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I. ТӐВАНЛӐХ ТУРТӐМӖ,
ЧУН КИЛЕНӖВӖ
АННЕНЕ
Пӗчӗк чух эс мана ачашланӑ
Юратса пӗртен-пӗр ывӑлна,
Юмахсем каласа лӑплантарнӑ
Макӑрма пуҫласан чӗр чунна.
Эх, ҫулсем вӗлтлетсе иртсе кайрӗҫ,
Сисӗнмерӗҫ ачалӑх кунсем.
Ҫав кунсем яланах асра юлчӗҫ —
Урамра ҫаруран чупнисем...
Эс мана кантӑкран кӑшкӑраттӑн:
"Апат пиҫнӗ, кӗр, ывлӑм, ҫиме!"
Кӗмесен, пӳрнепе те юнаттӑн,
Шав сӑнаттӑн эпир чупнине.
Кӗркунне те, хӗлле, ҫуркунне те
Асататтӑн шкула ирхине,
Эп унтан васкаса килнине те
Эс кӗтеттӗн, юратнӑ анне.
Ывӑлна эс ӳстертӗн йӗркеллӗ,
Пултӑр терӗн вӑл юрӑхлӑ ҫын.
Эх, юратнӑ анне, пурте пулӗ.
Ху щутланӑ пек пулӑп эп ҫын!
Ҫирӗм ҫул ҫӗр ҫинче хыт утатӑп,
Шухӑшлатӑп малашлӑхҫинчен,
Эп сана пёр самант та манмастӑп,
Саламлатӑп ҫӗршыв чиккинчен.
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Паянхи кун пекех астӑватӑп
Салтака ӑсатса янине.
Хурланса алӑкран эп тухатӑп
Уйрӑлса санпалан каҫхине.
Шӑп пӗр ҫул унтанпа иртсе кайрӗ,
Халь тӑратӑп ҫӗршыв чиккинче.
Эсӗ ҫырнӑ ҫыру вӗҫсе ҫитрӗ
Вуник кун ирттерсе ҫул ҫинче.
Ан кулян, анне, маншӑн пӗрре те
Манӑн ывлӑм инҫе-ҫке тесе.
Эпӗ манмӑп сана нихӑҫан та,
Ҫыру ҫырӑп чунтан юратса.

Лӑпкӑ океан, Тутар проливӗ,
Ванино, 19.11.1957ҫ.

КӖР МӐНТӐРӖ
Хурӑн тӑкрӗ ҫулҫине
Ю нашар мӑн ҫул ҫине.
Уй-хирсем те ҫап-ҫара,
Ешӗрсе ӳсмест ҫаран.
Кӗраки тӑвать Ваҫҫук,
Унсӑр халӗ май та ҫук.
Тарӑн алнӑ ҫӗр ҫинче
Тулӑ кашлӗ тинӗс пек.
Хӗвел сапрӗ шевлине
Вӑрмансем, хирсем ҫине.
Тухӑҫ пачӗ ҫӗнӗ кун
Ҫичӗ ҫуллӑхри пӗр кун.
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Ҫӗр пӑт тырӑ — виҫӗ лав.
Шӑпах тулчӗ пысӑк лар.
Тракторист Ваҫҫук паян
Илчӗ пурлӑх. Вӑл — пуян.
Хыт ӗҫленӗ тӑрӑшса,
Чӑм шывра, тар юхтарса.
Чаплӑ ӗҫ сая кайман,
Ав, пуйтарчӗ вӑл, кайран.
Ӗҫри патгӑр тракторист —
Ялти паллӑ активист,
Канура, ӗҫре, килте
Ырӑ ят кӑна илтет.
Ватӑ амӑшӗ кулать,
Йӑл ҫиҫет те савӑнать,
Шухӑшлать хӑй ӑшӗнче:
"Кин кӗртес кӗр сӑринче,
Мӗнле мӑнтӑр кӑҫал кӗр,
Хӑнана хӗр чӗнсе кӗр.
Вуник кӑшӑллӑ пички,
Тулӗ сӑрапа чӑппи".
Йӑлкӑшса калать Ваҫҫук:
"Килӗшет манпа Наҫук,
Уяв ҫитӗ кӗрхи кун —
Кӗрлеттерпӗр чаплӑ туй».

Хурӑнсур Ҫармӑс,
17.11.1959 ҫ.
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ТАТРӐМ ЛАНТӐШ
Санш ӑн, тантӑш,
Татрӑм лантӑш
Ешӗл вӑрманта.
Й ӑл-йӑл култӑн,
Хапӑл пултӑн
Парнене чунтан.
Кайран туйрӑм,
Мӗн вӑл курӑк?
Чӗрене пиллем!
Темшӗн эсӗ
Ним чӗнместӗн,
Ма ытла кичем?
Килӗшмест-им,
Илӗртмест-им
Манӑн чун юрри?
Сисчӗ, тантӑш,
Татрӑм лантӑш
Сан валли юри.

Вӑрнар, 20-21.11.1959 ҫ.
ӖМ ӖТ
Шурӑмпуҫ ҫуталчӗ
Анлӑ тухӑҫра.
Ҫӗн ӗмӗт ҫуралчӗ
Ҫамрӑк пуҫӑмра.
Ман вӗҫсе каясчӗ
Тӗнче уҫлӑхне,
Марс ҫинчен пӑхасчӗ
Ҫӗршывӑм ҫине.
Тулӑх пурнӑҫ ирӗ
Курӑнать умра,
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Хӑват чакмӗ пирӗн
Тӑван ҫӗршывра,

Вӑрнар.
22.11.1959 ҫ.
ПУТСӖРЕ
Ҫӑхан пек выҫлӑх куҫусем
Пӑхаҫҫӗ йӑлтӑр-ялтӑр.
Кушак хӳри пек аллусем
Выляҫҫӗ кукӑр-макӑр.
Ӗнер вӑрланӑ кутамкка,
Юхать сан пурнӑҫ "тулӑх",
Ыран ҫаратӑн та лавкка —
Ҫынсемшӗн тӑвӑн хурлӑх.
Ялан ӗҫрен ма пӑрӑнан?
Тар юхтарса курман-ха.
Мӗскершӗн путсӗр пурӑнан?
Аллусене тӳрлет-ха!

Вӑрнар.
1959 ҫулхи чӳк уйӑхӗ.
ПУРҪӐН ТУТӐР
Вӑтам шкул пӗтерсенех
Ф ерма хӗрӗ пултӑн,
Ялти тантӑш-хӗрсене
Тӗлӗнтертӗн хутӑн.
Эс ӗҫлерӗн тӑрӑшса,
Сыснасем ӗрчетрӗн,
Мала тухрӑн ӑмӑртса,
Канура — вӗрентӗн.
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Сысна ашӗ ултҫӗр пӑт
Ҫӗршыва эс сугрӑн.
Ҫитес ҫулшӑн та ҫӗр пӑт,
Тен, ытла та парӑн.
Радио, хаҫат-журнал
Сан ятна мухтарӗҫ.
Ӑшшӑн йышӑнӗ Мускав,
Выставка, ак, ярӗҫ.
Чаплӑ ӗҫшӗн мӑн парне,
Пысӑк пурҫӑн тутӑр
Пачӗҫ хакласа ӗҫне.
Ялан пул эс паттӑр.

1959, чӳк.
Ҫ ӖН Ё ТЫ РӐ -

САРӐ ТУЛӐ

Сенкерленчӗ кӗгнӗ шуҫӑм,
Тухӑҫран килет ҫӗн кун.
Ҫутӑлса ҫитмен яр-уҫҫӑн —
Уялла васкать Антун.
Кӗр-кӗрлерӗ хурҫӑ трактор
Ҫамрӑк каччӑ аллинче.
Тӑсрӗ юрӑ харсӑр паттӑр
Сарӑ тулӑ пуссинче.
Ярӑм-ярӑм паккус юлчӗ
Ҫӗнӗ жатка хыҫӗнче.
Йӗкӗт кӑмӑллӑн йӑл кулчӗ,
Канлӗх тупрӗ чӗринче.
Хӗвел тухрӗ, ура ячӗ
Таврари хирсем ҫине.
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Пӗлӗт хыҫӗнчен йӑл кулчӗ
Сапрӗ ылтӑн шевлине.
Сывлӑм типрӗ, тырӑ кушрӗ,
Йыхӑрать хир карапне.
Кӗҫ комбайн, авӑ, тухрӗ
Вырмана, пуян хире.
Йӑрласа юхса тулаҫҫӗ
Ылтӑн тӗслӗ пӗрчӗсем.
Савӑнса, ҫиҫсе кулаҫҫӗ
Агрегат ҫинчи яшсем.
Сӑвӑрса тасатнӑ тулӑ
Пӑтпала та, тоннипе
Ӑсанать уйран васкавлӑн
Ял-патшалӑх пӳлмине.

1959 ҫ.
ӐҪТА ПУЛНӐ ЭС И Р Ч Ч Е Н ?
Лартӑм ешӗл мӑн садра
Пӗчченех.
Кӗтрӗм эп ҫунса вутра
Ирчченех...
Шуҫӑм. Тӑтӑм та кайма
Эп киле.
Таҫтан тухрӗ чупкӑн ман
Хам тӗле.
— Ӑҫта пулнӑ эс ирччен?
Тамаша...
— Тепӗр йывӑҫ айӗнче —
Юнашар.

Вӑрнар, 1959 ҫ.
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УЙРӐЛАР
Ыталатӑн, чуптӑватӑн,
Йӑл кулатӑн та лӑпкатӑн
Эс мана.
Куҫусем ыйту параҫҫӗ,
Тутусем пӑшӑлтатаҫҫӗ:
— Пӗрлешер.
Чӑн, мана эс юрататӑн,
Кӑмӑлу тулли саватӑн
Чӗререн.
Упӑшку ҫинчен манатӑн,
Ма ӑна пит улталатӑн
Путсӗрле?
Пӗрлешме пире юрать-и?
Ҫемьене пӑсма пулать-и? —
Юрамасть.
Кукӑр-макӑр пурнӑҫ ҫулӗ
Пирӗн иксӗмӗрӗн пулӗ
Кунашкал.
Ална пар, юратнӑ тусӑм,
Тен, лӑпланӗ ҫамрӑк чунӑм —
Уйрӑлар.

Вӑрнар, 1959 ҫ.
ҪӖРУЛМ И ХУЙХИ
Ҫуркунне. Хӗвел хӗртет.
Ялта халӑх хӗвӗшет.
Турттараҫҫӗ Вӑрнара
Ҫӗрулми, сухан, ыхра.
Вакун илнӗ Хӗлихван
Ташкента кайма паян.
Пулӑшать ӑна Йӑван,
Вася, Ж ора, Ҫинахван...
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Кӑшкӑраҫҫӑ: "Ман черет!
Ак, паратӑп вӗчерен!"
Кӗҫ тулса ларать вакун —
Ҫула тухрӗ эшелун.
Уйӑх иртрӗ. Хӗлихван
Персе ҫитрӗ кӑнтӑртан.
— Кӑҫалхи ҫул Ташкентра
Ыр пулмарӗ ку хутра.
Черетпе укҫа сӑйлать,
Вӑрттӑн хӑй йӑх-йӑх кулать:
— Килограмӗ аллӑ пус,
Ҫакӑнта ак алӑ пус.
Халӑх урнӑ пек вӑрҫать,
Туллашатьте ятлаҫать:
— Вӑрнарта кило ҫӗр пус
Пулнӑ имӗш... Вӑттӑм пуҫ!
Хӗлихванпала Йӑван,
Вася, Ж ора, Ҫинахван
Супрӗҫ ӗҫкӗ-ҫикӗпе
Ҫапла халӑх укҫипе.
Ёҫчен халӑх, асӑрха:
Харампырсем халь пур-ха.
Эсӗ вӑйсӑр-халсӑр мар,
Путсӗрсене тытса чар!

Хурӑнсур Ҫармӑс.
20.12.1959 ҫ.

ҪАМРӐК АГРОНОМ А
Ывӑҫунта хура тӑпраччӗ,
Ҫыраттӑн темӗн хут ҫине,
Сӑнаттӑн трактор чуппине.
Куҫусенче шевле вылятчӗ.
Ҫав кунранпа ҫухалчӗ канӑҫ.
Вут чӗртрӗн каччӑ чӗринче. —
Пӗр ҫын эс маншӑн ҫӗр ҫинче
Ҫу каҫипе йӑпатнӑ шанӑҫ.

Ҫӗрпел. 18.09.1960 ҫ.
УЙӐХА ХЫҪАЛТАН Ӳ К ЕРН Ӗ ХЫҪҪӐН
Кӗвентеллӗ хӗр
Савӑнать чунтан:
«Ыр тӑванӑм, Ҫӗр,
Ҫул хывать кунта.
Ҫӗр фото-каччи
Ах, епле маттур,
Ҫурӑм хыҫ качки
Ӳкерет сатур».

1960 ҫ.

ТАКӐРЛАР
Пурнӑҫ ҫулӗ такӑр мар —
Путӑк-шӑтӑк сахал мар.
Хӑруш мар. Хастар утар,
Тӳрлетер те, такӑрлар.

1960 ҫ.
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15-иЕш ҫул тухать.
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Паян сан юбилей —
Тултартӑн вӑтӑр.
"Вӑйлантӑн, ӳсрӗн,
Тэтах пул паттӑр", —
Ӗҫ халӑхӗ пиллет.
Страницусем ҫуллен
Салатнӑ ҫулӑм.
Аркатнӑ чалтӑр
Хаяр тӑшманӑн
Йӑвисене куллен.
Страницусем пуян —
Ӗҫчен колхозник,
Учитель, лектор,
Р аб о ч и ,техник
Пуплет унта паян.
Утатӑн халӑхпа
Пӗрле, пӗр ҫеммӗн
Коммуна ҫыранне
Ҫич ҫухрӑм тӑршшӗ
Хӑватлӑ утӑмпа.

Вӑрнар. 1960, чӳкуйӑхӗ.
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ӖҪ ЯЛКОРА
Рейд бригади походра:
Фермӑра, хирте, садра.
Ӑҫта кӑлтӑк курӑнать.
Тетрадь ҫине ҫырӑнать.
Хӑвӑрт пухнӑ сӑмахсем
Кӗҫ пулаҫҫӗ статьясем.
Вуласассӑн, пуҫлӑхсем
Чӑкрашасшӑн, эсрелсем.
Тӗрӗс ҫырнӑ — сӑмах ҫук,
Йӑнӑш а тӳрлет кучух,
Тек кӗртеймӗҫ хаҫата
Кӑлтӑк пулмасан малта.

1960 ҫ.
ҪУЛ Ю РРИ
Умра— ҫуна ҫулӗ,
Эх, чуп-ха, лашам!
Ман кӑмӑлӑм тулӗ.
Чӑн ямш ӑк пулам.
Ирхи вичкӗн ҫилӗ
Касать пит-куҫа.
Инҫех те мар тилӗ
Татать ав ҫула.
Умра — савӑк кулӑ
Юхать юратса,
Пылаклӑн та ҫуллӑн
Ҫула ҫутатса.
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Умра — пурнӑҫ ҫулӗ.
Эх, чуп-ха, шӑпам.
Ман ӗмӗтӗм тулӗ —
Чӑн паттӑр пулам!

1960 ҫ.
КАХАЛ ЙӐВАН
Ҫил арманӗ ларать янраса
Ҫӗн Сӑрьелӗн анат вӗҫӗнче.
Ҫавраҫил те иртет кашласа
Тунсӑх пуснӑ маяктӗлӗнчен.
Кӗрхи кун улшӑнать хӗллепе,
Ҫуркунне ҫывхарать майӗпен.
Анчах унӑн хуҫи — Cap Йӑван
Армана паян кун та уҫман.
Ив Антоныч Антонов ӗҫке
Ернӗ имӗш ӗҫлес вырӑнне.
Сӑмакун, кӑрчама вӑл лӗркет,
Шав чыхать те чыхать хырӑмне.
Ёҫке супнӑ кахал Йӑвана
Хушнӑ пулнӑ плугсем юсама.
Пырса курӑр — лаҫра та сунтал
Ш ӑнса ларнӑ тӑватӑ кунран.
"Ҫӑлтӑр" ятлӑ колхоз хуҫисен
Ҫӑлтӑр евӗр ҫиҫеҫ куҫӗсем,
Анчах ҫакӑ ханттар Йӑвана
Самӑртаҫҫӗ ҫаплах йӑвара.

Вӑрнар районе. 5.01.1961 ҫ.
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ПУЛТАРАТЬ
Л ӑк тулнӑ халӑхпа мӑн клуб.
Неверов лекци ирттерет:
— Ҫук турӑ. Тӗн — суя! Тит пул
Ултавҫӑ, ҫӑткӑн! — мӗкӗрет.
Тепӗр куннех вӑл ачине
Ҫитернӗ чиркӗве илсе.
— Тӗне кӗртес пуль Ваҫлие, —
Калать пула укҫа сӗнсе.
Епле Неверов пурӑнать?
Икӗ енчен те пултарать.

1961 ҫ.
ХАРАМ ПЫР
Ашшӗ-амӑшӗ ӑна
Шарламан ӑна-кӑна
Ту-ха йӑпӑрт эс, тесе
Ҫак ӗҫе. Тем хистесе
Тӑриччен хӑйсем вӑр-вар
Тытнӑ, тунӑ — ҫук чӑрмав.
Петӗр ӳснӗ пит ачаш,
Пулнӑ-тӑнӑ яш ача.
Куҫӗ пӑхнӑ аякка,
Ш ухӑшланӑ пит яка:
"Мӗн, ухмах-им ӗҫлеме,
Татӑлмасть умран мемме,
Япӑх мар ҫисе ларма,
Ҫуралман тар кӑларма,
Арӑм ҫеҫ ҫитмест мала,
Килӗшсенччӗ ҫав Анна...”
Ҫӗмӗртсем ҫеҫкере чух
Ак пӗрлешнӗ ик яш чун.
"Пыллӑ уйӑх” та аван
Иртсе пынӑ-ха, тавах.
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Анчах Петӗр пурпӗрех
Ёҫ енне пӑхман пӗрре.
Ҫамрӑк арӑм макӑрать,
Ҫывраймасть, ирех тӑрать,
Тӑрӑшать, чупать, ӗҫлет,
Пушанать аран ҫӗрле,
Чӑтаймасть юлашкинчен —
Уйрӑлать упӑшкинчен.
Ним кётмен ҫӗртен ҫапла
Тухнӑ ҫӗн Указ. Каплах
Пурӑнсан мана лекет,
Ӑслӑрах пулас пуль, тет
Петӗр хӑйӗн ӑшӗнче.
Уйрӑлатьте ашшӗнчен
Хулана чавать тухса,
Килӗнчен укҫа пухса.
Тӗл пулать кунта каллех
Тепӗр хӗр. "Айта халех
Пӗрлешер-и,— йӑлӑнать,
Й ӑпанатьте ҫыпҫӑнать: —
"Пӗртте, пӗртте авланман,
Эс ҫакна нихҫан ан ман:
Санш ӑн эпӗ чунӑма,
Парӑп хамӑн юнӑма,
Пулӑп ӗмӗр ҫывӑх тус —
Сӳнмӗ пирӗн юрату".
Чип-чипер хӗр Укҫине
Хӗрхенмен хӑй укҫине,
Илсе панӑ Петӗре
Шӑлавар та виҫ кӗпе.
Ёҫнӗ-ҫинӗ кашни кун,
Ёҫлеме тухман пӗр кун.
Икӗ уйӑх ытларах
Пурӑнсассӑн хулара
V \—
Петӑр арӑм патӗнчен

Тухса тарнӑ, вӑт тӗнче.
Ҫавӑн хыҫҫӑн виҫ ҫӗрте
Качча илнӗ виҫ хӗре.
Ҫисе ӗҫнӗ пӗр енчен,
Тумланма та — вӗсенчен.
Пурӑнман вӑл тӗпленсе,
Ёҫлемен те киленсе.
"Пӗртте, пӗртте авланман,
Эс ҫакна нихҫан ан ман", —
Ш ав юрланӑ юррине.
Кӗҫ ӗненнӗ Урине,
Унтан сарӑ Сахвине
Тӑкакланӑ укҫине.
Петӗр пурӑннӑ ҫапла
Ҫуллӑ сӑмахсем ҫапса.
Унтан лекнӑ капкӑна —
Хӗскӗч хыпнӑ кап! кӑна.

1961 ҫ.
АРЛАН
Тӑрӑшсах ӗҫлет cap Якур,
Лашапа чупать яра кун,
Урапа тулли утӑ ун
Аслӑка тулать каш ни кун.
Тыррине те вӑл хӗрхенмест,
Кӑшманне те пит тиркемест,
Пуҫтарать пӗрмай хӑй килне,
Тустарать колхоз туприне.
Килӗнче ӗне виҫҫӗ тан,
Чӑх-чӗппи иртет утмӑлтан,
П илӗк-ултсысна, сурӑххи...
Ҫук Якур пекки урӑххи.

1962, ҫууйӑхӗ.
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САРЛАКА МӐН ВӐРМАН
Вутӑ кирлӗ. Анчах пуш алпа
Мӗнле тупӑн сӑмах Михалпа.
Эрех чӳхенет кӗсьере,
Хуҫа хӑвалать кӗсрене.
Пин-пин ҫӑлтӑрсен ҫутипе
Ҫитет вырӑна вӑл ирпе.
— Пӗтнӗ вутӑ. Вӗҫтер ялалла
Лашуна ҫавӑрса каялла.
Килмеллеччӗ малтан, ӗнерех,
Халь вара, калама хӗнтерех.
— Сирӗн ҫуккӑ пулсан та, ман пур
Пӗр ҫур литр эрех, акӑ, кур.
Cap хӑвел пек ҫиҫейрӗ Михал,
Кулса ячӗ туллин и-ха-ха!
— Кулянма кирлӗ мар, вутӑ ман
Талккишпех. Сарлака мӑн вӑрман!

1962, авӑн, 30.
ЛАХХАН
Колхозра

Намӑса —
Симӗсе
Ҫук, пӗлмест.
Ӗҫкӗ пур —
Ырӑ кур
Мӑй таран.
Ним те ҫук —
Калаҫу
Ҫурмаран,
Асӑрхан,
М ӑн лаххан,
Тӑранан.

Пуҫлӑхра
Тит ӗҫлет,
Кашни кун
Сӑмакун
Хӑй лӗркет.
Эрех пар,
Хирӗҫ мар —
Хӗпӗртет.
Тит — хуҫа,
Пит-куҫа
Хӗретмест

28.10.1962 ҫ.
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Ч Е Ч Е К РЕ Н ҪУРАЛНӐ ЮРАТУ
Пахчара чечексем ҫурӑлсассӑн
Эп тӗл пултӑм сана ӑнсӑртран.
Вӗсене пуҫтарса пит хавассӑн
Парнелерӗм чунтан-кӑмӑлтан.
Сӗннӗ капӑр ҫыхха алла илтӗн
Кӑкӑру ҫумнерех хӗстерсе,
Хӗрлӗ роза пекех хитрелентӗн
Ӑшӑ куҫ куллине ҫиҫтерсе.

Унтанпа вӑхӑт шурӗ, ҫул иртрӗ.
Юрату ҫеҫ шанман чечекрех,
Ҫурӑлать, чӗрӗлет каҫӑн-ирӗн...
Эс те ҫав вӑхӑтри пек хитрех.
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Кӑмӑлне-туйӑмне
Анланас пеклӑпкан.
Ҫав-ҫавах куҫ умне
Курӑнма вӑтанан.

Ҫуркунне, ҫуркунне,
Эс килетӗн ҫуллен,
Хӗр сӑнне, хӗр питне
Ҫупӑрлатӑн хуллен.

Ҫӗрпел. 1962 ҫ, авӑн, 2.

М ана ҫӗнӗ вырӑна ӗҫе куҫарчӗҫ. Хӑрушӑччӗ Й ӗпреҫ
поселокӗ утмӑлмӑш ҫулсенче. Усаллӑхпа чапа тухнӑ Корчагинсен "гитара уш кӑнӗ" урамра хуҫаланатчӗ, н и кам а та
ирӗклӗ савӑнса утма памастчӗ. Ҫумра кинжал е свинчатка
ч и ксе ҫӳ р ем е те ти ветч ӗ.
Аякран килсе кӗнӗ журналистсене ҫӗнӗ касӑтума чӑрмантаракансем пурччӗ. Ҫавӑн чухне ҫуралчӗҫ ҫакӑ йӗркесем:
Хӑйӑр, пьшчӑк, тусан...
Ҫӗр ҫине хӑрамасӑр пусан.
Ют ҫынна кӑмӑлтан эс сӑнлан,
Сыхланан вӑҫекен сӑнӑран.
Сивӗ куҫ ҫухалмасть нихӑҫан,
Пуҫ тавра явӑнать выҫ ҫӑхан.
Урӑлмасть кунтӑкки аҫтахан.
Хӳтлӗх тупнӑ ҫӑхав ҫыракан.
Парӑнмаҫҫӗ пуҫтах ачасем,
Алла тытнӑ кӑвар перосем,
Ҫунтараҫҫӗ, хӑртаҫҫӑ кӑкран
Ҫӑхавпа хӳтлӗхне пурнӑҫран.

