АТТЕ-АННЕ
ЯТНЕ ЯМАН
Василий ДАВЫДОВ-АНАТРИ

А т ӑ л п а У рал хуш ш инче
Ай-хай, Атӑлна Урал хушшинче,
Р аҫҫей ҫӗрӗнче, Совет ҫӗрӗнче
Ёҫчен халӑхсем ҫьшӑх тӑванла
Пӗрле пурӑнни ҫӗклет вӑй-хала.
Ай-хай, чун-чёрем ҫаплах хӗпёртет,—
Мирпе туслӑхпа Ҫёршыв ҫӗнелет,
Телей парнелет совет ҫыннине...
Хӗвел ялкӑшать, сапать шевлине.
Ай-хай, тантӑшсем, тӑрар ёҫ умне,
Куллен ӳстерер Ҫёршыв хӑватне,
Сыхлар пур йьшша мнрпе туслӑха,
Вӑл кнрлё ялан мёнпур халӑха!

Ылтӑн тырӑ пуссин че
Тӳпере, тӑван ял тёлёнче,
Cap хӗвел йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫиҫет.
Иртенпех укӑлча ҫумёнче
Хир карапӗ хаваслӑн кёрлет.
Ҫутӑ ӗмёт сӳнмест чёрере.
Ялӑм-йышӑм хёрӳллӗ ёҫре.
Мотор шавӗ каять инҫене,—
Ытарма ҫук ҫӗршыв илемне!
Маттур каччӑ комбайнпала
Васкаса ылтӑн тырӑ вырать.
Тантӑшсемёр, паян кам малта?—
Чи малта ҫамрӑк гварди пырать.
Ҫутӑ ёмёт сӳнмест чӗрере,
Ялӑм-йышӑм хӗрӳллё ёҫре.
Мотор шавӗ каять инҫене...
Ытарма ҫук ҫӗршыв илемне!
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Э ш ф тухнӑ ӗҫе эртелпе,
Тырӑ-пулӑ куҫа илӗртет.
Тӑрӑшатпӑр чӗре хушиипе,
Пӳлмене пуян пурлӑх кӗрет.
Ҫутӑ ӗмёт еӳнмест чӗрере,
Ялӑм-йышӑм хёрӳллё ӗҫре,
Мотор шавӗ каять ннҫене...
Ытарма ҫук ҫӗршьш нлемне!

Ю р а т н ӑ анне
Х ӗвел пек ӑшӑ ҫыннӑм, анне,
Ҫук санран ҫывӑххн тӗнчере.
Эс кӳретён кнл-ҫурт илемне,
Юратса ӳстеретӗн пире.
Эй, аннеҫӗм, пёртен-пӗр ание,
Яланах эс ҫёклен ч ӗр ен е,—
Таймапуҫӑм сана,
Таймапуҫӑм.
Ҫӑлтӑр пек ҫутӑ ҫыннӑм, анне,
Ҫук санраи лайӑххи тёнчере,—
Сывлӑм пек таса чун хавалне—
Пурнӑҫна парнелетӗи пире.
Эй, аинеҫӗм, пӗртен-пӗр анне,
Яланах эс ҫёклен чёрене,—
Таймапуҫӑм сана,
Таймапуҫӑм.
Ылтӑн пск ырӑ ҫьшнӑм, анне,
Ҫук санран кӑмӑлли тӗнчере,—
Ҫӗклемешкён Ҫӗршыв хӑватне
Араскал пехиллетӗн пире,
* Эй, аннеҫӗм, пёртен-пёр анне,
Яланах эс ҫӗклен чӗрене,—
Таймапуҫӑм сана,
Таймапуҫӑм.

В ӑйӑра

Поэт тенкелӗ
Сергей НАРОВЧАТОВА
Эс, Коктебель, ытла тарават,
Пур-тӑр санӑн асам лӑ хӑват.
Илемпе илӗртсе инҫетрен
Цяре эс пуҫтаран пур ҫёртен.

дх ятуллӑ тенкел ҫыранра,—
Ҫуратать ырӑ туйӑм чунра.
Вӑл кӗтет кунта ҫын тухасса,
Хӑйпеле калаҫса лара& а.
Хёрелсе анакан хёвелрен
Хӗрӳ хӗм тӑкӑнать ерипен.

