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РЕДАКЦИРЕН

Г а в р и л Кореньковӑн 1901—1926 ҫулсенче
ҫырнӑ илемлӗ литература хайлавӗсемпе куҫарӑвӗсем малтанхи
хут уйрӑм кӗнекен пичетленсе тухаҫҫӗ. Халиччен вӗсем тӗрлӗрен
хаҫат-журналта, вӗренӳпе ӑслӑлӑх кӗнекисенче ҫапӑннӑ. Автор
хӑй ҫырнисене пичете сӗнме васкаман. Патша саманинче кӗнеке
таврашне харпӑр хӑй шучӗпе кӑларма тивнӗ. 1919 ҫулта поэт
хӑйӗн икӗ пысӑк хайлавне кӗнеке хальлӗн пичетлеме шут тытнӑ,
анчах алҫыру ҫухалнипе ку ӗҫ ӑнӑҫсӑр вӗҫленнӗ. Ун хыҫҫӑн сӑвӑҫ
хӑй ҫырнисене пухса кӑларма пуҫӑнни паллӑ мар. Алҫырусем
тӗрлӗ ҫын аллине лексе сапаланни те ҫак ӗҫе чӑрмантарма пултарнӑ. Ҫитменнине, ун чухне интимлӑ лирика пысӑк хисепре
пулман. Шкул пуҫлӑхӗнче ӗҫленӗ май Кореньковӑн ҫӗнӗ сӑвӑсем ҫырма вӑхӑчӗ те юлмасть, унӑн вӗренӳ кӗнекисем хатӗрлес
ӗҫе те хутшӑнма тивет. 1959 ҫулта Макар Хури поэтӑн алӑ айне
лекнӗ хайлавӗсемпе куҫарӑвӗсене уйрӑм кӗнекелӗх пухса хатӗрленӗ, анчах ӑна та хапӑл туса ҫул паман. Поэт ал ҫырӑвӗсен
пысӑк пайӗ Киров облаҫӗнче пурӑннӑ Г.И. Комиссаров (Вантер) аллинче 1968 ҫулчченех упраннӑ (автор вӗсене 1920 ҫулсенчех панӑ). Ун хыҫҫӑн вӗсем Н.Г. Краснов аллине лекнӗ, халӗ
Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗн ӑслӑлӑх
архивӗнче упранаҫҫӗ. Кореньковӑн хӑй килӗнче юлнӑ алҫырӑвӗсене те унта 1980 ҫулта тин илсе пынӑ. Вӗсем тӑрӑх XX ӗмӗр
пуҫламӑшӗнче поэт ҫӗр ытла сӑвӑ, пилӗк поэмӑпа сӑвӑланӑ ултӑ
юмах ҫырса хӑварни, вӑл хӑй вӑхӑтӗнче чи нумай та лайӑх ҫыракансенчен пӗри пулни курӑнать. Унӑн пултарулӑхӗ шухӑшкӑмӑл енчен те пуян, илемлӗх тӗлӗшӗнчен те паха, хӑйне евӗр.
Ҫавӑнпа та тӑван поэзире хисеплӗ вырӑн йышӑнма тивӗҫлӗ. Сӑвӑҫ куҫару ӗҫне те хастар хутшӑннӑ.
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Ку кӑларӑма Кореньковӑн сӑввисемпе поэмисене, сӑвӑланӑ
юмахӗсемпе куҫарӑвӗсене пӗтӗмпе тенӗ пекех кӗртнӗ. Кӗртмесӗр
хӑварнисен шучӗ нумай мар, унта хӑйне валли кӑна тесе ҫырнӑ
хӑш-пӗр сӑввисене асӑнмалла. Поэмисемпе юмахӗсенче те намӑсла ӗҫсене натурализмла ҫырса кӑтартнисем тӗл пулаҫҫӗ, ун
пек вырӑнсене кӗнекере кӗскетсе панӑ, тӑваткӑл хӑлӑпсем (скобкӑсем) хушшине илсе кӑтартнӑ. Кореньковӑн хӑш-пӗр ал ҫырӑвӗсем тӗрлӗ ҫӗрте, уйрӑм ҫынсенче упранса тӑни те паллӑ.
Хальлӗхе вӗсемпе паллашма тӳр килмерӗ. Вёсен йышӗнче ку
кӗнекене кӗрейменнисем те пулма пултараҫҫӗ.
Кӗнекери текстсене жанрне кура тата хӑҫан ҫырнине шута
илсе вырнаҫтарнӑ. Хӑш-пӗр хайлавсене хӑҫан ҫырнине алҫырура палӑртман, вёсен вӑхӑтне тӑваткӑл хӑлӑпсем хушшинче
ҫывхартса кӑтартнӑ. И.А. Крылов юптарӑвӗсене куҫарас ӗҫе Кореньков 1901 ҫултан тытӑнса 1928 ҫулчченех туса пынӑ, пӗрре
куҫарса хунине кайран ҫӗнӗрен те куҫарнӑ, чылай чухне вӑхӑтне
кӑтартса хӑварман, кунта вӗсене хӑҫан пичетленсе тухнине кура
палӑртнӑ.
«Хушӑм» пайне Г.И. Комиссаровӑн «Г.А. Кореньков как
поэт» статйине, вак-тӗвек тӗрлӗ материалсене тата асилӳсене
кӗртнӗ. Вӗсем ҫыравҫӑ кун-ҫулӗпе пултарулӑхне лайӑхрах пӗлме
пулӑшаҫҫӗ. Ӑнлантарусенче кашни хайлав мӗнле текст тӑрӑх
пичетленнине кӑтартнӑ, хӑш-пӗрин малтанхи тӗслӗхӗсем ҫинчен
пӗлтернӗ.
Автор хӑйӗн чылай ал ҫырӑвне 1901 — 1917 ҫулсенче тӑван
ялта калаҫу чӗлхипе ҫырнӑ, ун чухнехи литература чӗлхине
пӑхӑнман. Совет саманинче ҫырнӑтата пичетленнӗ юптарусенче
литература чӗлхине пӑхӑннӑ. Ҫыравҫӑ хӑй еткерне ятарласа
пичете хатӗрлесе хӑварман, чӗлхине пӗрпеклетсе тухман. Алҫырури пекех хӑварни йывӑрлӑх кӳресрен кунта ӑна литература
чӗлхипе килӗштерсе тӳрлетсе панӑ. Ку вӑл уйрӑмах фонетика
диалектизмӗсене пырса тивет, лексика диалектизмӗсене ҫаплах
хӑварнӑ («кунӗ-ҫӗрӗ», «ӳлмерен», «хыткам», «ӳттирна» т. ыт. те),
кун йышши сӑмахсенчен хӑшӗ-пӗри рифма-састаш тӑвассипе
те ҫыхӑннӑ. 1918 ҫулчченхи текстсене хӑҫан ҫырнине кивӗ стильпех кӑтартнӑ, ҫӗннипе ылмаштарман.
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МАЛТИ РЕТРИ СӐВӐҪ

А А ӗмӗр пуҫламӑшӗнче чӑваш поэзийӗ «пӗтӗм сасӑпа» калаҫма тытӑнать. Ӑна вӑй илме сӑвӑҫсем чылаййӑн
тӑрӑшаҫҫӗ, тӑван халӑх сасси пулса Атӑлҫи халӑхӗсен йышӗнче
танлӑн сӑмах илеҫҫӗ. Ун чухнехи хамӑрӑн чи паллӑ поэтӑмӑрсен
— Тарас Кириллов, Константин Иванов, Николай Шупуҫҫынни тата ыттисен ретёнче Гаврил Коренькова та куратпӑр. Анчах
та ҫакӑ вӑл юлашки тапхӑрта кӑна ҫапла курӑнса кайрӗ. Унӑн
лайӑхрах та пӗлтерӗшлӗрех хайлавӗсем тинтерех ҫеҫ тӗрлӗ хаҫатжурналсемпе кӗнекесенче пичетленчӗҫ. Тӑван сӑмахлӑх кун-ҫулне
тӗпчекенсем акӑ мӗн палӑртрӗҫ: Г. Кореньков хӑй ҫырнӑ сӑвӑсен, юмахсемпе поэмӑсен тата куҫарӑвӗсен ӑсталӑхӗпе те, пӗлтерӗшӗпе те, шучӗпе те хӑй вӑхӑтӗнче малти ретре пулнине ӗнентерчӗҫ. Чӑваш сӑвӑҫин пултарулӑхӗ хамӑр поэзине кӳршӗ халӑхсен литературипе танлаштарса ырӑ ят илме те пуян еткер хӑварнӑ. Чи малтан кунта, паллах, ҫыравҫӑ хускатнӑ ыйтусен ҫивӗчлӗхӗпе ӑсталӑх хӑйне евӗрлӗхӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Ахальтен мар
тӗнчере палӑрнӑ чӑваш халӑх поэчӗ Геннадий Айхи Г. Кореньков
ҫырнисене хакласа ҫапла пӗлтерчӗ: «Каринкке Кавӗрлин поэзийӗ, унӑн хӑйне евӗрлӗхӗ, пирӗн куҫ умӗнче тенӗ пекех, халӗ
ҫеҫ тӗлӗнтерсе, куҫа шартса уҫӑлать. Чӑннипех парадокслӑ
поэзи! Каринкке — пирӗн лирикӑри пӗрремӗш модернҫӑ; пурнӑҫри ҫӳлтипе аялти шайсене чӑрсӑррӑн, артистла хӳхӗмлӗхпе
пӗрлештерсе, калама юраман япаласенчен ирӗклӗн, шӳтлӗ ҫӑмӑллӑхпа чӑн-чӑн поэзи паллисем туса пирӗн поэзие вӑл, тен,
паянлӑхӑн паллисене те кӗртет! — тӗлӗнмелле, ҫакна тума тытӑннин ҫӗрҫуллӑхне те палӑртмалла пулать ӗнтӗ часах...» — терӗ1.
1 Г.Ф. Юмартӑн килти архивӗ.
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Г. Кореньков ытларах лирикӑра тарӑн йӗр хӑварнӑ, унӑн пысӑкрах калӑплӑ хайлавӗсем те халӑхӑмӑр шӑпипе илемлӗ шухӑшлавӗ
ҫинчен шухӑша яраҫҫӗ. Сӑвӑҫ пултарулӑхӗ пирӗн пурнӑҫа ейӳ
пек сарӑлса кӗрет, ӑна тӗплӗ хакласси — малашнехи ӗҫ. Кунта
унӑн кун-ҫулӗпе ӗҫне-хӗлне пӗтӗмӗшле ҫапла пахаласа калама
пултаратпӑр.
* * *
Гаврил Алексеевич Кореньков (Каринкке Кавӗрли) 1884
ҫулхи мартӑн 24-мӗшӗнче (ҫӗнӗ стильпе апрелӗн 5-мӗшӗнче)
Чӑваш Республикин Куславкка районӗнчи Кивӗ Тӗрлемесре ҫуралнӑ. Ялти пуҫламӑш шкулта пӗлӳ илнӗ хыҫҫӑн пулас поэт
Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗренет. Хӑйӗн ӗмӗрне вӑл тӑван
шкулта ӗҫлесе ирттернӗ. 1949 ҫулхи мартӑн 16-мӗшӗнче вилнӗ.
Ҫамрӑк ӑрӑва вӗрентсе ӳстерес тӗлӗшпе нумай ҫул хушши ӗҫленӗшӗн ӑна «РСФСР тава тивӗҫлӗ учителӗ» хисеплӗ ят панӑ, Ле
нин орденӗпе чысланӑ.
Кореньков 1901—1916 ҫулсенче тӑван поэзире чи нумай
вӑй хунӑ ҫынсенчен пӗри иккен: вӑл ҫак тапхӑрта ҫӗр ытла сӑвӑ,
пилӗк поэма тата ултӑ сӑвӑланӑ юмах ҫырса хӑварнӑ, вырӑсларан
та самай куҫарнӑ. 1906—1907 ҫулсенче унӑн икӗ сӑвви тата вӑл
чӑвашла куҫарнӑ И. Крыловӑн пилӗк юптарӑвӗ «Хыпар» хаҫатра пичетленеҫҫӗ. Совет тапхӑрӗнче вырӑс юптаруҫин хайлавӗсем пысӑкрах ярӑмсемпе «Шурӑмпуҫ» тата «Ёҫлекенсен
сасси» журналсенче, «Баснӗсем» кӗнекере (1944) тухнӑ. Шкул
кӗнекисемпе тӗрлӗрен хрестомати-антологире чӑваш поэчӗн
«Хыпарта» кун курнӑ сӑввисемпе куҫарӑвӗсем пичетленсе пыркаланӑ. 1922 ҫулта тепӗр сӑвӑ ҫеҫ («Чей ҫырли») «Канаш» хаҫатра ҫапӑннӑ, авторне унта Каринкке Кавӗрли тесе кӑтартнӑ
(1906 ҫулхи алҫырусенче Карикке Кавӗрли тесе кӑтартни те пур).
Ҫак вӑхӑталлах «Ҫутталла» кӗнекере унӑн хӑш-пӗр ҫӗнӗ куҫарӑвӗсем пичетленеҫҫӗ.
Ҫиелтен пӑхсан Кореньков кун-ҫулӗ лӑпкӑн иртнӗ пек курӑнать. Анчах унӑн терт-нуша та чылай тӳсме тивнӗ. Ачалӑхра
та, ватлӑхра та йывӑр чирлесе ирттерет. Ёлӗк ашшӗ земство членӗ
пулнӑран тата хӑй парти ретӗнче тӑманран Коренькова гшйтах
сӑмах тивнӗ, ӑна хӑй вӑхӑтӗнче репрессилеме те тӑнӑ.
Сӑвӑҫӑн ҫырас хӑнӑхӑвӗ, шухӑш-кӑмӑлӗ епле туптаннӑ-ха?
Чи малтан кунта ӑс парса пыни пысӑк пӗлтерӗшлӗ. Пулас сӑвӑҫӑн ашшӗ Алексей Иванович Кореньков таврари паллӑ ҫын пулнӑ, земствӑра нумай вӑй хунӑ (сӑмахран Кивӗ Тӗрлемесрен
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Куславккана каякан ҫула вал тутарнӑ, чул сартарнӑ). Юман
Мӗтри те ӑна «1905-мӗш ҫул» кӗнекере халӑх ӗҫне хастар хутшӑннӑ ҫын тесе асӑнать. Кавӗрлене вулама шӑпах ашшӗ вӗрентнӗ, ҫавӑнпа тавҫӑруллӑ ачана тӳрех пуҫламӑш шкулӑн иккӗмӗш класне йышӑнаҫҫӗ. Анчах кунта унӑн пысӑк йывӑрлӑх тӳссе
ирттерме тивет: иккӗмӗш ҫулхине шкулти вӗрентекен нумай
вӑхӑт чирлет, тепӗр ҫулхине хӑй ҫур ҫул хушши ӳпке чирӗпе
аптӑрать. Ҫакна пула кунта Кавӗрле кирлӗ чухлӗ пӗлӳ илеймест.
Пулас поэтӑн ашшӗ пӗчӗклех — вун икӗ ҫултах — ялтан
аякка ҫӳресе укҫа тупма хӑнӑхнӑ, ҫапла уксах ашшӗне хуҫалӑхра
пулӑшса пынӑ. Пристаньре шыв тӑкакан матрос пулса ӗҫленӗ
тапхӑрта, 1891 —1892 ҫулсенче, вӑл Кавӗрлене те хӑй патне илсе
каять. Вӗсем ҫулла Куславккара, хӗлле Тури Услонра пурӑнаҫҫӗ.
Ҫак тапхӑр пӗчӗк ача асӗнче тарӑн йӗр хӑварать, тӗнчери тӗрлӗрен кӗнчелене курма хӑнӑхтарать. Хӑрушӑ выҫлӑха пула вилнӗ
ҫынсем Атӑл ҫыранӗнче йышлӑ выртнине, холерӑпа чирлесе
вилесрен хӑтарас тесе ашшӗ ӑна апат умён пӑрӑҫ эрехне черккепе
ӗҫтернине Кавӗрле уйрӑмах лайӑх астуса юлать. Ҫакӑн пек самантсем сӑвӑҫа пурнӑҫ ҫине хӑюллӑрах, ҫивӗччӗнрех пӑхма
вӗрентнӗ. Вӑл пӗчӗклех вырӑс чӗлхине хӑнӑха пуҫланӑ пулас. Ҫын
хуйхи-суйхине ҫывӑхрах илсе ӗҫлесси те Кореньковӑн ҫавӑн чухнех аталаннӑ-тӑр.
Ӑс-хакӑлӑн тӗп пуянлӑхне Кореньков ҫапах та 1895—1903
ҫулсенче, Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗрентнӗ чухне, туяннӑ.
Малтанхи икӗ вӗренӳ ҫулне унӑн кунти хӗр ачасен шкулӗнче
ирттерме тивет, вара 1897 ҫулта тин арҫын ачасен класне куҫать. Хӗр ачасемпе пӗрле хатӗрленӳ класӗнче вӗренни ӑна пуҫламӑш шкулта илеймен пӗлӗве туянма пулӑшать, ҫавӑнпа та
малашне вӑл лайӑх вӗренекенсен йышне кӗрет. Чӑваш ачисен
аслӑ шкулӗнче литературӑпа музыка каҫӗсем тӑтӑш ирттернӗ.
Ҫамрӑк Кавӗрле унта хутшӑнма юратать. Хӑй вӗреннӗ юлашки тапхӑрта кунта спектакльсем лартасси йӑлана кӗрет. Шкулти
ҫывӑх тусӗ, кайран паллӑ тӗпчевҫӗ, культурӑпа ҫут ӗҫ ӗҫченӗ
пулнӑ Гурий Комиссаров (Вантер) аса илнӗ тӑрӑх, ҫав спектакльсене Кореньков та хутшӑннӑ, вӑл пуҫарнипех 1901 ҫулта
ҫамрӑк сӑвӑҫсен ушкӑнӗ («Компания юных пиитов») йӗркеленет, Кавӗрле литература вулавӗсем ирттерет, пӗр вӑхӑт алӑпа
ҪЬфса журнал кӑлараҫҫӗ2. Ҫак хавхалану Пушкин вӗреннӗ
2 ЧПГӐИ ӐА уйр., 391 упр. ед., 137—138 с.
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лицейри пурнӑҫран тӗслӗх илнипе ҫӗкленнӗ. Кореньков малтан вырӑсла сӑвӑсем ҫырса пӑхать (шел, вӗсенчен хальлӗхе пӗри
те тупӑнман). Комиссаров, Чӗмпӗрте вӗреннӗ чухнехтӗрлӗ енчен
пултарулӑх кӑтартма ӗлкӗрнӗскер, ҫав тапхӑртах чӑваш поэзиӗнче тӗрлӗ жанр тӗслӗхӗсене аталантарма тӗллев тытать, вырӑспа тӗнче классикине нумай вулать, халӑх сӑмахлӑхне пухать.
Ӑна курса Кореньков та ӑмӑртмалла литература ӗҫӗнче хӑй
вӑйне тӗрӗслесе пӑхма тытӑнать. Вырӑс литературине кунта аслӑ
шкулсенче пӗлӳ илнӗ пултаруллӑ ҫынсем вӗрентнӗ. Вёсен ҫак
ӗҫ-хӗлне, ун пӗлтерӗшне анлӑн кӑтартса паман-ха. Анчах Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ ҫӳллӗ шайри пӗлӳ паракан шкул (хӑйне евӗр
университет) пулса тӑни иккӗлентермест ӗнтӗ. Ахальтен мар
кунта пӗлӳ илнӗ ҫамрӑксем XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче халӑх пурнӑҫӗнче палӑраҫҫӗ. Кореньковӑн ҫуначӗсем те шӑпах ҫак шкулта
тӗрекленнӗ. Ҫакна пӗлсе тӑни унӑн пултарулӑхне тӗплӗнрех
ӑнкарма пулӑшать. Хальлӗхе ҫакӑн ҫинчен пӗтӗмӗшле кӑна ка
лама тивет, сӑвӑҫ хӑй ун ҫинчен сахал ҫырса хӑварнӑ. Хӑйӗн
поэзири ӗҫӗ-хӗлӗ епле пуҫланни ҫинчен Кореньков ҫапла аса
илет: «Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗнче вӗреннӗ чухне Пушкина, Лер
монтова, Крылова каҫса кайса вулаттӑм, хам та сӑвӑсем ҫыркалаттӑм (малтан — вырӑсла, кайран вара — чӑвашла). Ун чухне
чӑваш литератури аталанса ӗлкӗрменччӗ, ҫавӑнпа та мана сӑвӑсем ҫырма ҫӑмӑлах марччӗ»3. Малалла поэт сӑвӑ виҫине тупма
хӗн пулни ҫинчен пӗлтерет. Вӑл силлабо-тоникӑпа кӗвӗлеме
хӑтланса пӑхать, анчах юлашкинчен халӑхра анлӑ сарӑлнӑ юрӑ
виҫине — ҫичӗ сыпӑклӑха суйласа илет. Хӑй каланӑ тӑрӑх, вӑл
юрӑ-такмакӑн ҫак виҫинче (ҫичӗ сыпӑклӑ силлабикӑра) икӗ
сыпӑклӑ икӗ стопа тата виҫӗ сыпӑклӑ пёр стопа палӑрнине асӑрхать те ҫавна пӑхӑнма тӑрӑшать. Поэт хӑйӗн мӗнпур хайлавне
тенӗ пек ҫакна шута илсе ҫырнӑ, вырӑс поэзине те ҫав виҫепех
куҫарать (ӑна пӑхӑнман тӗслӗх питӗ сахал). Тӑван халӑх поэзийӗнчен вӑл сӑвӑ виҫине кӑна мар, юмах сюжечёсене, сӑнарӗсене те илет, халӑх кулӑшӗн мелӗсене те хӑнӑхать.
Ӑсталӑх идеалӗсем уншӑн А. Пушкинпа И. Крылов пулни
уҫҫӑнах курӑнать. Ахальтен мар вӑл вӗсене автобиографире те
асӑнать. Чӑваш ятне ҫӗклекен ӑста сӑвӑҫ Кореньковшӑн Пуш
кин пек пулмалла: «Мӗншӗн пирӗн чӑвашран Пушкин пекки
пит сахал?» — тесе пӑшӑрханать вӑл. Вырӑссен аслӑ поэтне
3 Автобиографа. ЧПГӐИ ӐА, V, 821, 4651 инв. №.
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уйрӑмах юратнӑ пирки вӑл унӑн поэзине чӑвашла куҫаратъ.
Ҫакӑнпа пӗрлех ӗмӗр тӑршшӗпех тенӗ пекех Крылов юптарӑвӗсене тапхӑр-тапхӑр куҫарса ҫӗнетет. Кореньков чунӗнче (вӑл
ҫырнисенче те) лирик тата сатирик кӑмӑлӗ ҫураҫуллӑ пӗрлешнӗ, ҫакӑ асӑннӑ классиксенчен вӗренсе пынинчен те, хӑйне ҫут
ҫанталӑк пӳрнинчен те килнӗ. Кун пек пахалӑх тӑван поэзире
питӗ сахал тӗл пулать. Кореньков вырӑс сӑвӑҫисен чӗлхипе шухӑшлавне, мелне те ҫамрӑклах хӑнӑхать, ахальтен мар уҫӑмлӑ
та яка, сӑнарлӑ та пиҫӗ чӗлхепе ҫырать. Тепӗр чухне ҫакӑ питӗ
ҫӑмӑллӑн, выля-кула пулса пынӑнах туйӑнать. Унӑн сӑлтавӗсем
татах та пулӗ, анчах Пушкинпа Крылов витӗмӗ ун поэзийӗнче
таҫтан та сисӗнет. Тулаш енчен сӑвӑҫ Крылов пек лӑпкӑ та
шухӑшлӑ, чунӗнче вара Пушкин хӗрӳлӗхӗ тапса тӑрать. Унӑн
пӗтӗмӗшле тавра курӑмӗнче те ҫак асӑннӑ аслӑ поэтсенчен
витерӗннӗ ҫынлӑх (гуманизм) чун тӑвӑлса ҫитсен те, тем пек
хӗрсе кайсан та касма ҫӗкленӗ хӗҫе татӑклӑ самантра ҫӗрелле
усать, ӳкӗт-тархаслу ҫине шанать. Хай Лермонтов тенӗрен, ку
поэтран чӑваш сӑвӑҫи лирикӑра чуна йӳле ярса ҫырма хӑнӑхнӑ.
Сӑвӑсен адресачӗсене тӑтӑш кӑтартни те, вырӑс классикӗсен
сӑнарӗсене тата ытти мелӗсене кӗртни те ҫакӑнпа ҫыхӑннӑ.
Кореньковӑн архивӗнче Тарас Шевченко ҫырнӑ сӑвӑсен пуххи упраннӑ, ку пӗчӗк кӗнеке 1901 ҫулта вырӑсла тухнӑ. Ӑна чӑваш
поэчӗ кӑмӑла кайманранах ӗмӗрӗ тӑршшӗпе алӑ айӗнче тытса
тӑман ӗнтӗ. Сӑвӑ хывӑм енчен, сӑнарлӑхпа илемлӗх мелӗсем
тӗлӗшӗнчен икӗ халӑх сӑвӑҫисен пултарулӑхӗнче тӳрех куҫа тӑрӑнакан пӗрпеклӗхсем курӑнмаҫҫӗ. Чӑваш йӗкӗтне украин поэчӗ
тӑван халӑхӑн хуйхи-суйхи ҫинчен йывӑр шухӑша кайса ҫырнисем хавхалантарнӑ, ырӑ тӗслӗх вырӑнне шутланнӑ теме май
пур (сӑмахран, хӑйпе хӑй, Турӑпа, вулаканпа калаҫса, шухӑшласа ҫырнисем иккӗшӗн те пӗр евӗрлӗ).
Чӑваш поэчӗ хура халӑха ҫывӑх, ӑнланмалла мелсемпе калаҫма тӑрӑшать. Ҫакна вӑл И.Я. Яковлевӑн вӗрентӳ ӗҫӗнче тӗпе
хунӑ йӑла-йӗркерен йышӑнса пырать. Ахальтен мар вӑл ҫичӗ
сыпӑклӑ силлабика виҫине тӗпрен тиркемест, вырӑсларан куҫарнӑ чух та унпа тӑтӑш усӑ курать. Халӑхӑмӑр юмах-халапӗсене
сӑвӑласа ҫырни те, ваттисен сӑмахӗсене кӗртни те ҫавнах
ҫирӗплетет. Ҫакна та палӑртмалла: уйрӑм тӗслӗхсенче Кореньков
силлабо-тоника виҫисемпе ҫырса пӑхнӑ, ку ӗҫе вӑл Ҫеҫпӗлчченех пикеннӗ. Пӗтӗмӗшле илсен, сӑвӑҫ тӑван поэзишӗн ҫичӗ
сыпӑклӑ силлабика вырӑнлӑ тесе шутланӑ, ун кӗвӗлӗхне пуянлатма тӑрӑшнӑ.
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Кореньков ҫырнисенчен чылайӑшӗ 1903—1960 ҫулсенче
Хусанта тата Киров облаҫӗнче пурӑннӑ Комиссаров аллинче
упраннӑ, килти архивӗнче питӗ сахалӑшӗ тӑрса юлнӑ. Комис
саров хӑй патӗнчи хутсене 1968 ҫулта Н.Г. Краснова — поэтӑн
хурӑнташне — парса янӑ. Халӗ вӗсем Чӑваш гуманитари институтчӗн архивӗнче упранаҫҫӗ.
М.Я. Сироткин революцичченхи чӑваш литературин историне ҫырнӑ чух Кореньковӑн пичетре тухман вунна яхӑн сӑввипе
тата вӗҫлеймен поэмипе паллашма ӗлкӗрнӗ. Тӗпчевҫӗ ку автора
чӑвашсен малтанхи демократ-поэчӗсенчен пӗри тесе асӑнать4.
Вӑл ҫакна та асӑрханӑ: хӑй вӑхӑтӗнче пичетленме майсем хӗсӗкрен сӑвӑҫӑн литература ӗҫӗнчен пӑрӑнма тивнӗ. Чӑнах та, патша
саманинче кӗнеке кӑларма хӗн пулнӑ. 1919 ҫулта Кореньков хӑйӗн
хӑш-пӗр хайлавне уйрӑм кӗнекен кӑларма хатӗрленӗ. Йывӑр ларутӑрура унӑн ал ҫырӑвне Мускава илсе кайнӑ чухне ҫухатаҫҫӗ.
Шкул ӗҫне пуҫӗпех кӳлӗннӗ май Кореньковӑн поэзипеле ларма
вӑхӑчӗ те сахал пулать. Ҫавӑнпа вӑл совет тапхӑрӗнче темиҫе
сӑвӑ ҫеҫ ҫыркаланӑ, кӑшт-кашт илемлӗ куҫару ӗҫне тытма ӗлкӗрнӗ. 1920—1930 ҫулсенче вӑл тӗрлӗрен пӗлӗве вӗрентме шкул
кӗнекисем темиҫе те пичетленӗ, хаҫат-журналта статьясем чылай
кӑларнӑ. Унӑн пайтах сӑвви интимлӑ лирика шутне кӗрет. Ҫав
шутра эротика тӗслӗхӗ те нумай. Уйрӑм ҫыннӑн кӑмӑл-туйӑмне
сӑнлакан хайлавсене хӑй вӑхӑтӗнче хисепе хуманни ҫакнашкал
поэзие пичете сӗнме чарса тӑнӑ. Кунта ҫулланнӑ сӑвӑҫӑн интересӗсем улшӑнса пынине те шута илмелле: Пушкин калашле,
«года к суровой прозе клонят». Ҫав сӑлтавсене пула поэтӑн поэзирен аяккарах тӑма тивет, ҫавӑнпах унӑн поэзи еткерё вулакан
патне халё тин туллин ҫитет.
'Лоэзи вал — самана сасси теҫҫӗ. Эппин, Кореньков хӑй вӑхӑче ҫинчен мӗн каласа хӑварнӑ-ха? Унӑн гражданла хастарлӑхӗ мӗнлерех? Ҫырав туртӑмӗсем еплерех-ши?
XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче хура халӑх пурнӑҫӗ хӗсӗнсех пыни,
классен хирӗҫӗвӗ ҫивӗчленни, революци юхӑмӗ чӑваш хушшине сарӑлни — ҫак ҫивӗч ыйтусем Кореньков пултарулӑхӗнче
хӑйне евӗр йӗрленсе юлнӑ. Акӑ 1904—1905 ҫулсенче Яппун вӑрҫинче Раҫҫей пысӑк ҫухату тӳсет. Ҫакна поэт ҫийӗнчех «Хӑрушла
ҫумӑр» сӑвӑра пӗтӗмлетсе сӑнать. Унта халӑхӑн тертне хӑрушла
4 Сироткин М.Я. Очерки дореволюционной чувашской литературы.
Чебоксары, 1967. С. 127.
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ҫумӑрпа танлаштарнӑ, ҫак йывӑр саманана «макӑрмалли вӑхӑт»
тесе ят панӑ. Ӑна поэт ун чухнехи выҫлӑх фонӗнче ӳкерсе кӑтартать.
Самани те латлӑ мар,
Кунё(н)-ҫӗрӗ(н) юн юхать.
Тырри-пулли пит начар,
Вӑл та пулин хуралать...