1966 ҫул.
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«УЛИНА ҪӐЛТӐР» ПОВЕҪРЕН
«Парнеллӗ туй» кино курнӑ хыҫҫӑн
Шур катанпир ҫинчи "Парнелле туй"
Кӗҫех анас пек сирен урама та.
Чӗнсессӑн, пырӑп купӑс калама та,
Янраттарса хавассӑн юрлама та,
Ура хуҫса вут-хёмлён ташлама та...
Васкать чӑн пурнӑҫри парнеллё туй.
Тӗнче уҫлӑхӗнче ишен ҫӑмхийӗ
Туртать пире ытарлӑн хӑй патне.
Ҫак самантра вӗҫсе ҫитсе ун ҫийӗн
Ҫӗклесчӗ чун-савнийӗн ыр ятне.
Ҫунатлӑ юрату ӑша ҫунтарчӗ,
М ан чӗрене кӗрсе хӗвел ҫутатрӗ.
Ш ур катанпир ҫинчи "Парнеллё туй"
Халь ӗнтӗ пирӗн урама та анчӗ.

1984 ҫ.
«ПАХУС ПАККУСӖ» ПОВЕҪРЕН
К ӖРЕКЕ ТУ РРИ
Эп кӗреке турри — Пахус.
Ҫӑра та хулӑн ман паккус.
Сулса ярап та ҫавана —
Тӑрантаратӑп ҫӑвана.
Эй, халӑх! Хура халӑх!
П уш аннӑ-им урхалӑх,
Тӑратрӑн-им лавна?
Кӳр, пар апла, ална.
Епле ман ушкӑн савӑк,
Пӗрле ташлар пӗр авӑк.
Ёҫер-ҫиер ҫур талӑк,
Выртса канар ҫулталӑк.
Эй, ӗҫӗр, ӗҫӗр, ӗҫӗр?
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Н иҫта та тармӗ ӗҫӗр.
Йӑлӑхтарсассӑн ҫак Ҫӗр,
Пӗлӗтелле ҫеҫ вӗҫӗр.
Эп хушнипе тыриулӗ,
Улми-ҫырлийӗ пулӗ,
Сӑра-эрех, симпылӗ
Ҫур шывӗ пекех юхӗ.
Эп кӗреке турри — Пахус.
Сӗтел ҫине пуҫна ан ус.
Уҫса ярап та кӑмӑлна —
Танлаштаратӑп хӑмӑлпа.
Эй, ӗҫӗр, ҫийӗр, вӗҫӗр,
Касать-ха ҫава хӗҫӗ.
Шуйттан ҫине утланӑр —
Тамӑкалла хӑвалӑр.

Шупашкар. 1985 ҫ.
ЧУН Ш Ы РАВӖ
Ялӑм улӑхӗ — чечек улӑхӗ,
Варринче тапать ҫич ҫӑлкуҫ.
Шухӑш уҫлӑхӗ — чунӑм шухлӑхӗ
Улӑхра шырать савӑк куҫ.
Яшлӑх хӗрӗвӗ — хӗвел ҫулӑмӗ
Ялкӑшса ҫунать тӳпере,
Чӗрем хӗмлӗхӗ — чунӑм туйӑмӗ
Йӑпату шырать хӳтлӗхре.

Хурӑнсур Ҫармӑс. 1990 ҫ.
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ЭС П У Р ПУЛСАН - ТӖН Ч Е П ӖТМ ЕСТ
•к'к'к
Турра эп ӗненместӗп.
Ҫук вӑл турӑ...
Анчах та пур вӑл —
Тур палли сан кӗлеткӳ ҫинче.

Хӗлле кӗтме пуҫларӑм —
Юра ирӗлтерсе ятӑм.
Ҫулла кӗтме пуҫларӑм —
Ш ыва типӗтсе лартрӑм.
Ҫулталӑкран анайрӑн ман ума
Хӗвеллӗ ҫуркуннен ҫиҫсе,
Эп кӗтнине чунупала сиссе —
Хӑю ҫитертӗн чуптума.

Куҫу сан ман куҫра,
Ӑсу сан ман пуҫра.
Пӑхатӑн ман куҫпа,
Ш утлатӑн ман пуҫпа.
Пулать унашкалли —
Чуна парсан варли.
***
Миҫе тута сан, пӗлеймерӗм,
Анчах, хӑть миҫе пулсан та
Тутийӗ калӗ пёр тутах.
***
Шантартӑн, шантартӑн, щантартӑн...
Хӗвелӗм, ҫӑлкуҫӑм, ҫӑлтӑрӑм эс манӑн, тесе.
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Анчах...
Хӗвелӗ те чӗрене ӑшӑтаймарӗ,
Ҫӑлкуҫӗ те ӑша кантараймарӗ,
Ҫӑлтӑрӗ те куҫа уҫаймарӗ
Хӑвна тӗл пуличчен.
Вӑратрӑн, вӑратрӑн, вӑратрӑн...
Хӗвелӗм,
Ҫӑлкуҫӑм,
Ҫӑлтӑрӑм, терӗм
Ума эс вӗҫсе ансан.
Тинех
Хӗвелӗ те хӗве кӗрсе ҫунтарчӗ,
Ҫӑлкуҫӗ те тапса симпыл саптарчӗ,
Ҫӑлтӑрӗ те ҫумӑрӗпе ӑша кантарчӗ
Хӗм-шухӑш тӗнчинче.
***
Тӗнче пӗтет пуль, терӗм
Эс килмесен паян.
Ҫампа шухӑшӑма хистерӗм
Хӑваласа хыҫран.
Тӗнче пӗтетех халь, терӗҫ
Асамлӑ шухӑшлӑ ҫынсем.
Ҫакна эп хумханса итлерӗм,
Ҫук, ӗненмерӗм пурпӗрех,
Мӗншӗн тесен, эс пур-ҫке. Пур!
Ак, килтӗн-ҫитрӗн те паян...
Ярр! уҫӑлчӗ тӗнче карри,
Чӑн чӗрӗлчӗ Этем Турри

Шупашкар, 1992, юпа, 28.
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ЭСӖ - МАН ХӖВЕЛӖМ
Прозӑлла сӑвӑ
Хамӑрла, чӑвашла каласан, тӗнче хӗрринче те пултӑм.
Ҫуралнӑ ҫӗртен шӑп та лӑп вунӑ сехет маларах кун ҫути куратгӑмччӗ унта. Хӑватлӑ тинӗс хумӗсем вӑратнипе тухӑҫалла тинкереттӗмччӗ. Хӑрушӑ кӑвак анлӑх ҫийӗн йӑрлаттарса чупса килекен ҫап-ҫутӑ, ӑшӑ Ҫӑмхана куҫпа ҫӑтса илсе ӑша хываттӑмччӗ.
Эпӗ — телейлӗччӗ!
Ш ӑпа ҫулӗ мана Инҫет Тухӑҫран Анӑҫа та илсе ҫитерчӗ.
Байкал ш ы вӗпе пите ҫуса Раҫҫей хӑватне ҫирӗплетнӗ май,
Европа варринчи Балатон ҫы ранне те якорь я м а т ӳ р килчӗ.
Ю т ҫӗрш ыв ҫӗрӗн ҫӳҫентерекен тӑприйӗ ҫинче кӑвак ҫутлах
тухӑҫалла ӑм сануллӑн пӑхса тӑнӑ вӑхӑтра вӗт хумлӑ кӳлӗ
ҫийӗн Тӑван ҫӗрш ы в ӑш ш ине хӗм лентерсе ытла та кӗтнӗ
Ҫӑмха кусса килетчӗ.
Эпӗ — телейлӗччӗ!
Хура тинӗсе ахах-мерчен ҫутипе лӑплантарса тусем хыҫӗнчен вӑрттӑн йӑпш ӑнса тухакан сивӗ Ҫӑмха та, ума ҫитсен,
ялти усламҫу пекех ирӗлсе каятчӗ.
Эпӗ — телейлӗччӗ!
Чӑн та, Хӗвел мана хирӗҫ утать. Эпӗ те Хӗвеле хирӗҫ утатӑп.
Эпӗ — телейлӗ!
Тӗнче тытӑмӗнче ҫуралнӑ Шупашкар тинӗсне те Ҫӗнӗ хӗвел
ҫутатса ӑшӑтрӗ. Ирпе ҫыранран тухӑҫалла куҫ хӗмне сапсанах
хирӗҫ асамлӑх Ҫӑмхи кӑлтӑртатса чупать... Чупать-чупать те
вӑл... ман тута хӗрринче ирӗлсе пылакланать. Чӗре ҫулӑмӗ ӑна
хӗмлентерсе ҫӳле, ҫӳле ҫӗклет, янкӑр пӗлӗте ҫитерсе ҫакать.
Вут-ҫулӑмлӑн, хӗрӳллӗн ялкӑшать вӑл, ман ҫине хӑйӗн мӗнпур
ачашлӑх хӑватне, илемлӗх туйӑмне тӗнчен ҫичӗ тӗсӗпе сапать.
Эпӗ — телейлӗ!
Эсӗ — ман Хӗвелӗм!

Шупашкар. 1992, Чӳк, 6.
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ЭС - ҪӐЛТӐР МАНШ ӐН
Каҫар мана... Манра — эс пурпӗр.
Манран эс тухмӑн ӗмӗрне.
Ан ирт манран... Манра эс — Ҫӑлтӑр.
Манрах йӑпатӑн кӑмӑлна.
Йӑпат мана... Манра эс вӗҫсӗр...
Манрах эс тупӑн савӑкна.
Ан ман мана... Манрах эс юлӑн,
Эс — Ҫӑлтӑр маншӑн яланах!

Шупашкар.
1993, ҫӗртме, 18.
«ЧӖРКУҪ Ш ЫВӖ - ЧӖРӖ ШЫВ» ПОВЕҪРЕН
ЧӖРКУҪ Ш Ы В Ӗ - Ч Ӗ РЁ Ш Ы В
Ҫӗр-аннемӗн ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Ҫӗр-аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӑртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ — ман Тӑван ҫӗршыв.
Пыл шӑршиллӗ сывлӑшӗ
Ӳсӗртет мана.
Хӗвелленнӗ сывлӑмӗ
Лӗп чӳхет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ — ман Тӑван ҫӗршыв.
Пахчари хӗрлӗ улмийӗ
Илӗртет мана.
Улмуҫҫи айӗнчи хӗрӗ
Ҫунтарать чуна.
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Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ — ман Тӑван ҫӗршыв.
Тӑван килӗм ҫӑкӑрӗ
Тут парать мана.
Тӑван аннемӗн кӑкӑрӗ
Вӑй кӗртет чуна.
Чӗркуҫ шывӗ — чӗрӗ шыв,
Эсӗ — ман Тӑван ҫӗршыв.
ТАСАРАХ ТА ХАКЛӐРАХ
Ш ывран таса пулаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра усал кураймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ шывран та тасарах.
Уйри ҫиле тытаймӑн
Тесе каланӑ ваттисем.
Манран иртсе каяймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эпӗ ҫилрен те шухӑрах.
Хӗвел ҫуттийӗ — кун ҫути
Тесе каланӑ ваттисем.
Манра сан пурнӑҫун ҫути,
Иккӗленмесӑр итлесем:
Эп хӗвелрен те ҫутӑрах.
Ы лтӑнпа ҫеҫ пуяйӑн
Тесе каланӑ ваттисем,
М анран хакли тупаймӑн,
Иккӗленмесӗр итлесем:
Эп ылтӑнран та хаклӑрах.
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Ю РРА ХЫВНӐ ЮРАТУ
Чӑваш ҫӗрӗн кӑра хӗрӗ
Ҫунат сарчӗ ташӑра.
Йӑваш каччӑ ылтӑн ҫӗрӗ
Парнелесшӗнччӗ ӑна.
Анчах ташӑҫ акӑш пулчӗ,
Вӗҫрӗ кайрӗ тӳпене.
Савӑнмашкӑн кӗрсе ӳкрӗ
Ҫӑлтӑрсенӗн ытамне.
Хӗр хӑварнӑ хумӑн хӗмӗ
Ытамларӗ каччӑна.
Чӗрери асамлӑх сӗмӗ
Ёмӗр юлчӗ тыткӑнра.
Асран тухмӗ халӗ уншӑн
Вутлӑ виҫ хавхалану —
Алтӑр Ҫӑлтӑр валли уҫнӑн
Вӗри шывлӑ виҫ ҫӑлкуҫ:
Шухӑ шухӑш,
Асӑну,
Юрра хывнӑ Юрату.

И ЛЕМ ТӖН ЧИ
Балерина юрри
Пӗр пӳрне ҫинче — пае пӳрне ҫинче
Эп тытагӑп ҫак ҫут тӗнчене.
Ҫав тӗнче ҫути халӑх куҫӗнче
Ялкӑшса ҫунать хӗмлӗх вутӗнче.
Асамла вылять сирӗн куҫсенче
Пирӗн илӗртӳ — пирӗн вӗлкӗшӳ.
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Уҫӑмлӑх ташши шавлӑ каҫсснче
Сӑнара куҫсан — маншӑн ҫӗнтерӳ.
Ҫав илем тӗнчи — ман пурнӑҫ тӗнчи
Ӑшӑмра пурнать, чӗрере тапать
Савӑнӑҫ тӗнчи — халӑхӑм тӗнчи
Чӑваша ҫӗклет, чӑвашла ташлать.

Хурӑнсур Ҫармӑс— Шупашкар, 1993 ҫ.

Э П НИХҪАН ТА ПУРНӐҪА СУЙМ АН
1995 ҫулхи ҫурла уйӑхӗн 1-мӗш кунӗнче
пуҫран тухса ӳкнӗ сӑнлав тӗпренчӗкӗсем:
Килмерӗн ман пата эс шухлӑн
Сӑнна кӑна сӗнсе пит хурлӑн...
Илмерӗн ман патран эс пурлӑх
Хӑвна кӑна шанса пит ыррӑн.

Урам урлӑ каҫма сурпан та ҫитӗ...
Уртсан ӑна уттӑм ҫине — хӑватӑм ҫитӗ.

Умра курас пулсан ҫула —
Ҫатма тӗпне икерчӗпе ҫулла.
***
Чечек пулса ӑша эс кӗреймерӗн,
М ӗншӗн тесен ҫеҫке час ҫураймарӑн.
***
Санра эп курнӑ пурнӑҫ тыткӑчне,
Санрах эп лекнӗ пурнӑҫ тыткӑнне.
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Эп нихҫан та пурнӑҫа суйман,
Ма тесессӗн, ҫӑлкуҫа сурман.

Мана та Турӑ панӑ пуль хӑват —
Вӑл пултӑр Чӑваш халӑхшӗн сӑвап.

Тур умӗнче пӗр юрату пур, теҫҫӗ.
Пур юратура Тур пур-ши, теҫҫӗ.

Кащни ҫыннӑн хӑйӗн шыв сикки —
Авӑрта путман ӗмӗр сакки.
***
Умра курсассӑн пӗҫ хушши —
Тупӑнмаллах пурнӑҫ ушши.

Утса кайсассӑн унталла —
Хуйса ан кил эс кунталла.
***
Пит юратсан та ун чунне,
Наркӑмӑшпа ан хӑрт юнне.
***
Паян пулни — санран кулни,
Ёнер пулни — санран юлни.
***
Ватлӑхра пӗлсен туйӑма,
Ан шутла нихҫан пуйма.
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***
Юрату шырарӑм тӗнчере,
Тупрӑм хам килтех чун-кёнчеле.

Ҫӗр каҫсан, хӗвел тухса анать,
Ҫӗркаҫхи, канли, асра юлать.

Юрату вӑл — вӗҫсӗр-вӗҫлӗ ту,
Ывӑнмасӑр, савӑккӑн чупту.

Сан куҫна эп уҫтартӑм, чуптартӑм,
Сан пуҫна эп хупларӑм, турларӑм —
Санпала эп пуҫлашрӑм.

Ӑҫта вӑл, тӗнче?
Сан куҫун тӗпӗнче.

Эс — чӑнах-щ и эсех?
Саншӑн ҫырӑп эссе.

Эс пӑлхатрӑн чуна
Йӑлл ҫиҫейнӗн куҫпа,
Пыллатасшӑн мулна
Хӑватлатнӑ пуҫпа.
КУҪӖН ЧЕ-П У ҪӖН ЧЕ...
Урине сырнӑ чухне,
Урине салтнӑ чухне
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Ан манса кай кантрин тӗп вӗҫне,
Тӗп вӗҫне, тёп вӗҫне...
Ан манса кай савнин пӗҫ кӑкне...

Хурӑнсур Ҫармӑс, 1995, юпа, 19.
«ВӐРЛАНӐЮРАТУ» ПОВЕҪРЕН
ӐШ ӐТСЕМ Я Ш ЧУНӐМА
Эпӗ саншӑн, эсӗ маншӑн
Ҫуралман-ши тӗнчене?
Эсӗ маншӑн, эпӗ саншӑн
Ҫунтарман-ши чӗрене?
Вӑрансам-ха, асамлан-ха,
Ҫывхарсам ман патӑма.
Вӑтанмасӑр ытала-ха,
Ӑшӑтсам яш чунӑма.
Вут чӗремӗр сыввӑн таптӑр
Хӗрнӗ ӳт ытамӗнче.
Юн вӗретӗр, канлӗх сиктӗр
Юрату хуранӗнче.
Ч У Н -Ч Ӗ РЕ АСАПЛАНӐВӖ
Анне мана, асапланса, ма ҫуратрӑн-ши?
Атте мана, хавасланса, ма юратрӑн-ши?
Качча парса, анне мана ма ҫухатрӑн-ши?
Арҫын пулса, атте мана ма ҫӑлмарӑн-ши?
Мӑшӑр пулса, савни сана упраймарӑм-ҫке,
Мӑйӑр катса, cap тӗшшине параймарӑм-ҫке.
Сарӑм пирки, чунӑм санран уйрӑлмарӗ-ҫке,
Арӑм пулсах, сан ятупа пурӑнатӑп-ҫке.
Ш ӑпчӑк пулса, сад пахчине вӗҫсе килӗн-ши?
Ш анчӑк парса, пуҫ тӑрринче юр юрлайӑн-ши?
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Чуччу ҫинче, пӗрле ларса ярӑнайӑн-ш и?
Чӑп чуптуса, ытакласа ӑшӑтайӑн-ши?
ТУСЛӐХ К ӖП ЕРӖ
Сана курсан, чуна пытартӑм
Куҫпа пӑхсан — куҫа тартса.
Телей сунсах ӑщра ӑсатрӑм
Малашлӑх ҫулӗ кӑтартса.
Кӑвар чӗрем ҫӑмхи саланчӗ,
Ҫиппийӗ вӗҫрӗ сан енне,
Чӗрӳ кӑкне явса вӑл илчӗ,
Хывайрӗ туслӑх кӗперне.
Ӑша кӗрсе мана вӑратрӑн
Лексе ӑш туйӑм читлӗхне.
Савни ытамӑнчен вӑрларӑн,
Пытартӑн канӑҫ хӳглӗхне.
Чечекленсе ҫеҫке эп ҫуртӑм,
Улма пулса пылак тутлантӑм.
Кӗпер ҫинчи хӑватлӑ туртӑм
Чӗре вӑййи тесе шутларӑм.

Шупашкар, 1996, ҫу.

ЭЛ ӖКЬЕН - ВӐРНАРЬЕН-ТӐВАНЬЕН
Вӑрнар районӗнчи Кивьял Хапӑсра ҫуралнӑ Николай Маркелович Андреев композитор юрра хывнӑ.
Сӗм вӑрманӑн, ват вӑрманӑн уҫланки
Варринче пурнатпӑр эпӗр, чӑвашсем.
Тыр кӑрманӗн, мӑн кӑрманӗн хуплашки
Айӗнче хунатпӑр йышлӑн, кӳршӗсем.
Элӗкьен-Вӑрнарьен-Чӑвашьен.
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Сурпан ҫыхнӑ Сурӑм лӑпкӑн хумханса
Ҫавалпа вылять ӑш пӗрхӗм сирпӗтсе.
Тӳпере ҫич тӗслӗн, уҫҫӑн йӑлкӑшса
Карӑнать кӗпер хушша, чуна хӗртсе.
Элӗкьен-Вӑрнарьен-туслӑх ен.
Пуян ҫӗрӗн тарӑн ҫӑллӑ куҫӗсем
Чӑл пӑхаҫҫӗ Тенипе Кӳлхӗрринчен.
Ҫыхӑнаҫҫӗ кӳлӗсен тымарӗсем,
Вӑй илеҫҫӗ ҫул уҫса ҫӗр айӗнчен.
Элӗкьен-Вӑрнарьен-ӗҫчен ен.
Элӗк енӗ — Чӑваш ҫӗрӗн ҫӳл тӳпи.
Ҫывхарать унтан тӑссан тӑван алли.
Вӑрнар енӗ — Чӑваш ҫӗрӗн кӑвапи.
Элӗксемшӗн те вӑл пурӑнӑҫ апи.
Элӗкьен-Вӑрнарьен-пӗрлӗх ен.
Хӗвел хывнӑ асамат кӗперӗн айӗнче.
Ҫӗр-аннен тымарӗн хӗрӳ юн вылявӗнче
Юрату ҫунат сарать те туслӑх туптанать,
Элӗкпе Вӑрнар пӗр ҫеммӗн юрӑ шӑратать.
Элӗкьен-Вӑрнарьен-тӑван ен.

Шупашкар, 1997, ака, 5.
ЭС, Й Ӗ П РЕҪ ӖМ
Эс, Йӗпреҫӗм, ман тӗрекӗм,
Халӑхри вӑйпа тӗртен
Ёҫ тесен, юлхав пулманшӑн
Савӑнса лӑпкан пуҫран.
Эс, Йӗпреҫӗм, ман сиплевҫӗм,
Чӗрери таппа чӗртен
Ёҫ, тесе вӑрман симпылӗн
Черккине сӗнсе чунтан.
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Эс, Йӗпреҫӗм, ман савниҫӗм,
Илемри вӑййа хӗртен
Вӗҫтерсе сӑнар асамӗн
Тыткӑнне илсе кӗртен.
Эс, Йӗпреҫӗм, ман ҫемьеҫӗм,
Ӑрури йыша хушан
Вӑй парса ача хӗвелӗн
Ҫуттинче пире усран.

Шупашкар, 1997, ҫӗртме, 5.
ТӐВАН ЯЛӐМ ХУРӐНСУР
Пилӗк юплӗ ҫырма пуҫӗ варринче
Эп ҫуралнӑ ҫӑлкуҫ шывӗ сассипе.
Пиллӗх илнӗ тӑван халӑх хушшинче,
Ӳснӗ ялӑн пыллӑ-ҫуллӑ тутипе.
Хурӑнсур, Хурӑнсур, Хурӑнсур,
Эсӗ — манӑн ҫуралнӑ ҫӗршыв.
Пӗрлешсессӗн вак хуҫалӑх чӑмӑра,
Ҫирӗпленнӗ те вӑйланнӑ ушкӑнра.
Чапай ячӗллӗ колхозшӑн хамӑра
Хӗрхенмесӗрех тар тӑкнӑ вырмара.
Хурӑнсур, Хурӑнсур, Хурӑнсур,
Эсӗ — манӑн ҫӗнелнӗ ҫӗршыв.
Вӑрманта та, авӑнра та авӑнман,
Чапай ячӗ пулнӑ пирӗншӗн ялав.
Тӑш м аната, никам ата парӑнман,
Алӑран вӗҫертмӗпӗр ӑна нихҫан.
Хурӑнсур, Хурӑнсур, Хурӑнсур,
Эсӗ — манӑн мухтавлӑ ҫӗршыв.
Хӗр куллиллӗ, яш вӑййиллӗ ялӑма
Ытамран вӗҫертмӗп шуҫӑм киличчен.
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Чун-чӗре шӑратнӑ вӑйлӑ туйӑма
Сыхласа усратӑп ӗмӗр виличчен.
Хурӑнсур, Хурӑнсур, Хурӑнсур,
Эсӗ — манӑн юратнӑ ҫӗршыв.

Хурӑнсур Ҫармӑс, 1997, ҫурла.
ҪУТ МАЛАШЛӐ ТӐВАНСЕМ
Харӑс ӗҫе пуҫлатпӑр та
Хастарланса тарлатпӑр, тарлатпӑр.
Хавас уяв тӑватпӑр та
Ытакланса юрлатпӑр, юрлатпӑр.
Эпир кам, эпир кам?
Хурнсур Ҫармӑс каччисем, каччисем —
Никам ҫӗнмен паттӑрсем, патгӑрсем.
Харӑс вӑййа тухатпӑр та
Акӑш карти ҫавратпӑр, ҫавратпӑр,
Ҫӑлтӑрсемпе вылятпӑр та
Шурӑмпуҫпе ташлатпӑр, ташлатпӑр.
Эпир кам, эпир кам?
Хурнсур Ҫармӑс пикисем, пикисем —
Никам тытман акӑшсем, акӑшсем.
Харӑс утса каятпӑр та
Пурнӑҫ ҫулӗ хыватпӑр, хыватпӑр.
Савса ача тӑватпӑр та
Ял-йышӑмпа хунатпӑр, хунатпӑр.
Эпир кам, эпир кам?
Хурнсур Ҫармӑс ҫемйисем, ҫемйисем —
Ҫут малашлӑ чӑвашсем, чӑвашсем.

Хурӑнсур Ҫармӑс, 1998, кӑрлач, 17.
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ҪӖН Ӗ ҪУЛА ТУПРӐМ ӐР
Уйрӑлса мӑн колхозран
Юлташлӑха куҫрӑмӑр.
Ушкӑнпа мӗнпур вӑйран
Ӑмӑртӑва тухрӑмӑр.
А й-яй-яй, ай-яй-яй, ӑмӑртӑва тухрӑмӑр.
Тар тӑкса хамӑр уйра
Пуянлӑха пухрӑмӑр.
Кӗркунне ҫитсен туйра
Хӗрӳ ташша ятӑмӑр.
Тӑпӑр-тӑпӑр-тӑпӑртӑк, хӗрӳ ташша ятӑмӑр.
Уйрӑлса тӗп ҫемьерен
Нимепе пӳрт лартрӑмӑр.
Ҫамрӑксен урамӗнче
Ҫӗнӗ ҫула тупрӑмӑр.
А й-яй-яй, ай-яй-яй, ҫӗнӗ ҫула тупрӑмӑр.
Э П И Р ПУЛТАРАТПӐР
Анаталла, тӑвалла
Халӑх утать уялла.
— Эпир мар-ши ҫав халӑх?
— Эпир, эпир — ӗҫхалӑх.
Ӳстеретпӗр тыррине,
Кӗтсе унӑн ыррине.
Ш ӑваратпӑр купӑста
Ташласа хут купӑспа.
Хӗрететпӗр панулми,
Кӑларатпӑр ҫӗрулми,
Улӑхатпӑр уҫлӑха
Хӑмлапа хӑват хушса.
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Анаталла, тӑвалла
Халӑх утать ялалла.
— Эпир мар-ши ҫав халӑх?
— Эпир, эпир — вут халӑх.
Таврӑнатпӑр килсене
Канма ҫӗнӗ пӳртсене.
Кил тавра ача кулли,
Выльӑхӗ картиш тулли.
Йӑл кулатпӑр пӗр-пӗрне
Хурӑнташ, тӑван пӗрле.
Вӑй пуҫлатпӑр каҫсенче
Тулли уйӑх ҫуттинче.

Ку сӑвӑсемпе Анатолий Никитин композитор сюита ҫырнӑ.
***
МАН П У Р АТТЕ-АННЕ
Атте-анне ялан ҫумра,
Вёсен сӑнарӗ ман умра.
Ҫемье, кил-ҫурт пулсан —
Ман пур атте-анне.
Атте-анне йӑха татман.
Вёсен тымарё ман юнра.
Хурнташ, ял-йыш пулсан —
Ман пур атте-анне.
Атте-анне пуҫа усман,
Вёсен хӑвачӗ ман вӑйра.
Чӑваш, ҫӗршыв пулсан —
Ман пур атте-анне.
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Атте-анне Турра сутман,
Вёсен ыр пиле ман ӑсра.
Тӗнче, Хёвел пулсан —
Ман пур атте-анне.

Шупашкар, 1998, кӑрлач, 18.
ТӐРӐ КУҪСЕМ
Ҫӗр-аннемӗн тӑрӑ куҫӗсем —
Ҫӑлтӑртан та ҫутӑ ҫӑлкуҫсем.
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем,
Ҫӗр-анненӗн ҫутӑ куҫӗсем.
Тӑван ялӑн чӗрӗ куҫӗсем —
Атӑлтан та тулӑх ҫӑлкуҫсем.
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем,
Тӑван ялӑн тулӑх куҫӗсем.
Чун-савнийӗн ӑшӑ куҫӗсем —
Симпылран та тутлӑ ҫӑлкуҫсем.
Ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем, ҫӑлкуҫсем,
Чун савнийӗн тӑрӑ куҫӗсем.

Шупашкар, 1998, кӑрлач, 20.
ТӐНА КӖТӖМ АВЛАНСАН
Улӑхри чечексем хушшинче
Савнине эп шырарӑм каҫчен.
П ин тӗспе алчӑрарӗ те куҫ,
Минресе аптӑрарӗ ман пуҫ.
Ирпеле тин хӑмла пахчинче
Хӗвел кулчӗ савни куҫӗнче.
Инҫетри ҫӑлтӑрсем хушшинче
Савнине эп шырарӑм ирччен.
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Йӑлтӑркка тӳпере пурпӗрех
Тупаймарӑм ҫухалнӑ хӗре.
Урама вӑл вӑййа тухсанах
Таш ш ачӗнчӗ мана, курсанах.
Ют ҫӗрти пикесем хушшинче
Савнине эп шырарӑм ҫурччен.
Чечекленчӗ, вӑранчӗ тӗнче,
Ҫав-ҫавах эп унта тӑр пӗччен.
Ял хӗрне ытамра чуптусан,
Тӑна кӗтӗм тинех — авлансан.

Шупашкар, 1998, кӑрлач, 23.
ПУРӐНАСЧӖ ТӖН ЧЕ П Ё ТИ ЧЧЕН
Ман куҫра ма ишетӗн ялан,
Киммӳне чараймасӑр васкан.
Сан куҫна ман чӑмасчӗ паян,
Кӗсменпе авӑсасчӗ вӑйран.
Кӗсменпе авӑсса кимӗре
Ярӑнасчӗ ик куҫ кӳллинче.
Ман пуҫран ма тухмастӑн нихҫан,
Мимене пӑтратса астаран.
Сан пуҫна ҫавӑрма пултарсан,
Савӑнса юр-юрласчӗ ятран.
Юрласа, чӗрене сиктерсе
Савӑнасчӗ ик чун ӑшшинче.
Ман ӑшра ма чупатӑн утпа,
Шухлӑха вӑратса, сиккипе.
Сан чунна ӑшӑтасчӗ вутпа
Вӗртерсе вучахна вӗркӗчпе.
Кӑварла пӗр-пӗрне ӑшӑтса
Пурӑнасчӗ тӗнче пӗтиччен.
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ЧУ Н УҪҪИ
Улмуҫҫи шур шупӑр айӗнче
Ҫеҫкине сарса кӑчӑк туртсан,
Чун уҫҫи тур панӑ садӗнче
Мӑшӑрне чӗнсе шӑпчӑк юрлать.
Улмуҫҫи улма сӑпасӗнче
Тутине хӗп-хӗрлӗ хӗретсен,
Чун уҫҫи тур панӑ садӗнче
Савнине чӗнсе пике юрлать.
Улмуҫҫи cap чатӑр айӗнче
Кӗпине хывса ҫара юлсан,
Чун уҫҫи тур панӑ садӗнче
Савнипе савни туйра юрлать.
ӐНТӐЛУ
Хӗвел пултӑм, ӑшшӑн пӑхрӑм
Хӗмлӗ чакӑр куҫунтан.
Уйӑх пултӑм, кӗмӗл тӑкрӑм
Ывӑҫу тулли ҫӳлтен.
Ҫӑлтӑр пултӑм, вӗҫсе антӑм
Йӑлтӑр анлӑ уҫлӑхран.
Ҫумна ларт-ха, хыт чупту-ха,
Ытамран ан яр нихҫан.

Шупашкар, 1998, пуш, 17-18.

ТӐВАН ХУРӐН
Ҫӗрпелти ватам шкул 100 ҫул тултарнӑ май
Ватӑ хурӑн, сарӑ хурӑн ҫулҫине тӑксан,
Пухӑнаттӑмӑр пӗр харӑс шавласа шкула,
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Ватӑ хурӑн, симӗс хурӑн ҫулҫине сарсан,
Саланаттамӑр пӗр харӑс шавласа унтан.
Пуян ҫӗрӗм маншӑн чи чапли,
Чи чапли — ҫуралнӑ тӑван ял.
Тӑван килӗм маншӑн чи хакли,
Чи хакли — пуҫламӑш аслӑ шкул.
Ватӑ хурӑн, тутлӑ хурӑн тав курки сӗнсен,
Савӑнаттӑмӑр ӑш-канлӗн ун шывне ӗҫсе.
Ватӑ хурӑн, ҫирӗп хурӑн хӑй ҫумне чӗнсен,
Улӑхаттӑмӑр пакша пек тӑррине вӗҫсе.
Ватӑ хурӑн, тунсӑх хурӑн куҫҫульпе йӗрсен,
Ыталатгӑмӑр сӑпайлӑн савнипе ӑна.
Ватӑ хурӑн, сиплӗ хурӑн тунсӑха сирсен,
Пухӑнаттӑмӑр хавассӑн хамӑр ушкӑна.
Ватӑ хурӑн, пулӑх хурӑн вӑррине сапсан,
Мухтанаттӑмӑр ун ешӗл вӑрманне пӑхса.
Ватӑ хурӑн, туслӑ хурӑн вӑй карти карсан,
Ҫаврӑнаттӑмӑр мӑн йышлӑн кӑмӑлпа, савса.
Ватӑ хурӑн, савӑк хурӑн ҫулҫине тӑксан,
Пухӑнатпӑр пурте харӑс шавласа шкула.
Ватӑ хурӑн, симӗс хурӑн ҫулҫине сарсан,
Саланатпӑр, такӑрлатпӑр хамӑр мӑн ҫула.
Ватӑ хурӑн, чӗрӗ хурӑн кӑтрипе сулсан,
Пит ҫӑватпӑр, ҫапӑнатпӑр сиплӗ ҫулҫипе.
Ватӑ хурӑн, ӑсчах хурӑн асӑмра юлсан,
Пурӑнатпӑр унран илнӗ тарӑн пӗлӳпе.
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Пуян ҫӗрӗм манш ӑн чи чапли,
Чи чапли — ҫуралнӑ тӑван ял.
Тӑван килӗм манш ӑн чи хакли,
Чи хакли — пуҫламӑш аслӑ шкул.

Шупашкар- Ҫерпел, 1998, ҫурла, 16

Хӗвел ташлать пуҫ ҫинче,
Ҫӑлтӑр — хӗрӗн куҫӗнче,
Куҫӗнче, куҫӗнче,
Хӗрпе каччӑ хушшинче.
Каччӑ — хӗр ытамӗнче,
Хӗрӗ — ун тыткӑнӗнче.

Шупашкар, 1998, раштав, 19.

Вӑранайман-ха. Куҫа уҫман,
Тӑрса чӳречерен пӑхман.
Выртатӑп сӗмлӗхе хирсе,
Шухӑшӑмпа ыйха сирсе.
Пӗччен эп. Пушӑ юнашар,
Ыталамасть никам вӑр-вар.
Ш ыратӑп тӗлӗк тӗнчинче —
Тӑнран кайса пӗҫ хушшине.
Вӑл уҫӑлчӗ. Ҫӑлкуҫ тапагь,
М ана та хӑй ҫумне йыхрать,
Ӑш-канлӗх туйӑмӗ сӗнет,
Утияла ҫӗклет, ҫӗклет...
Куҫа уҫатӑп та... умра —
Эс юнашар пекех ҫумра.
Хӗвел шевли вы лятьсиксе
Ш ухӑшӑма чӗрре кӗртсе.
Хурӑнсур. 1998, авӑн, 10.
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ПӖТНӖ
Кам ҫӗршӗн ҫапӑҫнӑ —
Вӑл шутсӑр «пуйнӑ...»
Пуянлӑхпа вӑл
Ҫӗр айне хӑй пулнӑ.

Хурӑнсур. 1999, пуш, 5.
ЧУН КАНӐВӖ
Ял-йышпа ытамлӑн савӑнни,
Асӑмри пуҫламӑш чун савни
Ҫавӑрса илеҫ те ҫунтарса,
Чӗрене сиплеҫ вӑй-хал парса.

Хурӑнсур, 1999, авӑн, 15.
Э П Ӗ Р - ВӐРНАРСЕМ
Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем —
Мухтав илнӗ ӗҫченсем.
Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем —
Улӑп вӑйлӗ патгӑрсем.
Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем —
Тӗнчери чиперккесем.
Камсем эпӗр?
Вӑрнарсем —
Ялан пулнӑ малтиеем.
Ялан пулӑпӑр малтах!

Вӑрнар-Шупашкар, 1999, нарӑс.
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Вӑрнар ҫӗрӗ — Чӑваш ҫӗрӗ
Тӗнче ҫаврӑмӗн пӗр ҫӗрӗ.
Туслӑхра туптаннӑ пӗрлӗх
Ҫӗнтерсе вӑй илӗ ӗмӗрлӗх.
Хулара, ялта, ютра
Вӑрнарсем ялан вутра,
Пӗр-пӗрне хулран тытса
Пурӑнаҫҫӗ юратса.

Шупашкар, 1997, кӑрлач, 21.
ЯЛ АЧИ, ЭС ПУЛ ЯЛ АЧИЕХ
Чӑвашьенӑн Вӑрнар тӑрӑхӗнчи Хурӑнсур Ҫармӑс ялӗ
320 ҫул тултарнӑ тӗле
Ӗмӗрех тапать ялти ҫӑлкуҫ.
М анмасан яла — пулан ҫулпуҫ.
Пуҫу пур тӑк — ҫулӗ те уҫах,
Ял хапхийӗ саншӑн яр-уҫах.

Шупашкар, 1999, ҫӗртме.
ВӐРНАРЛА
Ҫын пулас тесен вӑр-Вӑрнарта —
Халӑха малтан асӑнмалла,
Тин пуҫ кунтӑкне шалт! уҫмалла:
Михиванч пек тырӑ вырмалла,
Витданилча паллӑ тумалла,
Емельянов пек сысна самӑртмалла,
Купчиковла кӗнеке вуламалла,
Малова малах чуптармалла,
Тянгова илем сартармалла,
Волкова шкултах мухтамалла,
Ваҫроманова аках тутармалла,
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Михваҫа сӑввах ҫыртармалла,
Павлова ятран асӑнмалла,
Валнаумова асрах хӑвармалла,
Ивановсенне сумне хӑпартмалла,
Кузьмина куҫ пек сыхламалла,
Кушкова кушак пек пӑхмалла,
Илле Павӑлча турлах пуҫҫапмалла.

Вӑрнар. 1997, ака, 24, Шупашкар. 1998, нӳк, 13.
ЭЛ КЕР Ҫ Ӗ РШ Ы В Ӗ
Элкер тесен, чӑваш ҫыннийӗ
Сӑнанӑ анлӑ тӳпене
Йӑлкӑшакан ҫӑлгӑр ҫутийӗ
Парать тесе мӑн телейне.
Элкер тесен, Упа кассийӗ
Татах мӑнаҫлӑн курӑнать,
Ҫуратнӑ шӑпчӑкӗн сассийӗ
Ялта паян та пурӑнать.
Элкер тесен, Илем картийё
Ытла та анлӑн сарӑлать
Чӑваш сӑмахӗн чӗр хуртийӗ
Пулса чечек пек ҫурӑлать.
Элкер тесен, кӗрлет хӑватлӑн
Поэт хайланӑ "Самана",
"Вӑл вилӗмсӗр" юлать сӑваплӑн
Килсен ҫӗн шуҫӑм таврана.
Элкер тесен, кунҫул чуппийӗ
Хӗн-хурлӑ пулнӑ, мӗн тӑван.
Паян Чакка пурнӑҫ хуҫийӗ,
Сӑнарлӑх паттӑрӗ — тӑван.
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Элкер тесен, вун ик ял уйё
Пуян та кӑмӑллӑ кӗтес.
Янрать Ҫемен мучин уявё,
Ӑмӑртмалла туртар йётес.
Шупашкар, 1999 ҫулхи ҫу, 27.
Й Ӗ П РЕ Ҫ ТЕЛЕЙ Ӗ
Йӗпреҫ вӑрманӗ, эс сип-симӗс, анлӑ,
Хӗвеллӗ тухӑҫран инҫет анат таран.
Тӗнче кӑрманӗ, эс пуян, ытамлӑ,
Хӗрӳллӗ пурнӑҫпа ҫиҫсе тӑран.
Йӗпреҫ кӗтесӗ, эс ытла асамлӑ,
Чӑваш йӑхне авалтанпа упран.
Тӗнче картийӗ ӑшӗнчи ҫӗр халӑх
Ҫемйи йышне вӑйлантарса пыран.
Йӗпреҫ ҫӗршывӗ, эс вутра та ҫуннӑ
Тӑшман килсен ҫӗн пурнӑҫа ватма.
Тӗнче хӑвачӗ пулнӑ иккен санӑн
Хура эш кер ҫулне пӳлсе лартма.
Йӗпреҫ кӗтесӗ, эсӗ — ман тӑванлӑх,
Епле манайӑн сиплӗ ҫӑлкуҫа.
Тӗнче картинӗ — хурӑнлӑх, юманлӑх,
Сӑнарлӑн, паттӑр курӑнан куҫа.
Йӗпреҫ ҫыннийӗ, эсӗ ҫил-ҫунатлӑ,
Чапна кӑтартрӑн вӑрҫӑра, ӗҫре.
Тӗнче юррийӗ шӑратан уҫ саслӑн,
Ытакланса ларса кӗрекере.
Йӗпреҫ телейӗ, эс — манра, санра та,
Ҫӗнсе туптаннӑ ҫутӑ ӑраскал.
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Тӗнче паллийӗ илнӗ ҫич ютра та,
Кӗрешӳре нихҫан чакман вӑй-хал.

Шупашкар, 2001 ҫулхи пуш уйӑхӗн 20-мӗшӗ.
«ВӖҪЕВ» ПОВЕҪРЕН
МАН Ю РЛАС КИЛЕТ
Иксӗмӗр утсассӑн алӑран тытса,
Хушӑнать вӑй-халӑм, чунӑм ҫӗкленет,
Ҫулӑмӑр тап-такӑр уҫӑлса пырсан,
Сарӑлать ҫунатӑм — ман вӗҫес килет.
Иксӗмӗр тытсассӑн харӑс пӗр тӗллев,
Ҫуралать мӑн шанӑҫ, ӗмӗтлӗн вӗҫет.
Ӑнӑҫлӑн вӑл пирӗн пурнӑҫа кӗрсен,
Ҫӗнелет чӗреҫӗм — ман юрлас килет.
Иксӗмӗр тухсассӑн ташӑ варрине,
Вӑранать яш туйӑм, кӗлеткем хӗрет.
Чӗресем уҫсассӑн канлӗх каррине,
Ман ҫурхи чечек пек ҫурӑлас килет.
Иксӗмӗр кӗрсессӗн юрату садне,
Савӑнать саркайак, сарӑлать илем.
Улмине ҫисессӗн санӑнне, манне,
Уҫӑлать ҫан-ҫурӑм — ман юрлас килет.

Шупашкар, 2001 ҫул, кӑрлач, 30.
Ы Р ЯТ ЮЛАТЬ
Л апка-лапка юр ҫӑвать,
Пирӗн хыҫран йӗр юлать,
Йӗр юлать те ҫул пулать,
Ҫулпа ҫамрӑклӑх чупать.
Ҫамрӑклӑх темскер шырать,
Ш ыравра вӑййатухать,
Вӑйӑра ташлать, кулать,
Савӑнать, ӗҫрен юлмасть...
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Ёҫӗпе чапа тухать,
Мул пухса пӳрт-ҫурт лартать,
Туй туса телей тупать,
Телейре хунав ярать.
Л апка-лапка юр ҫӑвать,
Утнӑ хыҫҫӑн мӗн юлать?
Такӑрланӑ ҫул юлать,
Халӑхра ыр ят юлать.

Шупашкар, 2001 ҫул, нарӑс, 13.
МӐН КӖРЕКЕРЕ
М ана, паллах, Чӑваш ӑн мӑн кӗрекине ятарласа никам та
чӗнмест. Ҫапах та эпӗ этемӗн чыс-хисеп йӗрки-ш айне пӑхсапӑхӑнсах, хамӑн чӑрсӑрлӑх хӑватне ирӗке ярса, унта лекме кӑмӑл
тӑватӑп. Миҫе ҫул ӗнтӗ ҫапла. Иртнӗ кӗркунне те хаваспах
пытӑм аслӑ кермене — Трактор тӑвакансен культура вучахӗ
текен чаплӑ ҫурта.
Вӑхӑт ҫемми ҫӗнелсе вӑйлансах пынине ҫывӑх ҫынсемпе
калаҫнинченех туятӑп. Ҫӗр ахальтен ҫаврӑнмасть, ҫӗр пӑхмасӑрах пулӑх пулмасть. Аслӑ кӗрекен чап тӗпелне мухтав ятне
илтекенсем, кӑкӑрӗсене паттӑрлӑх йӑлтӑрккипе витекенсем,
парне шучӗпе трактор илекенсемпе укҫа енчӗкне шӑнкӑртаттаракансем чӑннипех ял хуҫалӑхӗн, ҫӑкӑр-тӑвар хатӗрлевҫин чӑнчӑн паттӑрӗсем, хисеплӗ ыр ята ҫӗнсе илнисем килнӗ. Вӗсем
кашни кӗрекере улшӑнса, йышланса, хӑватлансах пыраҫҫӗ. Халӗ
те, акӑ, тӗнче хӑпартланӑвӗнче-кӗрлевӗнче чӑваш хӑмли, Патӑрьелсен "М алалла" хуҫалӑхӗн чӑваш хресченӗ-пуҫлӑхӗ
хӑватлӑн уҫлӑха сирпӗнсе тухни, вун-вун, ҫӗр-ҫӗр паттӑр ӗҫре
ӑсталӑх кӑтартни, вӑл шутра хамӑн ентеш ӗмсем, вӑрнарсем
малтанхи чапне ҫӗнетсе пыни чунӑма пӗр алтӑр сӑра ӗҫнӗ хыҫҫӑнхи пекех хаваслантарчӗ.
Ёмӗрӗпех Чӑвашра, Раҫҫейре, тӗнчере мухтавлӑ ырӑ ячӗпе
янранӑ Вӑрнарсем паян та хӑйсен хӑватне вӑйлатмашкӑн кӑвайтне
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чӗртсех тӑраҫҫӗ, вутгине хурсах пыраҫҫӗ-мӗн. Ҫӗрпелсен «Янгорчино» хуҫалӑх тилхепине ҫирӗппӗн ты тса пы ракан ӑслӑ
пуҫлӑх Геннадий Василеьвич Ром анов Республика ертӳҫин
аллинчен чаплӑ та хаклӑ икӗ парне илнине курсан хамӑн та
ентеш лӗх м ӑнаҫлӑхӗ ҫӗкленчӗ. Ч ӑваш ӑн анлӑ кӗр сӑринче
тӑван ҫӗрш ыв хуҫи хисеплӗ хӑнасенчен кама та пулин тӳрех
тулли курка ты ттарнине ку таранччен те курм анччӗ-ха.
Ҫ ӗрпелсем пе Тукайсен ҫӗр улми те пуринчен шултрарах та
кӗрпеклӗрех, нухрат енчӗкӗ те никам ран илӗртӳллӗрех те
туллирех иккен.
Тепӗр кунне ирех мӑшӑрӑмпа Шупашкартан тӑван вырӑна
ҫитрӗмӗр. Ҫӗрпелти сӗт-ҫу ферминче хӗвеллӗ савӑнӑҫ кунӗ
пуҫланчӗ. Ҫӗнӗ вите туса пӗтернӗ ятпа эртелпе, район ертӳҫисемпе, хӑнасемпе пӗрле хаваслӑ калаҫу пулчӗ. Каллех парнесем... Матгур, ӑнтараҫҫӗ паттӑрсем!
Аталану, ҫӗнелӳ — куҫ умӗнчех. Ҫӑкӑр та, аш -какай та,
пур апат-ҫимӗҫ те ӗҫчен ҫын, халӑх алли-ӑсӗпе сӗтел ҫийне
пуянлатать, пирӗн хырӑма тӑрантарать.
Ҫав хӑвата, пуянлӑха пӗр ҫӗре пухма, чӑмӑртама, чи вырӑнлӑ
ҫӗре вырнаҫтарма хресчене, ӗҫ ҫыннине пуйтарма пултаракан
ертӳҫӗсемсӗр-ӑслайсемсӗр тем тесен те халӑх хӑй тӗллӗн пур
пӗрех ытларх малалла каяйман, пуяйман, телей курайман
пулӗччӗ. Кӗтӳ' те ӑслайҫӑ кӗтӳҫӗсӗр хырӑм тӑрантараймасть.
Шӑхлич сасси те, пушӑ шартлатни те пурнӑҫ кӗввине пур енлӗ
илемлетсе, хӑватлантарса тытса пырать. Вӑрнар ен ертӳҫисем
ҫинчен вара эпӗ Ш упашкарта, Чӑваш ҫӗршывӗн кӗрекинче,
мухтав юррине итленӗ май ҫак сӑмах шӑрҫисене пӗчӗккӗнпӗчӗккӗн пуҫра пуҫтарса лартӑм. «Хаклӑ тӑвансем-ха эпӗр,
Вӑрнарсем, ӗҫре чапа тухнӑ паттӑрсем-ха эпӗр, ентешсем», —
тесе мухтантӑм.
Вӑрнара ҫӗкленӗ Коротков
Кульцавсен хастарлӑ вӑйӗпе.
Вӑрманкас хресченӗ те Петров
Шит юл ман унран ял ӗҫӗпе.
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Валерьянов, К ош кин, Воробьев
Чаплантарнӑ Нурӑс тӑрӑхне.
Алӑ тытнӑ вӗсене Хрущев
Мухтаса хастар чӑваш йӑхне.
Ҫӗрпелти Романовсен алли
Ҫӑмӑл пулчӗ пуйтарма яла.
Паян кун та ҫӗнтерӳ палли
Вӗсенчех хӗрсе ҫиҫет йӑл-ял.
Тулӑх пурнӑҫ тупрӗ-ҫке Хирпуҫ
Тилхепе парсассӑн Ильина.
Турӑ пӳрнӗ ҫулӑмлӑ ҫул пуҫ
Хисеплет, ырлать ялти ҫынна.
Явӑшсем те — Уйкаспа М ӑнни —
Петрова, Ҫӗнялӑн улӑпне,
Асӑнаҫҫӗ ырӑпа кӑна
Ҫӗклесе ял пуҫлӑхӗн ятне.
Федоров Мӑн Явӑш хутлӑхне
Хунатать Ульянов ячӗпе,
Вӑкӑрла хирет мӑйракипе,
Усала тӗплет хӑвачӗпе.
Карӑл Маркӑс ячӗллӗ колхоз
Афанасьев сумӗпе пуян.
Иванов та халӗ Ҫавалкас
Таврашне ҫӗклет ҫӳле паян.
«Самолет» штурвалӗ те итлет
«Нива» хыҫҫӑн утлӑ Ю ркина,
«Броневик» вӑйне хушас килет
Аллине тытсан ун «Правдӑна».
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Яланах пӗрремӗш пулнӑскер
Партире те, шаннӑ ҫӗр ӗҫре
Ӑнтарать Борисов, шухӑскер,
«Академик» та, директор та — пӗрлех.
Ялхуҫалӑх гвардийӗн чысне
Ҫухатмасть «Гвардеецри» хуҫа,
Ятшӑн-чапшӑн каҫӑртмасть пуҫне,
Тимофеевшӑн — ҫӗн ҫул уҫах.
Рыбаковӑн вӑйлӑ «юн таппи»,
Сарӑлать Ефимовӑн «Санар»,
Услапа Орлове те малти
Ретшӗнех сапать-ха шӗл-кӑвар.
Йӑлӑхсассӑн кӑлпасси ҫисе
Ав тухать уя тепӗр хуҫа.
Хуса ҫит Семенова вӗҫсе,
Каҫӑртать кӑна ӑслӑ пуҫа.
Пулӑшу та кирлӗ-мӗн пире,
Минретсессӗн дуст шӑрши пуҫа.
Сирчӗ Етӗрне ачи «чире» —
Улатимӗр Свешников ӑсчах.
Иванов, Даниловпа Кушков,
Емельянов, Купчиков, Наумов
Пуҫлӑх лавӗн ларкӑчӗ ҫине
Кашниех хӑварнӑ хӑй ятне.
Ивановсемпе пуянтавраш,
Кинатийӗсем — ватти-вӗтти,
Воля, Микулай, Давыд вӑш-ваш
Ҫыхнӑ халӑхпа пурнӑҫ кӗлти.
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Кузьминсем те пур-ха Вӑрнарта,
Ҫармӑсра та шур Шупашкарта,
Пуҫ усмаҫҫӗ пӗртте, вӑрт-вартах,
Шӑхӑрса пыраҫҫӗ-ха малтах.
Каш ни ял ӗҫ паттӑрпе пуян,
Вӑрнартатата вӗсем мӗн чул...
Савӑнаҫҫӗ уявра паян
Ӑша ырӑ кӑмӑл тулнӑ чух.
2001 ҫулхи юпа уйӑхӗн 10-мӗшӗнче Ш упашкарта трактор
тӑвакансен культура керменӗнче ялхуҫалӑх ӗҫченӗсен республикӑри уявӗнче ҫырнӑ, хыҫҫӑнах Богдан Хмельницкий урамӗнчи «Нива» кафере вӑрнарсен кӗрекинче вуласа панӑ. Каярахпа вӑл чӑваш халӑх хаҫатӗнче пичетленнӗ.
чӑваш халӑх хаҫачӗ

ХЫПАР
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УЧРЕДИТЕЛЬ “ХЫПАР” ИЗДАТЕЛЬСТВО ҪУРЧӖ"
РЕСПУБЛИКА ПАТШАЛӐХ УНИТАРЛӐ ПРЕДПРИЯТИЙ^

ХУРӐНСУРСЕН ЧУН Т У П РИ Й Ӗ
Тӗнче тытӑмӗн улшӑнӑвӗнче пирӗн Хурӑнсур ялӗ те ҫӗнелсех
пырать. Эпӗ астунӑ вӑхӑтри ҫеремлӗ аслӑ урамсене халӗ асфальт
сарнӑ ҫулсем якатса ҫутатрӗҫ, хура е ҫӗр пӳртсем, улӑм витнӗ
ытти ҫурт-йӗр вырӑнне капмар кирпӗч ҫуртсем ӳсе-ӳсе ларчӗҫ,
чӑвашӑн аваллӑхран ҫӗнелсе пыракан тумтирӗ вырӑнне ял ҫынни
те ӳт-тирӗ ҫине ют патшалӑхсен ҫаптаркӑллӑ тумне ҫакса-уртса
ячӗ, чӗлхийӗ те унӑн сисӗмлех вырӑсланса пырать, йӑли-йӗрки
те ҫӗнелет...
Совет саманинче шухӑшласа кӑларнӑ йӑла-йӗркепе ӳснӗскерсем эпир, паллах, авалхи тӗн-тӗшмӗшлӗхе сивлесе, хамӑрӑн чун
ҫывӑхне яма пӗлменскерсем, ӑна-кӑна ӑнлансах ҫитереймен. Пире
чиркӳре шыва кӗртнӗ пулин те пачӑшкӑ тутантарса пӑхтарнӑ
"турӑ юнӗ" пирӗн юн ҫумне хутшӑнайман, чун-чӗрери асамлӑха
вӑратайман. Пирӗншӗн вӑл кулӑ вырӑнне ҫеҫ пулса юлнӑ.
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Виҫӗ ӗмӗр ытларах каялла пирӗн хурӑнсурсемпе ҫӗрпелсем
те, хӑйсене пусахласа Христос тӗнне кӗртсен, ҫӗнӗ Чиркӗве
пӑхӑнма, ҫӗнӗ Турра пуҫ ҫапма пуҫланӑ, 1895 ҫулта Петӗрпе
Павӑл апостолсен ячӗпе икӗ ял чиркӗвне уҫсан тӑван вырӑнтах
венчете тӑнӑ, ача шыва кӗртнӗ, асӑнса виле ӑсатнӑ.
Иртнӗ хаяр вӑрҫӑ тухиччен виҫӗ ҫул малтан Антихрист
Аслатийӗ пирӗн чиркӗвӗн хӗресӗпе чанне те ҫапса аркатнӑ, унӑн
Хӑватлӑхне ҫунтарнӑ. Пире, шкул ачисене, пушӑ чиркӗве пӗчӗк
калибрлӑ винтовкӑран тӗл пеме вӗренмешкӗн илсе каятчӗҫ.
Чунсӑрсем тустарнӑ кӗлӗ ҫуртӗнче темле, пӑшалтан та хӑраман
вӑй явӑннӑн туйӑнатчӗ, ҫан-ҫурӑма силлесе илетчӗ. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн чиркӗвӗн икӗ шӗвӗр тӑррине те пӑсса ахаль ҫурт майлӑ
турӗҫ те, унта вара нумай ҫул хушши ача сасси янӑрарӗ —
вӑтам шкулӑн чул ҫуртне лартичченех. Чиркӳрен тунӑ икӗ хутлӑ
йывӑҫ ҫурчӗ сыхланса юлнӑ-ха, вӗренме килекен ют ял ачисем
те пӗр хушӑ пурӑнчӗҫ унта. Вӑл ӗлӗк мӗнле сӑваплӑ ҫурт пулнине ҫамрӑксенчен пурте пӗлмеҫҫӗ те пуль, "кивӗ шкул" тесе
иртсе каяҫҫӗ ун ҫумӗнчен.
Ҫӗрпелпе Хурӑнсур вара ҫав чиркӗве тунӑранпах кӑваписене пӗр ҫума ҫыпӑҫтарнӑ, пурнӑҫне пӗр шухӑш-туйӑмпа ҫыхӑнтарнӑ. Вӗсем, хуҫалӑхсене пӗрлештерсе, вун-вун ҫул пӗрле вӑй
хучӗҫ, "Янгорчино" колхоз ячӗпе пӗтӗм ҫӗршывӗпе чапа тухрӗҫ.
Икӗ ялӑн халӑхӗ тӑванланса, хурӑнташланса кайнӑ ӗнтӗ.
Ялӗсем те ҫӗнӗ урампа ҫыхӑннӑ. Хуҫалӑхсем ҫеҫ уйрӑммӑн, ҫирӗп
утӑмсемпе малаллах утаҫҫӗ, республикӑра ҫулсерен малти вырӑнсене йышӑнаҫҫӗ.
Чӑваш халӑхӗн ӗҫченлӗхӗпе культура кӗтесӗсенчен пӗри
ӗнтӗ вӑл — Ҫӗрпелпе Хурӑнсур ҫӗрӗ. Тахҫан Илья Николаевич
Ульянов уҫнӑ шкул ачисем — наци пуласлӑхӗн чечекӗсем —
паянхи ӑслӑлӑх, ӗҫлӗлӗх шкулне ҫӗнетсе сарма пулӑшнӑ. Ҫав
чечек варринчен шӑтса ӳснӗ ҫеҫкесем ҫирӗм пӗрремӗш ӗмӗре
хӑйсен вӑйлӑ тымарне сарса, чи чаплӑ илемӗпе, чи техӗмлӗ
хӑвачӗпе шавлӑн, хастаррӑн кӗчӗҫ, кӳршӗсене те, хӑнасене те
ыр кӑмӑллӑх ҫӗкленӗвӗпе тӗлӗнтерчӗҫ.
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Вёсен паттӑрлӑх курӑмлӑхне, Чӑвашра чи малтан уҫнӑ,
халӗ те ӗҫлекен "Ял Третьяковкине", Асӑну-Савӑну паркне рес
публика пуҫлӑхӗсем ҫитсе пысӑк хак пачӗҫ. Администраци вырнаҫнӑ Ҫӗрпелте каллех тухтӑр ҫурчӗ — сиплев ҫурчӗ уҫӑлчӗ,
унӑн хӑйӗн "васкавлӑ пулӑшу" урхамахӗ те вӑранчӗ. Вӑтам шкула ҫӗнӗ автобус пачӗҫ. Хурӑнсурта ҫӗнӗ клуб тӑваҫҫӗ, музей
комплексне сараҫҫӗ, чиркӳлартма хатӗрленеҫҫӗ.
Ҫав кун, утӑ уйӑхӗн варринче, Ш упашкартан ҫавра ҫилле
кӗрлеттерсе килнӗ пуҫлӑхсен чупу марафонӗ Ҫӗрпел витӗр Хурӑнсур таранах тӑсӑлчӗ.
Ялӑн Тури лапамӗнчи ҫӗнӗ стадионта пуҫлӑхсем ҫитичченех спорт вӑййисем пуҫланнӑччӗ-ха. Ӗлӗкрех таврари ял Хурӑнсура та, Ҫӗрпеле те тӑванлӑх кӗрекине кашни киле пухӑннӑ
пулсан утӑ уйӑхӗн вун иккӗмӗшӗнче, халӗ район халӑхӗ Хурӑнсурӑн Ҫӗнӗ урам лапамне вӑй виҫме, туслӑн калаҫма, ҫӗнтерме
килнӗ. "Хорнзор" эртел пуҫлӑхӗ Федор Григорьевич Кузьмин
Петрав уявне пуҫласа ҫӗнӗлле ирттерчӗ. Ыр кӑмӑллӑх хӗрӳлӗхӗ,
юратӑвӗ тӗнче Хӗвелӗ айӗнче пурне те курӑнмалла иртрӗ. Кунӗпе вӑйӑ, юрӑ-ташӑ, вӑй-хал, ӗҫ-пуҫ ӑмӑртӑвӗ тыткӑнларӗ хавхаланса, хастарланса ыр кӑмӑлпа килнӗ мӗнпур ҫы нна уяв
хӗрӗвӗпе, илемӗпе ытамласа.
Чӑваш Енӗн Вӑрнар тӑрӑхӗнчи Хурӑнсурӑн та тӗнчене тӗлӗнтерсе асра хӑвармаллах хӑйӗн Ёҫлӗх, Илем Тупри пурах.
Вӑл тупра аваллӑх йӗрне-ҫулне ҫӗнетсе, хамӑр халӑхӑн ӑша-ӑса
кӗнӗ йӑли-йӗркине ҫӗклентерсе пынипе хаклӑ.

"Хыпар", 2002, ҫурла, 17.
Ҫак уява эпӗ те хамӑн ӑс-тӑн парнийӗпе ҫитрӗм, Ш упаш
картан тухиччен кӑна ҫырса пӗтернӗскерне, ентешӗмсене вуласа патӑм.
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ПЕТРАВ ПА РН И
Курман эп Христоса та, нимёнле турра
Ҫуралнӑ Ҫӗр ҫинчи этемлӗхӗн ҫури.
Асамлӑх шухӑшӗ тухмарӗ ман пуҫран,
Пулмарӑм нихӑҫан ют шухӑшӑн чури.
Ҫапах та шухӑшлав вёҫевӗнчи туя
Ҫапать те ҫамкаран, куҫа чалтах уҫать.
Пӑхатӑп та умри тӑван, пуян уя —
Ун ҫийӗн халӑхсен историйӗ куҫать.
Чӑваш та, тӗрӗкле, чунтан, тӗлӗкре мар
Пуҫ ҫапнӑ сыхлакан, ыр паракан Вӑя,
Хӗвел питтийӗнче шьтранӑ Пихампар,
Ҫӳл тӳпене пӑхса шав каҫӑртнӑ мӑя.
Телейӗ пурпӗрех анман ҫӳл тӳперен
Ӗҫ халӑхӗн хура ёнси ҫине ятран.
Киремете сӑйланӑ вырӑнта пиҫен
Кашланӑ ҫын хӑпсассӑнах, кайран.
Упранӑ-ха сӑваплӑх сыхлавне чӑваш
Шута илмесӗр хӑйӗн ӗмӗрне ялан,
Ют сывлӑш хумӗ капланса килсен йӑваш
Пулнине ҫеҫ кӑтартнӑ-ҫке кашни ялах.
Христос сӑнарӗ ҫакӑнсан ҫӳл тӳпене,
Хупланӑ Хӗвеле, пат татнӑ шухӑша.
Таҫти мурти юмахлӑ, ютӑ ҫӗн тӗне
Кӗртсе хӗрес тыттарнӑ мӗскӗн чӑваша.
Хунать чиркӳ, янрать йӗс чанӗ таврара
Ӑша варӑнтарса ҫӗн тӗнӗн кӗввине.
Ҫӗрпел те, Ҫармӑс та юл масть-ха аякра,
Сӑваплӑ ҫурт лартсах манать ак киввине.
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Мухтавлӑ пулна ӑс ҫумӗсем Христосӑн,
Ҫитекенни пулман-мӗн Петӗр-Павӑла,
Вӗсем Вӗрентекенӗн, чи хӑватлӑ Турран
Вӗрентӗвне сарса хӑпарнӑ тӑвалла.
Чап илнӗ ик апостол ячӗпе вара
Светить тӑваҫҫӗ ик ял халӑхӗн храмне.
Ҫавӑнтанпах кӗрлет уявӗ таврара
Ҫӗр ҫул ытла чӗнсе Петравӑн урамне.
Кам-кам килмен-ш и вӑрӑм ӗмӗрте кунта
Каш ни пӳрте кӗрсе хӑна-вӗрле пулма,
Кӗрекене ларсан, тухман ик-виҫ кунран,
Хуҫи хӑваламан, мыскараран кулман.
Эрне кӗрленӗ шавлӑн икӗ ял хушши,
Сӑрийӗ юхнӑ пыр ҫулпе ҫурхи шывлах,
Ҫич кун ҫухатнӑ хыҫҫӑн, хӗрӳ ӗҫ пушши
Урлтарнӑ та пуҫа — каллех хресчен сывах.
М анса хӑварнӑ ӳсӗрсен "парни" кӑна:
Ҫӗн тутӑр е пинш ак, карттус е ҫут пушмак
Упраннӑ килсенче асилтерсе ӑна
Ҫитес ҫул утӑра татах така пусма.
Ун пек пулниш ӗн ӗнтӗ кама мӗн тӑван.
Унашкалли вӑл пулнӑ пирӗн те ҫуллен,
Пӳрте те шӑнӑҫман хӑна-вӗрле, тӑван...
Ирттернӗ Куҫмичсем те Петрава хуллен.
Тӑрать-ха ҫакӑнса тимӗр пӑта ҫинче
Петӗр куккин карттусӗ хуҫине кӗтсе.
Анчах учитель ӗнтӗ Санарпуҫ енчен
Тек килеймест Улатӑр майрипе вӗҫсе.
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Пӑтийӗ кукаҫин, ав, халь те тутӑхман,
Тимӗрҫ Матвин ӑсталӑх паллине упрать.
Матвийӗ — Куҫҫасен ятне нихҫан яман,
Хӗрӳ лаҫҫийӗнче пиҫсех такан туптать.
Грексен халапӗнчи Чул-Петӗр ячӗпе
Чиркӳ ҫӗкленӗ те Римра Иисус Христос,
Халапӗ пурнӑҫа кӗрсе ларсан тӗпе,
Пурнать-ха Чӑвашра та ҫӗнелсе пырса.
Ытла та хӑватлӑ-ҫке Сӑмахӗ Петӗрсен,
Этемӗн чунӗнче вӑйпах чӗртет вучах,
Хӑйне антихристсем сивлевлӗн пӗтерсен
Те, чунран хӑпмашкӑн пӑрахмасть пачах.
Чиркӳ хупса, пула тапса, тӗне хирсе
Анмарӗ ҫӗнӗ пурнӑҫ райӗ ҫӗр ҫине.
Хӑвачӗ Аслӑ туррӑн ҫӗкленсе килсен,
Манмарӗҫ халӑхсем Сыхлавҫӑ ӑшшине.
Хӗрес ҫӗкленчӗ ҫӗнӗлле, Ҫӳл тӳпене ҫурса,
Чӑн пурнӑҫӑн хӑватлӑхне тӗнпе ҫыхса,
Вӑратрӗ чан сассийӗ анлӑ тӗнчене,
Чӗнсе Ҫутӑ Ҫурта кӗлле пыма савса.
Петӗрпе Павӑлӑн пуҫ каснӑ чиркӗвне
Чӗртесшӗн ял ертуҫӗ Кузьмин Хӗветӗр,
Ун сӑмахне Хурнсур ҫынни чикет хӗве,
Ш анса, ӑна вӑл пулӑшмашкӑн хатӗр.
Коммунистсен пушши хӑмсарнӑ ҫулсенче
Петрав уявӗ те хупланчӗ тӗтрепе.
Ак чаплӑн уҫрӗҫ халь Петравӑн чаршавне
Халӑх сӑнне йӑлкӑштарса ҫӗн тӗкӗрпе.
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Хӑна-вӗрле мӗн чухлӗ килнӗ Петрава,
Хӗвел ташлать ҫиҫсе тӗнче утравӗнче,
М ӑн йышпала пичке пӑкки уҫма аван
Ҫӗнелнӗ ялӑн Кӗреке лапамӗнче.
Сӑнар тӗнчи питех ытарлӑран-ши
Куратӑп уҫҫӑн турӑш сӑнлӑ ҫынсене.
Ҫавра сухаллӑ, кӑтра пуҫлӑ лаптӑк П ит
Кӗл тӑвакан пупран уйрӑлаймасть пёр шит.
Ҫӗр ҫине аннӑ Петӗр апостол вӗт ку?
Ю нашарри, хыткан питли, сухалӗ вӑрӑмми —
Павӑл апостол-ҫке. Епле телейлӗ кун!
Чӗр турӑш юнашар, пуҫҫап: тавах, аминь!
Ял Павӑльсем хушша хупсассӑн Павӑла,
Хӑнана эп чӗнтӗм те Петӗр ҫыравҫа.
Хирӗҫле пулмарӗ вӑл манӑн кӑмӑла,
Ҫитрӗмӗр киле Сӑмахпа чуна уҫса.
Эп хӑналасшӑн, мухтанасшӑн чӑвашла!
Анчах мӗн ку? Мӗн инкекӗ килсе ҫапнӑ?
Алӑк, нӳхреп яри уҫӑ. Пӳртре — ҫил кашлать...
Хӑварман ним вара, тӗппипех ҫаратнӑ:
Сӑра, така, яш ка хуранӗсене те,
Газ баллонне, ҫатмийӗ-чукунне те,
Ҫутӑ пралукӗпе "Ильичӑн лампине” те,
Йӑх шанчӑкӗн сӑваплӑ Турӑшне те...
Хӑна та ун-кун пӑхрӗ, пычӗ кӗтессе,
Сӑхсӑхасшӑн пулчӗ те, усрӗ аллине.
Пуш кӗтес курсассӑн, эпӗ те йӗресле
Аса илтӗм турӑшӑн Турӑ паллине.
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П ин-пин ҫын та тӑнӑ пуль ҫак кӗтессе,
Кӗл тунӑ несӗлсем, асӑннӑ вилнисене...
Хӑйӗн Вӗрентекенӗ умӗнче тесех
Петӗр апостол та чӗртесшӗн вӗсене:
"Ҫӳлти Аттемӗр, усалтан хӑтар пире.
Турра та, ҫынна та кӳрентерес марччӗ.
Ҫынна ҫука хӑваракан усал чире —
Вӑрӑ чирне — сирӗн ялтан хӑваласчӗ.
Чӑваш авалтанпах кӗрешнӗ вӑрӑпа
Хӑй пӗлнӗ пек те, саккуна та пӑхӑнса.
Чиркӳ прихучӗ палӑратчӗ ырӑпа,
Ялсем ҫумне нихҫан лартман хура юпа.
Чысне яман-ха халӑх, ӗҫӗпе пуян,
Пырать ман ҫул ҫинче вӑл Турӑпа пӗрле,
Усаллӑха сирее хастар утать паян,
Юрлать, ташлать Петрав уявӗнче хӗрсе.
Ӑнлан, турӑ чури, эс пӗртте ан кулян
Ҫара пӳртре тӑрса юлтӑн пулсан та,
Ҫыравҫӑсем, эпир. ӑс пурлӑхпе пуян,
Ӑна вӑрлаймӗҫ тем пек хапсӑнсан та.
Турӑш лартатӑп сирӗн Тур кӗтессине,
Ан тӗкӗнтӗр ӑна Иуда пек усал.
Кӗҫех чан ҫапнӑ ҫӗнӗ Чиркӗвӗн сассине
Ак итлӗпӗр халӑхпала пуҫа ухса".
Пӳртре ҫуталчӗ Турӑ кӗтесси йӑл-ял!
Йӑлтӑр ҫухалчӗ турӑ ҫыравҫи ҫумран.
Петрав юрри янратрӗ манӑн мӑнӑ ял,
Христос сӑнарӗ явӑнчӗ каллех умра.
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Ак кайрӗ кӗрлесе Праках Куҫмичӑн пӳрчӗ,
Кӗрекере лараҫҫӗ, курӑр, виҫӗ Петӗр:
Кукки, Ковскипеле Пумпур йысна кулса,
Тепӗр йысни те — Чӑрӑшкасри Хӗветӗр
Пыл сӑрине ӗҫсе параҫҫӗ тав туса.
*★*
Курман эп Христоса та, нимӗнле турра
Хурнсур йӑхне тӑсма ҫуралнӑ ар ҫури.
Курсан Христосӑн икӗ элчине, пурах
Пуль терӗм каш ни ҫыннӑнах хӑйӗн Турри.

2002 ҫулхи утӑ уйӑхӗ. Шупашкар.
Вӑрнарти "Ҫёнтерӳ ҫулӗнче" пичетленнӗ.
ТИ П ҪЫ РМ А КИМ ӐНӖ
Хӑйсем манса кайнӑ вӑхӑтранпах Ҫавал тӑрӑхӗнче пурӑнакан чӑваш арӗсем те ҫунат ҫапса ячӗҫ: «Камран начар ҫынсем
эпир? Пирӗн те хамӑрӑн хум кимӑнӗ пулмалла!"
Ёмӗр мухмӑрне нимпе пусарайми шая ҫитнӗ Тип ҫырма
пуҫӗсем тинех ҫамка ӑшӗнчен тӑн кӑларма пуҫларӗҫ. Тӑна тӑмпа
пӑтраштарса ямастпӑр-ши тесе чӑрт-чарт сурса тавлашнӑ хушӑра вёсен хушшине тахӑшӗн манерлӗрех шухӑшӗ кӗрсе ӳкет. Ҫав
хаклӑ "япалана" хыпала-хыпала, типҫырмасем те Чӑваш тӗнчине
тӗлӗнтермелли янӑру ҫавӑрттарса хучӗҫ:
Ҫавал пире шыва ярсассӑн,
Пуҫа усмарӑмӑр эпир.
Тип ҫырмана куҫса ларсассӑн,
Пуҫланчӗ пирӗншӗн ҫут ир.

Хушса юрламалли:
Тип ҫырма, Тип ҫырма, Тип ҫырма,
Ёмӗр пулнӑ-ҫке эс тӗп ҫырма.
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Ҫавӑ ирпе колхоз тусассӑн,
Пуян пуласшӑнччӗ кашни.
Сывланӑ пурте пӗрле ассӑн,
Пулман эртеллӗх харкашни.

Хушса юрламалли.
Ҫӗршывӑма аҫа ҫапсассӑн,
Вӑрҫа кар тӑчӗ Тип ҫырма.
Тӑшман ҫарне ҫапса хуҫсассӑн,
Пуҫларӗ ҫӗнӗлле ҫӗре ҫырма.

Хушса юрламалли.
Эпир нихҫан пӗтмен, мӑнаҫлӑн
Ытакланса юрлатпӑр савӑнса.
Пирӗн ҫине пӑхса, ӑмсаннӑн
Ҫавал юхать-ха хумлӑн, сарӑлса.

Хушса юрламалли.
Нихҫан ҫунман Типҫыр пуясшӑн,
Мухтать ыт-ҫитлӗн пурнӑҫа.
Вилсен те вилӗмсӗр юласшӑн
Алӑ парсах Мӑн Ҫавала.
Тип ҫырма. Тип ҫырма, Тип ҫырма,
Ёмӗр пулнӑ-ҫке эс тӗп ҫырма.
Ҫурхи Ҫавал пек шарлатгарса юхать Чӑваш Тип ҫырмийӗн
мухтав ю ррийӗ-кимӑнӗ ял-ял, поселок-хула тӑрӑх. Пӗри тепринчен юласшӑн мар. Епле-ха чап илес темӗн. Ара, авалхи кӗрексем те кӗрӗк арки йӑваласа ларман-ҫке, хӑйсен паттӑрлӑхне
мухтаеа тӗнчене янратнӑ. Кашни патшалӑхӑн ӗрлешӳ-кӗрлешӳ,
вӑрҫӑ-харҫӑ вӑхӑчӗн хавхаланупа мухтав юрри пулнӑ. Тӗн тӗнчийӗ
те Турӑ чурисене кимӑнпа хӑй майлӑ ҫавӑрса пӗрлештернӗ. "Патшана сыхла, Турӑҫӑм", "Мухтав", "Ю лашки хут ҫапӑҫу ҫӗкленет, И нтернационалпа этемлӗх вӑй илет”, "Нихҫан арканми
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Союза пӗрлештернӗ пур ирӗк республикӑсене аслӑ Русь" хӑвачӗпе хастарланнӑ, кӗрешнӗ, ҫӗнтернӗ вӗт. М ӗншӗн паянхи чуралӑхпа чухӑнлӑх умӗнче мӗскӗннӗн пуҫ усмалла? Хӑватланмалла! Ҫунатланмалла! Ҫӑва тухмалӑх хырӑма саплаштарма тырри-пуллине ӳстереймеҫҫӗ, какӑриччен пӗрре шӳрпе ҫимелӗх
выльӑх-чӗрлӗх самӑртаймаҫҫӗ, ҫулталӑкра пӗр-ик хут ирччен
хуп турттармалӑх укҫине ӗҫлесе илеймеҫҫӗ пулин те, кимӑн
ю рла-ю рла чунпа хӑпартланассиш ӗн, пуш хырӑма каҫӑртса
пӗлӗтелле кармаш ассиш ӗн ӗмӗтленсе, ҫынран ӳксе юлас килмест пуль ҫав Хура пырсемпе Хӑвӑл ҫырмасен те, Хӑймалакассисемпе Чӗрӗпкассисен те, Ш алчакассисемпе Ш атракассисен те, Туҫипе Анаткассен те... Район-хула, ял-урам, хапрӑксавӑт, пасар-ясар, ф ирм а-ф ерм а, институт-проститут, ентешлӗх-ӗҫтешлӗх, юлташлӑх-хурӑнташлӑх, алсалӑх-алхаслӑх,
ОО О -О хо, ХО ОО-Охох пӗрлешӳ тата ыттисем те мухтанса
алхасаҫҫӗ хӑйсен чаплӑ кимӑнӗпе. Калама ҫук пысӑк хавхаланупа аталанса пырать ҫак ӑмӑрту.
Кимӑн ҫыртарас тесе пуҫлӑх тени хуҫалӑхри юлашки юлнӑ
качака пек ӗнине те, хӗҫ пек сы снине те сутса яма, панкрута
тухма хатӗр. Ёмӗчӗ тулсан вара, Раҫҫей, Чӑваш патшалӑх,
Чӑваш наци конгресӗн кимӑнӗсене умӗнчен пуҫласа вӗҫне
ҫитиччен путлӗн юрлама вӗренсе ҫитеймесӗрех, хӑйӗн "Тип
ҫырма кимӑнне" пуринчен те хастартарах, хӑватлӑрах, янравлӑрах шӑрантарать.

Шупашкар. 2005 ҫ.
«ҪЫЛӐХЛӐ ТУТӐР» КӖНЕКЕРЕН
Э П Ё Р - ЭЛ ӖК АЧИ СЕМ
Ҫут тӗнче хӑвачӗ Асамат
Хывнӑ мӑн кӗпер пирӗн енне,
Марипе пӑлхар ахӑрсаман
Кассине анлатнӑ ир енне,
Пӑлхарпа чӑваш ытакланса
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Ҫаврӑннӑ кӗреш вӑрман тавра,
Тутарла телей ҫинчен манса
Вырӑсах ал панӑ-ҫке савса
Элӗк ятлӑ паттӑр — ҫӗн чӑваш.
Ҫӗн чӑваш,чун савнӑ Илемпе,
Сарнӑ уҫланка йыш-ывӑлпа,
Таврана хунатнӑ этемпе,
Хӑй тавра пуҫтарнӑ Улӑпкас.
Элӗк-паттӑр ҫӗннӗ Упана
Ҫырмара тытса, ҫакса хурса,
Уншӑн та тӳленӗ куланай
Мӑн ҫемьен пурнан хённе курса.
Парӑнман Элӗк ачи нихҫан,
Чӗлхине, ятне те ҫухатман,
Капӑр тумпала килтен тухсан,
Никамран тӗнче кулли пулман.
Вун-вун икӗ ывӑлӑн таврашӗ:
Синерпуҫ, Этмен, Сурӑм, Тукташ... —
Элӗк несӗлӗн мӑн хурӑнташӗ —
Пурте хамӑрӑн хаклӑ янташ.

Шупашкар. 2003 ҫул, нарӑс, 9.
«ТЫМАР» КӖНЕКЕРЕН
КАРАЧӐМ М УЧИ АРӐМӖН
КРАХЬЯН И Н КЕН ТАКМАКӖСЕМ
***
Ман старикӗн шухӑш пур,
Шухӑш пур та — еркӗн пур.
Еркӗн кукӑль ҫитерет,
Пыл кӑрчами ӗҫтерет.
Ман старикӗн шӑпӑр пур,
Ш ӑпӑр пур та — мусӑк пур.
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Вӑкӑр хӑмпи вырӑнне
Еркӗн хӑмпине вӗрет.
М ан старикӗн икӗ куҫ,
И кӗ куҫ та — икӗ пуҫ.
Куҫ пӑхать те — шӑл витмест,
Пӗр пуҫӗ те ҫӗкленмест...

Сана савса,
Ай, савӑнса,
Юр хывам-и,
Юр юрласа,
Ай, юратса
Мул парам-и.
Кӑш т чуп туса,
Ыталаса
Ай, илем-и,
Чунна уҫса,
Савӑнтарса
Хӑварам-и.

Пирӗн патша Микул пур,
Вӑл пирӗншӗн Микултур.
Халӑха вӑл юратать,
Юратать те ыр тӑвать.
Пирӗн патша пит ӑслӑ,
Йӑл кулӑллӑ, хаваслӑ,
Чӑваш ятне тӗнчипе
Мухтать ҫивӗч чӗлхипе.
Пирӗн патша кӑмӑллӑ,
Кӑмӑллӑ та сӑваплӑ,
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Ҫамрӑкне те, ваттине —
Сума сӑвать кашнине.
Пирӗн патша юр юрлать,
Юр юрлать те хыт ташлать
Ёҫкӑ-ҫикӗ хушшинче
Хӑйӗн ҫирӗп шайӗнче.
Пирн патша та арҫынах,
Куҫӑ-пуҫӗ арҫынлах
Ш ырать вӑрттӑн хитрене —
Тупма пурнӑҫ илемне.
МАРУҪПА МАКҪӐМ КРУТОВСЕН
«ПӖРЛӖХЛӖ ЮРАТУ» П А РТИ Й ӖН ГИ М Н Ӗ
Ҫӑхан та, еркён те, усал та —
Хушша кӗреймӗ тӑшманла,
Эпир чӑн савӑнӑҫ тупатпӑр
Ҫумри вилмен юратупа.
Кунран кунах хӑватлӑн
Чӗремӗр хӗмленет,
Пӗрлӗхлё ҫемьере
Чунӑмӑр хӗпӗртет.
УПА УКАХВИПЕ САВВАТИ
САВЕЛЬЕВСЕН ТАКМАКӖСЕМ
Ёҫре пулман ял кулли —
Пӳлме тулли тыр-пулли.
Савӑнмашкӑн чун туллин
Ачи-пӑчи пӳрттулли.
Колхозне те турӑмӑр,
Мухтавлӑ та пултӑмӑр.
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Ма юрлас мар, ташлас мар —
Эпӗр ҫынран кая мар.
Ю ман урай авӑнать
Юманккайсем пуснипе.
Несӗл несӗле куҫать
Упа амин хевтипе.
Пирӗн пурнӑҫ пӑрнӑҫ ҫул
Пулнӑ пултӑр — вӑрӑм ҫул.
Халӗ ӗнтӗ — тӑнӑҫ ҫул,
Пурӑнар тата ҫӗр ҫул.
ВӐРНАР Ҫ У М ӖН ЧИ
ХАПӐС ҪАМ РӐКӖСЕН ТАКМАКӖ
Эпир кам, эпир кам?
Хоп-хоп! хапӑссем.
Эпир кам, эпир кам?
Чапа тухнӑ паттӑрсем...

Шупашкар. 2009 ҫ.

Пире утма чарасшӑн пур енчен те...
Анчах чараймӗҫ шухӑша чупма нихӑш енчен те!

Шупашкар, 2010 ҫ.
ТАТРӐМ ПАРӐМА
Асран кайми тӑван Вӑрнарӑм,
Сан умӑнта ман пы сӑк парӑм.
***

Хам пурнӑҫра мӗн-мӗн курмарӑм,
Нихӑш ҫӗрте сана манмарӑм,
Ҫуралнӑ ҫӗрӗмрен хӑпмарӑм,
Ӑс панӑ ҫынсене тӑнларӑм,
Тилхепене лӑнчӑлатмарӑм,
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Паттӑр халӑхӑмран юлмарӑм —
Ӑна чӑннипелех мухтарӑм,
Чысне тӗнче шайне кӑлартӑм,
Вӑрнар ачин ятне хӑпартрӑм.
***

Асрах, асрах эсӗ — Вӑрнарӑм,
Сан ялавна алран ямарӑм.

Шупашкар,
31.05.2012 ҫ.

1986 ҫул. Ялтӑра. Антон Чехов ячӗллӗ пултарулӑх ҫурчӗ. Кану
вӑхӑчӗ. Владимир Кузьмин (варринчи) Узбекистан писателӗсемпе
тата мӑшӑрӗ — Римма Кузьмина.
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II. ОГОНЬКИ КРЫЛАТОЙ МЕЧТЫ
Л И РИ Ч ЕС К О Е П РИ ЗН А Н И Е
Армейская служба однообразна и многообразна, конечно,
для кого как. Я всегда люблю многообразие. Нашлись и друзья
по натуре: Вася Стасына — из Дрогобычской области У краи
ны, Коля Ежов — из М ордовии, Генрих Ремпель — из Сара
товской области, все — страстные книголюбы. Со временем к
нам присоединился один из ротных командиров капитан С а
лават Сибагатуллин из Башкирии. Заведующая библиотекой
миловидная Эльвира Щ ербинина, отлично знающая запросы
читателей, доброй душой и сияющей улыбкой заворожила нас.
Вместе с другими воинами и во мне родилось лирическое при
знание в романтической любви. И я написал о ней зарисовку в
окружную газету "Суворовский натиск". К счастью, она вско
ре вышла в свет. По всей воинской части о молодой девушке —
добрая слава. В честь сорокалетия Великого Октября она удос
тоилась Почетной грамоты политотдела армии. Наш квинтет
читателей помог ей организовать вечера украинской, мордов
ской, чувашской, баш кирской и немецкой литературы. Мы
это с честью выполнили!
П о договоренности, на этих мероприятиях каждый из нас
должен был посвятить ей стихотворение. И я на нашем чуваш
ском празднике литературы продекламировал эти строки:
Как ангел с неба ты явилась
Неожиданно предо мною,
И в душу навсегда вселилась
Играя чувственною ласкою.
Взбодрила ты меня, Эльвира,
Своей всемирной красотою.
Даю команду сердцу: "Вира!"
Владеть Любови высотою.
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За мой творческий труд редакция газеты мне выслала го
норар. Но самым дорогим гонораром я разбогател от горячего
поцелуя юной девушки за признание в любви.
Окрыленный нежными чувствами Эльвиры, сочинил пат
риотические слова воина:
Стою на посту я с автоматом
Зорько охраняя важный обьект,
Радуясь юности ароматом,
Не забывая данный свой обет.
С берега виден синий горизонт,
С опки за сопкой, тайга за спиной,
Вот таковой он наш Дальний Восток,
Важный рубеж — мощь России родной.
Берег крутой, вода океана
Наша граница — сильный оплот:
С суши и с воздуха есть охрана
Да Тихоокеанский славный флот.
Сдан караул, и чистой душою,
Четкой походкой шагаю "домой".
Отдых в казарме. Там думаю
Мудро: "Я тоже — страны часовой".

Татарский пролив, 1957год.
***
Я грозный человек на свете,
Рожденный нашей круглою Землей,
Хочу всю мерзость, подлость на рассвете
Смести все вместе силою своей.
Я добрый человек на свете.
Воспитанный племенем чувашей,
Хочу всю мудрость, ярость на зените
Воспеть на пике радости моей.

Чебоксары, 1997 год.
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миг мысли
Гомеровским словом,
Чувашским лемехом
До глубины вспахать бы
Поле зла, не оставляя ухабы.
***
Нашел тебя я в зале,
Сидиш ь в поту и в сале.
Не говори, что злой я.
Уж такова моя воля.

Чебоксары, 1979 г.
П РО С Т О Л Ю Б И Т Ь
Что мне делать с этой любовью?
Засолить?
Не хватит соли.
Что мне делать с этой любовью?
Засахарить?
Не хватит сахара.
Что мне делать с этой любовью?
Застудить?
Не хватит льда.
Что мне делать с этой любовью?
Рассеять?
Не хватит бури.
Что мне делать с этой любовью?
А ничего.
Крепче обняв тебя
Снова прильнуть к губам твоим,
Чтоб укротить твой пыл,
Чтоб растопить твой лед,
Нектар твой превратить
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В наш сладкий мед.
И просто любить всю жизнь,
Венчаясь с твоею любовью.

Чебоксары, 1992, октябрь.
И З ПОВЕСТИ "ЧУВАШСКАЯ КРАСАВИЦА "
РО Д Н Ы Е П РО С Т О РЫ РО Д И М Ы Е ЧУВСТВА
***
Посадили яблоню в саду,
И с тех пор мы в огненном аду.
Расцвела она, плоды дала,
Нам обоим счастье раздала.
***
Родной деревни аромат
Вселял мне в душу столько сил,
Чтоб не уронить свой автомат,
Всегда и всюду победить.
В груди бушует страсти пыл
С тех юных лет не угасая.
Твой поцелуй я не забыл,
Но не умру, его спасая.
Бороться буду до конца
С врагом Любви — со злом Разлуки.
Пошлю к тебе страсти гонца,
Чтоб вызволить из плена муки.
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Я с помощью Есенина
Держусь покрепче за штурвал,
И лирой, силой крестьянина
Ш турмую ж изни перевал.
Борьбе учился не в слезах,
И прямо шел, не уставая,
Простор души нашел в стихах
Ни перед кем не унывая.

Начнется яркой ночью звездопад —
Летит ко мне рассветная звезда.
Ш умит в душе любови водопад...
Венера, ты близка из всех всегда.
***
Нет, не рождена Венера пеной,
Кипящей, брошенной чужой волной,
А рождена чувашской женщ иной —
Землей своей, родной, обласканной.
Венера с живописной высоты
Для всех — богиня вечной красоты.
Венера наша, дочь родной земли —
М оя богиня чувственной любви.
О, наше море! Остров любви и сад
Слились в зеленый ж изненный посад.
Не в сказке витают счастья грезы,
Зовут на свадьбу наш и березы.
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Хлебные богатые поля,
На лугах зеленая трава,
Ш елестя, танцуют тополя,
Во дворах играет детвора,
Радуюсь душою я за все.
Хорнзор, Янгорчино и Тукайкасы —
Крепкая, большая, дружная семья
Поднялась до пика вечной красоты.
Подвигом богата родина моя.
По утрам заводят трактора,
На завод спешит молоковоз,
С котники, свинарки — мастера
Дружно тянут коллективный воз.
Радуюсь, пою я и за все.
На работе действует подряд
Принося колхозникам доход,
Новые дома растут подряд,
За культуру начался поход.
Радуюсь, красуюсь я за все.
Хорнзор, Янгорчино и Тукайкассы —
Крепкая, большая, дружная семья
Поднялась до пика вечной красоты,
Подвигом богата родина моя.
***
Белая береза — ты моя греза,
Кудрями и станом не терзай меня.
Ураган ли, стужа, сильная гроза,
От стихии всякой защищу тебя.
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Белая береза — ты моя судьба,
Прислонись поближе, обниму, любя.
В схватке за Любовью кончилась борьба.
Веником и соком оживи меня.
Не**

Змею хоть днем и ночью пои молоком,
Яда у ней все равно не убавится.

Чебоксары, 2000 год.
ВТО РЫ М ДЫ ХАНИЕМ
Как говорится в народе, после календарного шестидеся
тилетия российские мужики выходят на заслуженный отдых
по государевому указу. Такое историческое событие случилось
и со мной. Но почувствовав свою неиссякаемую силу и про
буждающееся вдохновение умственного развития, вернул бур
лящую молодость. Дыханием вторым и решил продолжить на
творческой самобранке мчаться вперед без тормозов. Так я ока
зался в коллективе молодого Чебоксарского филиала М осков
ского автомобильно-дорожного института (государственно
технического университета). В конце 2002 года выпустил пер
вый номер газеты с пожеланиями восточного Козерога. Таким
образом продолжил свой профессиональный путь в должности
редактора и члена Ученого совета данного вуза. Поместил сти
хотворное послание:
Пришла коза с Востока Дальнего
Взамен Лошадки как царица года,
И Волжскому МАДИйцу говорит:
«Дарю машину от Всевышнего —
Ей не страшны и тьма, и непогода.
Толкай с медведью, с зайцами ее.
Привез «пятерки» добрый Дед Мороз,
Зовет дорога дальняя вперед,
Не унывай, зачетку не морозь».
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С Новым 2003 годом! С Рождеством!1

Учредитель - Ученый совет Волжского филиала МЛДИ (ГТУ)
О тпечатано в i ипоф аф ии
О ОО «САДИКА»

Редколлегия: В .П Кузьмин - редактор.
С .В . Н икитин • начальник НТО»
А .И .Тимофеева

Накануне Дня студентов появился очередной номер

студентов

25 января - Д

Татьянин
Конец января — горячая и счастливая пора для студентов.
Завершается зимняя сессия, впереди — каникулы. Это время
совпадает с самым любимым праздником студентов — днем
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Святой Татианы. Не только студенты, но и все Татьяны 25
января считают себя самыми счастливыми.
В народе издавна утвердилось, что Святая Татиана — покро
вительница студентов. Она родилась в начале III века в богатой и
знатной семье христиан. Отец ее был Римским консулом. Тати
ана замуж выйти отказалась, желая посвятить себя Богу, начала
работать в храме, ухаживала за больными и помогала бедным.
В то время император издал указ, чтобы все подданные
приносили жертвы римским идолам. Христиан в языческие
храмы приводили силой, за отказ от жертв казнили. Привели и
Татиану в храм Аполлона. Она помолилась Богу, и часть храма
с идолами обрушилась, задавив жрецов. За это мученица была
избита, и ей выкололи глаза. Татиана молилась, чтобы Господь
просветил мучителей. Вдруг с неба раздался голос и сошли ан
гелы. Мучители пали к ногам святой и уверовали во Христа.
Они сами стали мучениками, ибо их казнили. Татиану же на
следующий день по решению суда стали резать бритвами, но
вместо крови текло молоко. Потом ее повели в цирк и пустили
ко льву, но страшный зверь не разорвал девушку, наоборот,
начал ласкать ее. Татиану бросили в огонь, она оставалась не
вредимой. После долгих пыток, приписав все чудеса к колдов
ству Татианы, палач отрубил ей голову мечом. Убили и ее отца.
Вот и по календарю православной церкви 25 января отме
чают День великомученицы Святой Татианы. А вот почему
начали связывать эту дату с праздником студенчества в России.
В 1755 году Российская императрица Елизавета Петровна под
писала указ об организации Московского университета. По про
екту архитектора М атвея Казакова в университете построили
церковь. Храм освятили именем Святой Татианы. Там студен
ты молились и венчались. По воле преподавателей, свящ енни
ки здесь же крестили их детей.
При Советской власти, в годы разрушения храмов, уни
верситетская церковь оказалась забытой, но в 1995 году снова
начала действовать при МГУ.
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Устроительницей-учредительницей означает имя Татиана
в переводе с древнегреческого. Во многих старинных вузах
свои традиции по празднованию Татианина дня, своего рода
отработанный ритуал. А наш филиал — один из самых моло
дых среди вузов нашей республики, поэтому студенческий
совет более гибко и легче воспринимает новое. А Татианин
день — это дополнительная возможность поздравить и сказать
теплые слова нашим Татьянам — сотрудникам и студенткам
филиала: Матвеевой Татьяне Семеновне, декану факультета
"Транспортная техника”, Алюновой Татьяне Ивановне, дека
ну заочного факультета и всех Татьян, которые работают и
учатся в стенах нашего университетского подразделения.
И вот какие страдания испытали мадийские кавалеры по
Татьянам — по-Пушкински:
Любви все возрасты покорны...
И вот одна, одна Татьяна!
И сердце рвется пополам.
Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство.
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!
Когда б вы знали, как ужасно
Томиться жаждою любви
Пылать — и разумом всечасно
Смирять волнение в крови...
Глядеть на вас веселым взглядом!..
И вот одна, одна Татьяна!
Прошло немного времени и на северо-западе столицы на
шей возвысился красивый духовный храм: Покровско-Татианинский собор.
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БЕЗ ТОРМОЗОВ
Без улыбки и смеха — жизнь горька как редька. Унылый,
скучный, мрачный человек портит погоду коллектива. А весе
лый и жизнерадостный — озаряет всех весенним солнечным
лучом. Из ума человеческого веками льется дождь мудрости.
Остряки прямо в сердце вонзают свои стрелы сатиры. Так мы
и живем, вдохновляясь, восхищаясь и проливая слезы радос
ти. Катимся вниз, карабкаемся вверх, мчимся с удивительной
скоростью... чтобы не разбиться на ж изненном пути, придер
живаем машину времени на тормозах своего разума. Как наши
мадийцы-вундеркинды назвали свой корабль Смеха и Сатиры
"Без тормозов", так и мы решили на "Волжской дороге" от
крыть кабачок веселых и находчивых под таким же названием.
Пусть все весельчаки и острословы, чуть тормознув в гонке
бурлящей ж изни свои страсти, посоревнуются в схватке язы 
ковых баталий своими талантами.
Пожалуйста, приглашаем всех за круглый стол! Ай да
гульнем весело и радостно "Без тормозов!"
Кабачок "ВД" впервые в истории Волжского филиала
МАДИ раскрывает свои широкие двери по распорядку дня в
честь Международного торжества женщин — в пору неукроти
мых весенних страстей и сияющих солнечных улыбок, вечной
обновляющей любви, вдохновляющей крылатой мечты насто
ящего человеческого счастья.
Забавляющим и наших милых дам от чистой души согла
сились быть глава факультета управления Сергей Петрович
Солдатов и пом ощ ник директора по кадрам и режиму Вита
лий Петрович Осипов.
Итак, два Петровича — сегодняшние соблазнители и одухотворители озорных женских сердец, недаром оказались пол
ными хозяевами слабого пола человечества, ибо возм ож нос
тям и сильного пола они готовы весь вечер нести на своих
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богаты рски х плечах т а и н 
ственный корабль под именем
"Надежда, Вера и Любовь".
С ол д атов п р о ф е с с и о 
нально играет на гитаре и да
рит всем частушки, а Осипов
с анекдотами и шутками щ е
кочет женские вулканические
чувства азарта под гармошку.
И я сочинил л и р и к о 
шутливые стихи про "главно
го шофера" администрации
вуза Николая М акарова, ру
ководителей факультетов Лю
бови Криворучко, Татьяны
М атвеевой, Татьяны Алюновой, заведующего кафедрой
Михаила Румянцева, дирек
тора Владимира Евсеевича
Федорова:

СО ЛО ВУ Ш КИ -СОКО ЛЫ
Смело хвастался Макаров:
"Я люблю, девчата, вас".
А девчата спели хором:
"Мы готовы целовать..."
От испуга вскрикнул Коля:
"Пожалейте ради бога,
С страстью вашей пропаду.
Пусть целует меня "Волга",
Вихрем всех вас прокачу".
Мы — мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы
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Факультеты захватили
Сразу три красавицы,
Мужиков всех оттеснили,
Правят властно, как царицы.
И ш ь какая сила наша:
Криворучко в пляс пустилась,
А Матвеева — за нею,
Алюнова закружилась
В вихре танца с песнею.
Мы — мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы.
Ай, Румянцев так доволен
Кафедрой гуманитарной,
Ведь командовать здесь волен
Ж енской гвардией ударной
И профессор, и фельдмаршал.
У него в руках двенадцать
Умных, милых дам горят,
Поцелуев то ж двенадцать
Ему с праздником дарят.
Мы — мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы.
"Наш Евсеич очень славный,
Ой, красивый и душевный...
Да к тому же — он — заглавный", —
Ш ефу женщины тщеславят.
Федоров их обожает.
Как подходит час мечтаний,
Каждый день одна заминка:
Отвлекает от страданий
Его милка — ж инка-Н инка.
Мы — мадийки и мадийцы,
Соловушки-соколы.

1.03.2003 г.
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Среди сочувствующих сотрудников и преподавателей ф и 
лиала сложилась дружная веселая компания: Валерий Ю рь
евич С уринов — заместитель директора по капитальном у
строительству и производству, Валерий Анатольевич С м ир
нов — старш ий юрист, Сергей Валерьевич Н икитин — заве
дующий кафедрой инф ормационны х технологий, Владимир
Петрович П роню хин — инж енер-электронщ ик отдела и н 
ф ормационно-технологического обеспечения, Рево Генри
хович М ам айкин — начальник отдела службы безопасности
и я. В жаркие летние дни свободное время проводили в
каф е, отмечали свои знаменательны е даты за общ им сто
лом, поздравляли друг друга.
Никитин и Пронюхин всегда находились за рулем своих
автомобилей и после работы мы все частенько оказывались на
живописном волжском берегу. В таком воодушевляющем вре
мени как-то мне почудилась романтическая картина из жизни
нашего секстета, состоящего из трех полных и из трех строй
ных мужиков. Когда самому молодому Сергею Валерьевичу
стукнуло тридцать, у меня в голове для поздравления уже был
подарок на шутливей ноте:

О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ
ТРЕХ ТОЛСТЯКОВ И ТРЕХ ХУДЯКОВ
Ж или да были
Три толстяка,
С ними дружили
Три худяка.
Пиво любили
Три толстяка,
С водкой дружили
Три худяка.
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После работы
Дружной толпой
Ш ли без заботы
На водопой.
Рядом сидели
Три толстяка,
На них глядели
Три худяка.
Тост поднимали
За толстяков,
Кружки звенели
За худяков.
Вздулись как бочки
Три толстяка,
Щ упали почки
Три худяка.
Песни запели
Три толстяка,
Вдруг заплясали
Три худяка.
Не удержались
И толстяки,
Вмиг завертелись
Как ветряки.
Вот появилась
Стая девиц,
Всех окружила,
Стала давить.
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Попкой щекочут,
Грудью манят,
Ловко стрекочут,
Ласки дарят.
Так и растаяли
Три толстяка,
Следом за ними —
Три худяка.
Всех заманили
В грязный притон
И усыпили
Ядом "Тритон".
Утром проснулись
Три толстяка.
Рядом валялись
Три худяка.
Нет ни зарплаты,
Нет ни одежд,
Как же без платы
К дому попасть?
Смело решили:
Бегать трусцой,
И поспешили
К женам рысцой.
Так поживают
Три толстяка,
Не унывают
И три худяка.
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Любят и пиво,
Водочку пьют,
Есть у них, диво! —
Сладкий приют.

Чебоксары, 25.07.2003 г.
Руководитель филиала Владимир Евсеевич Федоров, ж и 
тель деревни Тувалькино Вурнарского района, кандидат тех
нических наук, бывший министр по развитию предпринима
тельства и ремесел Чувашской Республики, филиал МАДИ
возвысил до настоящего высшего учебного заведения Средне
го Поволжья по выпуску высококвалифицированных специа
листов автодорожной отрасли.

Л , Волжская дорога
If

***
М Ы - ВУРНАРЦЫ
Кто же мы?
Вурнарцы —
Батыры-бойцы.
Кто же мы?
Вурнарцы —
Все в труде борцы.
Кто же мы?
Вурнарцы —
Вечные творцы.
Кто же мы?
Вурнарцы —
Строим и дворцы.
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Кто же мы?
Вурнарцы —
Слава красоты.
Кто же мы?
Вурнарцы —
В мире молодцы!
Хорнзор, 26.03.2006.

И З КНИГИ "ВЗЛЕТ"
Взявшись, коль, за руку, я с тобой пойду,
Счастье непременно я свою найду.
Ш ирока дорога, и легко дышать,
Обретая крылья, ввысь летит душа.
Если выбрать в жизни цель с тобой одну,
Есть у нас надежда обойти страну.
Ш ирока родная, доблестная Русь,
Нашими делами расцветает пусть.
Молодцы и в пляске оба мы с тобой,
Пусть гармонь играет, в споре с ней — гобой.
Пусть сердца обоих бьются в унисон,
И любви быть явью, а не сладким сном.
Мы с тобой заходим в летний сад любви,
Друг на друга смотрим, яблоню обвив.
Плод любви протянем: я — тебе, ты — мне,
Разве мы забудем о счастливом дне?
***
Среди пестрых цветов на лугу
Мил-подружку искал допоздна.
Аж в глазах появились круги —
Дорогая, где ходишь одна?
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Л иш ь в саду поутру на глазах
Отразился луч солнца в слезах.
Среди звезд отдаленных ночных
М ил-подружку искал до утра.
Ей тогда, может, виделись сны,
Где была, чай, добра и мудра.
На игрищах, заметив меня,
В пляс звала, предо мной семеня.
Среди девок в чужой стороне
Мил-подружку искал до весны.
Мир, проснувшись, расцвел на краю —
Дорогая, скорее проснись!
На землячке жениться пришлось,
Так ее целовать довелось.
***
Снег тихо хлопьями идет,
За нами тянутся следы.
М аня, дорога вдаль ведет,
По ней шагаем я и ты.
Все молодость чего-то ждет,
Меж тем и пляшет и поет,
На игрища весной идет,
А жизнь ее вперед зовет.
А славна-то молодость трудом,
Ведома пламенной душой,
За свадьбой строит новый дом,
Чтоб не печалиться нуждой.

Снег тихо хлопьями идет,
За нами будут ли следы?
И что же впереди нас ждет,
Пойдем ли рядом я и ты?
Чебоксары. 2007 год.

И З КНИГИ "ЖАР ЛЮ БВИ"
***
Паровоз пыхтит и гудит да,
Паровоз пыхтит и гудит,
Издавая рельсов звон да,
Издавая рельсов звон.
Вон мой миленький идет да,
Вон мой миленький идет,
С песней звонкой под гармонь да,
С песней громкой под гармонь.
***
С двенадцатиобручной, двенадцатиобручной,
Двенадцатиобручной сий бочки
Не выбив затычку, не допив все пиво,
Не уйдем.
С четвертной бутыли, четвертной бутыли,
Четвертной бутыли горилку
Не отпив немного, не допив до доныш ка,
Не уйдем.
Не отведав пирога, не наевшись пирога,
Не наевшись пирога с гусятиной
Никуда мы как всегда, никуда мы никогда
Не уйдем.
Перевод с чувашского автора.
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***
Есть и сила, есть и хватка,
Есть и бабка у меня.
Обними-ка, поцелуй-ка,
Да согрей-ка до утра. Хоп!
Чебоксары. 2010 год.

О ГО Н ЬК И КРЫ ЛАТОЙ М ЕЧТЫ
Первым боевым другом и первым командиром в армии
почему-то, по воле судьбы что ли, были у меня украинцы. С
Васей Винокуром из хутора Винницы Золотоношского края
мы стояли рядом в одной шеренге первого отделения его зем
ляка, младшего сержанта Миколы Малахая.
С Васей мы были страстными книголюбами, и в свобод
ное от занятий время после боевой и политической подготов
ки, беспощадно "сьедали" фонды своей воинской библиотеки и
начали приглядываться по сторонам. За оградой с колючей про
волокой красовался дом культуры моряков Ванинского порта.
Там мы подружились с миловидными библиотекаршами, и по
степенно они начали нас приглашать на культурно-массовые
мероприятия. Случалось и так, что мы после танцев не единож
ды самовольно продлевали сроки увольнительных. Спасал нас
всегда младшой Малахай, не давая на расправу взводному. Сол
даты без словаря уже знали, что малахай это не шапка-ушанка,
а плеть жгучая по-хохляндски. И вместо плети в руке строгого
командира крутился ремень с блестящей бляхой. К ак говорит
ся, всему есть предел, и нашей вольности пришел конец. Од
нажды на танцах началась потасовка из-за подруг. К Васе при
дрался пьяный моряк дальнего плавания и я ринулся на по
мощь. Тут как тут- военный патруль. Нас забрали в комендату
ру. Утром на разводе командир батальона подарил нам по десять
суток простого ареста и в сопровождении нашего Малахая мы
были доставлены на гарнизонную гауптвахту.
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Так завершилась читательская история кавалеров. После
этого мы летние "краткосрочные отпуска" стали проводить на
берегу Татарского пролива, ловили морских бычков, лежа на
вечных валунах, слушали шум прибоя, сочиняли стихи. Ку
паться было нельзя, такие массивные волны бьют о берег
скалистый... на первых порах было даже страшновато. Как-то,
нечаянно соскользнувшись об мокрый камень, Вася бухнулся
в воду, и я его еле-еле спас от гибели. По пути в часть на
почте он получил посылку из дома, возвратившись в казарму,
открыл ее и, за самоотверженный дружеский подвиг, вручил
мне большой кусок свиного сала толщиной с ладонь.
Во время марш -бросков и лыжных гонок по тайге мы
пыхтели как дальневосточные американские паровозы, п о
лученные во время войны по ленд-лизу. В одно из увольни
тельных, мы выбрали просто прогулку по небольшой речке,
направились в сторону сопки. Вася, глядя на гладкие камни
и киш ащ ие рыбы под водой, восхищаясь красотой сурового
края, вспоминал свою маленькую родину: "Если б ты уви
дел, Володя, нашу Золотонош ку... Ой, пожалуй, нет в мире
такой речки. На дно, наверное, сам Бог настлал золотой слой
песка со слюдой и колчеданом, и вода под солнцем игриво
сверкает изумительным желтоватым оттенком, переливаясь
цветами рядом растущей спелой пшеницы и кукурузы, ода
ривает всю округу неповторимым чудодейственным сиянием.
После дембеля обязательно приедешь ко мне в Винницу и
напою я тебя в нашей винокурне... Познакомлю с такой кра
савицей нашего золотого края... Как вернемся в казарму, дам
адрес той дивчины".
И заработала неутомимая солдатская полевая почта. С фо
тографии, присланной из далекого украинского хутора, смот
рела на меня круглолицая с пышными волосами, красивым
носом, чуть приоткрытыми притягательными губами, голу
боглазая как цветущий лен, сияющая утренней солнечной улыб
кой девчонка Олеся Горлица.
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Судьба моя сложилась так, и я не смог посетить хвале
ный моим армейским боевым и надежным другом Васей Ви
нокуром таинственный хуторок. В гражданке стежки-дорожки
затерялись. Окрашенная золотистым цветом Золотоношка и об
разная любовь моя давно утонули в море полевой почты.
И когда в 1970 году, я уже в роли начальника, приехав из
соседнего Ибресинского района во главе делегации на праздник
труда и песни, заметив в Вурнарах среди украинских друзей
молодую красавицу, представил в этой дивчине ту самую Оле
сю, которая ждала меня в своих письмах. А как она была похо
жа на нее!.. Когда в лесной большой поляне танцевали вместе, в
ее голубых глазах я искал золотое дно Золотоношки; когда
пели украинские песни, я в голосе ее ловил музыку золотоношского прибоя с опьянеющим шумом пшеничного моря.
Годы оставались позади, а на вурнарских встречах с золотоношцами я каждый раз любовался образом Олеси Горли
цы, отражающегося с прекрасных лиц украинок, и постоянно
ждал встречи с ней и всегда с сияющим украинской золотоношеской улыбкой Васей Винокуром с бочонком ароматного вина.
И вот снова едет золотоношская делегация в Волжскую
Чувашию. Летним ранним утром широко раскрыты вурнарские
лесные ворота. Впереди — зеленый свет дружбы, испытанный
десятилетиями. Приближаясь к станции, все дружно запели:
Наш паровоз вперед лети,
В Вурнарах остановка.
Иного нет у нас пути,
У нас в руках горилка.
На железнодорожном перроне встречающие дорогих гос
тей вурнарцы хором дружно загорланили:
Ох, хлопцы, ждем вас от души,
Готова самогонка.
За встречу рады до ушей,
Вот хлеб и соль — закуска.
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И на этой встрече золотоношские красавицы и красавцы
пригласили меня в гости. В жизни все может случиться, а
вдруг и на моей улице будет праздник. Тогда я тоже полюбу
юсь украинской удивительной Золотоношкой, окунувшись в
ее воде, окрашусь золотистым цветом, взявшись за руки с
Олесей и Васей Винокуром, погуляю по цветущим берегам
тихой речки и богатым полям, спев песни дружбы и любви,
кружась в вихре танца "горлицы" под сыплющимися из небос
вода золотыми огоньками своей крылатой мечты. Бояться нам
нечего и некого, потому что будет рядом — наш армейский
боевой командир, младшой М икола Малахай из знаменитого
хутора Винницы в форме козака.
Мою солдатскую дружбу и любовь в начале шестидеся
тых прошлого века продолжили боевые, трудолюбивые, кра
сивые украинцы из того же самого Золотого края и мои храб
рые, неутомимые труженики, благодушные земляки из Чу
вашского края.
Чебоксары, 2012 год.

И З РОМАНА «ИСТОКИ»
(Песня конструктора промтракторов Анатолия Эйхмана)
Ты моя Галина
Вечная малина,
Чуточку потерпишь —
Чудо вот увидишь:
Прокачу на тракторе —
Чебоксарском Батыре.
Ты моя Галина
Красная калина,
Хоть немножко горькая,
Но любовью сладкая,
Вдохновляешь ласкою
Нас своей обнимкою.
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Ты моя Галина
Словно как долина
Роз болгарская,
С раннею зарею
До захода солнца
Д ариш ь мне весь запах
Тучности земли.
***
Нету стройки без металла, без бетона и песка.
Нету стройки без Этери, Родиона и любви.
Нету стройки ни без дружбы, без единства, без труда.
Нету стройки без Галины, Григоряна и любви.
Семьи их пусть станут крепче и металла, и бетона —
Доживут с детьми до ста лет — до сыпучего песка.
***
Веселитесь, веселитесь,
Крепче обнимитесь,
С бабкой-ягодкой сильней
До утра целуйтесь.
Чебоксары, 2012 год.
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III. ЧУН-ЧӖРЕРЕН ТУХНӐ
ПИЛЛӖ-ТАВЛӐ СӐМАХСЕМ
ПУРНӐҪРА ПУҪНА УСМАРӐН
Иртнӗ вӑрҫӑ хыҫҫӑнхи йывӑр ҫулсенче халӑха Чӑвашпотребсоюз кирлӗ таварпа тивӗҫтерсе тӑратчӗ. Ҫав союза пая кӗнӗ
ҫынсен чи кирлӗ таварсене туянма чи малтан тивӗҫ пурччӗ.
Вӑрнар райпотребсоюзӗнче ҫитмӗле яхӑн автомашинӑпа трак
тор кӗрленӗ. Вӗсенчен пӗрин рулӗ умӗнче Уйкас Явӑш каччи
Александр Никандрович Никандров ларатчӗ. Автолавкӑпа вӑл
районта ҫитмен ял хӑварман. Суту-илӳ техникумӗ пӗтернӗ хыҫҫӑн ӑна райпотребсоюз председателӗ Н. Дмитриев хӑй ҫумне
ӗҫлеме лартрӗ. Никандров курттӑмӑн тавар туянса ӑна вӑхӑтра
сутса пӗтерессишӗн хуравлӑччӗ. Халӑхӑн укҫа-тенкё сахалтарах, таварӗ лавккасенче нумайрах. Хушӑран пӑсӑлаканни те
тупӑнать, мӗншӗн тесен хальхи пек холодильниксем ҫукрахчӗ.
Ҫапла районта тӑварланӑ селедка пӑсӑлма тытӑнать. Йӳнӗ хакпа сӗнсе-хушса парсан та вӑл сутӑнса пӗтмест, райпотребсоза
тӑкак кӳрет. И нкекрен аран-аран хӑтӑлса юлать Никандров.
Халӑхра пур ҫӗрте те "Саша" ята кӑмӑлтан тивӗҫнӗ Александр
Никандрович Вӑрнарта Топсбыттата ытти организацисен пуҫлӑхӗ пулчӗ, Ҫӗнӗ Шупашкарта, Шупашкарта чылай ҫӗрте хӑйӗн
пултарулӑхне лайӑх енчен кӑтартрё. Пирӗн Вӑрнарти туслӑх
ҫирӗпленсех пычӗ. 1984 ҫулхи ака уйӑхӗн 5-мӗшӗнче вӑл хӑйӗн
юбилейне йыхравларӗ. 60 ҫулхи менелникне Ҫавал тӑрӑхӗнчи
хастар Шупашкарта, Тракторостроительсен проспекчӗ пуҫланнӑ
мӑн лапамри кафере ирттерчӗ. Эпир ентешёмӗре мӑшӑрӑмпа
пӗрле тин кӑна ҫырнӑ сӑввӑмпа саламларӑмӑр:
ТУРРУ ВӐЙ ПАТӐР
Александр Никандров кооператора
60 ҫул тултарнӑ май
—

Ёлӗк Сантӑр тенӗ Элексантӑр!
Ҫамрӑк чухнехи пекех эс паттӑр.
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Автолавка ҫулӗ кукӑрлсассӑн,
Пулӑ кӳллинче те ишсе пӑхрӑн,
Пурпӗрех вӗр-типӗ сиксе тухрӑн.
Пурнӑҫра пуҫна питех усмарӑн,
Куллуна пачах та ҫухатмарӑн.
Ут ҫаплах, чуптар, пултар хӑюллӑн!
Ҫак ыр кун сана турру вӑй патӑр
Симпылне мехле-мехле ӗҫме пӗр алтӑр.
Шупашкар. 1984, пуш, 5.

ЧУ П ХӐВӐН ҪУЛУПАХ
Чӑваш ҫӗршывӗнчи паллӑ финансиста, Вӑрнар районӗнчи
"Янгорчино " колхозӑн тӗп бухгалтерне, ҫывӑх тусӑма Васи
лий Иванович Маркова:
Паян эсӗ аллӑра,
Аллӑ хӗр сан алӑра.
Уншӑн пӗртте ан хӑра,
Чуну харсӑр-ха, кӑра.
Хурӑнсур Ҫармӑс. 1985 ҫул, ҫу уйӑхӗ.

Ҫ У Л Л И -П Ы Л Л И ҪУМ РИЕХ
Хурӑнсур Ҫармӑсра пӗрле уснӗ тантӑшӑм-тусӑма, Донбасри Краснодон шахтерне Иван Захарович Захарова:
Пыллӑ-ҫуллӑ аллӑ ҫул —
Тӑсӑлтӑр ҫаплах кун-ҫул.
Ватлӑха ластах ал сул,
Чир-чӗре чӑш-чаш ҫеҫ ҫул,
Ҫумринех пӑхса йӑл кул —
Ёмӗрех хӗвеллӗ пул!
1987 ҫулхи нарӑс.
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САВӐНАР П ӖРЛ Е
Хаклӑ ентешӗме, Вӑрнарти "Ҫӗнтерӳ ҫулӗ" хаҫатра пӗрле
ӗҫленӗ сӑвӑҫ-тусӑма Григорий Михайлов-Илепере:
Тусӑм, Кӗркури,
Эс чӑнах пур-и?
Пур пулсан апла Чӗлхепе, пуҫпа
Юмаха ҫапса
Савӑнар ҫаплах.
Тултӑр кӗр курки,
Пӗттӗр хӗр хуйхи.
Илепер ҫырми
Туллиех ҫырни
Юхтӑр кӗрлесе,
Тултӑр тинӗсе.
Шупашкар, 27.12.1989 ҫ.
УЛӐП ПУЛ, КАЗАК!
Шупашкарта паллӑ строителе Николай Васильевич Казако
ва эпӗ, хулари нумай-нумай вӑйлӑ строитель-пуҫлӑхсемпе пӗрле
ӗҫлесе, пурӑнса, вӗсем ҫинчен сахал мар хаҫат-журнала ҫырса,
радио передачисем туса, вёсен таланчӗпе хавхаланнӑ хыҫҫӑн,
хамӑрӑн ҫывӑх ҫын пулсан тин, куртӑм. Манӑн кӗҫӗн аккан
Евгенӗн аслӑ хӗрӗпе Лизӑпа паллашнӑ та вӑл ӑна качча илме
шутланӑ, туй туса вӗсем пӗрлешнӗ. Ачи ҫуралсан та вӗсем Эгер
бульварӗнчи аптекӑпа хирӗҫ ҫуртра, виҫӗ пӳлӗмлӗ хваттерӗн пӗр
пӳлӗмӗнче тӑвӑрланса чылайччен пурӑнчӗҫ, каярахпа ҫемйине
Мичман Павлов урамӗнче икӗ пӳлӗмлӗ ҫӗнӗ хваттер пачӗҫ.
Тӑнлӑ-пуҫлӗ ача пулни Казакова анлӑ ҫул уҫса панӑ. Иккӗмӗш
стройтрестри М алышев инженер ертсе пыракан управленире
вӑл мастер, прораб пулчӗ. Республикӑн тӗп хулинче вӑл ертсе
пынӑ строительсем нумай-нумай ҫурт купаланӑ: пуранмаллине
те, тем тӗрлӗ кантур валли те. Хула урамӗсемпе ҫӳренӗ чухне
пирӗн хавас кӗрӳ ӑҫта ҫитнӗ унта "мухтанса" илетчӗ: "пирӗн
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ҫурт". Пӗр хушӑ эпӗ вёсен строителӗсемпе туслашса кайрӑм,
уйрӑмах — М ир проспектӗнче пулас дизель заводӗнче ӗҫлекенсем валли Я нка Купала урамӗнчи йывӑҫ ҫуртсене пӑсса капмар
чул ҫуртсем туса лартнӑ чухне. Ҫав хавхаланупа манӑн "Вӑрланӑ
юрату" повесть ҫуралчӗ, ӑна эпӗ Николай Казакова халалларӑм.
Кӗрхи Микулнӑ кунӗсенче саламларӑм:
ХЫ Т ӖҪЛЕ, А Н Ы В Ӑ Н
Шупашкарти паллӑ строителе Николай Васильевич Ка
закова — ҫуралнӑ кун ячӗпе саламласа:
Чукун ҫул ҫинче ҫеҫ мар,
Урапа ҫулӗ ҫинче те
Пур иккен Канаш.
Ҫ ак ялта ҫуралнӑ, ӳснӗ,
Ура сырнӑ, нуша тӳснӗ
Пӗр пӗчӗк чӑваш.
Улӑп тӑвӗ ҫӳллӗш пулнӑ
Хыҫҫӑн тухнӑ утнӑ, тупнӑ
Хӑй валли тӗп ҫул.
Кӗрсе кайнӑ Ш упашкарӑн
Алӑкне уҫса вӑр-варрӑн,
Тытнӑ мастерок.
Ҫӗн ӗҫе иленнӗ хыҫҫӑн
Ҫемье тунӑ, пулнӑ виҫҫӗн
Хӑтлӑ хваттерте.
Ӳстерет хула, ача та,
Кулянмасть нихҫан пачах та,
Купӑса туртать.
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Выҫҫӑлккӑ Канаш ачи халь
Микулна хӑна пухсах-ха
Йыхӑрнӑ Канаш.
Хыт ӗҫле, ан ывӑн, савӑн,
Ҫӗр ҫултан та иртсе пурӑн,
Улӑп пул, Казак!
Шупашкар, 1989, раштав, 15.
***
ПУЛТАРАТЬ
Хула тӑвать пӗрмай Казак
Купаласа ҫурт хыҫҫӑн ҫурт.
Хуса ҫитме май ҫук пачах
Ӑна ӗҫре, хӑть темле юрт.

Владимир Кузьминпа Николай Казаков
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Ӑҫта ҫунать ӗҫ — вӑл унта
Мунча кӗртет пур кахала.
Йӗрке тӑвать те ҫур кунта,
Калать: "Хуҫа, ак пахала".
Лармасть вӑл пӑчӑ пӳлӗмре
Юмах ҫапса хуҫапала.
Канмасӑр "ҫӑкӑр" пӗҫерет —
Стройка валли пур япала.
Сар каска тӑхӑннӑ яшсен
Ярнать пыр канлӗ кӑмӑлтан,
Сар кайӑк саслӑ хӗрӗсен
Куллийӗ хӗвелпе пӗр тан.
Кӗсье ҫурлать укҫапала
Хыт тӑрӑшсан тар кӑларса.
Кӗҫтет ҫан-ҫурӑм — мунчана
Эртелпеле чуп ӑмӑртса.
Килет Казак хӑй килнелле
Йӑтса мӑн сумкӑпа укҫа.
Кӗтсе илет ӑна ҫӗрле
Ю ратӑвӗ алӑк уҫса,
М ӑн сумкӑшӑн чунне уҫса,
Пуйтарнӑшӑн хыт чуптуса.
Шупашкар. 1990, чӳк, 25.
М ӖН Ҫ И Т М Е С Т -Ш И ПРАСКИ В И ТТИ Н Е?
Чӑваш халӑх ӳнерҫине Виталий Петрович Петров — Прав
ки Виттине — 60 ҫул тултарнӑ май:
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виггине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
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Асран кайми Малти Ишек пур,
Чун юратнӑ Праски амӑш пур.
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Ӗмӗр манми Вӑрнар ҫӗрӗ пур,
М ӑшӑр тунӑ савнӑ хӗрӗ пур.
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Ытарайми илем тӗнчи пур,
Ҫав илемре чӑваш чунӗ пур.
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине,
Мӗн ҫитмест-ши Праски Виттине?
Пурте пур ун ҫутӑ пурнӑҫра,
Анчах ҫуккӑ канӑҫ уҫлӑхра.

Пуҫу чӑвашлӑхпах минретӗр,
Хӑлху тӑри юрри итлетӗр,
Куҫу ҫичӗ тӗспе вылятӑр,
Туту Ю ратӑва чуптутӑр,
Аллу ӗҫ киҫтӗкне выляттӑр,
Уру Чӑваш ҫӗрнех таптатӑр.
Вӑрнарьенсем ҫапла калатпӑр:
Халӑхпала эс пулӑн паттӑр.
Шупашкар. Ӳнер керменӗ, 1996, авӑн, 17.
Хӗрсе кайса каласа парать вӑл хӑйӗн йывӑр та кӑткӑс
пурнӑҫӗ ҫинчен, хӑйӗн пултарулӑх ӳсӗмӗсем ҫинчем. "Нумай
ҫӗршывра пултӑм эпӗ, сахал мар халӑх ҫыннипе калаҫрӑм,
тавлашрӑм, ӗнентертӗм хам чӑнахта чӑвашне. М ӗншӗн тесен
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чылай ҫӗрте эпир камне те, ӑҫта пурӑннине те пӗлмеҫҫӗ. Хамӑн
ӗҫшӗн "Гран-при" премине илсен, пушшех чун вӗреме тытӑнчӗ:
эпир никамран та катӑк халӑх мар иккен! Тӗллевӗм вара пуш
шех вӑйланчӗ: манӑн хамӑн пултарулӑхпа чӑваш ятне тата ҫӳлерех
ҫӗклемелле, чӑваш тӗнчере пуррине пурне те ӗнентерсе — ҫӗнтермелле. Ҫӗршывра, тӗнчере хамӑн выставкӑсене кӑтартнӑ хушӑрах ҫуралнӑ тӑван ял тӗнчинче те анне виличчен хамӑн пурнӑҫ
выставкине кӑтартмалла. Акӑ мӗн ҫитмест мана пурнӑҫра", —
тесе ыталаса илет вӑл мана — Чӑваш халӑх художникӗ, Раҫҫей
тава тивӗҫлӗ художникӗ, Вӑрнар районӗн хастар та пултаруллӑ
ӗҫченӗ, Вӑрнар районӗн хисеплӗ фаж данинӗ.
ЯЛАН Ч Ӗ РӖ ПУЛ
Элӗк районӗнчи М артынкасси ялӗнче 1947 ҫулта ҫуралнӑ
Евгений Ильич Сергеев Ш упашкарти ҫыхӑну техникумӗнчен
вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн хӑйӗн специальноҫӗпе тӗп хулара ӗҫленӗ,
каярахпа строительствӑра вӑй хума пуҫланӑ. Ҫӗнӗ Ш упашкарта
сварщиксемпе монтажниксен бригадипе ӗҫре чапатухнӑ. Чӑваш
Республикинче хӑватлӑ тракторсем тӑвакан завод стройки пуҫлансан унӑн бригадине тӑваттӑмӗш стройтрестран пиллӗкмӗш
стройтреста куҫарнӑ. Пӗтӗм Союзри ударлӑ комсомол стройкинче унӑн бригади ҫӗршывӗпех паллӑ пулнӑ. Стройкӑрах вӑл
КП С С ретне кӗнӗ. Хастар бригадира Компартии Чӑваш обкомӗн членне суйланӑ. Завода туса пӗтернӗ хыҫҫӑн Сергеев
Ш упашкарти кооператив институчӗн корпусне тунӑ вӑхӑтра
директорӑн строительство енӗпе ӗҫлекен заместителӗ, ун хыҫҫйн — "Чувашмебель" пӗрлешӳ генеральнӑй директорӗн замес тителӗ, Чӑващпотребсоюзӑн М уркашри улма-ҫырла комбиначӗн директорӗ, Ш упашкар хулин потребсоюзӗнче хуравлӑ вырӑнта... Пур ҫӗрте те вӑл хӑйӗн ӑсталӑхӗпе пултарулӑхне кӑтартнӑ.
Ырӑ кӑмӑлне пула унӑн тус-юлташ нумай пулнӑ. Халӑхпа, уйрӑм
ҫынсемпе ӑслайлӑн, ӗнентерӳллӗн ӗҫлеме пултарнӑ.
1997 ҫулхи кӑрлачӑн 6-мӗшӗнче Е.И.Сергеев Ш упашкарти
Ленинла Комсомол урамӗнчи "Ҫӑлтӑрлӑ" кафере хӑйӗн ҫур ӗмӗр
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менелникне ирттерчӗ. Ҫавӑнта мухтаса илме тиврӗ Ш умилов
урамӗнче, 37-мӗш ҫуртра пӗр подьездра пурӑнакан, Тракторостройра пӗрле ӗҫленӗ хисеплӗ тусӑма:
Такама та халӗ паллӑ —
Эс тултартӑн паян аллӑ.
Кӑмӑлтан парап та алӑ,
Ҫавӑрса хурап ҫӗр аллӑ.
Йӗкелтен пулсах-мӗн шӑтнӑ,
Мартынкас йышне ҫын хушнӑ.
Юмана хывсах-ҫке ӳснӗ,
Нушине те курса тӳснӗ.
Хӗр чӗри-чунне ҫунтартӑн,
Хитрине тупсах авлантӑн,
Пурнӑҫна тума пултартӑн,
Ывӑлсем ӳссен, йышлантӑн.
Кашлакан вӑрман пек шавлӑн
Ыр ятпа кӗрлен мухтавлӑн
Э л ӗк-Ш упаш кар-Мускавӑн, —
Чӑваша ҫӗклен хастаррӑн.
Аллӑрах ан шан, ар пуҫӑн
Ясарта ан чак пӗр утӑм.
Таш-ташлар, юрлар яр-уҫҫӑн
Черккесем пушатнӑ хыҫҫӑн.
Шупашкар, Шумилов урамӗ —
«Ҫӑлтӑрлӑ хупах». 1997, кӑрлач, 6.
ТУСЛӐХ СӐМАХӖ
Георгий Тимофеевич Тимофеевпа эпӗ Шупашкарта ӗҫлеме
пуҫласассӑн паллашнӑччӗ. Паллашу туслӑха куҫрӗ. М ана вӑл
уҫӑ чун-хавалӗпе, мӑн кӑмӑллӑ маррипе тыткӑнланӑччӗ. Вӑл
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манран кӑш т маларах кӑна, 1937 ҫулхи кӑрлачра ҫуралнӑччӗ,
Элӗк районӗнчи Тушкасси ялӗнче. Вӑтам шкултан, Ш упаш
карти ял хуҫалӑх институтӗнчен вӗренсе тухсан колхозра,
ВЛКСМ Чӑваш обкомӗн инструкторӗнче, комсомол организацйӗсен пайӗн заведующийӗнче, Канаш райкомӗн пӗрремӗш
секретарӗнче ӗҫлерӗ.
Эпир унпа Чулхулара партии аслӑ шкулӗнче пӗр вӑхӑтра
вӗрентӗмӗр. Арӑмӗ, Елизавета Ивановна, ачисемпе хулана куҫса пычӗ, Чӑваш патшалӑх университетӗнче историе вӗренекенскер, Чулхула университетӗнче пӗлӗвне вӗҫлесе диплом илчӗ.
Ҫын патӗнче хваттерте пурӑнчӗҫ.
Парти обкомӗн инструкторӗнчен вӗренме янӑскерне,
Ш упашкара таврӑнсан обкомӑн ял хуҫалӑх пайне ӗҫлеме илчӗҫ,
1977 ҫулта пай заведую щ ийӗн заместительне лартрӗҫ, тепӗр
ҫултан тӑван енне, Э лӗк район С овечӗн ӗҫтӑвком председательне куҫарчӗҫ. 1986 ҫултан вӑл — Чӑваш А С С Р Патшалӑх
агропромыш ленность комитечӗн пай начальникӗ. Ҫут ҫантал ӑка сы хлакан общ ествӑн республика ком итетне те ертсе
пы чӗ, Чӑваш Республикин ӗҫ тата ӗҫпе тивӗҫтерекен м инистерствинчен тивӗҫлӗ канӑва тухрӗ. Ҫавна май манӑн сӑвӑлла
саламӑм ҫуралчӗ:
УТ Ҫ И Н Ч Е Н АН АН
Комсомолпа порти ветеранне Георгий Тимофеевич Тимофеева-Жорӑпа 60 ҫул тултарнӑ ятпа
Ут ҫинче те, хут ҫинче те
Ҫӗнтерсе пыран ялан.
Утмӑла чупса ҫитсен те
Алӑран яман ялав.
Сывлӑх пултӑр,
Арӑм савтӑр,
Хӗр те култӑр
Унпа харӑс.
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Ватӑлмастӑн эс вара —
Пуҫ усмастӑн — вӑр-варах.
Шупашкар, 1997, кӑрлач, 11.
ТУХ ҪӖН АКАНА ҪӖН ВӐЙПАЛАН
Илемлӗ Йӗпреҫ тӑрӑхӗнчи М ереҫен ялӗнче ҫуралса ӳснӗ
Николай Андреевич Перлов ҫамрӑклӑхне нуша кулачӗ ҫисе,
эрӗм шывӗ ӗҫсе хӑватлантарнӑ. Эпӗ унпа паллашнӑ утмӑлмӗш
ҫулсенче вӑл кукашшӗпе пурӑнатчӗ. Вӑтам шкултан вӗренсе
тухсанах ручка уншӑн пултарулӑх хӗҫпӑшалӗ пулса тӑнӑ. Район
хаҫачӗн редакцине пырса кӗнӗ хӑюсӑр йӗкӗтрен "Ҫӗнтерӳшӗн"
хаҫатӑн ҫӗнтерӳллӗ журналисчӗ ҫуралчӗ. Партин Чулхулари шкулӗнче пӗлӗвне ӳстерсе редакции хуравлӑ ҫыннин ӗҫ сӗтелӗ хушшине кӗрсе ларчӗ. Хаҫат ӗҫӗ йӑлӑхтарсан, района газ кӗртекенсемпе те ӑмӑртса ӗҫлерӗ, ялан йывӑррӑн аталанакан "Красный
фронтовик" колхоза та ура ҫине тӑратма хӑтланчӗ — председательте ӑшне хыптарчӗ.
Аллӑ ҫулхи менелникӗ унӑн Йӗпреҫре чаплӑ пулчӗ. Унта
манӑн та хамӑн пултарулӑхпа чапланас килчӗ:
Кун курнӑ ака умён Микула
Пуҫтарнӑ вӑрманта кӑмпа, ҫырла,
Васканӑ вӗренме тӑван шкула,
Пӗр вырмара алран яман ҫурла.
Тар шӑршипе вӑйланнӑ салтакра
Хӗр вырӑнне савса автомата.
Ҫавӑнпалах ун йӑхӗ ыр ятра,
Несӗлсенчен халь хӑй те чи малта.
Хаҫат калпакӗ тӑхӑнсан пуҫна,
Алла тытсан ҫунтаракан перо,
Шухӑш сӑнарӗ тирӗнчӗ куҫна —
Вутра ҫуралчӗ журналист Перлов.
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Тытасшӑн пултӑн кӑвакал чӗппи
Уйӑх тӗрриллӗ лӑпкӑ кӳлӗре,
Сисмерӗн, хӗмлӗ ҫивӗч куҫ йӗппи
Чунна ҫунтарчӗ, тартрӗ ӗмӗтрен.
Вӗҫсе ансан ҫут ҫӑлтӑр тӳперен,
Вӑрантӑн ӑмӑрткайӑк йӑвинче.
Куҫна уҫсан, тасалтӑн тӗтререн,
Тинех йӑл култӑн туй кӗрекинче.
Кӗрет ҫӗн туй халь пурнӑҫ хапхинчен,
Качча тухать хӗрӳ — кӗҫех пулать кӗрӳ.
Авлантаратӑн ывӑлна кӗр сӑринче.
Ҫут мӑшӑру савать сана хӗрӳ.
Я тнаям арӑн, чӑтрӑн, Микула,
Кӑтартрӑн халӑха ыр ӗҫ туса.
Суха касси ҫине пӑхса кулан
Ҫӗн акана ҫӗн вӑйпала тухса.
Шупашкар, 1999, ака, 2.
АН УС ПУҪНА!
Йӗпреҫьети Пысӑк Упакасси ывӑлне, Леничла Комсомолка
КПСС ветеранне, педагога, шанчӑклӑ юлташӑма Николай Алек
сеевич АНДРЕЕВА — 60 ҫул ячӗпе.
П ысӑк Упакассинче ҫуралса ӳснӗ, халӗ Ш упашкарта пурӑнакан Н иколай Алексеевич Андреев ҫӗнӗ ҫул пуҫланнӑ кун
утмӑл тултарчӗ, тӑванӗсемпе ҫывӑх тус-юлташӗсене менелнике
йыхравларӗ.
Унӑн пурнӑҫ ҫулӗ хӑйне евӗрлӗ хӗрӳ, кӑткӑс. Утмӑлмӗшҫитмӗлмӗш ҫулсене аса илетӗп. Пӗтӗм совет ҫӗршывӗн калӑпӑшӗпе эпир те, Йӗпреҫре ӗҫлекенсем, хамӑрӑн мӗнпур вӑя пуласлӑхшӑн панӑ — халӑх ырлӑхӗшӗн. Ҫав вӑя ниҫта хума ҫукчӗ
тесен те йӑнӑш пулмӗ.
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Пы сӑк Упакасси каччи М икулай район ҫамрӑклӑхӗшӗн
мӑн тӳпе хыврӗ. ВЛКСМ райкомӗн пӗрремӗш секретарӗнче
ӗҫлерӗ. Унтан ӑна парти райкомне, оргпартӗҫ пайне ертсе пыма
куҫарчӗҫ, КП С С райкомӗн бюро членне суйларӗҫ. Унӑн ҫӗнӗ
манерӗ, хӗрӳлӗхӗ таврара палӑрмасӑр юлмарӗ. Парти ӗҫӗнче
ай-яй пӗҫерккӗ ҫиме тиветчӗ, хӑшӗсем, пысӑк пукан йы ш ӑннисем (халӗ вӗсем Йӗпреҫре ҫук ӗнтӗ), хӑйсем каланӑ сӑмаха
пуринчен те вӑйлӑрах, витӗмлӗрех тесе, шӑл хӑйраса ӗнентерме тӑрӑшатчӗҫ, шӑртне ниҫта хума пӗлейменнипе, ҫы нна тӗп
тума та хатӗрччӗ. Пӗр сӗмсӗр пуҫтахӑн наркӑмӑшлӑ сӑнни Ан
дреев чӗрине те пырса тӑрӑнчӗ. Ҫавӑн чухне Николай Алексеевичӑн тӑван районӗнчен тухса кайма тиврӗ. Й ӗпреҫьен ҫав
шӑрчӑка халӗ те ахальтен мар пуль ыррипе асӑнсах каймасть.
Хӑйӗн ачине, кӑвар чӗреллӗ район паттӑрне вара Йӗпреҫ ырӑпа кӑна асра тытать.
Николай Андреев Шупашкарта та тараватлӑхне ҫухатмарӗ,
пултарулӑхне ӳстерсе пычӗ, шкул директорӗнче те вӑй хучӗ,
ытти паллӑ вырӑнсенче те ӑсталӑхӗпе ҫирӗплӗхне кӑтартрӗ, тусюлташӗсен туслӑхне ҫирӗплетсех пычӗ.
Туслӑхран хакли, юратнӑ мӑшӑрупа ачусемсӗр пуҫне, паян...
эпир кӑна, Микулай. Ан ус пуҫна, ентешӗмӗр!
Й ӑмраллӑял, Упакасси,
Ҫуратнӑ, Микулай, сана.
Хӑватлӑ йӑхлӑ Траккасси
Ӳстернӗ вӑй парса кӑна.
Вӑрман енчи Чакка сасси
Пӑлхатнӑ уҫӑ кӑмӑлна.
Алри ҫаван янрав сасси
Илемлентернӗ пурнӑҫна.
Ҫурла тытма, лаша кӳлме —
Эс ӳркенмен нихҫан ялта.
Сана пула килти пӳлме
Чӑп тулнӑ тырӑпа ялан.
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Анат енчи Ҫемен Элкер
Сӑнарлантарнӑ ӑс-тӑнна.
Вӑй пухнӑ, ҫитӗннӗ ӗлккен
Пӑхса ху тӑрӑх ҫи-пуҫна.
Ҫунатлӑ урхамах ҫине
Утланнӑ ҫилхерен тытса,
Хастарлӑ ҫамрӑксен ҫарне
Чуптарнӑ чи малта пырса.
Хӗрӳлӗх хурҫӑ пек хӗрсен,
Пиҫсе ҫитсен кӗрешӳре,
Компарти уҫӑмлӑн чӗнсен,
Ёҫе кар кӳлӗнтӗн тӳрех.
Ш кула куҫсассӑн ху камне
Каллех кӑтартрӑн халӑха.
Вӗрентнӗ ачусен сумне
Туятӑн халӗ ватлӑхра.
Йӗпреҫ енче те, пур ҫӗрте
Ямарӑн Упасен ятне,
Илсе пехил тӑван ҫӗртен
Хунатрӑн Унрисен йышне.
Ал тыт тусна, куҫа уҫса, —
Вӑйланнӑ туслӑх парӑнмасть.
Ан ус пуҫна, ҫула пӑхса,
Вӗҫӗ-хӗрри ун курӑнмасть.
2000 ҫулхи кӑрлачӑн 1-мӗшӗ.
ТӖ Н Ч Е ХӐВАТӖНЧЕН ВӐЙ ИЛСЕХ ТӐР
Раиса Васильевна Бородкина-С арпи пултарулӑхӗ Чӑваш
ҫӗрӗн хӗрринчен тӑкӑнса тӗнчипех ейӗве кайнӑччӗ. Чӑвашсен
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обществӑпа культура центрӗнче ӗҫлеме пуҫласан, унпа хӑйӗнпе
те ҫывӑхрах паллашрӑм. Вӑл "Пике" журнал кӑларатчё, мана
ЧО К Ц председателё Михаил Николаевич Юхма "Вучах" хаҫат
кӑларма шаннӑччё. Хаҫатӑн тёп редакгорӗ, Чӑвашгизра ӗҫлекен
Иван Яковлевич Тенюшев ячӗшён кӑна шутланса тӑратчӗ те,
пӗтӗм йывӑрлӑхӗ ман ҫине тиенетчё.
Сарпин те самаях тертленме тиветчӗ журналӗшӗн. Ӑнакӑна пӑхмасӑр пуҫ ҫӗклемесӗрех ёҫлеттӗмӗр. Ҫав вӑхӑтра "Вучах
библиотекинче" тухнӑ хамӑн "Алӑри пӳрнесем те тан мар" кёнекеме ҫак сӑмахсемпе парнеленӗччӗ ӑна:
"Ӑсӗ-пуҫӗпе хӑватлӑ, шухӑш-туйӑмӗпе асамлӑ, илемӗпе тыткӑнуллӑ чӑн-чӑн Cap пикене — Сарпи инкене, — ҫур сёткенёллё
чӗрӗ вӑй ҫӗкленӗвӗпе ҫёнӗрен те ҫӗнӗ, вӑйлӑран та вӑйлӑ, ҫепӗҫрен те ҫепӗҫ сӑвӑ йӗркисем шӑрантармашкӑн сывлёх, ӑнӑҫу
сунса. 1993 ҫ".
Тепӗр ырӑлӑх сунни ҫаплаччё:
САРПИ-САРПИКЕ
Чӗререн хисеплекен Раиса Васильевнана:
Ӑсё-пуҫӗ тӗнчелле хӑватлӑ,
Шухӑшӗ хӑлат пекех ҫунатлӑ,
Ӗмӗчӗ пуласлӑхлӑ асамлӑ,
Чӗкеҫрен иртен чёлхи сӑнарлӑ,
Туйӑмӗ чӗр туртӑмлӑ, ытарлӑ,
Ҫур сӗткенёллӗ тути пылаклӑ,
Кӗлетки хӑва пек авӑк, вӑйлӑ,
Ёҫӗ-хёлӗ халӑхра сӑваплӑ.
Ашшӗ-амӑшне савать тӑванлӑн,
Чӑваша ҫӗклет ҫӳле мухтавлӑн
Сарпике, Сарпи инке хӑюллӑн.
Шупашкар. 5.02.2000 ҫ.
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ТЕЛ ЕЙ КАЙӐКӖ ҪУМРАХ
Паллӑ вырӑс поэчӗн Леонид Мартыновӑн лирикине юратакан, культура ҫуртӗнче юрлакан ҫамрӑк пикесен трио ушкӑнне алмаз янравӗпе танлаштарса мухтакан пёр район пуҫлӑхне,
юратнӑ ҫыннӑма, хӑйӗн ҫулӑмлӑ ӗмӗчӗпе ялан телей кайӑкӗ
тытмашкӑн ӑнӑҫу сунса:
Мӑшӑрӗ капать упӑшкине:
"Эс ҫӗрле пӗрмай алмаз шыран,
Виҫ чӗкеҫ алмазӗн сассипе
Утиял ҫӗкле-ҫӗкле юрлан.
Ывӑнсан та, хастарлан упӑшкаллах,
М ан сасса итле эс шӑпчӑкла.
Юрлаймас пулсан та алмазла,
Алмазпах шӑтар-ха, паттӑрла".

ТУЛМАН ӖМ ӖТ
Сахал мар манӑн Чӑваш ҫӗрӗнче ҫывӑх туссем-юлташсем.
Н ум ай ҫул хуш ш и Т упуҫӗнчи хресчен сен е ертсе пы н ӑ,
пӗрлешӳллӗ хуҫалӑхне республика шайӗнче мухтава кӑларнӑ,
ҫӗнӗ пурнӑҫ тытӑмӗнче ялта ҫӑкӑр завочӗ, кӑлпасси цехӗ уҫса
усламлӑ пурнӑҫ йӗркине ҫирӗплетнӗ, ҫӗнтерӳ ялавӗпе утмӑл ҫул
хастаррӗн утакан Сан Славина ӑнӑҫу сунса:
Славин бухгалтерне капать:
"Хывсан бюстгальгерна паян,
Тухатӑн никамран мала,
Юлсан ман вырӑна ыран”.
Хӗрарӑм вутланса каять
Тытсан хуҫалӑх аврине.
Чӗчӗ йӗмне туртса ҫыхать,
Уҫмасть вӑтанчӑк арчине.
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Ҫук, ҫутармасть Илле пророк
Илем симпылӗ пуҫ ҫине,
Ку Славиншӗн ҫӗнӗ урок —
Аса илме ҫине-ҫине:
"Пулмарӗ манӑн савасси
Сана нӳр айлӑм тӗпӗнче."
Лешӗ кулать: "Сан кӑлпасси
Йӳнелнӗ ар пасарӗнче".
Шупашкар, Оперӑпа балет театре — эрех завочӗ.
Республикӑри ялхуҫалӑх кунӗ. 2002 ҫул, чӳк, 15.
ВӐРНАРСЕНЕ - ХАМӐР МАЙЛӐ Ш ӲТПЕ

Мал ӗмӗтлӗ Григорий Григорьевич Игнатьева
хастар
та хӑюллӑ Элӗк йӗкӗтне, Вӑрнар район администрацийӗнче
чылай ҫул тӑрӑшса ӗҫленӗ пултаруллӑ йӗркелӳҫе:
—

Хӑпартсан та ҫӳлерех ӗҫре хӑйне
Ҫук, манмарӗ анлӑ пӳлӗмне,
Кӗчӗ васкасах унта вӑл каҫ енне,
Вӑтанмасӑр чӗртрӗ куҫӗнчи хӗмне.
Миҫе ҫӗтнӗ шӑлавар, халь астумасть
Ҫак каҫуннӑй хыт пукан ҫинче.
Халь унта ларать вӑр купарча
Юрласа хӗр тунсӑхӗ ҫинчен.
Ах, хӑпас килмест ку савӑшран,
Уйрӑлсан, сӳнет хитре тӗнче.
Ш аккаса кӗнӗ пулсан тултан,
Ш аккасах тухас килет шалтан.
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«Вӑрнарти хутӑш препаратсен завочӗ» акционерсен уҫӑ
обществин генеральнӑй директорне, Пӗтӗм Раҫҫейри «Пӗрлехи Раҫҫей» партин Чӑваш енри организацийӗн председателъне
Владимир Васильевич Свешникова, такӑр ҫул сунса:
Раҫҫейӗн пӗрлӗхлӗ йышне хӑват кӳме
Свешникова шанса ҫуттарчӗҫ те ҫурта,
Ҫитерчӗ сиктерсе ӑна ьтлтӑн кӳме
Упа ялавӗ айӗнче «Шурӑ ҫурта».

«Вӑрнарти аш-какай комбиначӑн директорӗ Николай
Алексеевич Семенов, районти юхӑннӑ коллективлӑ хуҫалӑхсемпе «Колос» сысна комплексне икӗ хул хушшине хупса, республикӑна тӗлӗнтермелӗх холдинг мелӗпе ӗҫлекен промыш
ленность пӗрлешӗвӗ туса хунӑ. Ҫак ӗҫре ӑна mama ӑнӑҫлӑрах
тдрмашма сӗнсе:
Семенов юмахла ҫапмасть пӗр пуш сӑмах,
Тырӑ акса-вырса, сысна та самӑртать.
Вӑрнарӗ, ял ҫынни ҫисе ашлӑ ҫӑмах,
Тӑраннӑ хырӑмпа хастаррӑн ӑмӑртать.
Семенов пуҫӗнче нихҫан хывӑх вӗҫмест,
Ӑс лаҫҫинче хӗрсех ылтӑн укҫа ҫапать.
Ун ҫумӗнче нимле ӗҫчен выҫӑ вилмен,
Пуять, кулать, юрлать, ура хуҫса ташлать.

Вӑрнар ен гроссмейстерне, районӑн аслӑ ямшӑкӗнче тарланӑ, турра пуҫҫапнӑ пек парӑнса, нимле хӗрарӑмран та
тӗрӗсрех, чунтан-вартан Фемидӑна юратса пӑрахнӑ Валерий
Петрович Наумова:
Наумов офицер ытарлӑ дамӑпа
Астарнӑ хӳтӗлевлӗ шахмат патшине,
Ҫунтарнӑ, хӑваланӑ вутлӑ тамӑка
Мат панӑ майӑн, йӑлл кулса, хӑй тӑш манне.
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***
Канаш районӗнче ҫуралнӑ Анатолий Александровича, Туҫи
Мӑратри Воля Афанасьевича, Элӗк енчен чукун ҫул хӗрне тухнӑ
Геннадий Петровича mama Ҫӗрпел каччине Давыд Федоровича
чӑваш классикӗн хушамачӗпе киленсе халӑхра ырӑ ят хӑварнӑ
Вӑрнар пуҫлӑхӗсене:
—

Ивановсем нумай мӑн Вӑрнарта,
Шыраҫҫӗ пурте канлӗх, карӑнса.
Нарспи кӑна ясаррӑн пасарта
Сутать хӑй таварне пит савӑнса.
Чӗрӗ тавар туртать пур пуҫлӑха,
Парас килмест ӑна ютӑ алла.
Вӗҫесшӗн пурте вӑрттӑн уҫлӑха
Ӗмӗтленсе паян та, хуҫалла.
Вите пек пӳлӗм ҫуккӑ халь вёсен,
Тӑмасть Нарспи те хырӑм ҫумӗнче.
Куҫӗ курсан та, шӑлӗ витмесен,
Пуҫ усӑнать астармӑш хирӗнче.
Нарспи кулать: «Пӑхмашкӑн тӑхтама
Тивет пуль манӑн купарчам ҫине,
Эсир халь маншӑн пурте Тӑхтаман,
Ҫума ан манӑр ҫӑпата пуҫне».
Шупашкар, Шумилов урамӗ, 37, 132.
2002, раштав, 12-13.
Неизменному другу детства, старшему советнику юсти
ции Амвросию Илларионовичу Овчинникову:
Родился ты Амвросием в Хорнзорах
В двунадесятый праздник православной церкви,
Но не вошел с Марией в храм Иерусалимский,
А убежал из дома до гор Уральских.
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Там поменял свое святое имя на Алешу
Благодаря любви к принцессе гор Эрики.
Прозрел ты вовремя, ой, слава Богу!
И променял Туру на Волгу.
И рад, конечно, в день рожденья
Отдать поклон своей земле, большой родне...
И матери, отцу, жене и тестю, теще
За то, что есть ты, что будешь жить еще
Ой много, много славных лета.
И дальше действуй бодро, смело,
К ак раньше действовал умело
Творя профессионально и победно
Не получая обиды от Фемиды,
В полковничьих погонах на плечах
Ю рист почетный всей России —
Сидишь, как Зевс и нынче на Олимпе
Своем семидесятом пике Славы.
Римма и Володя КУЗЬМИНЫ, 4 декабря 1988 и
4-6 декабря 2008 года. Чебоксары.

В Ӗ РЕ Н Т Е К Е Н РЕ Н ТЕ Ш Ӳ ТЛ ЕМ Е Ю РАТЬ И К КЕН
Вӑрнар хаҫатне кӑларма Петр Алексеевич Тихонов-Ялгир
пёр купа ҫамрӑж ҫыравҫӑ пухнӑччӗ иртнӗ ӗмӗрти аллӑ-утмӑлмӗш
ҫулсенче. Ман сӗтел ҫине вӑл "Капкӑн страници" хурса панӑччӗ.
Ячӗ пур, анчах ун айне уйӑхра иккӗ кулӑш-сатира капанӗ купаламаллаччӗ. Мӗн кӑна шухӑшласа кӑларма тивместчӗ пулӗ ҫав
вӑхӑтра. Япӑххи те, лайӑххи те пулатчӗ. Петр Алексеевич хӑй
вара ним кулмасӑр ман тавра ҫаврӑнкаласа илетчё те, "Володя,
эс ытлашши шалалла ан ишсе кёрсе кай, тӑшманусем авӑрта
путарма пултараҫҫӗ", — тесе асӑрхаттаратчӗ ҫеҫ. "Капкӑн стра
ници" каярахпа мана "Капкӑн" журналӑн малалли страницисем
вырӑннех курӑнатчӗ.
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Хайӗнпе ӗҫпеле, ӑсталӑхпа танлашса пынӑ май, эпӗ те
хӑюллантӑм, кулӑш хумӗ ҫинче ярӑнмаш кӑн хамӑн кимӗ ҫине
пӗрремӗш редактора та лартса тухрӑм.
Золотонӑшӑри ялгиркӑсем
Чутай ачи, Советсем Хӗрлӗ саплӑк лартса ян ӑ Чӑваш
ҫӗршывӗн пӗр пӗчӗк лаптӑкӗнчи Ҫӗн Ирчемес ялӗнче ҫуралнӑ
Петӗр Тихонов хӗрлӗ ҫӑлтӑрлӑ пионер пурнӑҫра малтан-мала
тухма чыс тунӑ. Ялти ҫыру пӗлменлӗх "мутречӗсем" шахвӑрткаланӑ "кӑмсамул — ҫара кут мул» ушкӑнне вӑл пир кӗпине йӳле
ярсах ертсе пыма тытӑннинчен тӗлӗннипе халӑх месерле ҫаврӑнса ӳкмен. Выльӑх кӗтӗвӗнче те мӑйракапа шӑйӑракан-хирекен, хӳрепе тивертекен, пӑх-шӑкпа варалакан пуррине куҫ
айӗн сӑнакаласа Петӗр Тихонов та пурнӑҫ юххинче телей ҫыранне кӑпӑклӑ хумпа тухса ӳкнӗ. Каҫпа уҫӑлма тухнӑ пикесенчен
пӗри, Клавье, уҫӑ кӑмӑлне чараймасӑр, салтак кӗпи-шӑлаварлӑ
ҫамрӑк чуна, ӑшри ҫӑлӗнчен ӑсса пурнӑҫ имӗ панӑ. Вӑрнар ҫӗрӗнче
анлӑ уй-хире ҫӗмрештерсе Петӗр Ялхир-Ялгир поэт хӑйӗн муза
картине ҫавӑрнӑ. Клавье те, пурнӑҫ тилхепине унпа юнашар
тытса, мӑшӑрӗн ҫемье сӑпкине сиктерме пуҫланӑ. Хӑйсем лартнӑ
йывӑҫ пӳрт умӗнчи шӑнкӑрч йӑвинчен кашни ҫуркунне чӗпӗсем
тухса юрлама тытаннӑ пекех, вёсен кил йӑвинчен те умлӑхыҫлӑнах этем ҫурисем Володя, Валерьян, Валентина, Вла
дислав чуппи-вылявёпе урама тултарнӑ.
Мӑшӑрӗ, ырӑ кӑмӑллӑ, тулӑх чунлӑ хитре чӑваш пикийӗ
Клавдия Васильевна ҫумра вӑй парса тӑнипе Петр Алексеевич
Тихонов-Ялгир Вӑрнар тӑрӑхне те, Чӑваш ҫӗршывне те, мӗнпур
чӑваш халӑхне те пултарулӑхӗпе хул хушшине хупрӗ, ӑшӗнчи
чӑмӑрла ҫӗр улмипе тӑрантарса, чи хӑватлӑ хӑмлапа усӗртсе
ячӗ, хунямапа ыгакланса юрласа-ташларӗ. Ҫапла Ирчемес чӑвашӗ
хӑйӗн Чутай енне те алӑ сулмасӑр, Вӑрнар халӑхӗпе тӑванланчӗ.
Вӑрнарсем те ӑна, эсӗ чӑн-чӑн вӑрнарсемех тесе, кӑкӑр хучӗ
ҫине пичет ҫапсах хавхалантарчӗҫ. Ассах кайрӗ хайхи Чутай туй
каччийӗ, тӗнче касса ҫӳре-ҫӳре чӗри касса кайнине те туймарӗ.
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Асапланса ҫуратнӑ амӑшне, арҫынла юратнӑ ашшӗне аса
иле-иле чӳречерен Чулхула еннелле сӑна-сӑна чӗрине ыратгарса
ярсан, вӑл кӑвак ҫутлах чутаялла-ялалла тухса вашкӑртнӑ, ентешӗсем умӗнче хурлӑхлӑхпа-савӑнӑҫлӑхпа арпашӑнса, хӳхлесе янӑ:
Ой, милый Чотайкас,
Ой, родной Чотайкас.
Ҫӗр ҫӗмӗрсе килтӗм эп.
Хам камне те пӗлтереп:
Ялӑм манӑн Ирчемес,
Ҫухалман-ши вӑл, пӗлмес.
Йӑлӑхтарчӗ те Вӑрнар —
Ватлӑхра пӗрле пурнар.
Сӑвӑ каласа ташлап,
Ю ррине те хам ҫырап.
Шӑрантарар янташла,
Ытакланса, юлташла.
Ой, манӑн Чутайкас,
Ой, тӑван Чутайкас.
Саншӑн парӑп чунӑма,
Сиксе вӗрен юнӑма.
Тӗнче умӗнче ӗмӗрне хӗрелмен хӗрлӗ-чутайсен пуҫлӑхӗсем
вара "таркӑн" ентешне уйӑхӗпе ял-ял тӑрӑх юрлаттарса-ташлаттарса ҫӳренӗ. Ю лашкинчен, пултарулӑхӗшӗн чысласа, Хӗрлӗ
Чутай районӗн Хисеплӗ гражданинӗ ятне панӑ.
Тӑванлӑх апат-ҫимӗҫӗпе, ӗҫки-ҫикипе хырӑмне шӑла-шӑла
ҫанҫурӑмне чутай чунне кӗртнӗ хыҫҫӑн, ҫурхи ӑйӑр пек хастарланнӑскер, лӑпкӑн ҫывӑрма выртнӑ хыҫҫӑн тӗлӗкпе вӑранса
кайнӑскер, куҫне лайӑххӑн уҫаймасӑрах урапа ҫулӗпе Мускав
чукун ҫулӗ ҫине тухать, Вӑрнар станцийӗнче тӑна кӗрет: тинех
ҫитрӗм иккен тӑван киле!
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Районта — мӑн уяв. Нумай ҫул хушши пӗр-пӗринпе ҫуммаҫуммӑн сӑртӑнса ӑмӑртакан-ҫывӑхланакан хахулсем вӑрнарсене
хулран тытса урам тулли утаҫҫӗ, юрлаҫҫӗ, ура хуҫса ташлаҫҫӗ.
Петӗр Ялгирӗн те чунӗ вӑраннӑ вулкан пек вӗриленсе каять,
вара вӑл тӑнлӑ пуҫӗнче шӑраннӑ юрӑлла такмакне янраттарать:
Пулман Золотоноша маншӑн йывӑр нош а —
Тухмасть ман асӑмран юратнӑ капӑр Нюша,
Ҫывратнӑскер вӑл аист йӑвинче мана шурӑмпуҫчен —
Кӗтет пуль асӑнса пыл каҫсене ҫӗнӗ ирччен.
Хахулсемпе чӑвашсен ҫур ӗмӗре тӑсӑлакан туслӑх каҫӗнче
чӑвашла та, украинла та, вырӑсла та этем ӑсӗн сӑнарлӑхӗ куракан-итлекене тутлӑ ҫӑмах хыптарать.
***
Петр Алексеевич со своими вурнарскими многонациональ
ными друзьями-товарищами очень внимательно слушает ве
дущего театрального представления на русском языке:
"Украинский народ никогда не забудет подвиги легендар
ной 25-й Чапаевской дивизии, разгромивших в двадцатых го
дах польских захватчиков и гитлеровских войск в Отечествен
ной войне. Мы хлебом-солью встречали героев и приютили у
себя, чтобы они набирали силу для дальнейшей борьбы. В
честь освободителей украинское село Богушкова Слобода вме
сте еще тремями украинскими селениями, переименовали в
Чапаевку. Жители Золотоношского края Черкасской области,
богушовцы, в честь 75-летия героя гражданской войны Чапа
ева решили установить дружеские связи с чапаевцами-чувашами. Вы отозвались на наш призыв с большой охотой. Так и
продолжается великая наша дружба. Мы у вас побываем каж
дый год, и вы — у нас. Особенно отличился на этих встречах
ваш поэт-песенник. Мы нынче приехали к вам с особенным
подарком. Сейчас перед вами выступит женский сольный ан 
самбль золотоношцев «Ялгирка». И песня зазвучала:
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Вурнары — Золотоноша
Дружбы маршрут.
Чуваши и украинцы
Рядом идут.
Украинские ялгирки
Дружно поют,
Отцу Петру Ялгиру
Салам от матерей шлют...
Ведущий весело разьяснил:
— Молодой офицер Красной Армии Петр Тихонов герой
ски освобождал нашу столицу Киев от немецких оккупантов,
а позже мужественный, душевный лирик Петр Ялгир у нас
красотою покорил сердца бойких хохлушек. С тех пор на Золотонош е — каждая третья красавица Ялгирка как и все арти
стки милые ансамбля "Ялгирка".
Чебоксары, 17.03.2012 г.
ҪАМРӐКЛӐХ ШУХӐЛӐХӖПЕ
Хурӑнсур Ҫ арм ӑсри К онстантин Васильевич Васильев
илемлӗ вы рӑнта, А санхӑтлӑ ҫы рм и виҫю пленсе кайнӑ ҫӗрте
тӗреклӗ хуҫалӑх ты тса тӑнӑ хресченсен йӑхӗнчен ҫут тӗнчене
тухнӑ. Аш ш ӗ, Ваҫли Якӑльч, м анӑн асаттепе Куҫма Я кӑльчпа пӗртӑван.
1944 ҫулта ӑна, вун ҫиччӗ тултарнӑскерне, нимӗҫ фашисчӗсемпе ҫапӑҫма салтака илнӗ. Вёсен танкистсен батальонӗ хаяр
ҫапӑҫусене хутшӑнать. Вӑрҫӑ хыҫҫӑн вӑл Саратов облаҫӗнчи Вольскра 1952 ҫулчченех службӑра тӑрать.
Ҫартан таврӑннӑ танкист Вӑрнарти машинӑпа трактор станцине ӗҫе кӗрет, шоферта, комбайнерта хастарлӑх кӑтартать.
Элмен Сунарти Настьӑпа, апат-ҫимӗҫ комбинатӗнче ӗҫлекен
кӑмӑллӑ, илемлӗ, таса хӗрпе паллашать. Кӗҫех вӗсем ҫемье ҫавӑраҫҫӗ, поселокри Мичурин урамӗнче ҫурт лартаҫҫӗ, икӗ ывӑлпа икӗ хӗр ҫуратса ӳстереҫҫӗ.
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Вӑрҫӑри паттӑрлӑхшӑн тата мирлӗ ӗҫри тава тивӗҫшӗн панӑ
наградӑсем унӑн кӑкӑр туллиех. Аш-какай комбинатӗнче тӑрӑшупа палӑрнӑшӑн инкене те ялан мухтанӑ, Чӑваш АССР Аслӑ
Канашӗн Хисеп ф амотипе тата медальсемпе нафадӑланӑ.
Куҫкӑ пиччене эпир ҫуллен ҫуралнӑ кунпа тата Танкистсен
кунӗпе чӗререн саламлатпӑр. Иккӗшӗ те вӗсем пӗр танӑшах.
Пичче купӑс каласа юрлама-ташлама, шӳглеме маҫтӑр та, кӳренмест те, эпӗ те кула-кулах такмакларӑм вӑл ҫитмӗл ҫул тата
сакӑр вун пилӗк ҫул тултарнӑ савӑк тӗлпулусенче:
Ҫитмӗл ҫул савмалӑх ҫеҫ вӑл
Арӑм ҫиччӗ чуптусан.
Ҫитмӗл ҫул кулмалӑх ҫеҫ вӑл
Савни ҫитмӗл чуптусан,
Ҫитмӗл хут савсах ыталӑн
Ватӑлмасӑр, юратсах —
Арӑмна та, савнине.

Иртсе кайрӗ сакӑр вуннӑ,
Ҫывхарать кӗҫ тӑхӑр вуннӑ.
Савнисем те ватӑлаҫҫӗ...
Арӑм-парӑм ватӑлмасть,
Юратуллӑн ыталать,
Хӑй ҫумнех-ҫке пӑталать.
Вӑрнар. 1997, 2012 ҫулсем, ҫу, 28.
ТРУДОЛЮ БИВАЯ, Ж ИЗНЕРАДОСТНАЯ
Татьяна Михайловна Агеносова родилась 8 февраля 1950
года в Чебоксарах. В 1967 году окончила четвертую городскую
среднюю школу. Вот уже сорок пять лет бессменно трудится в
одном коллективе восьмого сборочного цеха Чебоксарского
электроаппаратного завода (ныне ОАО "ЧЭАЗ”). Начиная трудо
вую деятельность ученицей электромонтажницы-схемщ ицы,
постоянно повыш ала свою квалиф икацию , осваивала все
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смежные профессии испытателей электрических аппаратов, воз
главляла комплексную бригаду.
Своей мудростью и талантом она превзошла все ожидания
и осталась на сложном производстве незаменимым специалис
том, даже инженеры с высшим специальным образованием
постоянно советуются с ней в ходе реш ения по выполнению
сложных производственных операций. Все станции электро
управления, выпускаемые их цехом для ГЭС, ГРЭС, газовых
и нефтяных трасс огромных Северного и Ю жного потоков
тщательно проверяет она и на заводе довольны, уверены в их
высоком качестве, потому что после ее пытливых глаз не по
ступает рекламаций со стороны потребителей.
Н аставница молодых кадров в 1982 году награждена П о
четной грамотой Чебоксарского горкома ВЛКСМ за обучение
и воспитание работников. В том же году, за большие трудовые
достижения и высокие показатели в социалистическом сорев
новании ей в торжественной обстановке вручили Почетную
грамоту Президиума Верховногс Совета ЧАССР и знак отлич
ника соцсоревнования Министерства электротехнической про
мышленности СССР.
Как было радостно ей и двум сыновьям, когда во время
прогулки проходили около городской галереи трудовой славы,
где ее сияю щ ий солнечной улыбкой огромный портрет висел
на доске почета победителей соцсоревнования чебоксарских
промышленных предприятий. В 1985 году она — ударница один
надцатой пятилетки и лауреат заводской премии. Этот год для
их коллектива стал особенно напряженным. Досрочно и с вы
сокой точностью было выполнено ответственное задание ми
нистерства по изготовлению станций управления для второго
энергоблока Ю жно-Украинской атомной электростанции. За
этот самоотверженный труд Татьяна Агеносова была награжде
на орденом "Трудовой Славы" третьей степени. Затем последова
ли другие награды и поощрения, среди которых — почетное
звание "Заслуженный электроаппаратчик" (2004 г.)
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Так продолжает трудовую династию своих родителей ис
пытатель электрических машин, аппаратов и приборов пятого
разряда Т. М. Агеносова.
Татьяна Михайловна в своем коллективе пользуется зас
луженным уважением, доверием... Любит она петь и весе
литься среди коллег, друзей-товарищей, сама радуется душой
и вдохновляет всех своим молодым задором.
Дорогая наша ты, Татьяна,
Опьяненная рождением на свет,
Обнимаешь всех душою рьяно,
В знак почтенья ждешь от нас привет.
Поздравляя, дарим мы улыбку
Счастья в знак такого уваженья,
И с любовью поцелуем крепко
Возвышая пылом награжденья.
Стала ты известной героиней
Не жалея сил, ума в труде,
В обществе, семье, в кругу друзей
Находясь бесменно у важных дел.
Ты крылата, огненна, счастлива,
Словно как святая Татиана.
г. Чебоксары, 8 февраля 2012 года.
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П Ӗ Р ТӐВАН ВАСИЛЬЕВСЕМ
Вӑрнар енчи Мӑн Явӑш йӗкӗчӗсене, Ҫурҫӗр тата Хура тинӗс
флочӗсен морякӗсене, служба хыҫҫӑн район халӑхӗн ӑс-тӑнне
ҫӑратма чун-чӗрипе хутшӑннӑ Михаил Алексеевича — идеолога,
поэта, журналиста; Ш упаш карти агрегат заводёнче тимёр
шӑратма ӑсталӑхӗпе вӑй-халне панӑ инженера, поэта Аркадий
Алексеевича тивӗҫлӗ канура та Лира тинӗсӗнче сӑнарлӑх парӑсёпе малалла та ӑнӑҫлӑ ишмешкӗн ҫирӗп сывлӑх сунса:

Михаил Васильев

Аркадий Васильев

Пӗрремӗш тинӗс пулнӑ сирёншён
Л ӑпкӑ ҫилпе хумханакан тырӑ пусси,
Ун ҫийӗн вӗҫекен тӑри сассийӗн
Илемӗпе хавхаланса ҫӗкленнӗ чун уҫҫи.
Ишсе ҫумри Ҫавал юххийӗнче
Адмиралсен ҫар вылявӗнче ҫӗнтернӗ,
М оряк хӑюлӑхне туйса юн чуппинче
Нахимовсен, Макаровсен ятне ҫӗкленӗ.
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Салтак ячӗ тухсан, тур пӳрнӗ пек,
Маттур, чӑтуллӑ яшсене шӑпах
Флота ӑсатнӑ иксӗре те черетпе.
Вӑл пулнӑ сирӗншӗн — ачалӑхри шӑпа.
Кам тинӗспе ҫыхланнӑ — вӑл паттӑр.
Кӑвак вӑйпа кӗрешмешкӗн питӗ йывӑр.
Сехӗрленсе ӳкмерӗр, вӑя патӑр,
Ҫӗршывӑн чиккине тивӗҫлӗн сыхларӑр.
Сӑмсасӑр карттус та, хура тум та
Типтерлӗн упранаҫҫӗ сирӗн сапасра.
Приказ пулсан, эсӗр паян кун та
Георги ялавӗ айӗнче — ҫӗн походра.
Шупашкар-Вӑрнар.
2012 ҫулхи июнӗн 25-мӗшӗ.
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1959 ҫулхи раштав. Владимир Кузьмин (иккёмбш ретри сылтӑмран иккбмбшб) салтак тумне хывичченех Вӑрнар райхаҫачб ҫумёнчи
литература пбрлешбвбн канашлӑвне чупса ҫитнё. Чӑваш халӑх поэчб Петбр Хусанкай (малти ретре сулахайран виҫҫбмбшб)
ҫамрӑк ҫыравҫӑсемпе калаҫма Шупашкартан килнӗ-ҫке.

JM k
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Когда течение мысли плывет и попадает в бурю стра
стей, наткнувшись в точку соприкосновения любовного
вдохновения, тогда эта точка начинает вдуться в про
странство жизненного удовольствия и продолжается так
называемое человечество. Земля жива.
1999 г.

Человек плавает в своем неопознанном пространстве,
существуя между небом и землей, любя, страдая, радуясь
и ненавидя своего врага, изучая и добиваясь каких-то
открытий, пробивая своим мозгом осколки Вселенной;
живет на Земле, подаренной кем-то человечеству, творит
в промежутке столетий и, оживляя свой плод для разви
тия рода, снова уходит в небы тие, в обьятии своих
неотлучных так называемых болезней, оставляя о себе в
окружающем его мирском пространстве — память.
2010 г.
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