Хум ҫапан, шавлакан тинёсрен
Сиплё сывлӑш кнлет каҫсерен.
Кан, ӗҫле, шухӑшла. Пур реххет
Сан ҫине ьфлӑхне пёрӗхет.
Сӑнамашкӑн хнтре саманта
Наровчатов тухать ҫакӑнта.
Тавтапуҫ, поэт тусӑм, с а н а , —

Эс кунта алӑ патӑи мана.
Чӑвашрн хӗрӳ пурнӑҫ ҫннчен
Питӗ тӗплӗн ыйтса эс пёлен.
Шӑкӑл-шӑкӑл хнтре калаҫу...
Шутласан, самана пыл та ҫу!
Уйӑхпа ҫуталсассӑн тӳпе,
Танлаш тарӑн Нарспн сӑнӗпе.
Ҫӗр-планета шанса тӑннне,

Мӗнпур халӑх чунтан кӗтннне—
Мирпе туслӑх ялан кирлине
Эс каларӑн пӑхса ман ҫнне...
Шӑпланать пур сас-чӳ таврара.
Кара-Даг, ҫӳллё ту ҫеҫ умра.
Илӗр, тет, поэтсем, хӑвата,
Хнрӗҫлеместёп пачах, тупата!

Эс, Коктебель, ытла тарават,
Пур-тӑр санӑн асамлӑ хӑват.
Каҫ чаршавё нлемлё, сенкер,—
Ыранччен, ҫилҫунат пек тенкел!
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Кӗрхи кӗреке
Кӗрхи кун ылтӑн пек курӑнсан,
^йхиртн ёҫсене пуҫтарсан,
^Рлӑ алӑк ярах уҫӑлать,—
Хамӑр кӗтнё тӑван курӑнать.
% пӗрне чӗререн юратсан,
йр-пӗрне хӗвел пек ӑшӑтсан,
йрлӑ алӑк ярах уҫӑлать,—
амӑр кӗтнӗ тӑван курӑнать.

ҫӑкӑр шӑршн сарӑлсан,
■Нуртра килёшӳлёх пулсан,
аРлӑ алӑк ярах уҫӑлать,—
аМар кӗтнӗ тӑвак курӑнать.

Ҫырма хӗрринче, тӑван ялӑмра
Туссем, тантӑшсем— каҫхи вӑйӑра.
Ҫёклет кӑмӑла хёрсем юрлани,
Ҫёклет кӑмӑла яшсем ташлани...
Колхоз сад пахчи шап-шур ҫеҫкере!
Туссем, тантӑшсем, хитре ёмӗре
Ялпа, пур йышпа, пӗрле ирттерер,
Ялан пӗр-пӗрне чунтан хисеплер.
Ҫӳлте, тӳпере сӳнмен ҫӑлтӑрсем!
Туссем, тантӑшсем, телей тупнисем,
Килет шурампуҫ, килет ҫуталса,
Пире пуҫ тайса, пире ыр сунса!

С ӑп к а юрри
Тус тӑванӑм, килсе к ур,—
Пнрӗн пӗчӗк Ульха пур.
Кӑмӑлёпе, чунӗпе,
Сар хӗвел пек сӑнӗпе
Савӑнтарать амӑшне,
Савӑнтарать ашшӗне.
Тус-тӑванӑм, килсе к ур,—
Пирён пӗчӗк Ульха пур.
Снксе вылять сӑпкара,
Иӑл-йӑл кулать алӑра.
Пуплет пӗчёк сарпике
Чӗвёл-чӗвёл чӗлхипе.
Тус-тӑванӑм, кнлсе к ур,—
Пирӗн пёчӗк Ульха пур.
Вӑл туртӑнать ҫӳлелле,
Элкер ҫӑлтӑр еннелле.
Ачам, ялан маттур пул,
Пехиллетпёр ырӑ ҫул.
***

Эпир хӗрӳ ӗҫе тухсан,
Ал-урана усса ларман,
Умри йывӑрлӑхран тарман,
Кун уттинчен тӑрса юлман.
Туссем, эпир ҫапла ялан,—
Атте-анне ятне яман.
Эпир Тӑван Ҫӗршыв хушсан,
Хӑравҫӑсем нихҫан пулман,
Тӑшмансене пуҫа тайман,
Ҫут хёвеле сӳнме паман,
Туссем, э т ф ҫапла ялан, —
Атте-анне ятне яман.
ч

Эпир хастар мён авалтан
Ё ҫе чунтан юратнӑран,
Х ёрӳ чӗреллё халӑхран,
Тӑванлӑхра пурӑннӑран.
Туссем, эпнр ҫапла ялан,—
Атте-анне ятне яман.