Поэзие Кореньков 1901 ҫултах иленнӗ. Малтанхи «Пирӗн
ял» сӑвӑра Кореньковшӑн таврари тӗнче идилли пек курӑнатьха:
Яла кӗрсен тӗлӗнен:
«Тӗлӗк мар-ши ку ман?» — тен.
Пӗтӗм кил-ҫурт, юмах пек,
Ешӗл ҫулҫӑ та чечек.

Кӗҫех поэтӑн куҫӗ уҫӑлать, пурнӑҫри социаллӑ хирӗҫӳсене
асӑрхать: «Ҫапах ҫынсем хушшинче пӗртте аван туйӑнмасть», —
тет вӑл 1903 ҫулта.
1901 — 1905 ҫулсенчи сӑввисем поэтӑн нумаях мар. Унӑн
поэзийӗ уйрӑмах ҫак тапхӑр хыҫҫӑн, 1906—1914 ҫулсенче, хӑват
илет, ҫавӑнпа Коренькова революцичченхи сӑвӑҫ теме тивет.
Раҫҫейре пӗрремӗш революци вӑхӑтӗнчи литературӑн тӗп
темнеем ӗҫ ҫыннисен тертлӗ шӑпине сӑнласа парассипе ирӗклӗхшӗн кӗрешме чӗнесси пулнӑ. Поэт хура халӑхӑн пӑлхавлӑ кӑмӑлӗ капланса килнине пайӑррӑнах кӑтартма пуҫлать. Вӑл «Хыпар» хаҫатпа тачӑ ҫыхӑну тытать, унта хӑйӗн сӑввисемпе куҫарӑвӗсене пичетлет.
Сӑвӑҫӑн паллӑрах туртӑмне хаҫатра тухнӑ «Тӑлӑх арӑм» сӑвӑра куратпӑр («Хальхи пурнӑҫ» ятпа пичетленнӗ»). Унта ялти
чухӑнсен хуйхи-суйхине витӗмлӗ пайрӑмсемпе сӑнланӑ: ани кӗскелсе пырать, тырри ҫиме ҫитмест, ачисем ҫӗтӗк тумлӑ («витӗр
курнаҫ шӑммисем»), чухӑнсене кашниех выльӑх вырӑнне хурать, «эй, эй!» тесе ҫеҫ чӗнет. Автор «алӑк панчи шӑпӑр» шутӗнче ҫӳрекенсене хӳгӗлет, халӑх «ҫутӑлса ҫӗнӗ ҫула кӗрессе» ӗмӗтленет. Тертлӗ пурнӑҫ ҫинчен ҫапла калани вулакана, паллах,
ҫӑлӑнӑҫ шырама хистенӗ.
Поэт ӗнтӗ пӗтӗмӗшле сӑнлӑхсемпе ҫырлахмасть, уйрӑм ҫынна, унӑн шӑпине тишкерет, вара пӗтӗмлетӳсем тӑвать. Унӑн
сӑнарӗсем йышӗнче пусмӑрҫӑсемпе вёсен хӳрешкисем те курӑна
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пуҫлаҫҫӗ. Акӑ «Ваккатланса ҫӳрекен» сӑвӑра (1908) «ялти ухмах
куштанӑн» сӑнарӗ Николай Шелепи каярах ӳкерсе панӑ Ваҫанкка йышши чее ҫынна пӗлтерет:
— Савӑн,
Чире персе ывӑлна
Салтак панчен ҫӑлакан:
Халӑх пӗлмен анана
Куштансемпе акакан!

Кун пек сӑвӑсенче поэт стилӗн пӗр вӑйлӑ уйрӑмлӑхӗ сисӗнет —
поэт сатирӑпа хӑюллӑн ҫунтарать:
Санран сиен тухнӑран
Куллен сана аслӑлар;
Сан урлӑ хӗн курнӑран
Куҫҫулёпе кӗл тӑвар:
Дай Бог сана вӑрманта
Юман ҫапса ӳкерме,
Дай Бог сана ватлӑхра
Ачу тытса пӗҫертме!

«Плешйӑрана» (1909) сӑвӑра та поэт ҫӗртме пуяна ҫак мелпех питлет, унӑн чунсӑрлӑхне кӑтартать. Тӑван литературӑра кун
пек стиль ун чухне тин калчалана пуҫланӑ.
Кореньковӑн тепӗр курӑмлӑ туртӑмне те асӑнмасӑр иртме
ҫук. Революци юхӑмӗ ҫӗршыври пӗчӗк йышлӑ халӑхсен ӑнланулӑхне хӑвӑрт ҫӗклет. Ҫакӑ вӑл революцилле кӗрешӳ хӗрӳлӗхӗнчен кӑна мар, литературӑпа искусство ҫӗнӗрен ҫӗнӗ ыйтусем
хускатнинчен те курӑнать. Чӗмпӗрти чӑваш шкулӗ хӗрӗх ҫул тултарнӑ май Ивановпа Ш упуҫҫынни халӑхӑн иртнӗ кун-ҫулне
кӗскен йӗрлесе тухаҫҫӗ, Кореньков та ун пирки шухӑша каять,
ӑна май тӑван культурӑна аталантарасси ҫинчен калаҫма пуҫлать.
«Мӗншӗн, чӑваш ҫыннисем, катӑк пулса тӑратпӑр?» — тет сӑвӑҫ
тӑван поэзи йӑваш пулнишӗн пӑшӑрханса. Ҫав вӑхӑтрах поэт
«ҫырма ҫул ҫукран» талантсем «ҫӗрсе» кайнине те курать («Пуҫра
шухӑш нумай та...», 1907).
Ӑҫтан тухнӑ эс, чӑваш,
Кам пулнӑ сан аслаҫу?
Кирек ӑҫта эс «не наш»,
Кирек ӑҫтах ятлаҫу, —
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ҫапла пуҫланать «Чӑваш» сӑвӑ (1907). Чӑваш ытти ҫын пекех
суха тӑвать, ытти ҫын пекех вӑрҫа кӗрет, ҫапах ӑна хисеп ҫук.
«Мӗншӗн эсӗ кӑшт-пӑртак шухӑшласа пӑхмастӑн?» — тет поэт
халӑха, ӑна «куҫне уҫма» чӗнет, хӑйӗн аслӑ шкулсем, театрсем,
кӗнекесем пултӑр тесе тӑрӑшма йыхӑрать:
Кала, кама шанан эс?
Е Турӑран кӗтетне?
Анлан, Турӑ пит йӗмест,
Пӗлет хӑйӗн пӗлӗтне.

«Мӗншӗн пирӗн маларах...» сӑвӑра (1907) ҫак шухӑшах малалла тӑснӑ: халӑхран ӑслӑ ҫынсем тухасса, вӗсем ҫул кӑтартса
пырасса поэт чунтан тӗмсӗлсе кӗтет:
Килтӗрччё хуть пӗр этем
Ҫӳллё ҫутӑ ҫуртипе, —
Палӑрёччӗҫ алӑксем
Унӑн лӑпкӑ ҫутипе.

Кӗрешӳ йывӑрлӑхне сӑвӑҫ лайӑх ӑнланать: «Хуть те йывӑртарах та, ним тума... ут малалла!» — тет. «Ут малалла!» текен
йыхрав сӑмахӗсем Ивановӑн «Вӑранӑр, тапранӑр, чӑваш ҫыннисем!» тенипе пӗр шайлӑ. Поэтӑн аслӑ тӗллевӗ — халӑха вӑранма, ҫӗнӗ пурнӑҫшӑн татӑклӑ кӗрешӗве чӗнесси.
Кореньков ытларах демократилле реформӑсене шанать.
Ҫавӑнпа кӗрешӳ пирки пӗтӗмӗшле ҫеҫ калать. Анчах кунта поэт
халӑх культурине ҫӗклессишӗн ҫунни уйрӑмах хаклӑ. Юман
Мӗтри аса илнӗ тӑрӑх, сӑвӑҫ Атӑл ҫинче чӑваш хули тӑвас, унта
маттур чӑвашсене пухас, вара культура ӗҫне хӑватлатас тесе
ӗмӗтленнӗ имӗш5. Ҫапла сӗмленмен ҫын, паллах, тӑван поэзие
те хастар кӳлӗнмен пулӗччӗ. Вӑл революци шухӑшлӑ ҫынсемпе
паллашать, унӑн килне полици те пырса ухтарнӑ. Ку шӑпах
Юман Мӗтри ун патне пырса кайнӑ хыҫҫӑн сиксе тухнӑ-и тен.
Ҫыравҫӑ пултарулӑхне хакланӑ чухне хайлавсене жанр енчен
тишкерни уҫӑмлӑх кӳрет. Ҫактӗлӗшрен Кореньков поэзийӗ пуян
та хӑйне евӗрлӗ. Маларах тухнӑ сӑвӑсене те ҫак ыйтуран уйӑрма
ҫук. Вӗсенче халӑхӑн кулленхи пурнӑҫне сӑнласси гражданла
лирикӑпа ҫеҫ мар, ытти жанр тӗслӗхӗсемпе те ҫыхӑннӑ. Кунта
уйрӑмах ҫут ҫанталӑк лирики (пейзаж) ҫинчен пусӑмлатса ка-

Ч Юман М. (Д .П . Петров). 1905-м ӗш ҫул. Ш у п аш к ар ^ )925.^ 7,^

^
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лани вырӑнлӑ. Самана сӑнарне (XX ӗмӗр пуҫламӑшне) ӳкерсе
кӑтартнӑ чухне Кореньков кичем пейзажпа анлӑ усӑ курать. Хӑй
тапхӑрне вӑл хӑрушла ҫумӑрлӑ ҫанталӑкпа кӑна мар, ытти самантсемпе те танлаштарать. «Усал саспа ҫил шӑхрать, йывӑҫсене
авкалать», — тет вӑл тепӗр сӑвӑра. Хӑрушла ҫумӑр сӑнарӗ ытти
сӑвӑсенче те сиксе тухать. Акӑ ҫак ӳкерчӗке тепӗр ҫӗрте «хура,
хӑруш ҫанталӑк» тесе ят панӑ («Нумай усӑ тӑван эс...»). Самана
тискерлӗхӗ чуна хытӑ пусмӑрлать пулин те, поэт ӑна сивлемест:
ун шучӗпе, «ҫанталӑк пит шӑп тӑрсан, этем Турра час манать»,
ҫавӑнпа сӑвӑҫ хура пӗлӗтсене тата ытларах хуралма, «ҫын чӗрине
хускатма» йыхӑрать, вӗсем усал ӗмӗтсене чарасса шанать.
Пурнӑҫри пулӑмсене диалектизмла шухӑшласа хак пани кун
пек сӑвӑсен хакне татах ӳстерет. Ун пек хайлавсенче ытарлӑхсӑр
пейзаж мар, шухӑшлав лирики тӗп вырӑн йышӑнать, ҫанталӑка
сӑнлани кунта пулӑшу хатӗрӗ вырӑнӗнче юлать.
Самана-вӑхӑт сӑнарӗ тенӗрен Кореньков пӗтӗмӗшле кӑна
мар, пурнӑҫри хурапа шурра уйӑрса та сӑнлать. Халӑх пурнӑҫӗн
йывӑрлӑхӗ пусмӑрҫӑсенчен килнине вӑл яланах асра тытать.
Ахальтен мар ӗнтӗ «Каҫхи пӗлӗт тап-таса...» сӑвӑра ҫапла каланӑ:
«Тиек йытти тил тытать —
Тил тытса та юраймасть.
Пуп кушакӗ пул тытать —
Пул тытса та юраймасть...»
Тенӗ юрй илтёнет.
Шухӑшласа пӑхан та —
Куҫҫуль тухать, чун йёрет,
Чёре выртмасть вырӑнта.

Кунта сӑвӑҫ ӗҫ ҫыннисем енче пулни, вал тёрлёрен тиек-пуп
таврашӗсене сивлени тӳрех курӑнать. Автор сӑвва ҫакна палӑртсах вӗҫлет:
Чӑнах, хресчен пурнӑҫё
Ытла та пит йӳҫӗ.

Тёрлёрен икӗ пит пуянсем, ваккатсем ҫинчен сӑвӑҫ тарӑхса
ҫырнине вулакан пӗлет ӗнтӗ. Лирикӑра кӑна мар, эпосла хай
лавсенче (юмахсемпе поэмӑсенче) ҫак сийсен хирӗҫӗвӗ анлӑрах
та сӑнарланнӑ. Акӑ «Ӑс укҫана ҫӗнтерет» поэмӑра ҫын хӑй ӑсӗпе
ҫӗрме пуяна ҫӗнтерсе ҫиеле тухать. «Пёр пек пултӑр» юмахра та
ҫак конфликт тӗпре тӑрать: тавҫӑруллӑ хресчен хӑйне улталаса
пуяс текен улпут-пупсене инкеке лектерет.
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Ҫил-тӑвӑллӑ хӑруш ҫанталӑк этем чунне хытах пусать:
Ӑна кура чӗре те
Лӑпкӑ выртмасть, хускалать.
Тем чул ырӑ ӗмӗт те
Ёмӗт хальлӗн ҫухалать...
Тулта уйӑх хураран
Пуҫри шухӑш та хура...
(Усал саспа ҫил шӑхрать...»)

Ҫакӑн пек туйӑм Коренькова 1903 ҫултах ҫавӑрса илет. Ун чухне
Яппун вӑрҫи те пуҫланман-ха, революци кӗрешӗвӗ те хӗрсе
ҫитмен. Сисӗмлӗ чун ҫак самантсем ҫитессе таҫтан сиснӗ пекех,
вӑл «Ҫуркуннехи ҫӗр» сӑвӑра хӑрушлӑх ҫывхарнине палӑртмасӑр
тӳсеймест. Ку сӑвӑра пейзаж кичем те мар-ха, анчах ҫут ҫанталӑкпа этем чунӗнче хире-хирӗҫле лару-тӑру:
Вӑрман ҫинчи уйӑх та
Ҫӗре ыррӑн ҫутатать.
Юман ҫинчи шӑпчӑк та
Тем пек лайӑх янӑртать, —
Ҫапах маншӑн ҫут тӗнче
Пӗртте лайӑх курӑнмасть:
Ҫапах ҫынсем хушшинче
Пӗртге аван туйӑнмасть.

Кайранхи сӑвӑсенче ҫак йывӑр туйӑм ҫӗршыври асаплӑ пурнӑҫран килнине, халӑх сийӗсем хушшинчи хирӗҫӳсем ҫивӗчленнине автор тӗрлӗ ӳкерчӗк туса сӑнлать. Ҫапла, идеаллӑ (лӑпкӑ)
пейзаж та поэта канӑҫ кӳреймест. Кореньков поэзийӗнче канӑҫлӑ
ҫанталӑка сӑнлани питӗ сахал. Чи малтан ҫырнисенчен упранса
юлнӑ «Пирӗн ял» сӑвӑра кунашкал ӳкерчӗк ҫук. Ӑна хайланӑ
чух авторӑн ҫырас ӑсталӑхӗ те вӑй илеймен-ха. Кайран ҫырнисенче ун йышши пит сахал. Вӗсенчен 1909 ҫулхи «Ҫумӑра» палӑртма пулать пек, анчах унӑн контекстёнче те савӑнӑҫпа куҫҫуль
хутӑш: халӑх ҫумӑра кӗтсе ывӑннӑ. 1903 ҫулхи тепӗр пейзаж та
ҫакӑн пекех:
Хӗр пек чипер ҫуркунне!
Мӗншӗн эсӗ хӑшшине
Савӑнмалла тӑватӑн?
Мӗншӗн тепӗр йышшине
Хуйхӑ анчах паратӑн?
(«Ҫуркунне»)
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Ҫапла, поэт саманан чи хавассӑр паллине асӑрхать. Анчах
унӑн кӑмӑлӗ хуҫӑлсах ӳкмест, йывӑрлӑхра тӑтӑшах: «Ӗҫлес пулать, ачасем!», «Йывӑртарах та... ут малалла!» тесе йыхӑрать,
ҫӑлӑнӑҫ ҫулне ӗҫре, вӗренӳре, кӗрешӳре курать. Ҫав тапхӑрти
чылай ҫыравҫӑ кулленхи тӗллеве ҫапла курса палӑртнӑ, хӑрушлӑхра пуҫа усса ларман. Ку вӑл халӑхри туртӑма пӗлтернӗ.
Кореньков поэзийӗнче пейзаж лирикин ытти тӗсӗсем те
пур. Акӑ вӑл йывӑҫ-курӑкӑн ытарлӑ сӑнарӗсене калӑплама юратать. «Юман юрринче» юман йывӑҫа ҫирӗп те хӳтлӗх кӳрекен
вӑй пек ӳкерсе кӑтартать (юман чечексене инкекрен хӑтарма
тӑрӑшать). Вырӑс поэзийӗнче юман сӑнарӗ унчченех анлӑ сарӑлнӑ, тӑван халӑх юррисенче те вӑл вӑйлӑ арҫынна, аттене
пӗлтернӗ. Поэт ку сӑнара хӑйне май сӗм кӳрет: юмана кӗвӗҫекен
йӗкӗт пек сӑнлать. Ку сӑвӑрах чечексен сӑнарӗсем тӗл пулаҫҫӗ.
Вӗсене ятран асӑнман, ытти ҫӗрте те ҫапла — тӗсӗсене ҫеҫ палӑртнӑ. Йывӑҫсенчен тата чиене, ҫӗмӗрте сӑнланӑ, вӗсем те ытарлӑ. Ш ап-шур ҫеҫке ҫурнӑ, лӗпӗшсем иленнӗ, ырӑ шӑршӑллӑ
ҫӗмӗрт хӳхӗм хӗре пӗлтерет («Нумай ҫӗмӗрт пахчара...»). Юманпа
ҫӗмӗрт — юрату сӑввисенче, чие вара — пейзажпа шухӑшлав
лирикин персонажӗ. Чие йывӑҫӗн шӑпи этемӗннипе пӗрех: «шур
кӗпеллӗ хӗрсем пек илемленсе ларать», чечекӗ лайӑхран хуҫса
каяҫҫӗ, ҫырли ытла тутлӑран ӑна татса каяҫҫӗ.
Чӑт, тӳс, мӗскӗн чей ҫырли!
Ҫырлаллӑ пул... ҫын валли.
Эс те, чунӑм, тӗреклен,
Усӑ кӳме ан ӳркен.
(«Чей ҫырли»)

Ҫапла сӑвӑҫ этем пурнӑҫӗн тупсӑмне, пӗлтерӗшне палӑртать:
кун-ҫул драматизмне ӑнкарни ҫынна йывӑрлӑха ҫӗнтерме, ура
ҫинче ҫирӗп тӑма пулӑшать.
Кореньков этем кун-ҫулне синкертерех курса хаклани те
пур. «Пурнӑҫ» сӑвӑра таса ҫыншӑн ырри ытла сахал:
Ку тӗнчере ҫук та ун
Ҫутӑ кунпа ҫут мункун.
Курсан курать леш ҫӗрте
Таса ҫын перекете.

Эппин, ҫапах та ҫӑлӑнӑҫ пур, ҫавӑнпа автор сӑмаха «вилер хуть
ӗмӗтленсе» тесе вӗҫлет. Ку сӑвӑра леш тӗнчене сӑнламан, вӑл
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ырӑрах пуласси ҫинчен ҫеҫ пӗлтернӗ. Темле йывӑр пулсан та,
поэт пурнӑҫ ҫине мал ӗмӗтлӗ пӑхать. Вӑл чӑваш халӑхӗн кунҫулӗ асаплӑ иккенне курать, ӑна ҫӑмӑллатма ҫыннӑн кӑмӑлӗ
кирлине астутарать.
Ҫапла сӑвӑҫ пейзажпа усӑ курса самана, халӑх, тӑван тавралӑх, уйрӑм ҫын сӑнарне калӑплать. Кунта вӑл тӳрӗ пӗлтерӗшлӗн те, ытарлӑн та катаҫать. Ку йӑла пирӗн поэзире унчченех
аталаннӑ. Ҫут ҫанталӑкри япаласен сӑнарӗсем ӗмӗрех этем чун
хавалне уҫса пама пулӑшнӑ. Ҫырулӑхӑмӑр поэзийӗнче вӑл М. Федоровӑн «Арҫурийӗнчех» вӑйлӑ сисӗнет: тӗнче шуйханнӑ чухне
ҫыннӑн кӑмӑлӗ те турткалашса хускалать. «Тискер вӑхӑт» тени
Турхан Хӗветӗрӗннех пур. Ҫакна Кореньков хӑйне май ҫӗнӗ
ӳкерчӗксемпе, сӑнарсемпе пуянлатать. Турхан Яккӑвӗпе Хӗветӗрӗ
ҫулталӑк вӑхӑчӗсем, тӑван тавралӑх, йӑла-йӗрке ҫинчен ытларах
ҫырса кӑтартаҫҫӗ. Ку япала Кореньков поэзийӗнче сахал. Поэт
ытларах ҫыннӑн ӑшри шухӑш-кӑмӑлне сӑнлама юратать, ҫавӑнпа
вӑл пейзажа ытларах символ сӗмӗ пама тӑрӑшать. Ку туртӑм ун
умён те пулнӑ-ха: акӑ асӑннӑ Турхансемех куккук, шӑпчӑк,
хурлӑхан тата ытти япаласене куҫӑмлӑ пӗлтерӗш кӗртсе сӑнланӑ.
Анчах Кореньков ку енӗпе нумайрах та анлӑрах ӗҫлени пӗрре
те иккӗлентермест. Вӑл хӑйне евӗр ҫӗнӗ сӑнарсем туни, ҫӗнӗ
темӑсем хускатни тӑван поэзи пуянлансах пынине пӗлтерет.
Юман, чечек, ҫӗмӗрт, чие сӑнарӗсемсӗр пуҫне, кунта ытти ҫӗнӗлӗхсене те хушма пулать. Акӑ пӗр сӑвӑра поэт хурӑн сӑнарӗ
урлӑ йӗкӗте те, cap хӗре те сӑнарлать («Хурӑн юрри», 1914).
Ҫитменнине, ку сӑвва прозӑлла ҫырнӑ. Кун пек жанр тӗслӗхӗ
тӑван поэзире пулманччӗ-ха («Хыпарта» М. Акимов 1906 ҫулта
пичетленӗ «Тӗлӗнмелле» памфлет вырӑсларан куҫарнӑ хайлав
шутланать). «Ан выля» сӑвӑра ҫут ҫанталӑк илемӗ этемӗн кӑмӑлӗнчен килет: юратнӑ хӗр каланӑ ҫепӗҫ сӑмахсем йӗкӗте тӗнче
ҫине пачах урӑхла, хаваслӑрах пӑхма хавхалантараҫҫӗ. Ҫак тӗслӗхсем Кореньков пысӑк ӑста пулнине, унӑн поэзийӗ пуян ик
кенне лайӑх ӗнентереҫҫӗ. К. Иванов ӑсталӑхӗ лиро-эпикӑра
(«Нарспи» поэмӑпа юмах-балладӑсенче) палӑрнӑ пулсан, Ко
реньков ытларах чӑваш лирикине жанрпа стиль ҫӗнӗлӗхӗ нумай
кӗртнӗ, унчченхи туртӑмсене ҫивӗчлетнӗ.
Ҫакӑ вӑл пейзаж, шухӑшлав тата гражданлӑх лирикинче кӑна
мар, юрату сӑввисенче те вӑйлӑ палӑрать. Ҫыннӑн интимлӑ
кӑмӑл-туйӑмне хӑй вӑхӑтӗнче Кореньков чухлӗ никам та нумай
сӑвӑ халалламан: вёсен йышӗ утмӑла яхӑн пухӑнать. Хӑш-пӗрне
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автор пичет валли тесе те ҫырман. Хайлавӗсене хальхи куҫпа
хаклатӑн та, сӑвӑҫӑн шухӑш-туйӑм ҫивӗчлӗхӗпе ӑсталӑхӗ вӗсенче
те туллин палӑрни курӑнать. Поэт хӑй чунне пӑлхатса тӑракан
япала ҫинчен пытармасӑр, тӳррӗн калать, вӑл хӑй ҫылӑхлӑ та
мӗскӗн курӑнасран хӑраса тӑмасть, кирлӗ самантра ӳкӗнме, каҫару ыйтма ха хатӗр. Кун йышши сӑвӑсенчен нумайӑшӗ кун
кӗнекипе альбом ҫине ҫырса пынӑ тӗслӗхсем евӗрлӗ, анчах автор
чылай чухне вӗсене илемлӗх мелӗсемпе ӑста усӑ курса хайланӑ.
Вӑл ытти чӑваш сӑвӑҫисем хускатма именсе тӑнӑ ыйтусене
хӑюллӑн ҫутатса парать, хӑйне питӗ ирӗклӗ туять, тепӗр чухне
виҫерен иртсе кайни те тӗл пулать. Г. Айхи асӑннӑ модернлӑх,
паянлӑх ҫак пахалӑхсенче палӑрать пулас.
Паллах, кунта чи малтан ӑсталӑх уйрӑмлӑхӗсене тӗпе хумалла. XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнчи хамӑрӑн юрату лирикинче Корень
ков чӑваш вулаканӗшӗн анлӑ тӗнче уҫать. Ку ӗҫе ыттисем те вӑй
хуман мар-ха: Г. Комиссаров (Вантер), Н. Шупуҫҫынни, Ф. Пав
лов, В. Мач сӑввисенче юрату илемне, асапне чылай ӳкерсе
панӑ. Анчах Кореньков каччӑпа хӗрӗн кулленхи хутшӑнӑвӗсене
нумай енлӗрех сӑнланӑ, вӑл ҫамрӑк-кӗрӗмӗн ҫитменлӗхӗсене те
питлет. Унӑн юрату сӑввисенче вара вырӑс поэзийӗн витӗмӗ лайӑх
сисӗнет. Сӑвӑсен адресачӗсене кӑтартса хӑварас йӑлана та чӑваш
сӑвӑҫӗ Пушкинпа Лермонтовран вӗренсе пынӑ. Шел, ку хушаматпа ята кӗскен кӑтартнисене хальлӗхе тишкермен (вӗсем кама
пӗлтернине тупса палӑртман). Ҫак ӗҫе туни хӑш-пӗр сӑвӑсен кунҫулне, пӗлтерӗшне туллинрех ҫутатса пама пулӑшнӑ пулӗччӗ.
Сӑвӑсенче автор Амур, Клеопатра, ангел, сирена йышши сӑнарсемпе уса курать, ку япала ун чухнехи ытти чӑваш поэчёсен
питё сахал тёл пулать. Нумай чухне сӑвӑҫ хӑй сӑнлакан персонажпа калаҫать, вӗсем патне уҫӑ ҫыру ҫырнӑ пек сӑмахлать. Ҫакӑ
та пуплеве чӗрӗлӗх кӳрет.
Кореньковӑн юрату лирики мӗн-мӗн ҫинчен калать-ха эппин? Юратӑвӑн пысӑк пӗлтерӗшне, савни илемне мухтани ку
сӑвӑҫӑн та нумай тёл пулать. Ун пек чухне автор тӑтӑшах танлаштарусемпе усӑ курать. Ырӑ савнӑ туе уншӑн тёнче пек, пурнӑҫ
пек хаклӑ. Ҫакна поэт анлӑ ӳкерчӗксем тусах кӑтаратать:
Эс ҫеҫ мана йӑпатса
Усран ҫак сив тӗнчере;
Эс ҫеҫ чуна пусарса
Тытса тӑран ӗмёре.
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Ялан йӑваш куҫупа
Мӗнпур хуйха путаран;
Ҫемҫе, тӳлек сӑнупа
Тӑшмансене мантаран.
Эс пур чухне ҫеҫ мана
Тӗнче чипер курӑнать;
Эс пур чухне ҫеҫ ҫынна
Чӗрем «тӑван» пек сунать.
(«Эс ҫеҫ мана йӑпатса...»)

Юратнӑ ҫын — чи пысӑк шанчӑк, тӗрек, илем, чун ӑшши.
Ку шухӑша ытти сӑвӑсенче те тӗрлӗрен майпа анлӑ ӳкерчӗк туса
сӑнланӑ. Акӑ кайӑк вӗҫсе килнипе вӗҫсе кайни ҫинчен ҫырнӑ
тепӗр икӗ ӳкерчӗк:
Пӗтӗм лайӑх кайӑк та
Ӑшӑ ҫӗртен килет-ҫке;
Вӗсем килсен халӑх та
Хавасланса ҫӳрет-ҫке:
Инкекӗсем пӗтеҫҫӗ,
Куҫҫулӗсем типеҫҫё.
Ҫапла, сана тӗл пулсан
Пӗтӗм хуйхӑ пӗтрӗ ман.
Пӗтём лайӑх кайӑк та
Ӑшӑ ҫӗрех каять-ҫке;
Вӗсем кайсан халӑх та
Пуҫне каллах усать-ҫке:
Каллах шухӑш пуҫӗнче,
Каллах куҫҫуль куҫёнче.
Ҫапла, сана ӑсатсан,
Куҫҫуль персе анчӗ ман.

Сӑвӑ ҫаврисене яланхи пек тӑватшар йӗркеллӗ мар, сакӑршар йӗркеллӗ туса ҫырнӑ, вӗсене вуласа тухмассерен хаш! сывласа яратӑн. Ҫакӑ килсе капланнӑ туйӑм улшӑнӑвне лайӑх
палӑртать. Ҫитменнине, кунта пӗр-пӗрне хирӗҫле ӳкерчӗк-туйӑм.
Сӑмах юххи юрӑри пек тикӗс пырать, пуплевсене пӗр йышши
калӑппа йӗркеленӗ. Састашӗсем те тирпейлӗ те тулли. Поэт «ах,
лайӑх та, лайӑх» тесе пӗтӗмӗшле сӑмахсемпе мар, тёрлёрен ӗҫпуҫа пайӑррӑн кӑтартса ӳкерет. Пӗтӗм сӑвва икӗ хирӗҫле анлӑ
танлаштару шӑнӑрласа тӑрать. Кунта виҫерен иртни те, картне
ларманни те ҫук. Ҫакӑн пек ҫырма пысӑк сисӗм-туйӑмла сӑвӑҫ
кӑна пултарать. Кун пек анлӑ танлаштару мелӗпе ытти сӑвӑсенче
те усӑ курнӑ, анчах унта урӑхларах сӗмсем те палӑраҫҫӗ («Пӗлӗт
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ҫинчи ҫӑлтӑрсем...», «Юрӑ», «Тин ҫеҫ кайӑк вӑрмантан...»
т.ыт.те). Сӑвӑҫ кӗске танлаштарусем каласа та сӑнар витӗмлӗхне
ӳстерет. Ырӑ енчен хак панӑ чухне Кореньков куҫсене алмаз
пӗрчипе, хӗр юррине шӑпчӑк юррипе, чиперккене вырӑс хӗрӗпе
танлаштарать. Пархатарсӑр чунлӑ ҫынсем ҫинчен ҫырнӑ чухне
сӑвӑҫ ултавҫӑ тӑшмана ҫӗленпе, вӗҫкӗн ҫӑмӑлттая лӗпӗшпе е
качакапа, путсӗрсене шуйттанпа танлаштарса, питлев-кулӑш
сӑввисенче тата хивререх сӑмах тупса та хаклать. Кун пек туртӑм
вӑл вӑхӑтри ытти сӑвӑҫсен куҫӗ тӗлне тӑрӑнмасть. Ҫакӑ вӑл
Кореньков чунӗнче лирикпа сатирик ҫураҫуллӑ пурӑннинчен
нумай килет.
Поэт тӗлпулу телейӗ, уйрӑм асапӗ, ӑшӑ асаилӳ, вӑйӑ-кулӑ
хавасӗ, тунсӑх-юншӑх, ултавлӑ кӑмӑл, ҫӑмӑлттайлӑх тата ытти
ҫинчен те ҫакӑн пекех ҫивӗч ҫырса кӑтартать, хӑш-пӗр чухне
саламачӗпе те сулса илет:
Эсӗ лӗпӗш лёпӗшӗ —
Вӗҫсе анчах ҫӳретӗн.
Эсё хавас амӑшӗ —
Пӗрмай шӑлна йӗретён.
(«Пур енчен те эс аван...»)

XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче тӑван поэзири жанр тӗсӗсем хӑвӑрт
йышланаҫҫӗ. Ҫакӑ вӑл пысӑкрах калӑплӑ хайлавсен йышӗ ӳснинчен те палӑрать. Ку вӑл уйрӑмах поэмӑпа сӑвӑланӑ юмахсене
пырса тивет. Ҫак енӗпе Кореньков пултарулӑхӗнче те пысӑк
ӳсӗм палӑрать. Поэт пикенсе поэзие кӳлӗннӗ вӑхӑтрах поэмасем ҫырма, халӑх юмахӗсене сӑвӑлама тытӑнать. Акӑ вӑл «Чӑвашпа тутар» юмаха 1905 ҫултах сӑвӑлла каласа парать. Сӑвӑлама
поэт ытларах хӑйӗн кӑмӑлӗ туртакан кулӑшла юмахсене суйласа
илет. «Матка пулнӑ упӑшка», «Пёр пек пултӑр» юмахсенче ҫакӑ
уйрӑмах вӑйлӑ сисӗнет: автор хӑйӗн геройӗсене мыскараллӑ
лару-тӑрура сӑнласа пама кӑмӑллать. Ку йӑла унӑн поэмисенче
те сахал мар тёл пулать.
Тепёр чухне унӑн хайлавёсенче юмахпа поэма жанрёсен
чиккине уйӑрса илмешкӗн питӗ йывӑр. Сӑвӑҫ юмах сюжечёсене
кулленхи пурнӑҫа ҫывӑх сӑнсемпе пуянлатать те, юмах тёнчи
реализмла ӳкерчӗкле курӑнма тытӑнать. Ҫитменнине, юмахӗсен
сюжечӗсем те кулленхи лару-тӑруран тӗвӗленсе кайнӑ. Акӑ
чӑвашпа тутар кам вӑрӑм юрлать тесе тавлашни те, пиччӗшӗ
йӑмӑкӗ пек тумланса хӑйне вӑрлаттарни те, упӑшки вырӑнне
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киле юлса тертленни те ҫавӑн ҫинчен капать. Кусем новелла
йышши юмахсем, йӑла юмахӗсем тейӗпӗр. Асамлӑ юмахра та
Кореньков геройӗсем хӑйсене ахаль ҫынсем пек тыткалаҫҫӗ. Акӑ
«Эсрелё» юмахра Турӑ, пӗлӗт ҫинче пулсан та, ялти хресчен
евӗрлӗ пурӑнать, хӑйне те ҫапла тыткалать: «кантӑкран ыйтакана
ӑс парать», Эсреле ӗҫ хушать те «кӗрсе выртать шалалла».
«Уйӑх свидетель пулни» поэмӑра ялти чухӑн ҫын укҫа тупма
Хусана ҫитсе ҫӳрени пур. Ҫакна автор ятарласа асӑнман темелле,
кунта унӑн реализмла тӗнче курӑмӗ вӑйлӑ пулни курӑнать.
Ҫыравҫӑ чухӑна тухнӑ хресченсем хулана ҫул тытнине тӳрремӗн
сӑнлать. Ҫак тӗлӗшрен унӑн поэмисемпе юмахӗсем тӑван поэзин
хӑй вӑхӑтӗнчи тӗп туртӑмӗсене палӑртма пысӑк пуянлӑх кӳреҫҫӗ. Кореньковӑн ҫак уйрӑмлӑхӗ унӑн лирикӑпа сатира сӑввисемшӗн те ют мар. Ҫавӑнпа вӑл пуянсемпе чухӑнсем хушшинчи
танмарлӑха ҫивӗччӗн сӑнлать. Ҫавна пулах классем хушшинчи
хирӗҫӳсем ҫивӗчленеҫҫӗ, ҫав кӗрешӳре мӗскӗн те айван курӑнакан чухӑнсем тӑтӑшах ҫиеле тухаҫҫӗ. Намӑс-симӗс халапне
сӑвӑланӑ чухне те поэт чи малтан ҫакна палӑртса хӑварма тӑрӑшать («Иванпа Хӗветле»): чухӑн Иван пуянӑн хӑй юратакан хӗрне
улталаса та пулин качча илет-илетех.
Самана сывлӑшӗ «Тутарпа чӑваш» юмахра тӳрех сисӗнет:
вакӑ е ют халӑх шутланнӑ чӑваш хӑй ьггтисенчен кая мар иккенне
туйса илет, ӗнтӗ унӑн пӗртанлӑх туйӑмӗ чунра пытанса тӑмасть,
ҫакна халӑхӑн маттур ывӑлӗсем тӗнче илтӗнмелле евитлеҫҫӗ.
Асӑннӑ юмах шӑпах ҫав шута кӗрет: унта чӑваш хӑй ӗҫӗпе тутара
ҫӗнтерет. Автор чӑвашӑн чунри танлӑх кӑмӑлӗ пирки ҫапла
пӗлтерет:
Чӑваш пӑхма пит йӑваш,
А вӑл енне кайсассӑн,
Ан тив! — ая кӗрес ҫук.
Хуть кам унтан кулсассӑн —
Хӑй те маххӑ парас ҫук.

Ҫапла пӗлтерме, паллах, хӑюлӑх кирлӗ. Кун пек калани кӳршӗ халӑха кӳрентерет тесе шутлани вырӑнсӑр. Илемлӗ хайлавӑн
йӑлине кура ӑна чиперех тӳрре кӑларма пулать. Ӑмӑртура тӑван
халӑх ҫынни урӑх халӑх ҫыннине ҫӗнтерни ҫинчен калакан сюжет
ыттисен те пур: сӑмахран ҫакнашкал лару-тӑру казахсен юмахӗнче тёл пулать, вӑл тӗрӗк халӑхӗсем хушшинче авалах сарӑлнӑ
пулас. Кореньков хайлавӗ акӑ мӗнрен паха: халӑх кӑмӑлне ав25

тор пичет урлӑ пӗлтерме хӑюлӑх ҫитерет. Ку вӑл — XX ӗмӗр
пуҫламӑшӗнчи наци ирӗклӗхӗшӗн ҫӗкленнӗ юхӑм ахрӑмӗ.
Юмахсемпе поэмӑсене пурне те халӑхӑн ҫичӗ сыпӑклӑ силлабикипе ҫырнӑ. «Иванпа Хӗветле» поэмӑна поэт хорейпа ҫырма
тытӑнса пӑхнӑ, анчах унӑн таса виҫипе кӗвӗленсе пырайманнипе
малалла халӑх сӑвви ҫинех куҫнӑ. Ку виҫе ӑна калуллӑ пуплеве
палӑртма меллӗрех пулнӑ пулас. Кореньков хамӑршӑн пур пӗрех
авалхи йӑла меллӗрех, вырӑнлӑрах тесе шутланӑ. Сӑвӑ ҫаврисене
ялан тенӗ пекех тӑватшар йӗркерен калӑплать. Пуплевлӗх-калулӑх кӗввине палӑртма уйрӑм сӑвӑ йӗркине пайласа, кӗске пуплевсем туса ҫырнипе те вӑйлатать. Сӑвӑҫ диалогпа анлӑ усӑ ку
рать, персонажсене тӑтӑшах пӗр-пӗринпе калаҫтарать, ҫакӑ вӑл,
паллах, авторӑн ӗҫ-пулӑмсене чӗрӗрех ӳкерсе парас тӗллевӗнчен килет.
Кореньков та, халӑх юмахӗсене сӑвӑланӑ ун чухнехи ытти
поэтсем (Г. Комиссаров, К. Иванов, Н. Шупуҫҫынни, Н. Шелепи) пекех, халӑх хайлавӗсен тытӑмӗпе сӑнарӗсене питех улӑштарса ҫӗнетмен. Вёсен лирика ҫаврӑнӑшӗсемпе усӑ курасси те
вӑйлах аталанман-ха. Икӗ юмахне («Хӗре уйӑх илни», «Эсрелӗ»)
Кореньков пёр пӗччен мар, Михаил Шевле сӗннипе иккӗшӗ
пӗрле сӑвӑланӑ. Ку хайлавсем, тӗрӗссипе, мифла халапсен йышне кӗреҫҫӗ. Вӗсене сӑвӑлас шухӑша халӑхӑн ӗлӗкхи йӑли-йӗркипе
тӗпчеме кӑмӑлланӑ М. Шевле хускатнӑ, асамлӑ тӗнчери ӗҫпулӑмсем Кореньковшӑн илӗртӳллех пулман, ҫакна сӑвӑҫ пурнӑҫри пулӑмсене реалистла курса сӑнлама юратни ӗнентерет.
Унӑн юмахӗсемпе поэмисем ытти сӑвӑҫсен пултарулӑхӗпе пӗрле
тӑван поэзире пысӑк калӑплӑ жанрсене аталанса ҫирӗпленме
курӑмлӑ витӗм кӳнӗ.
«Авалхи ҫын сӑмахӗпе» «Ашшӗ пилӗ» пирки ҫакна каласа
хӑвармалла: вӗсем халӑх халапӗ тӑрӑх ҫырнӑ поэмӑсем, вёсен
сюжечӗ пёр, анчах 1906 ҫулхипе 1919 ҫулхи тӗслӗхсем пӗр-пӗринчен чылай уйрӑлса тӑраҫҫӗ: сӑвӑҫ вёсен персонажӗсен ячӗсене те улӑштарнӑ, хӑш-пӗр эпизодсене икӗ тӗрлӗ сӑнласа панӑ
(сӑмахран, малтанхинче арӑмне упӑшки чиксе вӗлерет, кайранхинче хӑваласа кӑларса ярать), калӑпӑшӗпе иккӗмӗш варианчӗ малтанхинчен икӗ хута яхӑн вӑрӑмрах. Ҫак сӑлтавсене пула
вӗсене икӗ хайлав пек пӑхни йӑнӑш пулмӗ. Тата ҫакна та шута
илмелле: малтанхине совет тапхӑрӗччен ҫырнӑ, теприне ҫӗнӗ
самана вӑхӑтӗнче сӑвӑланӑ. Литература кун-ҫулне ҫырмашкӑн
ҫаксене уйӑрса пӑхни те кирлӗ.
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Г. Кореньковӑн сӑвӑлла хайлавӗсем кӳршӗ халӑхсен поэзийӗпе танлаштарса пӑхма пуян материал кӳреҫҫӗ. Акӑ пӗр-ик
тӗслӗх. 1906 ҫулта чӑваш поэчӗ «Эх, Турӑҫӑм, Турӑҫӑм!..» сӑвӑра
ҫапла каланӑ:
Элӗ Сан пек пулсассӑн —
Ирсӗрленме памӑттӑм!
Сан пек вӑйлӑ пулсассӑн —
Ҫылӑх ҫипне татӑттӑм!

Автор Турра ҫынсене иртӗхтернӗшӗн ӳпкелет, хӑй курса
тӑракан тискерлӗхпе килӗшсе лармасть, халӑх ӗненсе тӑракан
аслӑ хӑватран сӑмах тытма ыйтать. Ҫакнашкал хӑюллӑ диалог
пушкӑртпа тутар классикӗн Маджит Гафурин те пур («Ахӑр,
Эсӗ ҫук, Аллах...», 1915). Унта та автор суя, тӗрӗсмарлӑхшӑн
айӑпламаншӑн, ырӑ вӑрлӑх акманшӑн Турра хытӑ сӑмах калать.
Сӑвӑҫсем пӗр-пӗрне пӗлмен, пӗр-пӗри ҫырнине вуламан. Вӗсем
хӑйсен чун ыратӑвне пӗр евӗрлӗ мелпе калани ҫеҫ вӗсене пӗрпӗринпе ҫывӑхлатать. Икӗ поэт ҫапла шухӑшлани чылай халӑхӑн хуйхи-суйхи пӗр майлӑ пулнине кӑтартать тата вӗсем пурнӑҫри ирсӗрлӗхе хирӗҫленине пӗлтерет. Ҫак хирӗҫӳ ӗмӗрхи
ҫынлӑхлӑ (гуманизмлӑ) курӑнать, вёсен тарӑхӑвӗ революционерсен вӑрҫӑллӑ-аркатуллӑ ҫулӗнчен ҫапах та уйрӑлса тӑрать,
пуҫа ниҫта чикме ҫуккипе иккӗшӗ те йӑлӑнса ӳкӗтлеҫҫӗ, ҫӑлӑнӑҫ ҫулне ҫакнашкал вӗрентӳре кураҫҫӗ. Ҫакнашкал протест
асӑннӑ сӑвӑҫсен ытти сӑввисенче те сисӗнет: иккӗшӗ те вӗсем
ӑслӑ пек курӑнса халӑхӑн ӗмӗрхи типтерлӗхне пӑсакан пуянсене е тӗн ҫыннисене питлеҫҫӗ, вӗсенчен тӑрӑхласа кулаҫҫӗ.
Кунта Г. Кореньковӑн нӗрсӗр икӗ пит Плешйӑранне М. Гафу
рин айван та вӗҫкӗн муллипе танлаштарма пулать.
Чӑваш поэчӗн тантӑшӗ — тутар литературин классикӗ Г. Ту
кай — пурнӑҫри тёрлёрен пусмӑрпа кӗрешнӗ сатирӑпа вичкӗн
усӑ курнӑ, ҫакӑ уйрӑмах унӑн поэзийӗнче палӑрать. Сӑвӑҫ питлеве «усала усалпа намӑс кӳмелли шанчӑклӑ мел» вырӑнне хурать. Акӑ унӑн «Утӑ пасарӗ е Ҫӗнӗ Касӑк пуҫ» поэми (1908)
сатира жанрне тутар литературинче ҫӗнӗ шая ҫӗклет. Хайлавра
автор пурнӑҫ ҫӗнӗлӗхне йышӑнман фанатиксенчен кулать: пасарти цирк паттӑрӗ Карахмет ҫыннӑн касӑк пуҫне те ҫӗклеймест,
ҫав пуҫра фанатизм пин пӑт чухлӗ вырнаҫнӑ иккен, унта кутӑнлӑх та, ухмахлӑх та, вӗҫкӗнлӗх те, хаярлӑх та тем чухлех.
Чӑнах та, асра юлакан ҫивӗч танлаштару. Поэт уйрӑм сӑвӑсенче
27

те, сӑвӑлла юмахсенче те тӑрӑхлав мелӗпе тӑтӑш усӑ курать. Хӑй
вӑхӑтӗнче ҫак туртӑм чӑвашсенчен шӑпах Г. Кореньковӑн
уйрӑмах вӑйлӑ палӑрать. Шӑл йӗрсе-шахвӑртса ҫырасси унӑн
сатира сӑввисемпе юмахӗсенче ҫеҫ мар, лирикӑра та канӑҫсӑр
тапса тӑрать. Турӑ хӑй патне рая пыракан ирсӗрленнӗ ҫынсене
йышӑнасшӑн мар, хурала тӑратнӑ салтака вӑл ун пек ҫынсене
«ӗнсерен тыттарса яма» хушать. Чухӑн ҫын каччи хӗр пек
тумланса тухса хӑйне пуян ывӑлне вӑрлаттарать, качча илтерет
(«Ӑс ухмаха ҫӗнтерет»). Г. Кореньков «Иванпа Хӗветле» поэмӑра
та ҫапла мелпе усӑ курать: йӗкӗт хӗрле тумланса хӑйӗн савнийӗпе
ҫывӑхланать. Иккӗшӗнче те чухӑн ҫын ывӑлӗ пуянсем хӑйне
хисепе хуманран ҫапла хӑтланать, хӑюллӑ пулса вӗсене тавӑрать,
телейне тупать. Ҫакнашкал кулӑшла лару-тӑру, халӑхра сарӑлнӑ
тавҫӑрулӑх икӗ сӑвӑҫӑн татах та пур.
Сӑмах май ҫакна та каламалла: Г. Тукайӑн «Шурале», «Вутӑш», «Качакапа Така» юмахӗсен сюжечӗсем чӑвашсем хушшинче те пур, вӗсем ҫеҫен хирте выльӑх-чӗрлӗх ӗрчетсе пурӑннӑ халӑхра вӑл Хусан таврашне килсе вырнаҫсан тин тутарланнӑ чӑвашсем урлӑ сарӑлнӑ пулас. Г. Тукай та, чӑваш поэчӗ
пекех, халӑх юмахӗсене питех улӑштармасӑр сӑвӑлать. Сӑвӑланӑ юмахсен йышӗпе калӑпӑшӗ енчен илсен Г. Кореньков поэзийӗ
чылай пуянрах.
Поэма жанрӗ пирки те ҫакнах палӑртмалла: XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче хамӑр тӑрӑхри вырӑс мар халӑхсен поэзийӗнче чӑваш поэчӗ чухлӗ пысӑк калӑплӑ хайлав ҫыракан пулман. Г. Ко
реньков пилӗк поэма ҫырма ӗлкӗрнӗ. Пӗлтерӗшӗпе тата пурнӑҫа анлӑн сӑнлас енӗпе вӗсем К. Ивановӑн «Нарспи» поэми
шайне ҫитеҫҫӗ теме ҫук ӗнтӗ, анчах унта чӑваш кун-ҫулӗн хӑйне
евӗрлӗ тӗрлӗ енӗсем ӳкерӗннӗ: пӗринче аптӑранӑ чухӑн хресчен
пысӑк укҫа шыраса хулана ҫул тытать, иккӗмӗшӗнче мӗскӗне
юлнӑ ял каччисем пуян таврашӗсене чавса тӑршшӗ лартаҫҫӗ,
автор час-час эротикӑллӑ ӳкерчӗксем тупма кӑмӑллать т.ыт.те.
Унӑн геройӗсем йывӑр лару-тӑрура аптӑраса ӳкмеҫҫӗ. Юмахсене сӑвӑлассипе поэмӑсем ҫырассинчен ытларах поэт ӑсталӑхӗ
лирикӑра вӑйлӑрах палӑрать. Пӗтӗмлетсе ҫапла каламалла: чӑваш поэзийӗ ӗмӗр пуҫламӑшӗнче хамӑр регионта малти вырӑна
тухать, ҫак ӳсӗмре Т. Кирилловпа, К. Ивановпа, Н. Шупуҫҫыннипе, Н. Шелепипе пӗрле Г. Кореньков тӳпи те пысӑк. Хӑй
вӑхӑтӗнче ун еткерне чӑвашла тата вырӑсла пичетлесе халӑх хушшине сарнӑ пулсан, унӑн ячӗ Раҫҫейре К. Иванов, Г. Тукай пек
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чыс илме ӗлкӗрӗччӗ. Самана ҫил-тӑвӑлӗ вӑл ҫырнисене нумайӑшне пачах тупайми салатса пӗтерме те пултарнӑ, вӑл кун чухлӗ
упранни те пирӗншӗн пысӑк телей. Малашлӑхра ҫак пуянлӑха
Г. Айхи асӑннӑ пек нумаййӑн хакласа йышӑнасса тивӗҫлипех
шанма пулать.
Г. Кореньковӑн илемлӗ куҫару ӗҫӗ-хӗлӗ те уйрӑм сӑмаха
тивӗҫлӗ. Петӗр Хусанкай «Улмуҫҫиллӗ Тӗрлемес» поэмӑра ҫакна
асра тытса ӑна «Крылов тӑлмачӗ» тесе ят панӑ. 1901—1928 ҫулсенче вырӑссен паллӑ юптаруҫине никам та чӑвашла Кореньков
чухлӗ куҫарман. Ку ӗҫӗн уйрӑмлӑхӗсенчен чи малтан ҫаксене
палӑртматла. Крыловӑн юптарӑвӗсене «Чӑваш кӗнекине» XX
ӗмӗрчченех кӗртсе пынӑ, унта вӗсене К. Ушинский Л. Толстой
каласа панӑ тӑрӑх куҫарса кӗртнӗ, В. Ислантьев 1822 ҫулта хӑйӗн
«Первая учебная книжка для совместного обучения чуваш и
русских» кӗнекинче тӳрех автор тексчӗ тӑрӑх прозӑпа куҫарать.
1907 ҫулта А. Барановӑн шкулти вулав кӗнекине чӑвашла кӑларнӑ.. Крыловӑн унти юптарӑвӗсене те прозӑпа куҫарса панӑ.
Кореньков вара поэзи текстне поэзи чӗлхипех куҫарма тытӑнать,
ку ӗҫпе вӑл темиҫе тапхӑр та тӑрмашать. Силлабо-тоникӑпа ҫырнӑ текстсене вӑл малтанхи вӑхӑтра чӑваш халӑхӗн ҫичӗ сыпӑклӑ
силлабикипе ылмаштарать, ҫапла вӑл вулакана ӑнланма ҫӑмӑлрах пултӑр тесе тӑрӑшать. 1928 ҫулта куҫарнӑ «Мужик» тата
«Хресченпе ун тарҫи» юптарусенче оригинал калӑпӗпе ҫеммине
упраса хӑварнӑ. Ҫакна вӑл ҫав тапхӑрта тӑван поэзире силлаботоника чылаях ҫирӗпленсе пынӑран шута илнӗ ӗнтӗ. Кунта тӑлмач сӑвӑ йӗркинчи сӑмах сыпӑкӗсене те авторӑнни пек хӑварасшӑн тимлет. Ҫапла вӑл хамӑр сӑвӑхывӑм аталанӑвне шута
илет. Калас пулать, силлабикӑпа куҫарнӑ чухне те хӑш-пӗр вырӑнта ҫичӗ сыпӑкран сахалрах сӑвӑ йӗркисемпе усӑ курнӑ. Чӗлхепе сӑнарлӑх тӗлӗшӗнчен те тӑлмач ӑнланмалла куҫарас тӗллеве
пӑхӑннӑ. Ҫакна И.Я. Яковлевпа унӑн пулӑшаканӗсен шкулӗ
унчченех йӑлана кӗртнӗ, унпа шкул кӗнекисенче ҫеҫ мар, Библие куҫарнӑ чухне те усӑ курнӑ. «Наелась... до отвала» тет Кры
лов, ӑна Кореньков «ҫурӑлас патне ҫитнӗ-мӗн» тесе куҫарать
(пёр вариантра «хырӑмӗ урлӑ кайиччен» тесе витёмлёрех каланӑ). Тӑлмач вырӑс юптаруҫин стильне упраса хӑварас тесе ун
пекех афоризмла чӗлхепе ҫырма тӑрӑшать, халӑх сӑмахлӑхӗнче
ҫирӗпленнӗ ҫаврӑнӑшсемпе те усӑ курать: «ҫавӑнтанпа урине
ярса пусман ун килне», «тӑсса хурать урине», «мӗнпур май та
КУӗҫре тӳсӗмре» т.ыт.те. Хӑй вӑхӑтӗнче вулакансене ҫак ӑсталӑх
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тивӗҫтернӗренех Кореньков куҫарнӑ юптарусем вӗренӳ кӗнекисенче пичетленнӗ, сцена ҫинче те янӑранӑ.
Ҫакна палӑртмалла: Крыловран куҫарнӑ малтанхи тӗслӗхсене кайранхи текстсенчен уйӑрса пӑхмалла, вӗсем пӗр-пӗринчен питӗ уйрӑлса тӑраҫҫӗ, вӗсене уйрӑмшар куҫару тесе хакламалла. Ку вӑл литературӑмӑр аталанӑвӗн тӗрлӗ тапхӑрӗпе те
ҫыхӑннӑ: малтанхисем — революцичченхине, кайранхисем —
ҫӗнӗ самана культурине кӗреҫҫӗ. «Автанпа ахах пӗрчи» юптару
пуҫламӑшӗн темиҫе тӗслӗхне пӗр-пӗринпе танлаштарса пӑхни
ҫакна лайӑх кӑтартса парать:
Тирӗс купи кутӗнче
Автан ҫӳп-ҫап салатнӑ.
Тепле тирӗс хушпшнче
Ахах пӗрчи тупӑннӑ.
Автан чула курать те
Ҫапла калать ун ҫинчен:
«Мӗне кирлӗ ку ӗнтё?
Тӗлӗнеп эп ҫынсенчен...»
(«Хыпар» хаҫат, 1906 ҫ., 9 № )

Кайран пичетлес умён Кореньков юптарӑвӑн чӗлхине пачах
ҫӗнетет, унчченхи сӑмах ҫаврӑнӑшӗсем, тӳрлетмесӗр хӑварнӑ
вырӑнсем курӑнмаҫҫӗ, унта сӑвӑ састашӗсене те ҫӗнетнӗ:
Автан вите умёнчи
Тирӗс пуҫне сирнӗ чух
Тем чирле пек ҫӳп ҫинчи
Ахах пӗрчи сирпӗн тух!
Хайхи автан ҫак чула
Пӑха-пӑха калаҫать:
«Эккей, уссӑр япала!
Ну, мӗн пур ун, мӗн парать!..»
(«Ёҫлекенсен сасси» журнал, 1924 ҫ., 4—5 №)

Кореньков ҫапла ҫӗнӗрен куҫарнӑ юптарусен шучӗ самаях:
сӑмахран, 1906 ҫулта «Хыпар» хаҫатра пичетленнӗ юптарусене
тӑлмач пиллӗкӗшне те тепӗр хут куҫарнӑ. Малтанхи вӑхӑтра ирӗклӗрех, кӗскетерех, ансатрах куҫарнӑ пулсан, кайран поэт оригиналти шухӑшсене туллинрех те тӗплӗнрех палӑртса хӑварма
тӑрӑшать.
Кореньковӑн ытти куҫарӑвӗсем ҫинчен ҫапла пӗтӗмлетсе
калама пулать. Тӑван поэзире куҫару ӗҫӗ икӗ ӗмӗр чиккинче
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кӑна вӑй илет. Ку енӗпе чи малтан Турхан Яккӑвӗ уйрӑмах
палӑрать. Ҫырулӑх культурипе литература ура ҫине ҫирӗппӗнех
тӑрса ҫитмен лару-тӑрура поэзи хайлавӗсене (сӑвӑсене, поэмаюмах сыпӑкӗсене) малтан асӑннӑ пек ансатлатса куҫарнӑ, вӗсене прозӑпа куҫарни те сахал мар. Ун чухне куҫарнӑ литературӑна тӑван чӗлхепе ҫырнинчен уйӑрсах та кайман, ҫавӑнпа
урӑх чӗлхерен куҫарнӑ сӑвӑ-юрӑсен авторӗсене кӑтартманни те
пулнӑ. Кореньков та хӑй Крыловран куҫарнине «Хыпар» хаҫатра ним те палӑртман. Ку пулӑм юптарусен тӗлӗшӗнчен унчченех сарӑлнӑ: Крылов та хӑй юптарӑвӗсен сюжечӗсене час-час
Лафонтенран илнӗ. Ҫакӑн пек ирӗклӗ куҫарусенче тӑлмач, хӑй
сӑвӑҫ пулнине кура, хӑйӗнчен те чылай хушса ҫырнӑ.
Ҫавӑн пек тӗслӗхсем Кореньковӑн ытти хӑш-пӗр куҫарӑвӗнче те палӑраҫҫӗ. Акӑ вӑл Пушкинӑн 1816 ҫулхи «Друзьям»
сӑввине куҫарма тытӑнать те унта каланӑ шухӑшсене хӑй шухӑшкӑмӑлӗпе, пурнӑҫӗпе ҫыхӑнтарать, вара сакӑр йӗркеллӗ сӑвӑ вырӑнне вӑтӑр йӗркеллӗскер хывать. Хӑй ӑна вӑл куҫарусен шутнех кӗртнӗ, анчах куҫару ӗҫӗнчи хальхи йӑла кун пек хайланӑ
чӑн-чӑн куҫарнӑ сӑвӑ тесе хакламасть, ҫӗнӗ сӑвӑ тесе йышӑнать,
ӑна хушма ят пама сӗнет. Ҫавӑнпа Кореньковӑн «Юлташсене»
ятлӑ хайлавӗ «А. Пушкин майлӑ» ҫырнӑ сӑвӑ шутланать. «Чӳрече» сӑвва та ҫапла хаклама тивет: Кореньков ӑна Пушкинӑн
«Окно» сӑввипе усӑ курса ҫырнӑ, хайлав калӑпӑшӗн ҫуррине
хӑйӗнчен хушса ҫырни йышӑнать. «Уйӑх» сӑвва вара чӑннипех
куҫару тесе шутлама сӑлтав ҫителӗклӗ: унта тӑлмач хӑйӗнчен
хушса ҫырни палӑрмасть. Ку тӗслӗхсене те Кореньков чӑвашсен яланхи ҫичӗ сыпӑклӑ силлабикин виҫипе куҫарнӑ. Вырӑс
классикӗн лирикипе чӑваш вулаканне паллаштарма тӑрӑшни,
паллах, пысӑк пӗлтерӗшлӗ пулнӑ. Пушкинӑн «Пулӑҫӑпа ылтӑн
пула юмаххине» Кореньков хӑй малтан, 1903 ҫулта, куҫарса
хунӑ пекех хӑварнӑ пулас: ӑна 1914 ҫулта урӑх ҫӗре куҫарса ҫырнӑ
чухне якатса-юсаса хуман пек (хӑш-пӗр кӑнттамрах вырӑнсем,
вырӑсла сӑмахсем ҫаплипех юлнӑ пек) туйӑнать. Унӑн пуплев
юххи те йывӑртарах. Анчах ҫак юмаха куҫарни чӑваш поэтне
поэзи тӗнчине ҫирӗппӗнех кӗме, сӑвӑлас ӗҫе хӑнӑхма пулӑшнахтӑр. Ку юмаха Кореньков чӑваш ачисене вуласа пама та пултарнӑ. Автобиографире вӑл шӑпах чӑваш кӗнекисенче кунашкал
хайлавсем ҫителӗксӗр пулнишӗн пӑшӑрханать, хӑй те ҫавӑнпах
юптарусемпе юмахсем куҫарма тытӑнни ҫинчен пӗлтерет.
Кореньков, кунсӑр пуҫне, Иван Никитинӑн икӗ сӑввине
куҫарнӑ. «Ыйткалакансем» ятлине 1907 ҫулта Тайӑр Тимкки те
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куҫарса хӑварнӑ-мӗн. Кунта вулаканшӑн уйрӑмах выҫӑпа аптӑракансемшӗн пӑшӑрханни вӗсене пулӑшма ӑнтӑлни хаклӑ.
Иккӗмӗш сӑвви те («Ҫуртӑм ҫук ман...»), шӳт-кулӑш еккипе
ҫырнӑскер, чухӑн ҫыннӑн хуйхи-суйхи ҫинченех. Ҫапла чӑваш
сӑвӑҫи вырӑс поэчӗсем пултарулӑхӗпе усӑ курса тертлӗ ӗҫ ҫыннисен хутне кӗрет. Ку икӗ сӑввин илемлӗх уйрӑмлӑхӗсем малтанхи куҫарусенчи пекех.
Совет тапхӑрӗнче Кореньков, Крылов юптарӑвӗсемсӗр пуҫне, илемлӗ литературӑна сахал куҫарнӑ. 1920 ҫулсенче вӑл
«Ҫутталла» вулав кӗнеки валли икӗ сӑвӑ куҫарса парать, 1944
ҫулта Джамбулӑн «Сталин» ятлӑ сӑввине куҫарать. Вӗсене по
эзи куҫарӑвӗнчи пысӑк ӳсӗм теме ҫук. Юлашки хайлавӗ поэт
казахсен паллӑ юрӑҫин пултарулӑхӗпе паллаштарнӑран паха,
ҫитменнине ӑна халӑх поэзийӗн пуянлӑхӗпе лайӑх усӑ курса
ҫырнӑ. Илемлӗ литературӑна куҫарнинчен ытла Кореньковӑн
вӗрентӳ кӗнекисене куҫарма тивет. Чӑваш чӗлхин илемне туякан,
ҫырав ӗҫӗн вӑрттӑнлӑхӗсене пӗлекен тӑлмачӑн ҫак ӗҫӗ, паллах,
ӑнӑҫсӑр пулман. Ҫавӑнпах ӗнтӗ ӑна ҫак ӗҫе шанса панӑ, вӗренӳ
кӗнекисем хатӗрлеме явӑҫтарнӑ.
Кореньков ал ҫырӑвӗсен чӗлхи тӗлӗшӗнчен ҫакна палӑртса
хӑварни кирлӗ: сӑвӑҫ совет тапхӑрӗччен яланах Тӗрлемес енчи
диалект уйрӑмлӑхӗсене туллин палӑртса ҫырма тӑрӑшнӑ, ҫакна
ятарласа ҫапла туни уҫҫӑнах сисӗнет. Акӑ хӑш-пӗр паллӑрах
сӑмахсен тӗслӗхӗсем; чулха, шукӑш, шӑпчӑк, тӑта, чие (чее),
лармӑтӑм, юмра, куҫҫӳл, никҫан, кӑҫан, кӑш чух, вӗсем, ан
ти, хулха, пахил, ешлӗ (ешӗл), уншӗн, ҫилен, куйлан, тӑмлам,
таранччӗн, ӗтем (этем), вит (вӗт), шут (шӳт), тийӗн (тейӗн),
кӑсем, мимми, ҫапа (ҫапла), мӗнтарӑн, каллах, ҫынӑн, йӑхрать,
хуни (хунӗ), чис (чыс), кунӗ-ҫӗрӗ (кунӗн-ҫӗрӗн). Хӑшне-пӗрне
икӗ тӗрлӗ ҫырни те тӗл пулкалать: луччӑ — луччӗ, пушшах —
пушшех, ҫих — ҫех, хуна — хӑна (хӑвна), ҫӑмӑр — ҫумӑр, шуйтан
— шайтан, ҫутти — ҫути т.ыт. те. Сӑвӑҫ турипе анат енчи
калаҫусен тӗп уйрӑмлӑхне — анатрисен у сасси вырӑнне о сасса
та упраса ҫырать: пор, чон, школ т.ыт.те. Литература чӗлхине
хӑнӑхнӑ ҫы нна кунашкал чӗлхепе ҫы рни вулама та йывӑр.
Ҫавӑнпа ҫыравҫӑ еткерне йышлӑ вулакан валли хатӗрленӗ чухне
вырӑнти калаҫу паллисене катертсе пичетлеме тивет: вырӑнти
калаҫу фонетикине литература чӗлхин виҫипе ылмаштарни вулакана хайлавӑн илемне курма ҫӑмӑллӑх кӳрет. Паллах, уйрӑм
сӑмахсене (лексика диалектизмӗсене) ҫаплипех упраса хӑварни
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вырӑнлӑрах: ӳлмерен (ӳлӗмрен), чей (чие), лентей (кахал)
т.ыт.те.
Ҫыравҫӑн турипе анат енчи калаҫу паллисене ятарласа
упрас, ӑна та литература чӗлхи шутне кӗртес туртӑмӗ XX ӗмӗр
пуҫламӑшӗнче чӑваш интеллигенчӗсем хушшинче самаях сисӗнкелет. Акӑ ҫав ыйтупа Роман Иванов 1903 ҫулта «Казанская
газета» хаҫатра ятарласа статья пичетленё («Какое наречие не
обходимо в чувашских изданиях», ҫурлан 17-мёшё). Гурий Ко
миссаров та хӑйӗн сӑввисене тури (вирьял) калаҫӑвӗпе дырадыра хурать. Асӑннӑ дынсем иккёшё те Кореньковпа пёрле Чёмпӗрте вӗреннӗ. Поэтӑн тепёр тусё те — Михаил Шевле — ҫавӑн
пек шухӑшлӑ пулнӑ (вӗсем, кӳршӗ ялсем, халӑхӑн икӗ юмахне
иккӗш пӗрле сӑвӑланине маларах асӑрхарӑмӑр ӗнтӗ). Вӑл акӑ
1912 ҫулта Н.В. Никольский патне ку ыйтупа ятарласа дыру ҫырать: «Пирӗн Чӗмпӗрти чӑваш ҫырӑвӗнче «о» саспалли ҫок,
чӑвашла ҫырма йӑлтах вӗренмен ҫынсемпе манран орӑх чӑваш
ҫырӑвӗнче «о» ҫыраканни орӑх никам та док, эпӗ она лайӑх пӗлетӗп, порте «у» ҫыраҫҫӗ, анчах вӑл тӗрӗс мар, чӑваш ҫырӑвӗнче «о» сас палли кирли ҫинчен эпӗ чӑн-чӑн «диссертация» ҫырнӑ». Малалла автор хӑйӗн Тифлисри адресне кӑтартать, чӑвашсене Кавказри халӑхсемпе танлаштарса ӳпкелешет: «Пирӗн чӑвашсем хӑйсен чӗлхине, хӑй йӑлине пӗртте хисеплеменнипе
юратманни мана пит тӗлӗнтерет, уйрӑмах вӗсене конти Кавказ
халӑхӗсемпе танлаштарса пӑхсан, конта грузинсем, арменсем,
тотарсем темиҫе ҫӗр тӗрлӗ газетсем, журналсем, сӑвӑсем, кӗнекесем кӑлараҫҫӗ. Драматургически журналсем, учен[ые] благотвор[ительные] т[оварищест]восем» кашни вак-тӗвек халӑхӑн;
пирӗн ним те ҫок, чӑвашла куҫарни леш тӗнчери порнӑҫран
орӑх»6. Анланма йывӑр мар: тӗнчене тухса курнӑ чӑваш ытти
халӑхран юласшӑн мар, вӗсенчен тӗслӗх илсе хӑйне ирӗкрех
туясшӑн, мӗскӗнлӗхрен тухса культурӑллӑрах пуласшӑн. Ҫав
хӑйтӗллӗнлӗх, уйрӑм халӑх ирӗклӗхӗ шӑпах чӗлхе ыйтӑвӗ ҫине
те, уйрӑм пысӑк диалект шӑпи ҫине те пӑшӑрханса пӑхма, ӑна
хисепе хуман пек хаклама хистенӗ. Ҫитменнине, И.Я. Яковлев
чӑваш литература чӗлхине анатри чӑвашсен калаҫӑвне тӗпе хурса
ӗҫлеме тытӑниччен тӑван чӗлхепе тухнӑ кӗнекесене тури чӑвашсен чӗлхипе пичетлесе кӑларасси йӑлара пулнӑ. Илсе кӑтартнӑ пек тӗслӗхсем татах та пур, акӑ Хусанти учительсен семи6 ЧПГӐИ АА, I, 231, 2 55-256 с.
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нарийӗнче вӗренекен Турхан Энтри те чӑваш литература чӗлхине «о» сасса кӗртме кирли ҫинчен хӗрсе калаҫать (XX ӗмӗр
пуҫламӑшӗнче ҫав йӑлана чӗртес туртӑм палӑрать). Шевле ҫырӑвӗ
ҫак туртӑм Раҫҫейри ирӗклӗхшӗн пыракан ун чухнехи юхӑмпа
ҫыхӑннине систерет.
Кореньков шкулти вӗренӳ программисемпе кӗнекисем хатӗрлес тата меслетлӗх ыйтӑвӗсем тӑрӑх статьясемпе вӗренӳ хатӗрӗсем ҫырас ӗҫре те хӑйӗн литература ӑсталӑхӗпе усӑ курма
тӑрӑшать. Ку енчен уйрӑмах вӑл кӗске калавсем ҫырнине палӑртмалла. Акӑ 1927 ҫулта сӑмах ӑсти букварь вӗреннӗ чухне тёрлё
рен сас паллисемпе паллашнӑ май вулама, пӗлӗве ҫирӗплетме
ятсӑр калавсем ҫырса панӑ. Вӗсенче автор ача-пӑчана, шкулти,
ялти пурнӑҫпа, тавралӑхпа паллаштарать. Вӗсене уҫӑмлӑ, ансат
чӗлхепе ҫырнӑ, пуринче те мӗн пирки те пулин ӑса (тирпейлӗхе,
тасалӑха, ӗҫе т.ыт.те) вӗрентсе каланӑ. Ку калавсене унччен
чӑвашла тата вырӑсла тухнӑ букварьсенчи тӗслӗхсенчен вӗренсе
ҫырни тӳрех курӑнать. Акӑ вӗсенчен пӗри:
«Татьяна кӗнеке вуласа ларать. Амӑшӗ ҫыврать. Пӳртри сывлӑш йывӑрланнӑ пек туйӑнать. Татьяна калать: «Темме пирӗн
чӳрече шӑтӑкӗ ҫук, халех уҫса ярӑттӑм та пӳртри сывлӑша уҫӑлтарӑттӑм», — тет.
Пӳртри сывлӑш пӑчӑланса ҫитсен чӳрече ҫинчи шӑтӑка уҫас
пулать.
Тусан тухсан чӳрече шӑтӑкне уҫ. Тулти чӳрече уҫлать-и?»
Ҫак ӗҫе Кореньков каярах та туса пырать. 1939 ҫулта унӑн
«Учебник русского языка для III класса» кёнеки тухать. Унпа
чӑваш шкулӗсенче вунӑ ҫула яхӑн усӑ курнӑ. 1947 ҫулта автор
ӑна ҫӗнетет, хушса ҫырать. Унта кӗнӗ калавсем («Таня», «Кто
где?», «Щенок», «Дети») малтанхи пекех ҫӑмӑл вуланаҫҫӗ. К о
реньков чӑваш ачисене тёрёс те илемлё калаҫма вӗрентес ӗҫе
явӑҫтарма вӑй хурать. Ку йышши калавсене хальлёхе тёплён палӑртман-ха. Кёнекере калавсене кам-кам ҫырнине кӑтартман,
унта вырӑс литературинчен (сӑмахран, JI. Толстойран) илнё тёслёхсем те пур. Ҫавӑнпа Кореньковӑн кун йышши хайлавёсен
пуянлӑхӗпе илемӗ ҫинчен туллин калама иртерех.
Ҫакна та палӑртса хӑвармалла: ҫырав ӗҫне чӑнласа пикенесси
те Кореньковӑн шӑпах ачасем валли И. Крылов юптарӑвӗсене
чӑвашла куҫарма тытӑннинчен пуҫланнӑ. А. Пушкинӑн юмахне
чӑвашла каласа парасси те ҫав сӑлтавранах килнӗ-тӗр. 1915 ҫулта
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сӑвӑҫ И. Паульсонӑн вулав кӗнекинчи «Тӗлӗнмелле эмелҫӗ»
кӗске калавне куҫарнӑ. 1926 ҫулсенче тухнӑ «Ҫутталла» кӗнеке
(букварь хыҫҫӑн вулав кӗнеки) валли Кореньков паллӑ мар сӑвӑҫ
(е сӑвӑҫсен) сӑввисене тата тёрлёрен вак-тӗвек статьясене куҫарса панӑ. Вӗсенче ӗлӗкхипе хальхи пурнӑҫа танлаштарса кӑтартнӑ, ҫут ҫанталӑка сӑнама вӗрентнӗ т.ыт. те. Ҫаксене шута
илсен, вӗренӳ кӗнеки валли е ятарласа ачасем валли ҫырнисем
Кореньковӑн литература еткерӗнче самаях пухӑнаҫҫӗ, вёсен пӗлтерӗшӗ пирки ятарласа калаҫма та тивӗҫ пур. 1938 ҫулта сӑмах
ӑсти арифметика задачникӗсем ҫинчен рецензи пичетлет, унта
чӗлхе илемӗпе тасалӑхӗ ҫинчен ҫивӗччӗн асӑрхаттарса хӑвармасӑр
иртмен. Хӑйӗн ӗмӗрӗнче ытларах чӑваш тата вырӑс чӗлхи вӗрентнӗ ҫыравҫӑ тӑван сӑмах шӑпишӗн пӑшӑрханса тӑмасӑр пултарайман. 1945 ҫулта вӑл хӑй ҫамрӑк чухне ҫырнӑ, ун чухнех
«Хыпар» хаҫатра тухнӑ сӑввисене ҫӗнӗрен пӑхса тухса якатать,
тёрлёрен хрестоматисене кӗртме хатӗрлет.
Ҫакӑн пек куҫа курӑнман ӗҫӗ Г. Кореньковӑн татах та пулнӑ-тӑр, ӑна малашне лайӑхрах пухса пӗтӗмлетни, унпа усӑ курни
кирлӗ. Ҫыравҫӑна астӑвакансем каласа хӑварнӑ тӑрӑх, поэт
пьесӑсем те, калавсем те ҫырнӑ. Хальлӗхе вӗсем тӗпчевҫӗсен
аллине лекмен, ҫавӑнпа Кореньковӑн прозипе драматургийӗ
ҫинчен татӑклӑн пӗлтерме май ҫук.

поэзи

СӐВӐСЕМ
П И РӖН ЯЛ
Икӗ ҫырма хушшинче
Эпир ӳснӗ ял ларать.
Аслӑ урам варринче
Чиркӳ тӑрри курӑнать.
Ялӑн икӗ айккипе
Хурӑн ҫулӗ ҫаврӑнать,
Икӗ ҫырма тӑрӑшпе
Йӑмра ушкӑнь чашкӑрать.
Уйри калча тӑррисем
Вӗҫен ҫилпе хумханаҫ;
Вӗсем ҫинчи тӑрисем
Тырра курса савӑнаҫ.
Ешӗл калча хыҫӗнче
Хура вӑрман хумханать;
Хура вӑрман умӗнче
Ҫӗрти прахут шӑхӑртать.
Яла кӗрсен, тӗлӗнен:
«Тӗлӗк мар-ши ку ман?» —тен.
Пӗтӗм кил-ҫурт, юмах пек,
Ешӗл ҫулҫӑ та чечек!
1901
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Вӑрман кайса курам-ха,
Тӗрлӗ кайӑк пур унта:
Пурте юрлаҫ, хускалаҫ,
Йӑва тума тӑрӑшаҫ.
Пахчаналла тухам-ха,
Хурт ушкӑнӗ пур унта:
Пурте кӗрлеҫ, сӗрлешеҫ.
Улӑхалла утам-ха,
Вӗт лӗпӗшсем пур унта!
Ытла питӗ ырӑ-ҫке
Вӗсем ҫак май вӑхчинче!
11902-1910]

САНТӐР КИЛЕ КАЙСАН
Эс кайсанах сирӗн кил
Начарланса юлчӗ-ҫке!
Эс пур чухне хуть те вил —
Пӑхмасӑрах ҫукчӗ-ҫке.
Сада кайнӑ чухне те
ГГӗрмай унта пыраттӑм;
Садран килнӗ чухне те
Ун ҫинеллех пӑхаттӑм.
Халӗ сирӗн пӳрт ҫине
Пӑхассӑм та килмест-ҫке.
Ӑна курсан, куҫ ҫине
Алла хурас килет-ҫке.
Эсӗ кунта пур чухне
Ҫӳреме те аванччӗ.
Сана курсан чӗрене
Тем пек аван туйнатчӗ.

Эсӗ кунтан кайрӑн та,
Хула хир пек курӑнать;
Пур паллакан вырӑнта
Такам ҫитмен пек туйӑнать.
Халӗ ӗнтӗ ҫынсем те
Ют ҫынсем пек туйӑнаҫ;
Ёлӗк лайӑх тӗлсем те
Халь кичемлӗ курӑнаҫ.
Ӗлӗк хуйхӑ килсен те
Сана курса чарнаттӑм.
Кӑмӑл йӳҫсе ҫитсен те
Сана пӑхса яраттӑм.
Халӗ, хуйхӑ килсен те
М ана никам йӑпатмасть.
Кӑмӑл йӳҫсе ҫитсен те
Н икам пырса пусармасть.
1903, ҫӑвйн 13-мӗшӗ

ҪУРКУННЕ
Акӑ ӗнтӗ ҫуркунне...
Иртсе кайнӑ кӗркунне
Ҫулҫӑ тӑкнӑ йывӑҫсем
Ҫӗнӗ ҫулҫӑ кӑларчӗҫ;
Вӗҫсе кайнӑ кайӑксем
Килсе юрла пуҫларӗҫ.
Калчасем те аякран
Ешлӗн, ыррӑн курӑнаҫ;
Ачасем те урамран
Кунӗ[н]-ҫӗрӗ[н] татӑлмаҫ.
Уйӑх, хӗвел, ҫӑлтӑрсем —
Пурте ӑшшӑн ҫутатаҫ.
Хӗр ипраҫсем, каччӑсем
Кӗлетсенче йӑпанаҫ.
38

Пӑхан — пурте савӑнаҫ,
Пӗрне-пӗри юратаҫ...
Эс ҫеҫ пӳртре кунӗпе
Пуҫу ҫинчен шухӑшлан;
Чӗрӳ йӳҫсе ҫитнипе
Куҫҫульлуна юхтаран.
Хӗр пек чипер ҫуркунне!
Мӗншӗн эсӗ хӑшшине
Савӑнмалла тӑватӑн?
Мӗншӗн тепӗр йышшине
Хуйхӑ анчах паратӑн?
Хӗр пек чипер ҫуркунне...
1903

ҪУРКУННЕХИ ҪӖР
Пӗлӗт ҫинчи ҫӑлтӑрсем
Тем пек лайӑх ҫутатаҫ;
Шурти ешӗл курӑксем
Тем пек ыррӑн хумханаҫ;
Вӑрман ҫинчи уйӑх та
Ҫӗре ыррӑн ҫутатать;
Юман ҫинчи шӑпчӑк та
Тем пек лайӑх янӑртать.
Ҫапах маншӑн ҫут тӗнче
Пӗртте лайӑх курӑнмасть;
Ҫапах ҫынсем хушшинче
Пӗртте аван туйӑнмасть.
1903
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ХӐРУШЛА ҪУМӐР
Макӑр, макӑр, ҫанталӑк,
Макӑрмалли вӑхӑт халь!
Ӳкрӗ-ӳкрӗ куҫҫуль-тӑк,
Савӑнмалли сахал халь!
Самани те латлӑ мар,
Кунӗ[н]-ҫӗрӗ[н] юн юхать.
Тырри-пулли пит начар,
Вӑл та пулин хурланать.
Макӑр, макӑр, ҫанталӑк!
Макӑрмалли вӑхӑт халь.
Ӳкрӗ-ӳкрӗ куҫҫуль-тӑк,
Савӑнмалли сахал халь.
1905, утӑн 10-мӗшӗ.

* * *
Ну май усӑ тӑван эс,
Хура, хӑруш ҫанталӑк!
Мӗнле чӗре ҫемҫелмест!..
Чӑнах та эс — рай алӑк.
Эсӗ ҫиҫӗм кӑларсан,
Алӑ хӗрес хӑй хывать;
Эсӗ папай алтарсан",
Тута хӑех кӗл тӑвать;
Эсӗ аҫа ҫаптарсан,
Чӗре Турра асӑнать!
Ҫанталӑк пит шӑп тӑрсан,
Этем Турра час манать.
Тата пушшӗ хуралӑр,
Хура, хӑруш пӗлӗтсем!

' Аслати авӑттарсан.
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Ҫын чӗрине хускатӑр:
Чартӑр усал ӗмӗтсем.
1905

ӲПКЕ
Ытла хӗн-ҫке сывлӑхсӑр
Ку тӗнчере пурнасси.
Ытла хӗн-ҫке ним уссӑр
Янкӑлтатса ҫӳресси.
Тӗлӗнетӗп хамран хам:
Мӗншӗн начар-ха эп пит?
Мӗншӗн кун пек пит хыткам,
М ӗншӗн ӳсмен пӗрер шит?
Мӗншӗн мана питӗ ир
Лекрӗ тата тӗрлӗ чир?
Вӑйлӑ пиҫӗ ҫын пулсан,
Пӗр ӗҫе те ямӑттӑм;
Ҫирен-пуҫран чир кайсан,
Пӳртре пӗртте лармӑттӑм!
1905ҫурлан 11-мӗшӗ.

*

*

*

Усал саспа ҫил шӑхрать,
Йывӑҫсене авкалать...
Ӑна кура чӗре те
Лӑпкӑ выртмасть, хускалать.
Тем чул ырӑ ӗмӗт те
Ёмӗт хальлӗн ҫухалать...
Чакнӑ уйӑх час тухмасть,
Тӗттӗм ҫӗре ҫутатмасть.
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Тулта уйӑх хураран
Пуҫри шухӑш та хура...
Ӳкет перо алӑран...
Кӗл тӑвам-ха, пӗр, Турра:
Чӗре пӑртик лӑпланми,
Пуҫри шухӑш ҫуталми?..
1905
*

*

*

М.П.
Санӑн таса куҫусем
Алмаз пӗрчи манерлӗ;
Нумай кунта ыр хӗрсем —
Эс пуринчен илемлӗ.
Чӑнах, сана тӗл пулсан
Куҫсем санран каяймаҫ.
Алӑ парсан, ал тытсан
Н аян юнсем вылянаҫ.
11905/

***

М.П.
Пӗлӗт ҫинчи ҫӑлтӑрсем
Шутсӑр йышлӑн ҫутатаҫ,
Анчах манӑн куҫӑмсем
Пӗр ҫӑлтӑртан хӑпӑнмаҫ.
Ытла лайӑх вӑл ҫӑлтӑр,
Ытла ыррӑн ҫутатать.
Ӑна мӗн чул пӑхса тӑр —
Ҫапах сахал туйӑнать.
Ӑна пӗлӗт хупласан,
Пӗлӗте пит ҫил килет;
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Чӗре: «Мӗншӗн хупӑрлан?
Сирӗл, унтан, сирӗл!» — тет.
Ҫамрӑк хӗрсем хушшинче
Шутсӑр нумай чиперри, —
Анчах вӗсем варринче
Пӗрехҫи пур чи хитри!
Тӗлӗнсе ҫеҫ тӑратӑн
Унӑн сӑнне пӑхсассӑн;
Мӗнле ӑна Тур папай
Килсе панӑ ун пек пай!
Вӑл хуть те мӗн тусан та —
Тем пек лайӑх пулать ун;
Ӑна кӑшт ҫеҫ курсан та —
Сиксе вӗрет пӗтӗм юн.
Анчах чипер ҫӑлтӑра
Нихҫан тӗплӗн курас ҫук:
Вӑл утмӑл хут минутра
Улшӑнмасӑр тӑрас ҫук.
Эсир, ҫамрӑк чипер хӗр!
Ҫак ҫӑлтӑрпа иксӗр пӗр.
Сан та чӗрӳ кашни кун
Парать, илет урӑх юн.
Тин ҫеҫ пӗрне юратан,
Унтан ӑна улштаран.
Илентерен, илӗртен,
Пистерме те ӗлкӗрен.
Анчах улшуҫ-ҫӑлтӑра
Ҫилленме те пӗлместӗн;
Хуть улшӑнать ҫеккунтра —
Ҫапах куҫна илместӗн.
Ҫавӑн пекех сана та
Ним калама аптратӑп.
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Эс тепринпе пулсан та,
Сан ҫинеллех пӑхатӑп.
[1905/
*

*

*

М .П .
М ана эсё пуринчен
Авантарах туйӑнан:
Наччасрах эс сиккелен
Е туххӑмра йӑл кулан.
Чӑнах та, эс пур качча
Качча кайма юрӑхлӑ.
Ӑслӑ, ырӑ пул, ача,
Нумай пурӑн ырлӑхлӑ!
[1905/
*

*

*

А.Н.
Ытла нумай cap чечек
Ҫаран ҫинче хумханаҫ,
Анчах пурте пӗрин пек
Ман кӑмӑла каяймаҫ.
Шутсӑр ешӗл ларать вӑл,
Ытла хӳхӗм чечекки.
Тӑвайрасчӗ пуҫ кӑшӑль —
Сахал анчах ун пекки.
Ӑна татса каясчӗ —
Алӑ-ура ҫӗкленмест.
Пӳрте кӳртсе лартасчӗ —
Татма кӑмӑл ҫитеймест.
Пӑчӑ ҫӗрте лараймӗ,
Типсе кайӗ апӑрша.
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Ирӗкрискер, чӑтаймӗ
Ялти хӗрӳ сывлӑша.
Хитре сӑнне пӗтерӗ,
Чечеккине ӳкерӗ.
Ӳстӗр, ан тив, ирӗкрех,
Сӗм вӑрманти хӳтӗрех!
Ан тив, ӑна ӑшӑ ҫил
Каҫпа-ирпе хумхаттӑр,
Турри патӑр ыр пехил,
Усал ҫилтен сыхлатӑр.
Ан тив, ӑна каҫ пулсан,
Вӑрман ӑшӗ хуралсан,
Ш ӑпчӑк лартӑр сыхласа,
Юррисемпе йӑпатса.
/1905]

***
[N]
Карт суннине ӗненсен,
Кулянас ҫук сан ҫинчен.
Картсем тӑрӑх, эс мана
Питӗ хытӑ юратан.
Хам ӑсӑмпа эп сана
Апла тесе шутламан.
Карт калани чӑн пулсан,
Чӑнах та эп телейлӗ.
А тӳррипе каласан —
Картсем ҫӗршер чӗлхеллӗ.
[1905]
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ҪӖРЛЕХИ КӖЛӖРЕН
Ёлӗкренпех ман чуна
Усал шухӑш аптратать.
Эй, Ҫӑлакан, ҫӑл мана,
Хута кӗрсем, чун путать.
Эй, Сиона ахалех
Кураймансем! Ак сирех
Турӑ хурлӑх кӑтартӗ,
Ённӗ курӑк пек хӑртӗ.
1906, кйрлачӑн 14-мӗшӗ
*

*

*

Эпир сана ку таран
Аван тесе пурӑннӑ:
Нихҫан сана хурламан,
Ялан сана ырланӑ.
Ҫын-мӗн сана хурласан,
Ялан кӗнӗ сан хута.
Пӗртик усал ят тухсан...
Ӑна пӗлен эс ху та.
Анчах эсӗ хӑвна ху
Пӑсрӑн, намӑслантартӑн.
Сан тӑшману — сӑмахху,
Чӗлхӳ пирки пӑсӑлтӑн.

Мӗншӗн санӑн ҫӑвару
Хупна пӗлмест, тек карлать?
Меншӗн ҫук ун кӑшт чару,
Мӗншӗн ҫынна пит касать?
Элӗ эсӗ ху тӗллӗн
Хӑвна теме хуратна?
Аҫу пупа кӗнӗрен:
«Эп пуп», — тесе калатна?
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Ӑнлан, айван, ку чухне
Атте ячӗ пулӑшмасть.
Никам ку чух ҫынсене
Ашшӗпе хӑратмасть.
Ку сӑмаха лайӑхрах
Анланассу килсессӗн,
Вӑл ӗҫ пулӗ наччасрах.
Ёҫне тӑва пӗлсессӗн,
«Хурсем» ҫинчен вулайрӑр,
Мӗн ҫырнине ӑнлайрӑр.
Вӑл юмаха ӑнлансан,
Тен, кӑшт пӑртак тӳрленен;
Хур пек пулма хӑрасан:
«Атте ман — пуп», — тееймӗн.
Халӗ эсӗ час-часах
«Благородна» текелен,
А ӗҫӳсем час-часах
Хушӑ «мужик» ӗҫӗнчен:
Лайӑх ҫынтан кулатӑн,
Ырӑ ӗҫех пӑсатӑн...
1906
*

*

*

А.Н.
Ку тӗнчере никам та
М ана сан пек юратман.
Ку таранччен эп хам та
Никампа та паллашман.
Сана курсан, тем чир пек,
Эпё чисти улшӑнтӑм.
Эсӗ маншӑн — cap чечек:
Пёрмай сана шӑршлӑттӑм.
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Ҫӗр пин чечек хушшинче
Сана таҫтан куратӑп;
Сана курсан, кашнинче
Пӗчик ача пулатӑп.
Сана курсан пӗтӗм юн
Ут-тир тӑрӑх чупкалать;
Вара, сана курнӑ кун,
Пӗтӗм пуҫӑм пӑтранать.
1906

***
А.Н.
Халӗ эпир пӗр-пӗрне
Пит юратса пурнатпӑр —
И ккӗн пӗрле ларнине
«Райри» тесе шутлатпӑр.
Халӗ эпир ал тытни
Пӗтӗм чуна хускатать;
Куҫа-куҫӑн пӗр пӑхни
Пӗтӗм юна вылятать.
Неуштӑ эс ӳлмерен'
Мана, тусӑм, пӑрахӑн?
Неуштӑ эс ҫитӗнсен
Урӑх ҫынна юратӑн?
Неуштӑ эп ун чухне
Санпа пӗрле лараймӑп?
Неуштӑ эп «хӑй чунне»
Ӑшӑ сӑмах калаймӑп.
1906

* Ӳлӗмрен.

48

ӖҪЛЕМ Е Ч ӖН Н И
Ёҫлес пулать, ачасем!
Ахаль ларма Тур хушман.
Намӑс ӗҫпе хуйхӑсем
Пурте пулаҫ ӗҫ ҫукран.
Ырӑ ята шыракан
Ҫӑкӑр ҫитӗр тарӗпе;
Урам тӑрӑх чупакан
Нихҫан кӗмӗ хисепе.
Ун ӳркенӗр, ачасем!
Ёҫленисем тек пӗтмӗҫ.
Пӗчӗкренех ӗҫрисем
Ватӑлсассӑн аптрамӗҫ.
1906
*

*

*

А.Н.
Эпӗ сана пӑхап та —
Тӗлӗнсе ҫеҫ тӑратӑп:
Сан пек хӑйне уйӑп та
Тытаймасть пуль пит тӑп-тӑп.
Эсӗ утнӑ ҫӗрте те —
Тӗлӗнмелле утатӑн.
Кирек мӗнле ӗҫре те
Чисти ӑнран яратӑн.
Ҫитменнине, шӑпчӑк пек,
Ытла аван юрлатӑн.
Сӑнна пӑхсан — эс чечек!
Илемленсе пыратӑн.
Анчах ак мӗн аван мар:
Ытла эсӗ пит ҫамрӑк.
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Пире — ҫывӑх сив масар,
Сан — пуҫланать ҫанталӑк.
Мӗншӗн эсӗ тӗнчене
Кӑшт маларах тухайман?
Мӗншӗн хӑвна ҫынсене
Кӑшт маларах кӑтартман?
Эс пӗр-ик ҫул аслӑрах
Пулсан, сана паянах
Эпӗ качча илӗттӗм,
«Эс ман!» тесе чӗнӗттӗм.
Эсӗ ӳссе ҫитнӗ чух,
Сана сӑн-пуҫ кӗнӗ чух
Эпир как рас ватлӑпӑр,
Пур енчен те катлӑпӑр.
Вара санӑн ман ҫине
Пӑхассу та, тен, килмӗ.
Вара пирӗн йышшине
Сана пӑхма килӗшмӗ.
Эсӗ ху пек йӗкӗте
Ху суйласа илӗн те —
Ӑна пӑхӑн, юратӑн,
Пире таҫта хӑвалӑн.
Вара... вара ман чӗре
Мӗнле ҫӳрӗ тӗнчере?
Эх, ан пултӑр вӑл инкек,
Пурнар пӗрмай хальхин пек!
1906

ҪУМӐР
«Эх, пӗрӗхет, пӗрӗхет!
Епле ҫумӑр пӗрӗхет!»
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Тӳлек ҫумӑр, чӑнах та,
Ыррӑн ҫӑва пуҫларӗ.
Пахчана та, уя та
Тин йӗпетӗ, лӑм парӗ.
Эх, ҫу, ҫумӑр, ҫу, ҫумӑр!
Сана нумай кӗтрӗмӗр.
Халь те лайӑх хӑртӑмӑр,
Халь те нумай типрӗмӗр.
Ҫумӑр ҫӑвать, чарӑнмасть,
Типнӗ ҫӗре шӑварать.
Этем курса тӑранмасть —
Ҫумӑр шывпе ҫӑвӑнать.
Ача-пчи те юриех
Ҫумӑр ҫине тухаҫҫӗ.
Кӗписем те йӗп-йӗпех —
Хӑйсем ҫапах чупаҫҫӗ!..
Эх, ҫу, ҫумӑр, ҫу, ҫумӑр!
Сана кам-кам хавас мар!
Халь те нумай чӑтрӑмӑр, —
Хуть халь килсе нӳр-лӑм пар
1906, ҫӑвӑн 31-мёшӗ
* * *

В.П .

Санӑн сӑнна пӑхсассӑн —
Клеопатра темелле!
Патша ачи курсассӑн —
Вӑл та качча илмелле!
Эсӗ хитре ташлатӑн,
Пит типтерлӗ ларатӑн,
Калаҫма та пӗлетӗн,
Пит кӑмӑла килетӗн.

Анчах пӑртак куштанрах
Хӑш чух кулса илетӗн;
Тата хӑш чух туххӑмрах
Сӑлтавсӑрах питлетӗн.
Эс ҫаксене пӑрахсан
Ытла ырӑ пулӑттӑн.
Пиртен кулма чарӑнсан
Нумай хисеп курӑттӑн.
1906

***
Хам аллӑмпа хама хам
Тытса ҫурас килет ман.
Пӗтӗм ӗҫӗм ман харам,
Пӗтӗм ял-йыш — ман тӑшман.
Кала ӗнтӗ: ҫынсене
Мӗскер сиен тунӑ эп?
Ӑнланмастӑп вӗсене!
Ӑнран каяп, тӗлӗнеп.
Никама та ку таран
Хирӗҫ сӑмах чӗнмен эп;
Ҫын-мӗн хирӗҫ тёл пулсан,
Кама кал пак илмен эп?!
Вӑйӑм ҫитнӗ таранччен
Ырӑ тума хӑтланнӑ;
Куллен, сассӑм тытниччен,
Ача-пчине ӑс панӑ.
Эй, этемсем, этемсем!
Сире нихҫан юраймӑн.
Талса пӗтӗҫ шӑнӑрсем —
Сиртен ырӑ кураймӑн.
Ачӑрсене сирӗнне
Хам ача пек вӗрентеп;
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Айвансене, вӗсене
Ним тивмесӗр ӑн кӳртеп, —
Эсир «спасип» вырӑнне
«Ухмах» тесе калатӑр.
Манӑн ҫамрӑк кунсене
Хуйхӑ кунсем тӑватӑр.
1906

ЧЕЙ* ҪЫ РЛИ
Эй, мӑнтарӑн чей ҫырли!
Кала-халӗ, кам валли
Шур кӗпеллӗ хӗрсем пек
Илемленсе ларан эс?
Кала, камшӑн тытса тек
Ҫырлусене усран эс?
Сан чечекӳ авантан
Сана хуҫса каяҫҫӗ;
Ҫырлу ытла тутлӑран
Сана тӑлӑх тӑваҫҫӗ.
Эй, мӑнтарӑн пурнӑҫӑм!
Усӑ курман сывлӑшӑм!
Шухӑшласа пӑх-ха эс:
Чей ҫырли пек мар-и эс?
Эсӗ ытла шурӑран
Сана пӗрмай хуратаҫ.
Санран ырлӑх курнӑран
Сана вӑрҫаҫ е хурлаҫ.
Чӑт, тӳс, мӗскӗн чей ҫырли!
Ҫырлаллӑ пул... ҫын валли.
Эс те, чунӑм, тӗреклен,
Усӑ кӳме ан ӳркен.

Чей ҫырлине, хӑрсассӑн,
«Ҫук-ҫке!» тесе тин калаҫ.
Сана чуну тухсан ҫеҫ
«Эккей!» тесе тин аснаҫ.
1906, ҫууйӑхё

ЮЛТАША
[Г. Комиссарова]
Такки пӗччен хам пӳртре
Писме ҫырап сан патна.
Тем ҫитмен пек чӗрере,
Тем чир шӑнтать пек юна.
Те ҫанталӑк сулхӑнтан
Салху чуна хупӑрлать;
Те юлташсем пулманран
Чӗре каслать, ӑш вӑркать.

Шутсӑр пушӑ туйӑнать
Пур пурнӑҫӑм хӑш чухне.
Майсӑр хуйхӑ хупӑрлать —
Курас килмест ҫынсене.
1906
*

*

*

М.П.
Пур енчен те эс аван,
Пур енчен те пултаран.
Пирӗн ялта сан пекки
И ккӗ-виҫҫӗ пур-темӗн...
Эсӗ Турӑ качаки —
Пӗрмай сиксе ҫӳретӗн.
Эсӗ лӗпӗш лӗпӗшӗ —
Вӗҫсе анчах ҫӳретӗн.
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Эсӗ хавас амӑшӗ —
Пӗрмай шӑлна йӗретӗн.
Эс сиренӑ евӗрлӗ:
Малтан ҫынна илӗртен
(Ун чух ытла илемлӗ),
Кайран чисти пистерен.
1906

***

М.П.
Эпӗ сана ку таран
Никамӑн та мар тесе;
Ҫын каласа памасан —
Пурнаттӑм-ха ӗненсе.
Мӗн шухӑшпа ват ҫынна
Пит юратнӑ-ха эсӗ?
Кала, мӗнле сан чунна
Пит килӗшнӗ ун тӗсӗ?
Хӑвӑн айӑп пур-ши сан,
Укҫа хыҫҫӑн каятна?
Элӗ пӗтӗ пуласран
Часрах качча тухатна?
Элӗ эсӗ, ват ҫынна
Часрах качча тухам та
Ҫамрӑк ҫынна ху кутна
Парам тетне мӗн тата?
Хуть те мӗнле пулсан та,
Ку ӗҫ сана килӗшмест.
Ун пек ӗҫе нихҫан та
Курман пирӗн Тӗрлемес!
1906
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*

if

*

E.C.
Эп сан патна нихҫан та
Хуртсем патне пырас ҫук;
Эсӗ тем чул ҫырсан та,
Ман хӳрене тытас ҫук.
Эсӗ ӑнлӑ пулсассӑн,
Ҫын пек шӑп ҫех лармалла.
Кала-халӗ, мӗн санӑн
Писме пекки ҫырмалла?
Эсӗ чисти качака:
Сухал ҫӑра — ӑс сахал!
Санӑн сутту пит тачка —
Анчах ӑшӗ — пит кахал.
Неужели ку таран
Улталанса пурнан эс?
Ан кӗт мана, ан ҫыхлан!
Атту кулӗ Тӗрлемес.
1906

***
Эпир тунӑ ҫылӑха
Епле Турри чӑтать-ши?
Кун пек ирсӗр халӑха
Епле тӗнче йӑтать-ши?
Эпӗ Турӑ пулсассӑн,
Ҫунтарса ҫеҫ ямалла;
Эпӗ тамӑк пулсассӑн,
Пӗр ҫӑтса ҫех ямалла.
Ытла ӗнтӗ пит ирсӗр,
Ытла ӗнтӗ тем тӑваҫ!
Ним ҫылӑхне пӗлмесӗр
Выльӑх пекех айкашаҫ!..
1906, ҫурлан 6-мӗшӗ
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ТӐЛӐХ АРӐМ
Унӑн мӗнпур шанчӑкӗ
Пусри тырӑ ҫинчеччӗ,
Анчах ани татӑкӗ
Ытла-ытла кӗскелчӗ.
Ансӑрне те ансӑр вӑл,
Хыттине те хытӑ вӑл.
Акнӑ тырӑ ӳсмерӗ,
Пӳлме тӗпне кӗмерӗ.
Ани ҫинчен килнине
Ҫисе ярса пырать вӑл,
Макаҫейрен илнине
Куланая сутать вӑл.
Малаллине асӑнса
Куҫҫулӗпе йӗрет вӑл.
Ним тума аптӑраса
Ыйткаласа ҫӳрет вӑл.
Ун хыҫӗнчен ачисем
Ҫӑтӑк-ҫурӑк пыраҫҫӗ;
Витӗр курнаҫ шӑммисем...
Ҫӑкӑр хытти хышлаҫҫӗ.
Пуян ҫынсем чей ӗҫеҫ.
Тӑлӑх арӑм ачисем:
«Анне, шыв ҫук пирӗн», — теҫ.
Эй, шеремет ҫыннисем!
Сире ҫутӑ тӗнчене
Хурлӑх курмах янӑ пуль;
Вӑрӑм хутаҫ мӑй ҫине
Турах ҫакса янӑ пуль.
Эсир мӗн чул йӗретӗр,
Сирӗн йӗни шутра мар.
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Эсир мӗн чул ӗҫлетӗр,
Ҫапах эсир тутӑ мар.
Сире
Эсир
Сире
Эсир

ҫынсем ҫапсан та,
ӑна чӑтмалла;
мӑшкӑл тусан та,
ҫынна пӑхмалла.

Кашни сире, выльӑх пек,
«Эй, эй!» тесе ҫеҫ чӗнет;
Алӑк панчи шӑпӑр пек,
Хӑй аллинче ҫӳретет.
Хӑҫан Туррӑн ҫыннисем
Пёр пек пулса ҫитӗҫ-ши?
Хӑҫан хутаҫ ҫакнисем
Ӑна мӑйран илӗҫ-ши?
Хӑҫан халӑх ҫутӑлса
Ҫӗнӗ ҫула кӗрӗ-ши?
Хӑҫан пёр пек пурӑнса
Хирте пёр пек ӗҫлӗ-ши?
1906, ҫурлан 11-мӗшӗ

ВӐРӐ АРӐМ ЮРРИ
М ан упӑшка килте ҫук,
Килте манран асли ҫук.
Ачасем те макраҫҫӗ:
«Атте» темеҫ, «анне» теҫ.
Манран ҫӑкӑр ыйтаҫҫӗ,
Памасассӑн — ӳкрешеҫ.
Кӑҫалхи ҫул — ху куран —
Уйра тырӑ пулмарӗ.
Упӑшка та вырӑнтан
Пӗртте укҫа ямарӗ.
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Мӗн тӑвас тен, аптраса
Вӑрра кайма илентӗм;
Ҫын сурӑхне вӑрласа
Вӑрттӑн пусма вӗрентӗм.
Ҫын пек шурӑ ҫиесшӗн
Каччӑсемпе ҫыхлантӑм;
Пӗр ҫирӗм пус илесшӗн
Тутарпа та варлантӑм...
Анчах мана сисрӗҫ те
Пунетейсем кӑларчӗҫ;
Вӑрланине пӗлчӗҫ те
Питрен сура пуҫларӗҫ.
Пурте мана «вӑрӑ» теҫ,
Пурте мана «лекрӗ» теҫ.
Епле илтем ку ята,
Епле пурнам ку ялта?
Упӑшка та каҫармӗ,
Халӑх ахаль хӑвармӗ.
Пуҫран ҫапса шӑтарӗҫ,
Кула-кулах пытарӗҫ.
Акӑ ӗнтӗ аптраса
Мӑя петле тӑхнатӑп;
Хурамаран ҫакланса
Леш тӗнчене куҫатӑп.
Упӑшкапа пурӑнсан
Эп те кун пек вилмӗттӗм;
Ҫӑкӑр-тӑвар пур пулсан
Вӑрӑ ятне илтмӗттӗм.
1906, ҫурлан 12-мӗшӗ
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Эх, Турӑҫӑм, Турӑҫӑм!
Пур-и эсӗ, ҫук-и эс?
Сана пӗрре вӑрҫӑттӑм,
Анчах вӑрҫма хал ҫитмест.
М ӗншӗн эсӗ ҫынсене
Ытла питӗ чармастӑн?
Мӗншӗн эсӗ вӗсене
Пит ирӗке яратӑн?
Эпӗ, сан пек пулсассӑн,
Ирсӗрленме памӑттӑм!
Сан пек вӑйлӑ пулсассӑн,
Ҫылӑх ҫипне татӑттӑм!
Пӗтӗм этем чӗрине
Вӗр-ҫӗнӗрен тӑвӑттӑм,
Пӗтӗм ҫылӑх шухшине
Пуҫа кӗме памӑттӑм —
Ҫынсем манӑн алӑра
Усал тума пӗлмӗччӗҫ,
Хуть те мӗнле вӑхӑтра
Пӗр ырӑ ҫех тӑвӗччӗҫ.
Ваттисене пчиккисем
Тайла-тайла ҫӳрӗччӗҫ,
Ясар, вӑрӑ чӗресем
Вӑл ҫылӑха тумӗччӗҫ.
Никам урам варринче
Эрех ӗҫсе ӳкмӗччӗ.
Святой ӳчӗ умӗнче
Ҫын карманне касмӗччӗ.
Вырсарни кун ҫитсессӗн
Хам чирӗке пухӑттӑм.

Чирӗк ӑшне кӗрсессӗн
Кулкалама памӑттӑм.
Сан пек пулсан, кашнине
Пёр пек татӑк парӑттӑм.
Ытлашкине — ҫуккине
Пай памалла тӑвӑттӑм.
1906, ҫурлан 13-мӗшӗ

АВӐН ПӐТТИ
Авӑн ҫапса пӗтертӗм,
Автан пӑтти пӗҫертӗм!
Эй, тантӑшсем, кильӑрах,
Манпа пӗрле юрлӑрах!
Уйри ӗҫе пӗтерсе
Ӗнтӗ киле кӗтӗмӗр.
Авӑн пӑтти пӗҫерсе
Пёр сире ҫех кӗтрӗмӗр!
Килӗр, ларӑр сак ҫине,
Ҫисе пӑхӑр ҫак пӑтта,
Ан ятлӑрах ҫуккине!
Савӑнмалли пит ҫук та.
Ҫапах паян ӗҫер-ха,
Тур папая пиллер-ха!
Тен, пирӗншӗн малашне
Ҫутӑ хӗвел тухӗ-ха.
Ёҫӗр, ӗҫӗр, тӑвансем!
Ан хуйхӑрӑр, тантӑшсем!
Тен, эпир те ӳлӗмрен
Тухӑпӑр-ха тӗттӗмрен!
1906, ҫурлан 14-мӗшӗ
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Ку таранччен ман куҫсем
Ачашланса, шывланса
Никам ҫине пӑхайман;
Ку таранччен тутасем
Кулкаласа вылянса
Пӗр ҫынпа та калаҫман, —
Вёсем, сана курсассӑн,
Чӑтаймарӗҫ пёр саншӑн.
Мӗншӗн эсӗ ун тери
М анӑн пуҫа ҫавӑртӑн?
Мӗншӗн эсӗ, аякри,
Хамӑр ял пек курӑнтӑн?
Мӗншӗн халь те хӑлхара
Санӑн сассу тӑрать ман?
М ӗншӗн халь те асӑмра
Эсӗ пӑхни каяйман?
Ытла эсӗ чипер-ҫке,
Ытла сассу ҫемҫе-ҫке!
Сана «тусӑм» темелле,
«Ҫӑлтӑр» тесе чӗнмелле.
1906, ҫурлан 30-мӗше
*

*

*

Д-на
Ялан сана астуса
Сана ҫыру ҫыратӑп.
Пӗтӗм чунтан юратса
Пысӑк салам яратӑп.
Эпӗ сана тахҫанах
Пит юратса пурнатӑп.
Пӗрмай хӗвел тухсанах
Санӑн ятна аснатӑп.
Эс пур енчен те аван:
Ёҫ панче те пултаран,

Чиперне те чипер хёр!
Сан пек хёрсем ялта пёр.
Уттусем те илемлё,
Кӗпӳсем те тирпейлё.
Эсё хура чӑлхапа
Кӑвак кӗпе тӑхӑнсан,
Ш ӑтӑкланӑ саппунпа
Пурҫӑн тутӑрсем ҫыхсан,
Тепӗр вырӑс хӗрӗ те,
Чӑнах, сана ҫитеймӗ.
Хаклӑ чулӑн тӗсӗ те
Сан сӑн-пуҫна ҫӗнеймӗ.
1906
* * *

Д-на
Ӑмма эсӗ вӑл тери
Ман ӑн-пуҫа тӑлларӑн?
Ӑмма пӗтӗм мимери
Шухӑшсене пӑтратрӑн?
Хуть те мӗнле ӗҫре те —
Пӗтӗм шухӑш сан ҫинче.
Кирек мӗнле ҫӗрте те
Эс ҫеҫ куҫӑм умӗнче.
Санӑн кӑвак куҫусем
Мана витӗр касаҫҫӗ;
Санӑн хура чӑлхусем
Чисти ӑнран яраҫҫӗ...
Санӑн пыл пек тутусем
Майсӑр ыррӑн кулаҫҫӗ.
Кӑкӑрупа аллусем
«Ыткӑн» тесе калаҫҫӗ.

Анчах эпӗ сан патна
Ҫывхарма та вӑтанап.
Те юратан эс мана,
Те ҫук — ҫавна шухӑшлап.
1906
*

*

*

Д-на
Ангел сӑнлӑ N -e,
Ӑмма эсӗ ман ратне?
Ӑмма эсӗ тӗнчене
Урӑх ялта тухман, э?
Мӗн чул эпӗ сан ҫинчен
Ҫыра-ҫыра мухтанӑ,
Мӗн чул эпӗ пӗр-пӗччен
Саншӑн йӗнӗ, куляннӑ.
П[е]тӗр сана юратсан
Вилнӗ ҫын пек ҫӳреттӗм;
Вырӑн сарсан, каҫ пулсан,
Вырта-вырта йӗреттӗм.
Сана эпӗ темрен те
Паха хунӑ, юратнӑ;
Саншӑн такам хӗрне те
Качча ил мен, пӑрахнӑ.
Манӑн мӗнпур шухӑшӑм
Пёр сан ҫинче тӑратчӗ.
Эсӗ пултӑн ман Туррӑм,
Эс ангелтан пахаччӗ.
Эс каланӑ сӑмаха
Эпӗ теме хураттӑм!
Сана пӑхнӑ «ухмаха»
Тамӑк тӗпнех яраттӑм...
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Ку тӗнчере, чӑнах та,
Сана ман пек юратни
Пулас та ҫук, пулман та.
Ӑҫта ман пек чуп туни?
1906
*

*

*

Д-на
Винават эп, ан ҫиллен:
Сана каччӑ тупнӑччӗ.
Вӑл чӑнах та сан ҫинчен
Питӗ нумай мухтатчӗ.
Ху та пёлен, ун чухне
Вӑл ҫын хӑй те «чӑвашчӗ».
Вӑл ун чухне сан ҫине
Питӗ ӑшшӑн пӑхатчӗ.
Эй, N -й, N -йе!
Ку чухне ҫын пит чие*.
Ку чухнехи этеме
Чӗрне тӑрӑш ан ёнен!
Ан ёмётлен ёненме, —
Ҫук ним усси вёсенчен!
Вӗсем ҫынна лартасшӑн —
Вара тарса каясшӑн.
Эсӗ ӑслӑ пулсассӑн,
Урӑх ҫынна тух та кай, —
Луччӑ ырӑ пурӑнӑн,
Луччӑ пиллӗ Тур папай. ...
Вӗсем сана илӗртеҫ,
Вӗсем: «Качча илеп», — теҫ.

Чӑнах вёсен сӑмахӗ —
Паллас та ҫук: йыт пӑхӗ.
1906
•к *

*

Ача-пчана пӗр сӑмах
Ӑнлантарса каличчен
Луччӑ хӑвна пус та прах,
Луччӑ рая кӗрен, тен.
Эсӗ ӑна ыр сунса
Ӑшӑ сӑмах калатӑн —
Вӑл каялла ҫаврӑнса
Санранахтем... куласшӑн!
Эсӗ унӑн чӗрине
Пысӑк ҫын пек тӑвас тен,
А вал сана — чӗлхине
Йӑлт! тӑсать ҫӑварӗнчен.
Ӑна эсӗ ӑс паран,
Тӗплӗ пулма вӗрентен, —
Вӑл е паян, е ыран,
Вӑтантарать ҫынсенчен.
Эх, ача-пча, ача-пча!
Ытла ухмах-ҫке эсир.
Сире пурте — укӑлча.
«Каҫ» пулин те сире «ир».
Эсир хӑвӑр тунине
Лайӑх хӑвӑр пӗлместӗр.
Ырӑ сунан аллине
Халӗ ним те сисместӗр.
1906
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Ку яхӑнта темшӗн ман
Пӗтӗм чӗре пушанчӗ.
Хавас сӑмах ҫӑвартан
Таҫта тарса пытанчӗ.
Хӑлха янрать, куҫ хупнать,
Чӗлхе-ҫӑвар тытӑнать;
Алӑ-ура ҫыхланать,
Чӗре пӗрмай кӑртлатать.
Йӗри-тавра мӗскер пур —
Пурте ирсӗр курӑнать.
Ырлӑх ту та — хӗн-хур кур!..
Эх чун, ача, хурланать!
Туррӑн тӗнчи темшӗн вӑл
Ытла пушӑ, пит хӑвӑл.
Мӗншӗн пирӗн пурнӑҫра
Пӗтӗм вӑхӑт асапра?
М ӗншӗн пирӗн чӗрере
«Ах, ах!» тени ытларах?..
Пурнӑн-пурнӑн тӗнчере —
Вилсе кайӑн хуйхӑпах...
1906, чӳкӗн 2-мӗшӗ

***
Пули-пулми этемпе
Рескел’ пырса ан ҫыхлан:
Эсӗ ун пек ҫынсемпе
Намӑс тупан, хур куран.
Ун пек ҫынна яланах
Тарт, сир часрах хӑвӑнтан,
Мӗншӗн тесен «сурханах»**
Ялан тӑшман пулать сан.
Ытла, ытлашши.
Ҫӗтӗк тумтир тӑхӑннӑ ҫын.

Вӗсем пире тӗнчере
Мӗн чул хурлӑх кӑтартаҫ!
Ырӑ курнӑ чух пире
Мӗн чул шӑтӑк чакалаҫ!
Вӗсем пирки сан куҫран
Мӗн чул куҫҫуль юхать пуль!
Вӗсем пире пӑснӑран
Мӗн чул кун-ҫул катлать пуль!
Тӳсен ҫапах, чӑтатӑн,
Йӳҫ куҫҫульна ҫӑтатӑн.
1906, чукӗн 30-мӗшӗ
*

*

*

Тем пек лайӑх юлташах
Сиен кӳме пултарать;
Вӑл каланӑ пӗр сӑмах
Пӗтӗм чуна ярт! касать.
Тем пек лайӑх ҫынна та
Ш анса сӑмах ан кала.
Чӑн ҫывӑх ҫын пулсан та
Сӑмаххуна пит чухла.
Вун сӑмахран ҫиччӗшне
Ху ӑшӑнтан ан кӑлар;
Виҫҫӗшӗнчен иккӗшне
Итту трук ан персе яр.
Юмӑш’ сӑмах пӗр тухсан,
Унтан саккӑр тӑваҫҫӗ.
Ҫитменнине, май пулсан,
Ырӑ ятне пӑсаҫҫӗ.
1906, чӳкӗн 30-мӗшӗ

‘ Йӑнӑш.
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*

*

*

А.С.
Мӗншӗн эсӗ ман ҫине
Лайӑх хӑйса пӑхмастӑн?
Мӗншӗн куҫу хӗррине
Ман ҫинелле ямастӑн?
Ялан эсӗ, эп пырсан,
Аяккалла таратӑн.
Эпӗ санпа калаҫсан
Шав ҫӗрелле пӑхатӑн.
Эс хӑймантан эпӗ те
Питех хӑйса каймастӑп.
Тем пек кулас килсен те
Хама чарап, кулмастӑп.
Ҫавӑнпа та кашнинче
Хавасланса пулаймасть.
Сӑмах чӗлхе вӗҫӗнче
Тӑрать-тӑрать — тухаймасть.
Пурте вара чӗнмесӗр,
Чӗлхесӗр пек ларатпӑр.
Нимӗн тума пӗлмесӗр,
Папироссем туртатпӑр.
Эсӗ пӗртик кулсанах
Каҫса кайса кулатпӑр.
Санран сӑмах тухсанах
Юмахлатпӑр, шавлатпӑр.
Ахаль те вӑл, хӗрарӑм,
Арҫынсемпе калаҫсан,
Чӑнах та вӗт — ак Туррӑм —
Пӗтӗм чунтан юмахлан.
Хӗрхен пире, А.С. тус!
Чӗлхесӗр пек ан тусам.
Атту эпӗ, хуть те пус,
Вӑтанатӑп хамран хам.
1906
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*

*

*

А.С.
Пурна киле эс те, тен,
Тухса ӳкӗн чӗререн.
Пурна киле, тен, санран
Эпё хамах сивёнёп.
Санран чипер хёр курсан
Ют хёр хыҫҫӑн вирхёнёп.
Луччӑ
Халех
Луччӑ
Халех

ун пек пуличчен
сивӗт хӑвӑнтан.
кайран йёриччен
сур эс ман куҫран.

Ху та куран, эп сана
Пит юратса пурнас ҫук.
Вӑл-ку енчен эс мана
Пит нумаях шанас ҫук.
Халь эп сана, чӑнах та,
Пётём чунтан юратап;
Эп халь кирек хӑҫан та
Санӑн ятна асӑнап,
Мёншён тесен ман куҫсем
Тёнче тухса курайман,
Санран ытла сӑн-пуҫсем
Хальччен мана тёл пулман.
1906
*

*

*

Ҫыннӑн пӗтӗм пурнӑҫӗ
Элек ҫинче тӑрать-мӗн.
Ку чухнехи ҫын ӗҫӗ
Ҫын ҫини ҫеҫ пулать-мӗн.
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Ӑҫтан-чиртен* тӗнчене
Элек тухса кайнӑ-ши?
Кам таврашӗ вӗсене
Пирвай кларса янӑ-ши?
Вӗсем мӗн чул этеме
Ҫын хушшинчен кӑлараҫ;
Мӗн чул ҫынна ӗҫлеме
Пӑрахтараҫ, пӑтратаҫ!
Вӗсем пирки мӗн чул ҫын
Хӑй пурнӑҫне пӗтерет;
Пӗр сӑмахшӑн миҫе пин
Пурнас ҫулне кӗскетет!
Эй, элексем, элексем!
Хӑҫан вӗсем пӗтӗҫ-ши?
Хӑҫан элеклекенсем
Чӗлхисене ҫыртӗҫ-ши?
1906, раштавӑн 8-мӗшӗ
*

*

*

Е.С.
Ш алккӑ сана, N -нӗ!
Ытла сана хӗрхенеп.
Эсӗ «друг мой» тенӗ, —
Эпӗ санран сивӗнеп.
Ӑмма эсӗ тӗнчере
Манран лайӑх ҫын тупман?..
Ҫунать, ҫурлать ман чӗре,
Куҫран куҫҫуль тухать ман...
Сана качча илес мар —
Ытла шалккӑ туйӑнан.
Саншӑн вара эп — масар,
Вара...ёмёр ылханан.
* Аҫтан-муртан.
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Сана качча илсен те,
Каллах та ҫав ниепле.
Эсӗ «ӑмма?» тейён те...
Анла эппин, илтеле*:
Эпё кун чул пурӑнса
Сана пёртте юратман.
Сана эпё тёл пулса
Нихҫан ӑшшӑн ал тытман.
Пӑрах мана, ан юрат!
Хӑвӑн чунна ан хускат.
Ан йӗр маншӑн, ан куйлан
Пуҫра урӑх хёр пур ман.
1906
*

*

*

Л-вӑсене
Ёлёк сире эпё те
Мухта-мухта ҫӳреттӗм,
Кирек мёнле тёлте те
Калпак илсе иртеттём.
Вӑл вӑхӑтра хӑвӑр та
Усал марччӗ, лайӑхчӗ.
Вӑл вӑхӑтра алӑ та
Сире хӑйех тӑслатчӗ.
Халё эсир шуйттан пек
Элеклеме пуҫларӑр.
Хӑвӑр тёллён мана тек
Мӑшкӑллатӑр, хурлатӑр.
Тӗрӗссипе хурласан,
Тата тӳсме пулӗччӗ;
Сӑмахӑрсем тӳр пулсан,
Хурлани те юрӗччӗ.

Анчах сирӗн чӗлхӗрте
Пёр тумлам та чӑнни ҫук.
Ҫитменнине, чӗрӗрте
Хӗрхенесси-мӗнни ҫук.
Пурте пӗрех сирӗншӗн:
Хуть вилтӗр ҫын, хуть пӗттӗр...
Ҫынна инкек килсессӗн —
Эсир «дай Бог» теетӗр.
Эй, пӑсӑлнӑ чӗресем!
Сире ытти хурлатӑр.
Эй, намӑссӑр чӗресем!
Сиртен кулма Тур патӑр.
Эпӗ сиртен тӳснине
Тепӗр йытӑ ан тӳстӗр!
Эпё сиртен илтнине
Тепӗр вӑрӑ ан илттӗр!
1906

I
Пуҫра шухӑш нумай та,
Пула пӗлни пит сахал.
Тӑвас ӗҫсем чылай та,
Алӑ-ура пит кахал.
1906
к к к

Вун ик апостол хушшинчен
Иуда ҫеҫ Иисуса,
Ӑшне Диавол кёнёрен,
Пырса тыттарнӑ чуп туса.
[19061
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II

Пуҫра шухӑш нумай та —
Алӑ-ура ҫаврӑнмасть;
Ҫырас шухӑш чылай та —
Юраллӑ стих тухаймасть.
М ӗншӗн пирӗн ку таран
Поэт пекки пулман-ши?
Мӗншӗн пирӗн хушӑран
Стихотворец тухман-ши?
М ӗншӗн чӑваш ҫыннисем
Катӑк пулса тӑратпӑр?
Мӗншӗн ҫыраҫ ыттисем,
Мӗншӗн эпир ҫывратпӑр?

Мӗншӗн
Пушкин
М ӗншӗн
Мӗншӗн

пирӗн чӑвашран
пекки пит сахал?
хӑраҫ ҫырасран,
пурте пит кахал?

Кашни пӗртик ҫырсан та,
Чылай стихсем тухмалла;
Пёр кӗнеке пулсан та,
Чылай усӑ памалла.
Рад бы тепри ҫырӗччӗ,
Тен, Пушкин пек пулёччё,
Анчах ҫырма ҫул ҫукран
Ӳкет пери алӑран.
Мӗн чул пирӗн ҫавӑн пек
Ӑслӑ ҫынсем пӗтеҫ пуль?
Хай «талантсем» тенӗ пек,
Мӗн чул ӑссем ҫӗреҫ пуль?
1907, уттйн 17-мёшӗ
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Каҫхи пӗлӗт тап-таса,
Кирек ӑҫта ҫӑлтӑрсем.
Уйӑх тухать ҫутӑлса,
Шӑп ҫеҫ тӑраҫ йывӑҫсем.
Таҫта ялӑн вӗҫӗнче
Ал купӑссем выляҫҫӗ.
Вӗсем мужик аллинче
Чисти ҫын пек калаҫҫӗ.
Савӑнӑҫ та пур унта,
Хуйхи тата ытларах...
Тата таҫта, хыҫалта,
Ал купӑсран шалккӑрах:
«Тиек йытти тил тытать,
Т ил тытса та юраймасть.
Пуп кушакӗ пул тытать,
Пул тытса та юраймасть...»
Тенӗ юрӑ илтёнет.
Шухӑшласа пӑхан та —
Куҫҫуль тухать, чун йёрет,
Чӗре выртмасть вырӑнта.
Чӑнах, хресчен пурнӑҫӗ
Ытла-ытла пит йӳҫӗ.
1907

ЧӐВАШ ПУРӐНӐҪӖ
Ёҫлет чӑваш лаша пек,
Пӳрчӗ ҫапах вите пек.
Питне ҫӑвать кушак пек,
Ҫапах сӑмси упте пек.
Ҫӑкӑр ҫиет тӑварпа,
Ҫапах анрать хӑй варпа.[...]

Матрӳшкепе чей ӗҫет,
Ҫапах та хӑй снай чӗкрет.
Тапак туртать чӗлӗмпе,
А хӑй аптрать ӳслӗкпе.
Яшка ҫиет какайсӑр,
А хӑй ҫапах тӑм-вӑйсӑр.
Эрех ӗҫет чашӑкпа,
А хӑй выртать мухмӑрпа.
Ӗҫне ӗҫлет ҫимесӗр,
Чирлет хӑй чир лекмесӗр.
Лашине те пӑтратмасть,
Лаши ҫапах туртаймасть.
Лекӗре* те ҫӳремест,
А хӑй ҫапах чӗрлеймест.
Матки те ун ним мар ҫеҫ,
Ҫапах ачи паклак ҫеҫ.
Ш колсемпе те айланмасть,
Ҫапах ӑслӑ пулаймасть.
Тӗнче тухса та курмасть,
Ҫапах кукши тасалмасть.
Кмака ҫинче ҫеҫ выртать,
Ҫапах мулӗ саланать.
Хӑй пахчине хӑй ҫимест,
Хӑй чут выҫӑ вилеймест.
Ҫуркуннепе кӗркунне
Пит атӑ та тӑхӑнмасть,
Ҫапах та хӑй сив чирне
Никак хуса яраймасть.
Тухтӑра.
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Пур пек ҫӑмне тутара
Сутса ярать шеремет,
Ҫапах сивӗ вӑхӑтра
Чавси вӗҫне тӑм илет.
Пуҫпа ӗҫлес ҫӗрте вӑл
Пит ванни те курӑнмасть,
Ҫапах унӑн пуҫ хӑвӑл:
Ним тусан та, ним тухмасть.
1907, ҫурлан 19-мӗшӗ

ЧӐВАШ
Ӑҫтан тухнӑ эс, чӑваш,
Кам пулнӑ сан аслаҫу?
Кирек ӑҫтах эс «не наш»,
Кирек ӑҫтах ятлаҫу,
Усал сӑмах илтен эс.
Тата хӑш чух, лаша пек,
Чылай патак ҫиен эс.
Пӑхсан эс те этем пек:
Этем пекех тӑхнатӑн,
Этем пекех ҫиетӗн;
Ҫын пек суха тӑватӑн,
Ҫын пек вӑрҫса ҫӳретӗн,
Ҫапах сана хисеп ҫук,
Пӗрмай эсӗ ларчӑкра,
Кирек ӑҫтах эс «Ванчук»,
Кирек ӑҫтах тарҫӑра.
Мӗншӗн эсӗ кӑшт пӑртак
Шухӑшласа пӑхмастӑн?
Мӗншӗн эсӗ тӑм ашак,
Мӗншӗн куҫна уҫмастӑн?
Кала-халӗ, мӗн пур сан?
Аслӑ школсем пур-и сан?
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Театтӑрсем пур-и сан?
Прахут-лодка пур-и сан?
Кӗнекӳ те тахҫанах
Тинӗс ҫинче ҫӗрнӗ сан.
Тӑм ухмах эс, тӑм ухмах,
Этем пулаймӗ санран.
Пӑртак ӑслӑ пуҫлисем
Ҫӗн кӗнеке кӑларчӗҫ.
Ун ҫинелле, путсӗрсем,
Ҫаврӑнса та пӑхмарӗҫ.
Каллех санӑн кӗнекӳ
Тирӗс айне варӑнчӗ.
Вӑл пулнӑччӗ сан ӳпкӳ,
Вӑл сан чуну пулнӑччӗ.
Унпа сывлӑш ҫавраттӑн,
Пуҫна чылай уҫагтӑн.
Ӗнтӗ каллах пӑчӑхрӑн,
Хура куҫлӑх тӑхӑнтӑн.
Пӗрмай кун пек пурӑнсан,
Чисти пӗтӗн эс, чӑваш.
Ёҫпех тинкӳ тухӗ сан,
Пушшех пулӑн эс «не наш».
М ӗскӗн чӑваш этемми,
М ӗншӗн санӑн пуҫ мими
Ҫын мими пек вылянмасть,
Мӗншӗн хӑйшӗн тӑрӑшмасть?
Кала, кама шанан эс?
Е Турӑран кӗтетне?
Ӑнлан, Турӑ пит йӗмест,
Пӗлет хӑйӗн пӗлӗтне.
Малтан пултӑр сан кӑмӑл, —
Вара килсе парӗ Вӑл.
1907, ҫурлан 19-мӗшӗ
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Мӗншӗн пирӗн маларах
Ӑслӑ ҫынсем пулман-ши?
Мӗншӗн халь те майлӑрах
Ӑссем пӗртте тухмаҫ-ши?
Мӗншӗн пирӗн ҫул йӗрсӗр,
Кӑтрашкаллӑ, хуп-хура?
Сулланан ним пӗлмесӗр.
Тӗттӗм карнӑ йӗр-тавра.
Суккӑр ҫын пек такӑнса
Урлӑ-марлӑ ҫӳретпӗр;
Ӳсӗр ҫын пек анраса.
Пӗр пуссанах ӳкетпӗр.
Килтӗрччӗ хуть пёр этем
Ҫӳллӗ ҫутӑ ҫуртипе.
Палӑрӗччӗҫ алӑксем
Унӑн лӑпкӑ ҫутипе.
Тӳрех тимӗр алӑкран
Уҫӗччӗҫ те тухӗччӗҫ;
Ҫут ҫанталӑк курнӑран
Темӗн тӗрлӗ савнӑччӗҫ.
Пурнӑҫ та ҫӗнӗрен
Ш ыв пек тӑрӑ юхӗччӗ,
Ҫӗнӗленнӗ ҫынсенчен
Пысӑк ӑста тухӗччӗ.
Тӑрӑшар-ха ҫапах та,
Тухӑпӑр, тен, ҫутталла.
Хутте йывӑртарах та —
Ним тума... ут малалла!
1907
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ҪӖРӖ
Пурна киле эсӗ те
Манса кайӑн юлташна.
Ют ҫын качча иле те,
Ман сӑн кӗмӗ сан пуҫна.
Халё эпир иксӗмӗр
Ытарайми пурӑнни,
Телей курса ҫур ӗмӗр
Пӗртӑван пек ирттерни.
Сана аса килмё те.
Пӑх-ха эсӗ пӗлӗте:
Паян таса, хӗвеллӗ, —
Ыранах вӑл тӗтреллӗ.
Тен, пирӗн те пурӑнӑҫ
Ҫавӑн пекех пырать-и,
Ҫамрӑк чунлӑ савӑнӑҫ,
Тен, ватӑлсан, тарать-и!
Ҫавӑнпа та эп сана
Ҫак ылтӑна паратӑп...
Тен пулӑшӗ вӑл мана:
Эп ун ҫине шанатӑп.
Чылай вӑхӑт иртсессӗн,
Эп манӑҫа кӗрсессӗн,
Тен, эс ӑна курӑн та
Ху юлташна асилӗн;
Ёлӗкхине чухлӑн та
Пӗр куҫҫульна ӳкерӗн.
1907, юпан 27-мӗшӗ
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А.Н.
Тин ҫеҫ кайӑк вӑрмантан
Вӗҫе-вӗҫе килетчӗ;
Тин ҫеҫ сасси кантӑкран
Манӑн пӳрте кӗретчӗ...
Ун юррипе ман чӗре
Хуйхӑсене манатчӗ;
Ку асаплӑ тӗнчере
Асап ҫук пек туйнатчӗ...
Анчах сив ҫил вӗрчӗ те —
Ешӗл тӗнче саралчӗ;
Кайӑк сивве сисрӗ те —
Ӑшӑ ҫӗре каяйчӗ.
Мӗншӗн эсӗ, ҫанталӑк,
Час улшанса, час шӑнтӑн?
Мӗншӗн эсӗ, cap кайӑк,
Час пӑрахса, час кайрӑн?
Юрӑсемпе кам ӗнтӗ
Хуйхӑсене пусарӗ?
Хӗн-хур килес-мӗн тӗлте
Кам йӑпатма пултарӗ?
Мӗншӗн тӑран, сивӗ юр?
Мӗншӗн часрах каймастӑн?
Кунта санӑн мӗн ӗҫ пур?
Мӗншӗн нумай шӑнтатӑн?
Кил хӑвӑртрах, ҫуркунне!
Илсе кил вӑл кайӑка.
Каллах илтем юррине,
Уҫам каллах кантӑка!
Кайӑк вӗҫсе кайрӗ те —
Ваксалӗ те, ялӗ те,
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Ман чӗрем те пушанчӗ,
Куҫран куҫҫуль тумланчӗ.
Нумай пӑхса тӑтӑм та —
Кайӑк кутӑн килмерӗ;
Ҫухӑрса та пӑхрӑм та —
Сасса кайӑк илтмерӗ.
1907

***
Асту, ачам, пахчуна:
Улму тӗрӗс ларать-и?
Асту, ача, маткуна:
Чысне тӗрӗс упрать-и?
Улмисене час-часах,
Курмастӑн та, якатаҫ.
Кӑна та пит нумаях
Пӑхса тӑмӗҫ, шӑхӑртаҫ!
1907

***
Д-на
Мӗншӗн эсӗ ман куҫран
Лачлаттарса сурмастӑн?
М ӗншӗн манран, пулмасран,
Аяккалла тармастӑн?
Ытла та эп сан умра
Пит айӑплӑ, айӑплӑ!..
Эпӗ — ҫӳп пек сан куҫра,
Анчах эсӗ кӑмӑллӑ.
Эпё, сан пек пулсассӑн,
Тапа-тапа ярӑттӑм;
Ун пек мӑшкӑл тусассӑн,
Ҫырта-ҫырта ҫурӑттӑм.[...]
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А эс, выртан, сикместён
Тем тусан та чёнместён:
Сан мамӑк пек чӗччӳсем
Ытла та пит ҫемҫе-ҫке!
Туту ҫинчи тӗкӳсем
Ытла ыррӑн чикеҫ-ҫке!
Эй, паянхи райри ҫӗр,
Мёнле пула пёлтён эс?
Мана ку ҫӗр — лайӑх хёр...
Хуйхӑр, ҫамрӑк Тӗрлемес!
1907

[ҪИНҪЕ САЛТАК ПАЛВАННЕ]
Савӑн,
Ҫинҫе Салтак Палванӗ,
Ялти ухмах куштанӗ!
Савӑн,
Тӗпсӗр эрех карланки!
Ҫынтан «Хусан паранки»
Лекессине кӗтекен,
Нагайкӑсем ҫиекен!
Савӑн,
Этем юнне ӗмекен!
Савӑн,
Закон сводне пӗлекен!
Савӑн,
Ҫын ӗмӗтне татакан!
Савӑн,
Таса ҫынна варлакан!
Савӑн,
Тӑлӑхсене йӗртекен!
Савӑн,
Пуян ҫынна витлекен!
Савӑн,
Полоштофпа шуйттана
Хӑвӑн чунна сутакан,
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Тур папайпа патшана
Чунтан-чуна вӑрҫакан!
Савӑн,
Ясар матка илекен!
Саван,
Амур Турра ӗҫлекен!
Савӑн,
Ват стариксем умёнчех
Матку ҫине ухакан,
Саван,
Хӑвӑн матку ҫумӗнчех
Ху маткуна сутакан!
Савӑн,
Ҫапах ытги ҫынсене
Ясар тесе варлакан!
Хӑвӑнтан ҫёр хут ыррине
Ӳсӗр тесе калакан!
Саван,
Ӳсӗр ҫынсем мухтакан!
Савӑн,
Ухмаххисем ырлакан!
Савӑн,
Ашшӗ ҫине ҫилленсе
Ачи ҫине таракан!
Савӑн,
Икшер витре илтерсе
Халӑх мул не ҫӑтакан!
Ҫынна усал тунӑран,
Эпир сана мухтаса,
Ӑ ш ран-вартан, пур чунтан
Ырлар ҫапла каласа:
Савӑн,
Вакат Ёне Урипе
Прошенисем ҫыракан!
Савӑн,
Ҫёньял Эрех Пичкипе
Анасене сутакан!
Саван,
Хлын Мёнбольха Ачипе
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«Учителе вырӑнтан
Сотрӑм!» тесе ҫӗрӗпе
Ӑнна-пуҫна ватакан!
Савӑн,
Кантӑк тутар Ҫурине
Свидетеле хуракан,
Йӑран Кукши тӑмсине
Суеҫҫӗ ӑс паракан!
Савӑн,
Ӗҫсе ӗҫне ӗҫлекен,
Питне кӗҫҫе ҫӗлекен!
Савӑн,
Пире ҫисе пурнакан!
Савӑн,
Ҫӗрти вилмен сатана!
Кукшусемпе аслӑлан!
Ҫӑпан тухтӑр ҫӑварна!
Аллилуя!
1908

[ВАККАТЛАНСА ҪӲРЕКЕНЕ]
Савӑн,
Сурпансене хывтарса,
Чӑваш майри тӑвакан;
Учителе пӑрахса
Ваккатланса пурнакан!
Савӑн,
Кӗлентӗрсем тайтарса
Эрех-сӑра сутакан,
Тутарсене пуҫтарса
Маткуннӗпе пуякан!
Савӑн,
Ҫемҫе тӳшек саракан,
Выртсан — шӑмма ватакан!
Савӑн,
Чире персе ывӑлна
Салтак панчен ҫӑлакан;
Халӑх пӗлмен анана
Куштансемпе акакан!

Савӑн,
Иуда пек чуп туса
Учительна сутакан;
Пӗтӗм яла пӑлхатса
Хӑвах таса пулакан!
Саван,
Эрех ӗҫсе пӑхлине
Этем шутне кӳртекен;
Тӳр ҫын пырас сукмакне
Чакаласа пӳлекен!
Санран сиен тухнӑран
Куллен сана аслӑлар;
Сан урлӑ хӗн курнӑран
Куҫҫулӗпе кӗл тӑвар:
Дай Бог сана вӑрманта
Ю ман ҫапса ӳкерме!
Дай Бог ватлас кун-ҫулта
Ачу тытса пӗҫертме!
Дай Бог ҫырса ларнӑ чух —
Ие тыттӑр аллуна!
Дай Бог суда кайнӑ чух —
Шур илтёрех сан куҫна!
1908
*

*

*

Д-на
Мӗн тӑвас ман ют ҫынпа,
N -ne пулсассӑн?
Мӗн тӑвас ман пурнӑҫпа,
N -сӗр юлсассӑн?
Эх, мӑнтарӑн N-e!
Санра ҫеҫ ман пурнӑҫӑм.
Тӑс, Амур, ман телее!
Сан ҫинче ман шанчӑкӑм.
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Эсӗ хӑвӑн уххуна
Ҫак Д-на тӗллипе
Ан яр хур ют ҫынна!
Эпӗ ҫеҫ хам савнипе
Йӑпанса пурнам пӗрмай —
Хамӑн пултӑрччӗ хам пай!
1908

***
Д-на
Нумай ҫӗмӗрт пахчара,
Нумай лӗпӗш ун тавра.
Анчах пӗрин тӗлӗнче
Сӗмӗ те ҫук вылянаҫ.
Кашнин ӗмӗт ун ҫинче,
Кашни унпа йӑпанаҫ.
Мӗншӗн тесен ун пекки
Хӑй те пӗрех тӗнчере:
Унӑн мӗн пур патакки
Лараҫ шап-шур чечекре.
Шӑрши те ун таҫтанах
Ыррӑн тӑрать сарӑлса,
Ҫын хуйхине пӗрмаях
Лӑплантарса, пусарса.
Эс те, ача, ҫавӑн пек,
Пӗтӗм хуйха пусаран.
Сӑну-пуҫу — шур чечек:
Кам пур сана юратман!
1908

87

** *

Д-на
М анман-и-ха, N -e,
Ҫӳлти хутра ларнине?
Ав эпӗ макӑртӑм... Е
М анса кайни вёсене?
Хальччен асра тытнине
Ун чух хӑйса каларӑм...
М анман-и эп йёнине?
Саншӑн куҫҫуль юхтартӑм.
Мана кура эсё те
Тутӑр вӗҫне йӗпетрӗн.
«Ах, Тур, ача!» — терён те
М ан тутана пӗҫертрӗн.
Унтан кайран, ыткӑнса
Эпир мён чул йётёмёр!
Ёмёр пёрле юратса
Пурнар, ача, терёмёр.
Нихҫан, нихҫан манас ҫук
Ҫав каҫ пёрле ларнине;
Ёмёр асран ярас ҫук
Ҫав ҫӗр санран илтнине.
Тек ун пекки малашне
Урӑх килсе тухаймё,
Тен, ӳлмерен пёр-пёрне
Курасси те пулаймё.
Сана тепри ҫураҫса:
«Эс — ман», — тесе мухтанё.
Вӑл пурӑнӗ ятлаҫса,
М аншӑн инкек пуҫланӗ.
1908
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Д-на
Мӗншӗн эсӗ вӑл тери
Ҫын кӑмӑлне хуҫатӑн?
Мӗншӗн унӑн чӗрери
Ӑшӑ юнне шӑнтатӑн?
Хӑҫантанпа вӑл санран
Ӑшӑ сӑмах илтесшӗн, —
Эсӗ ҫапах ку таран
Пӗр сӑмах та чӗнместӗн.
Хӗрхен ӑна кӑшт пӑртак,
Ҫырсам ӑна хӑвӑртрах.
Эсӗ ҫырнӑ пёр патак
Ӑна темрен ытларах.
«Намӑс» тесе ан кала:
Ҫырмастӑн вӗт ют ҫӗре.
Ӗнен, кун пек япала
Сӑмахра мар, чӗрере.
Хӑш чух сахал ҫырсан та
Ҫыннӑн чӗри йӑпанать.
Кукӑр-макӑр пулсан та
Савни куҫне тӳр курнать.
Ҫын аллине лекесрен
Пӗртте эсӗ ан шиклен,
Ку ӗҫ ҫинчен ҫак таран
Эп никама каламан.
Малалла та эп ӑна
Калассӑм ҫук ют ҫынна.
Ӗнен мана, мана шан:
Сӑмах тухас ҫук манран.
«Мӗнле ҫырма» ан кулян:
Черӳ мӗскер калать сан,
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Ҫавна ҫыр та парса яр.
Е хуть хӑвах килсе пар.
Ҫырсам, чӑнах, пӗрер хут!
[Ку писмене ҫур та — ут*!]
1908

***
Е.Н .
Пите мӗнпе ҫӗлесе
Пырса кёрес сан патна?
Куҫа мӗнле ҫӗклесе
Хӑйса пӑхас сан куҫна?
Эс мантӑн-и иртнине,
Вӑрттӑн мӗскер тунине?
Е намӑсна пӗтерсе
Ӑна ҫӳппе хуратна?
Е ху чысна пӗтерсе
«Ыр ӗҫ» тесе шутлатна?
Алла пулсан, сан патна
Нихҫан пырса кӗрес ҫук.
Ху пӗҫернӗ ҫӑкӑрна
Нихҫан пырса ҫиес ҫук!
Тӑмах пӗтмен ман типтер,
Кӑшт пур пулас... ан пӗтер
Юдашкине! Хӗрхенсем —
М ана хӑвран сивӗтсем!
Вӑхӑт иртмен тӳрленме:
Май пур-ха мӗн тунине
Хӗрес хурса ӳкӗнме.
Сыхлан эс те малашне.
1908
• Ывӑт.
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Ҫапах эпир пӗр-пӗрне
Юратиш пек пулатпӑр,
Хамӑр кашни каҫхине
Урӑх ҫынна саватпӑр.
Мӗн
Мӗн
Мӗн
Мӗн

ку пирӗн юратни,
пӗр-пӗрне чуптуни!
так ҫынна улталас,
так ҫынна муталас!

Мӗскер шырать ку чухне
Тин ҫеҫ шӑтнӑ хӗр чӗччи?
Те тапраннӑ тамӑкне
Пусартӑр тет ача-пчи;
Те ним тума аптраса
Унпа ларать алхасса;
Те, шуйттан пек, яшсене
Танатине хупӑрлать;
Те, каччӑсем ыррине
Кура, укҫа хыптарать.
Тӗлӗнмелле! Тӗлӗнеп...
Юратнӑшӑн ӳкӗнеп.
Мӗн чул эпӗ вӗсенчен
Инкек курман, тертленмен
Мӗн чул выртса макӑрман,
Мӗн чул хама ылханман.
Тӗлӗнмелле! Тӗлӗнеп...
Юратнӑшӑн ӳкӗнеп.
Мӗн чул вӗсем ман юна
Пӑса-пӑса пӗтерчӗҫ;
Мӗн чул тачка кармана —
Улталаса — ҫинҫетрӗҫ!..

Ҫапах... нихҫан ан ӗнен
Хӗрарӑма ӳлмерен.
Пӗр вӑл анчах пултарать
Ҫынна пуҫпех пӗтерме.
Вӑл чӗрӗллех пуҫтарать
Хӑйне пӗлмен этеме!
Ҫӗҫҫи ҫук ун, сӑмах ҫук,
Анчах унӑн чӗлхине
Тепӗр сӑнӑ витес ҫук —
Кассах каять чӗрене!..
Ҫӳҫ-пуҫ тӑрать вирелле,
Пӑхан та ун ҫинелле!
Пит ан хӑра ҫӗлентен,
Хӑра хӗрарӑмсенчен.
Вӑл сӑхасса эс пӗлен:
Пӗр ҫапан та вӗлерен.
Кусем хушӑ ҫӗлентен,
Тӳрех сӑхаҫ чӗререн.
Ӑна чунтан юратан —
Валах кулать ав санран.
Татлать пӗтӗм ӗмӗтӳ,
Типлех ҫӗрет чӗр ӳтӳ!
1908, акан 11-мӗшӗ
*

*

*

Самай лайӑх вырӑнта
Ш ап-шур чечек ларатчӗ.
Пӗтӗм кайӑк вӑрманта
Ӑна курса савнатчӗ.
Ӑна кура ҫынсем те
Таптамасӑр иртетчӗҫ.
«Пулать кам вут чечек те!
Ай-яй чипер ку!» — тетчӗҫ.
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Анчах ырӑ чечекӗн
Ырӑ курса пулмарӗ:
Ҫурма ҫӑва ҫитсессӗн,
Унтан ним те юлмарӗ.
Ним усӑсӑр чечекки
Ҫаран ҫине тӑкӑнчӗ.
Тӑрса юлчӗ патакки,
Вӑл та ҫӗре тӑрӑнчӗ...
Ун ҫумӗнчех ним марри
JIapca юлчӗ, сарӑлчӗ.
Пулса ҫитсе ун вӑрри
Ҫӗре кӗрсе варӑнчӗ.
Кӗркуннепе, сивӗтсен,
Ҫаран ҫине юр ӳксен,
Тин пытанчӗҫ, тин пӗтрӗҫ,
Сивӗ юрпа витӗнчӗҫ.
Каллах килӗ ҫуркунне,
Каллах тухӗҫ чечексем;
Хӑйсем пӗтнӗ вырӑнне
Ш ӑтса тухӗҫ вӑррисем.
А сан, мӗскӗн шур чечек,
Мӗскер ӳсӗ сан тӗлте?
Камшӑн, иртнӗ ҫури пек,
Юрлӗ шӑпчӑк ҫур ҫӗрте?
Ним те юлмӗ, ним лармӗ,
Вырӑну та пӗтӗ сан!
Ни шӑпчӑк та юрламӗ
Саншӑн, уйӑх хӑпарсан.
Тепле-тепле тӗлӗкре
Ҫуркуннепе кӗлетре
Ҫамрӑк куҫа курӑнӑн,
Курӑнсанах — ҫук пулӑн.
1908, ҫӗртмен 22-мӗшӗ
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Мӗншӗн эсӗ, Кӗркури,
Пуҫна чиксе ларатӑн?
М ӗншӗн эсӗ урури
Пушмак ҫипне вӑтратӑн?
Мӗншӗн ывтан пиншакна,
М ӗншӗн сӗлтен сехетна?
М ӗншӗн тивен вӗсене —
Тӳленӗ вӗт кашнине!
— Эх, ыр сунан юлташӑм,
Пӗтгӗр, ан тив, ман мулӑм.
Чӗре йӳҫсе тӑнӑ чух
М ан мӗн тӑвас тумтирпе?
Ӑшӑм сӳнми ҫуннӑ чух
Мӗн тӑвас ман сехетпе?
Ҫӑпаталли витлет тӑк,
Мӗн тӑхнас пур шиплета?
Сурханах* верх илет тӑк,
М ӗн так тӑхнас ман пальтта?
1908 ҫ., ҫурлан 4-мӗшӗ

*

*

*

Jlapap халӗ юрласа,
Ёҫер халӗ савӑнса.
Халь ҫеҫ пирӗн юрласси,
Халь ҫеҫ пӗрле пурнасси.
Пурна киле пӗр-пӗрне,
Тен, маиса та кайӑпӑр.
Тӗл пулсассӑн малашне,
Тен, алӑ та памӑпӑр.
1908, ҫурлан 27-мӗшё

'
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Ҫ ӗтӗк-ҫатӑк тумтир.

*

*

*

и.н.
Пӗтӗм лайӑх кайӑк та
Ӑшӑ ҫӗртен килет-ҫке;
Вӗсем килсен халӑх та
Хавасланса ҫӳрет-ҫке:
Инкекӗсем пӗтеҫҫӗ,
Куҫҫулӗсем типеҫҫӗ.
Ҫапла, сана тёл пулсан,
Пӗтӗм хуйхӑ пӗтрӗ ман.
Пӗтӗм лайӑх кайӑк та
Ӑшӑ ҫӗрех каять-ҫке;
Вӗсем кайсан халӑх та
Пуҫне каллах усать-ҫке:
Каллах шухӑш пуҫӗнче,
Каллах куҫҫуль куҫӗнче.
Ҫапла, сана ӑсатсан
Куҫҫуль персе анчӗ ман.
1908
*

*

*

П .М .
Нумайранпа эп сана
Юлташ тесе пурӑнтӑм, —
Анчах темме сан куҫна
Эп пит тискер курӑнтӑм.
Сана чунтан юратсан
Пушшех манран сивӗнтӗн;
Сана чунтан чуптусан
Аяккалла сирпӗнтӗн.
Ан тив эппин хурланса
Ҫӳрем эпӗ кашни кун.
Хуллен-хуллен лӑпланса
Тен, сивӗнӗ санран юн!
1908
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[МӖНПУР ТӐВАН-ТАНТӐША]
М анман-и-ха ӗлӗкрех
Телей ҫинче ӳснине;
Ратланнипе ҫӗрӗпех
Тӗпӗртетсе ларнине?
Каньӑхветпе, мӑйӑрпа
Ҫамкасенчен пенине;
Тула тухса сив юрпа
П ӗрне-пӗри пенине?
Аснатра-ха картаран
Чӑхсем тытса кӗнине;
Пӗрин чӑххи кӗл сӑхсан
Каҫса кайса кулнине?
Асра-и-ха вӑхӑтсӑр
Хӑш те пӗри ҫывӑрсан,
Е вырӑнтах, туймасӑр,
Чӑпта туртма пуҫласан,
Ун сӑмсине вӗт табак
Вӑрттӑн пырса сапнине?
Е хӑрӑмпа ват салтак
Тӑва-тӑва янине?
Манман-и ҫу эрнинче
Катаччӑсем чупнине,
Ҫаврас чух ял вӗҫӗнче
Туха-туха ӳкнине?
Юр ӑшӗнчен пӗр-пӗрне
Кула-кула туртнине?
М анман-и хӑй сӳнтерсен
Минтерсемпе пенине;
Асса кайсан ҫивӗтрен
Ҫыха-ҫыха янине?
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Аснатра-ха асанне
«Ӑҫта туя!» тенине,
Хӑйех вӑрттӑн тутине
Хупла-хупла кулнине?
Манман-и вал ирхине
«Халь ҫеҫ-ҫке вӑл!» тенине?
Эх, асанне, асанне!
Чун кӳртрӗн эс ун чухне.
М анман-и тыр панчен
Ҫумӑр витӗр килнине;
Анне апат умёнчен
Пёрер черкке Панине?
Асра-и-ха тутасем
Хӑйсем тёллён кулнине,
Пёр черккепех хӑлхасем
Тӑрук илтми пулнине?
Ун чух пурте пёрлеччё:
Пёр шухӑшлӑ, пёр чунлӑ;
Ун чух кун та ҫӗрлеччӗ;
Кашни чӗри пёр юнлӑ.
Халь ҫук ёнтё, халь вал мар.
Ҫуллен кун-ҫул хушӑрах!
Хӑшне илнӗ уш масар,
Тепри ҫӳрет сурханах.
Ытти качча тухнӑ уш,
Ачисем те пулнӑ уш!
Эп хам та уш «ватӑлса»
Питрех кайрӑм улшӑнса.
Чун пӗр ҫӳрет кӳренсе,
Ӳт пӗр кӗрет кукленсе!
Пӗр кун иртмест инкексӗр,
Пӗр ҫул иртмест йӗмесӗр.
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Пурнайрасчӗ халь пӗр кун
Ҫав ӗлӗкхи пурнӑҫпа.
Ҫӗнелӗччӗ пӗтӗм чун
Пур кивелнӗ юнӑмпа.
Каллах ҫынна шанакан
Пулӑттӑм!
Ачасем пек кӑмӑлтан
Кулӑттӑм!..
1908
*

*

*

Ҫук, пулмасть пуль ман тупса
Ылтӑн чунлӑ cap хӗре!
Ҫакӑн пекех сулланса
Ирттереп пуль ӗмӗре...
Тин пуҫлатӑн юратма —
Сивӗннӗ те сан тусу.
Тин тухатӑн тыр вырма —
Пушаннӑ та сан пуссу.
Эс тухатӑн ратланса,
Никам тивмен пуль тесе.
Тепри ҫитнӗ те чупса!
Вырать, ҫыхать уш хӗрсе.
Мӗн тӑвас тен — ху ану
Палламасть тёк хуҫине;
Мӗн тӑвас тен — тӳр ҫынну
Сивӗтет тёк чӗрене?[...]
1908, чӳкӗн 2-мӗшӗ

ЮМАН ЮРРИ
Каш ни килен ҫуркунне
Чечек шӑтать ман хӳтте.
Хура ҫумӑр пӗлӗте
Хупӑрласан — вӗсене
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Ҫулҫӑмсемпе пуҫтарса
Ялан витсе тӑраттӑм.
Ҫил вӗрсессӗн аванса
Ҫиле сирсе яраттӑм.
Хӗрӳ хӗвел ҫутипе
Вёсен ҫеҫки шанмастчӗ,
Пӑрлӑ ҫумӑр ҫунипе
Чечек пӗвӗ ванмастчӗ.
Шӑрӑх тӑнӑ вӑхӑтра
Ҫӗртен сивӗ кӑларса
Сивӗтеттӗм йӗр-тавра...
Ӳсетчӗҫ ҫав сарӑлса.
Анчах вӗсем пӗри те
Ман ҫинелле пӑхмастчӗҫ.
Ман хӳгтӗмре пулин те,
Ӑшшӑн пӑхса кулмастчӗҫ.
Ҫапах кашни ҫуркунне
Хам чӗрене хытарса,
Пӗтӗм кӑмӑл йӳҫҫине
Куҫҫуль витӗр каҫарса —
Ыттисене пӑхаттӑм,
Ҫил-тӑвӑлтан сыхлаттӑм.
Ҫапах эпӗ чӑтаттӑм,
Ҫапах шӑла ҫыртаттӑм.
Хӑш те пӗри кусенчен
Мана савми-ха тесе;
Хуть пӗр хут ҫу каҫиччен
Ман патналла ҫӗкленсе:
«Эп сан!» — тесе калами,
Ҫулҫӑмсене сӗртӗнми
Тесе. Анчах вӗсем те,
Эп кӑшт пӑртик тайӑлсан
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/Х а, хӑйсене тивмен те!/,
Эп вёсене варласран
Манах хирӗҫ чӗнетчӗҫ,
Усал ятпа витлетчӗҫ!
Пӗр вӑхӑтра чечексем
Ӳсми пулчӗҫ ман айра.
Куртӑм: хура путексем
И шетчӗҫ-ҫке катара...
Чылай вӑхӑт иртсессён,
Лешсем вилсе пётсессён,
Илемлӗ ҫеҫ cap чечек
Ш ӑтса тухрё, тем чир пек.
Пётём чунтан ратланса
Ӑна пӑха пуҫларӑм.
«Кунтан хуть ыр пёр савӑнса
Пулми?» — тесе каларӑм.
Ҫумӑр ҫусан, пӑр ҫусан
Ун пуҫ тӑрне ӳкмерӗ;
Тӑвӑл пулса ҫил тухсан
Ӑна пӗртте тивмерӗ.
Уйӑх тухса вӑрмана
Хӑй ҫутипе ҫутатсан,
Пётӗм кайӑк йӑвана
Кӗрсе ларсан, ҫывӑрсан,
Эп, ыйӑха каймасӑр,
Куҫа унтан татмасӑр,
Ҫамрӑкскере сыхлаттӑм,
Ун сывлӑшне сывлаттӑм.
Чечекки те кашни ир
Ман патналла тӑслатчӗ.
Ёмёр чечекпе эпир
Пӗрле пурнас туйнатчӗ!
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Ҫук, кунпа та савӑнса
Пулаймарӗ пурӑнса!
Анчах мана ку чечек
Хур ҫеҫ турӗ, лешсем пек.
Ҫамрӑк туйра шӑтайчӗ...
Чечек ӑна пӑхайчӗ...
Каллах юлтӑм пӗр-пӗччен,
Каллах талтӑм телейрен!
Пӗтӗм ҫӗре чӗтретсе
Тымарсене хускатрӑм;
Ҫулҫӑмсене силлесе
Cap чечеке ылхантӑм.
Ним юлмарӗ туйраран!
Ӑҫта кайрӗ чечекки?
Пӗттӗр, ҫӗттӗр ман куҫран —
Тек ан ӳстӗр ун пекки!
Ҫавӑнпа ман хӳтӗре
Нимле курӑк халь ӳсмест.
Луччӑ лӑпкӑ чӗрере:
Ни ҫунмасть вӑл, ни йӳҫмест.
1908, чукён 5-мӗше
*

*

*

Ф .М .
Мӗншӗн хӑран эс манран,
Мӗншӗн таран ман ҫумран?
Е ман юмах хӑлхуна
Йӗрӗнтерсе ларать-и?
Е ман сӑн-пуҫ сан куҫна
Тискерлӗ пек туйнать-и?
Е ӑшӑнта: ҫӗр каҫа
Ыйӑх памӗ ку! тетне?
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Ҫук, ҫук, ырӑ №-ҫа!
Пырассӑм ҫук яхӑнне.
М анран пӗртте ан хӑра:
Эп ӗлӗкхи мар халӗ.
Ватӑлмалӑх кунӑмра
Этем илтсен — тем калӗ.
Иртрӗ пуль вӑл ӗлӗкхи
Манассам ҫук — ҫӗрлехи
Ахӑлтатни, чуп туни,
Ҫурма ҫӗрччен тарлани.
Халь ҫук ӗнтӗ ылтӑн пек
Хаклӑ, ҫутӑ, ырӑ кун!
Ёнтӗ хуллен-хуллен тек
Сивӗнетех вӗри юн...
1908

ВӖРЕНТЕКЕНӖН ПУРНӐҪӖ
Кам
Кам
Кам
Кам

халӑха вӗрентет,
этеме ӑс парать?
ухмаха ӑн кӳртет,
айвантан ҫын тӑвать?

Кам
Кам
Кам
Кам

пурнӑҫне хӗрхенмест,
кун-ҫулне кӗскетет?
тусантан йӗрӗнмест,
сурӑх пек ӳсӗрет?...

Кам чирӗкре пупсене
Пӗтӗм вӑйран пулӑшать?
Кам кӗлӗри ҫынсене
Юрӑсемпе йӑпатать?
Никам та мар — вӗрентекен!
Эй, чӑтӑмлӑ вӗрентекен!
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Мана уншӑн хуть пӗр ҫын
Ӑшӑ сӑмах калать-и?
Ҫӗр арҫынтан пӗр арҫын
Хуть кӑшт сана мухтать-и?
Пурнать, вилет, апӑрша, —
Ырӑ сӑмах илтеймест.
Ун пурнӑҫӗ — пӗр нуша,
Ҫапах та вӑл ним чӗнмест.
1908, чӳкӗн 30-мӗшӗ
*

*

*

Мӗне сиссе кашни кун
Тек кӑртлатан, мӗскӗн чун?
Хӗн-хур кунне сиссе-и,
Е ӑш хыпар кӗтсе-и?
Кала, тек ан аптратсам,
Вӗри пуҫа йӑпатсам.
Ҫук, ним чӗнмест вӑл каллах!
Вӗркет ӑшӑм ҫав-ҫавах...
Ан тив пултӑр пуласси!
Тин мар инкек курасси!..
Чӑтӑр чӑтми пуличчен,
Тӳсӗр хӑват ҫитиччен.
Вара...ӗмӗр канӑпӑр,
Тӳлек ҫӗре кайӑпӑр.
Чарнӗ вара юн тапма,
Пӗтӗм ӑн-пуҫ хускалма.
1908, раштавӑн 18-мӗшӗ

ПУРӐНӐҪ
Таса ҫынна Тур папай
Сахал парать кунта пай;
Ку тӗнчере ҫук та ун
Ҫутӑ кунпа ҫут Мункун.

Курсан курать леш ҫӗрте
Таса ҫын перекете.
Кунта аван кунсене
Парать усаллисене.
Вёсем кунта савӑнаҫ,
Кашни кунах ыр кураҫ.
Эпир хамӑр ёмёре,
Рестанцӑ* пек, тёрмере
Ирттеретпёр тертленсе, —
Вилер хуть ёмётленсе.
1908, раштавӑн 20-мёшё

*

*

*

п.м.
Сана курсан эп татах
Сан еннелле ҫаврӑнтӑм.
Сана тата ытларах
Пур ӑнӑмпа парӑнтӑм.
Анчах эсё ман ҫумрах
Тепри ҫине ху куҫна
Ярса пёр-ик минутрах
Хӑ[вӑ]нтан пистертён мана.
Ӑмма мана ку тери
Мӑшкӑллатӑн-ха эсё?
Ҫӗтмӗ ҫапах чӗрери
Ман тӳсӗмлӗх хӗресӗ!
1908

* Арестант.
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А.С.
Сан пуҫунти шухӑшна
Пӗлейресчӗ манӑн халь:
Те юратан эс мана,
Те улталан эс ахаль?
Санпа пӗрле пулсассӑн —
Савнӑ пек те туйӑнан;
Е куҫунтан пӑхсассӑн —
Юратнӑ пек курӑнан.
Ҫапах та эп сан чунна
Пӗлмерӗм-ха ку таран:
Те юратан эс мана,
Те кӑлӑхах улталан?
Ӑҫтан пӗлен ҫамрӑк хёр
Улшӑнакан чёрине?
Унӑн чёрн шывпа пёр:
Сайра куран ун тёпне.
Тӳлек чухне хумханмасть —
Ҫап-ҫут тӑрать ҫутӑлса.
Пӑхмасть хӗвел, ҫутатмасть —
Каять вара хуралса.
Вара ӑна пӗлесси
Этем ӑсӗ ҫитеймест.
Каллах хӗвел килесси
Шухӑшне те ун килмест.
Ҫӗнӗ уйӑх хӑпарсан
Ана та вӑл ратланать.
Ҫилли пӗртик ҫаврӑнсан
Ӑна пӑхса йӑл кулать.
Кӗтӗр уйӑх пӗлӗте —
Каллах унтан сивӗнет.
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Пӑхтӑр ҫӑлтӑр ҫав тблте —
Йыхрать ӑна, илӗртет.
Тӗнче ҫути ирхине
Пӗлёт ҫине хӑпарсан,
Уйӑх ҫӑлтӑр ҫутине
Хӑй ҫутипе ҫухатсан.
Вара каллах ун чӗри,
Пётём шухши ӑн-пуҫран
Кайса ӳкет ун енне,
Пӑхах тӑрать ун ҫине!
Пӑхтӑр хёвел каш ни кун —
Татах ӑна юраймё:
Вылянӗ те ҫамрӑк юн —
Хёвел анса чараймё.
Каллах кӗтё ҫӑлтӑрах;
Унпа вара ҫӗр каҫах
Хӑйӗн чунне йӑпатё,
Кӑкӑрӗ ҫинче вылятӗ.
Эс те, ача, ҫавӑн пек!
Кун ҫутинче — манӑн пек.
Ахӑр, ҫёрле, эп кайсан,
Тепри хӑпмасть сан ҫумран.
1908
*

*

*

А.Д.
А й-яй, эпир ӗлёкрех
Пурнаттӑмӑр пурнӑҫа!
Яраттӑмӑр чистиех
Ҫын вестине, ӑн-пуҫа!
Ҫич ҫулхи пек тӳн-тунла
Пуҫлаттӑмӑр выляма.
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Алла лексен шалалла
Пуҫлаттӑмӑр тустарма!
Апат ҫиме пухӑнсан,
Сайраччӗ вӑл тёк ларни.
Тула тухсан мӑй таран
Иртместчӗ вӑл варланни!
А светкӑ чух ташлани!
Ӑҫта пӑчах пӗтерен...
Эпир кулни, выляни,
Тен, теприне тӗлленмен?
1908
*

*

*

Д-вӑна
Кашни сана ачашлать,
«Ача!» тесе чуп тӑвать.
Пулман пуль-ха ку таран
Ҫу пек яка пурнакан.
Аллусенчи ҫӗррӳсем
Сан ҫӑлтӑр пек ялкӑшаҫ;
Ӑна кура тусусем
Вӑрттӑн куҫҫуль юхтараҫ.
Ан пӗл, ача, хӗн-хура!
Ратлан «рай» пур вӑхӑтра.
1908
*

*

*

Е.Н.
Май ҫук аван пурнан эс,
Пит илемлӗ ташлан эс.
Епле сана ырлас мар,
Епле сана савас мар!
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Сана курсан пӗтӗм чун
Вырӑнӗнчен тапранать;
Ҫитменнине пётём юн
Чӗре патне тӑвӑнать.
Епле сана ырлас мар!
Упӑшкуна ачашлан
Пёрле выртан, чуп тӑван;
А вӑл пӑртик пӑрӑнсан —
Тусна та эс пай паран.
Епле сана савас мар!
Пёри тухса ёлкёрмес —
Тепри пырать сан патна;
Килне ҫитсе ӳкеймес —
Тӑта шаккаҫ алӑкна.
Епле сана ырлас мар,
Епле сана савас мар!
Ӑна та эс кӑлӑхах
Ҫӳремелле тумастӑн;
Пӳрте кӳртен ҫавӑтсах,
Кӗрсен «ахаль ямастӑн».
Епле сана ырлас мар!
Эс кӑш чухне ху тусна
Лекес ҫӗртен хӑтаран:
Ҫын-мӗн пырсан сан патна —
«Ҫыврап!», тен те, ӑсатан.
Епле сана савас мар!
Каять вара леш ухмах:
Ҫыврать пуль, тет, чӑн-чӑнах!
А эс ҫыврас вырӑнне
Уклаттаран ху ҫине.
Епле сана ырлас мар!
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Кӑш чух тӑта, алӑкран
Кӗнӗ-кӗмен, ху пантан
«Кӗтменнине» ӑсатан:
Ӑна та эс пултаран!
Епле сана савас мар! [...]
Ку килелле ҫитеспе
Чёриклетет уш кравать.
Тулнӑ та ун ыттинпе:
Укланнӑ ӳг — такӑрлать.
Епле сана савас мар!
Тӑта кӑш чух алкумчех
«Тарлаттаран» эс тусна.
Пӳртри пёлет пётёмпех —
Эс ҫеҫ: пёлмес! тен ӑна.
Епле сана ырлас мар!
Упӑшкуна, вӑрҫасран,
Чарма та эс пултаран,
Ӑмма тесен, вал та сан
Пит аптраман «ют кутран».
Епле сана савас мар!
1908

ҪӖНӖ ҪУЛ
Эй, Ҫӗнӗ ҫул, Ҫӗнӗ ҫул!
Миҫе хутчен кