттӑм, 
Калассӑм килнине татах калаймӑттӑм.

Хӑяйманни, сана тен, килӗшмест, 
Сан ҫавӑнпа мана курас килмест. 
Хӑюсӑр туйӑма вӗскӗртмелле, 
Именчӗк туйӑма хӗтӗртмелле?

Вара вӑл эпӗ-и? Вара вӑл эпӗ мар. 
Сана ман пек вӑтанчӑк кирлӗ мар.

15.05.14.
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ВЫРӐН
5 сӑвй ярӑмӗ

1
Уйрӑм утатпӑр,
Уйрӑммӑн сывлатпӑр.
Пӗрре-тепре тӗл пуласси ҫинчен, 
Унтан-кайран уйрӑласси ҫинчен 
Пӗрпек уйлатпӑр.

Уй-хир, шыв-шур, вӑрман-ката... 
Вӗсен шӑпи —
Пӗр вырӑнта мӗн ӗмӗр-ӗмӗр выртасси, 
Пӗр вырӑнта мӗн ӗмӗр-ӗмӗр юхасси, 
Пӗр вырӑнта мӗн ӗмӗр-ӗмӗр тӑрасси — 
Хумханасси, шарлатасси, кашлатасси, 
Тӗпленнӗ вырӑнта пурӑнасси.

Сывлама сывлӑш та пӗтсен,
Пирӗн тепре тӗл пулмалла.
Кайран каллех уйрӑлмалла,
Чӑн пурнӑҫа пӑхӑнмалла.

Чӑн пурнӑҫ — эсӗ урӑххин,
Чӑн пурнӑҫ — эпӗ урӑххин.
Эс — упӑшка, кӗрӳ, атте,
Эпӗ те — арӑм, кин, анне.

Эпир санпа телейсӗр мар,
Телейлӗ мар тесен те, тӗрӗс мар.



2
Эс ҫук тесе сан вырӑнна 
Урӑххине-им ыталас,
Эс ҫук тесе сан вырӑнна 
Урӑххине-им чуптӑвас,
Мӗнле сӑнпа сана 
Урӑххипе улӑштарас?

Эс маншӑн пур,
Эс маншӑн ҫук теместӗп.
Эсӗ пурри-ҫуккишӗн 
Тӗпренместӗп.
Ман пурте пур,
Эп нишлӗ пурӑнмастӑп,
Хам чунӑмри сана 
Урӑххине сутмастӑп.

Сан вырӑну вӑл — санӑн,
Манӑн вырӑн.
Ан пӑшӑрхан, хӑваламастӑп,
Пурӑн...

3
Эсӗ ҫуралнӑ вырӑнта та
Пур юханшыв, уй-хир, вӑрман.
Эсӗ ҫуралнӑ вырӑнта 
Ку таранччен пулса курман.

Эс ӗҫнӗ ҫӑл шывне ӗҫесчӗ,
Эс ишнӗ пӗвере ишесчӗ,
Эс утнӑ уйпала утасчӗ,
Эс кайнӑ вӑрмана курасчӗ.

сЛнипе сЛмасан... _______________ ^ ^ ^  335



Сана ӗҫтернӗ ҫӑл шывне чуптӑвӑттӑм,
Сана иштернӗ пӗвене тав тӑвӑттӑм,
Сана утгарнӑ уй-хире ачашлӑтгӑм,
Сана вӑй панӑ вӑрмана пуҫ тайӑтгӑм.

Пӗлсемччӗ, эп ҫуралнӑ вырӑнта 
Манӑн ҫӑлкуҫӑм саншӑн шарлатать,
Манӑн уй-хирӗм саншӑн хумханать,
Манӑн вӑрманӑм саншӑн тунсӑхлать.

Эпир ҫуралнӑ вырӑнсем 
Куҫ виҫипе, тен, аякра.
Эпир ҫуралнӑ вырӑнсем,
Чун виҫипе чи ҫывӑхра.

4
Санпа ачашланса выртма
Эп вырӑн сарӑтгӑм
Шыв хӗрринче, уйра, е вӑрманта...
Манпа пӗрле сана ачашлама 
Эп ирӗк парӑтгӑм
Хӗвел пайӑркине, ҫиле, чечексене...

Санпа ачашланма 
Ниҫта та вырӑн ҫук.
Пӳрне вӗҫӗпеле, тута хӗррипеле те 
Сана ачашлама ман ирӗк ҫук.
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Эс сарнӑ вырӑна та выртаймарӑм,
Ирӗк ҫукран, эп санӑн пулаймарӑм.
Эс — манӑн, манӑн... Эпӗ — санӑн, санӑн... 
Шӑпа, ма ҫамрӑкла тӗл пултармарӑн?

5
Тавах сан аҫуна, сан аннӳне 
Сана ҫуратнӑшӑн, пӑхса ӳстернӗшӗн.
Тавах ҫут тӗнчене, сар хӗвеле 
Сана ман патӑма илсе ҫитернӗшӗн.

Тавах сан тугуна, сан аллуна
Ман чунӑма ҫӗклентерсе ҫиҫтернӗшӗн.
Тавах мана вӑй панӑ туйӑмна,
Хисеп туса, ачашшӑн килӗштернӗшӗн.

Тавах ҫут тӗнчене, пире валли 
Хӗвелпе уйӑх ҫутине ҫутатнӑшӑн.
Тавах ҫӗр-аннене, ҫӳл тӳпене 
Пире илемлӗ курӑмсем кӑтартнӑшӑн.

Телейлӗ эп санпа паллашнипе,
Чунтан калаҫнипе, туслашнипе.
Эс те телейлӗ, эс мана каланӑ,
Пирӗн телей вӑл пирӗнтен ҫуралнӑ.
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СУЯ
3 тӗрленчӗк

1
Сулахая пӑрӑннӑ 
Вӑрӑм ҫӳҫлӗ пуҫӑм 
Ҫавӑрсан та ҫаврӑнмасть,
Ятласан та тӑнламасть,
Хӑйӗн вырӑнне лармасть.

Пӑтранать пуль вӑрӑм ҫӳҫӗ,
Тен, типме те маннӑ куҫӗ?
Тен, ҫӳҫне касса ярас,
Тен, умне чаршав ҫакас?

Мӑйӑм пӑрӑнса ларсан та,
Чунӑм ҫурӑлса кайсан та,
Савни хыҫҫӑн, сулахая 
Ура утса каяймӗ,
Йӑнӑш утӑм тӑваймӗ...

2
Суя вӗт, пӗтӗмпех суя.
Пӗтӗм — вӗрсе хӑпартнӑ пулӑм, 
Пӗтӗм — ҫунса курман вут-ҫулӑм, 
Пӗтӗм — чӗтревлӗ, кӗтӗк курӑм.

Сӑвӑҫ шӑпийӗ — суясси,
Ним ҫуккине пур тӑвасси, 
Тымарсӑр тӗм ӳстересси,
Кӑварсӑр кӗл вӗҫтересси...
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Путишленсе, камитленсе 
Сӑвӑҫ хӑйне тертлентерет. 
Сӑвӑҫ хӑйне тиркет, питлет, 
Хӑйӗнчен хӑй кулать, шӳглет.

Сӑвӑҫ чӗлхийӗ — пӑшатан,
Вӑл йӗплӗ хулӑ пек куштан. 
Анчах та сӑвӑҫ нихӑҫан та 
Пулман ни мӗскӗн, ни тӑнтан.

Сӑвӑҫ суялӑхӗ — чеелӗх,
Сӑвӑҫ чӗлхи — янравлӑ хӗлӗх.

3
Эс пулӑҫ-и? Эп пулӑ мар. 
Сунарҫӑ-и? Эп кайӑк мар.
Сан аллуна лекес теместӗп, 
Сан умӑнта вӗштӗртетместӗп.

Эс юрӑҫ-и? Эп юрӑ мар. 
Купӑсҫӑ-и? Эп купӑс мар.
Эпӗ санпа юрлас теместӗп,
Сан ҫеммӳпе тӗпӗртетместӗп.

Эс хуҫа мар, эп тарҫӑ мар,
Ан тирӗн, шӑтӑк шӑрҫа мар.

18.05.14.



ИККӖЛЕНӲ

Мбн чухлӗ уссӑр калаҫатпӑр 
Чун тӑвӑлса, кӳгсе ҫитсен,
Вӑрттӑнлӑхра тытмаллине те 
Калатпӑр чӑтӑм иксӗлсен.

Вӑйӗ чӑнах та тӳсӗм, чӑтӑм,
Вӗсен чашки тулса ҫитсен,
Чашки хӗррипеле тӑкать вӑл 
Наркӑмӑшне, ӑшри ҫӗлен.

Пирӗн ӑшри илемлӗхе 
Иккбленӳ-ҫблен сӑхать,
Пирӗн ӑшри тискерлӗхе 
Иккӗленӳ-ҫблен пӑвать.

Пӗтбм ӑшри — пӗтӗм ӑша 
Ӑшӑхлатать, тарӑнлатать.
Пӗтбм шалти — шалти шая 
Пбчӗклетет, пысӑклатать.

Пӗтӗм ӑшри — пӗтӗм ӑша 
Пуянлатать, чухӑнлатать.
Пӗтӗм шалти — шалти вӑя 
Шайлаштарать, пӑтраштарать.

Ҫблен чӗлхи пек икӗ вӗҫлӗ 
Ҫын ӑшӗнчи иккӗленӳ —
Хӳтбленӳ те ӳкӗнӳ,
Хавхалану та ӗненӳ...
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ПУРӐНАС КИЛНИ

Ача чухне ачасемпе 
Сиккелесе ҫӳрени,
Атте-анне хушнӑ ӗҫе 
Йӑпӑр-япӑр пуҫӑнни,
Атте-анне илсе панӑ 
Хитре кӗпе тӑхӑнни,
Атте-анне илсе панӑ 
Кӗнекесем вулани —
Сӑпка юррисем,
Юмахри ҫулсем.

Ҫамрӑк чухне ҫамрӑксемпе 
Вашлатса ҫӳренисем,
Атте-анне каланипе 
Ӗҫлеме вӗреннисем,
Вӑййа тухса, карталанса 
Юрлани-ташланисем,
Юлташсемпе ӑмӑртмалла 
Ҫӑлтӑрсем шутланисем —
Ҫырла пахчисем,
Тутлӑ ҫимӗҫсем.

Савнӑ туспа ӑшталанса 
Ӑшӑ йӑва ҫавӑрни,
Ӑратланса, хавасланса 
Ача-пӑча ҫуратни. 
Тӑпӑртатса-тапӑртатса 
Тӑван килшӗн тӑрӑшни,
Мӑнуксене аталанма 
Чунтан-вартан пулӑшни —
Пурӑнас килни,
Савӑнас килни.
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Асаннепеле кукамай алли 
Тутлӑ апатсем пӗҫерсе пани,
Аттепе анне ӑса вӗрентни,
Асӑмра пурнать — ача чухнехи.

Шкула ҫӳрени, ӗҫе пуҫӑнни,
Мӑшӑр тупӑнни, ача ҫуратни,
Тӑван кил-ҫурта ӑшӑтса тӑни 
Асӑмра пурнать — ҫамрӑк чухнехи.

Кукамай тесе, кукаҫи тесе,
Асатге тесе, асанне тесе 
Мӑнуксем савса, юратса чӗнни — 
Ывӑлсем-хӗрсем хисепе хуни.

Кӗреке тулли — хаклӑ хӑнасем,
Таймапуҫ сире, ырӑ тӑвансем.
Пирӗнтен юлать — тӑван кил ӑшши, 
Чун-чӗре ӑшши, ал-ура ташши.

Шывӗсем юхать, пӗлӗтсем шӑвать,
Урапи чупать, кустӑрми кусать.
Ҫамрӑк вӑхӑтсем юлчӗҫ хыҫалта,
Пуҫ тайса тӑрать ватлӑхӗ малта.

3 4 2 _ _ _ ^ ^ ^ ___  ___ ________  (З^ч^-ланаЗЛ самат

25.06.14.



ПУРНӐҪПА ПУЛТАРУЛӐХ ҪУЛӖ

Смирнова-Асамат Светлана Васильевна Канаш 
районӗнчи Кайри Ӑнтавӑшра ҫуралса ӳснӗ. Ашшӗпе 
амӑшӗ — Василий Степановичпа Александра Андреев- 
на Степановсем — иккӗшӗ те, Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав ор- 
денне тивӗҫнӗ ялти интеллигентсем. Аслӑ хӗрне Свет- 
ланӑна поэт, журналист, композитор, юрӑҫ, прозаик, 
фольклорист, режиссер пулма Канашри педагогика учи- 
лишине, Шупашкарти Ф.П.Павлов ячӗллӗ музыка учи- 
лишине, И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш патшалӑх универ- 
ситетне вӗренсе пӗтерме пулӑшнӑ.

Раҫҫей Федерацийӗн писателӗсен, журналисчӗсен 
ретӗнче тӑракан С.Асамат чӑвашла ҫырса «Хуркайӑк 
ҫулӗ», «Ӑшӑ ҫил», «Сас», «Чӑтӑм», «Ҫумӑр ташши», 
«Тӗлӗнтермӗш тӗлӗк», «Азфавит», «Шахвӑртса»; вырӑ- 
сла ҫырса «Стихи под настроение», «В приоткрытую 
дверь», «Скакало Время...», «Радость», «В лабиринтах 
любви» кӗнекесем пичетлесе кӑларнӑ. Унӑн сӑвӑ, калав 
ярӑмӗсем ҫирӗм ытла ушкӑнпа тухнӑ кӗнекесене кӗнӗ.

Чӑваш халӑх поэчӗ Юрий Сементерпе Валем Ахун 
поэт пехилленӗ «Асамат» хушма ятпа 1979 ҫултанпа 
«Ялав» журналта пичетленме пуҫланӑ сӑвӑҫ «Йывӑр шу- 
хӑшсем», «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», «Яндоушские эскизы» триптихсен; «Чӑн 
сӑмахӑн суйи ҫук» автобиографиллӗ, историпе публи- 
цистикӑллӑ поэма-фарс; «К.В.Ивановӑн «Нарспи» по- 
эма вӑрттӑнлӑхӗ» тӗпчев авторӗ. «Чӑваш ен» Патшалӑх
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телеввденийӗпе радио компанийӗн ылтӑн арчинче САса- 
мат калӑпланӑ авторла «Сас» телекӑларӑмсем, юрӑ-клип- 
сем; радио студийӗнче ~  хӑй сӑввисемпе, чӑваш поэч- 
ӗсен: Ҫеҫпӗл Мишши, П.Хусанкай, Н.Шупуҫҫынни, 
Г.Айхи, П.Эйзин, В.Туркай тата ытти сӑвӑҫсен сӑмах- 
ӗсемпе кӗвӗленӗ ҫӗр ытла эстрада юрри; унӑн сӑвви- 
семпе чӑваш композиторӑсем хывнӑ ҫирӗм ытла юрӑ — 
хӑй тата чӑваш халӑх артисчӗсем, Чӑваш Республикин 
тава тивӗҫлӗ артисчӗсем, паллӑ юрӑҫсем, пултарулӑх 
ушкӑнӗсем юрлакан юрӑсем упранаҫҫӗ.

Чӑваш Республикин композиторӗсен Ассоциацийӗн 
ушкӑнӗнче тӑракан С.Асамат пухса илемлетнӗ чӑваш 
халӑх юрри ҫитмӗле яхӑн. Ленинградри Пӗтӗм Союзри 
«Мелодия» фирма заводӗнче «Светлана Асамат юрлать» 
пластинка тухнӑ. Чӑваш Патшалӑх академи юрӑпа ташӑ 
ансамблӗн илемлӗх ертӳҫи, Раҫҫей халӑх артисчӗ Ю.В.Ва- 
сильев С.Асамат сӑвӑланӑ-кӗвӗленӗ юрӑсене хорпа юр- 
лама калӑпласа-кӑшӑлласа «Асамат юррисем», «Шурӑ 
ҫӗмӗрт ҫурӑлчӗ», «Ӗмӗрлетпӗр ӗмӗре», «Чунра пултӑр 
савӑнӑҫ» юрӑпа ташӑ сюитисем лартнӑ, Раҫҫейре, Ита- 
лире, Францире, Германире, Испанире, Бельгире, Гол- 
ландире, Египетра кӑтартнӑ.

С. Асамат пӗтӗм тӗнчери халӑхсен музыка, пултарулӑх, 
туслӑх фестивалӗсене хутшӑнса Венфие, Эстоние, Ка- 
захстана кайса курнӑ. Пушкӑрт Республикинчи Белебей 
хулинче иртекен тӑванлӑ халӑхсен «Хавхалану ҫӑлкуҫӗ- 
сем» (Родники вдохновения) поэзи уявӗсен хӑни пулнӑ. 
К.М. Бельман ячӗллӗ «Скандинави — Атӑлҫи» (Сканди- 
навия — Поволжье) тӗнчери поэзи фестивальне 
хутшӑннӑ май унӑн эссине, сӑввисене, каларӑшӗсене 
шведла куҫарса фестивалӗн ятарлӑ кӗнекинче пичетленӗ.

Светлана Асамат — Чӑваш Республикин искусств- 
ӑсен тава тивӗҫлӗ деятелӗ, Ульяновск облаҫӗн тава ти- 
вӗҫлӗ культура ӗҫченӗ, Ҫеҫпӗл Мишши премийӗн.



Чӗмпбрти «Эткер» ыркӑмӑллӑх фондчӗн И.Я.Яковлев 
ячӗллӗ премийӗн, Эмине премийӗн лауреачӗ. Пӗрремӗш 
ӗҫ вырӑнӗ — Муркаш районӗнчи Калайкассинчи вӑтам 
пӗлӳ паракан шкул. Ҫирӗм ҫул ытла «Чӑваш ен» Пат- 
шалӑх телевиденийӗпе радиовешани компанийӗнче, сакӑр 
ҫул ытла Чӑваш наци музейӗн филиалӗнче К.В.Иванов 
ячӗпе хисепленекен Литература музейӗн заведующинче 
ӗҫленӗ. Ҫӗрпӳ районӗнчи Килейкассинче ҫуралса ӳснӗ 
упӑшкипе Ю .Т.Смирновпа (вӑл ҫӗре кӗриччен) 37 ҫул 
пурӑннӑ, икб хӗр ҫитӗнтерсе аслӑ пӗлӳ панӑ.

«Ҫичб тӗслӗ асамат кӗперӗн, Аслӑ Ама Турӑн курӑн- 
са тӑракан чӑн чӑваш хӗрарӑмӗ» (М.Сунтал, философи 
наукисен докторӗ); «Кал-кал тапса тӑракан пултарулӑх 
ҫӑлкуҫб тарӑн» (С.Ильин, Чӑваш композиторӗсен Ассо- 
циацийӗн яваплӑ секретарӗ); «Тавах ӑна пуриншӗн те, чи 
малтанах — «Чӑваш пулнишӗн пуҫна ан ус» тенишӗн» 
(О.Титова, Элбкрайонӗнчи Карачурари вӑтам шкул); «Ҫын 
хуйхи-суйхине чӗри патне илекен, кирек хӑш вӑхӑтра та 
пулӑшма хатбр поэт-юрӑҫ» (Г.Илепер поэт); «Вышкайсӑр 
анлӑ, нумай енлӗ пултарулӑхлӑ» (Ю.Васильев, Чӑваш 
патшалӑх академи юрӑпа ташӑ ансамблӗн илемлӗх ер- 
тӳҫи); «Ырӑ кӑмӑллӑ, ҫӑлтӑр чирӗпе чирлемен мусӑкҫӑ» 
(Л.Петров, «Гранд-Саунд» студи директорӗ); «Чӑн-чӑн 
ҫын, эпир унран тӗслӗх илетпӗр, танлашма тӑрӑшатпӑр» 
(П.Романов композитор-юрӑҫ); «Сас» кӗнеки ҫамрӑк- 
сене тӑван чӗлхе илемне туйма-пӗлме пулӑшб, чӑваш 
халӑхӗ пӗлекен юрӑҫ сасси чӑнласах та тӑван чӑваш ял- 
ӗсене куҫрӗ» (Н.Теветкел поэт); «Чӑн-чӑн чӑваш эст- 
ради С.Асаматран пуҫланчб. Тав!» (АСарри юрӑҫ); «Чун 
тасалӑхне этем кӑмӑлӗ-талайӗн тӗп пахалӑхӗ вырӑнне 
хурса хаклать, ҫынпа ҫын хутшӑнӑвне ҫав шайпа виҫсе 
пахалакан Светлана Асамат» (Ю .Сементер, Чӑваш халӑх 
поэчӗ) — хальхи вӑхӑтра хисеплӗ канура сӑвӑ-юрӑ, ка- 
лав, тбрлӗ хайлав ҫырса кӗнеке кӑларассипе тӑрмашать.
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Л С О .



Чун шайӗнче вӑл юрату, 
Чун шайӗнче.
Ҫук кӗвӗҫӳ, ҫук кӳренӳ 
Ун ҫумӗнче.

Ҫатӑртатса ҫунсан та 
Ашӑтать,
Этемшӗн — чун тӗрекӗ 
Шутланать.

Чӑн юрату вӑл лӑпкӑ, 
Каҫаруллӑ,
Илемлӗ те татуллӑ, 
Ҫыпӑҫуллӑ.

Чун шаӑӗнче вӑл юрату, 
Чун шаӑӗнче.
Ман пуҫӑм таӑӑлать 
Ун умӗнче.

Ман пуҫӑм ҫӗкленет 
Ун умӗнче,
Юратӑвӑм —
Тӗлӗнмелле Тӗнче...


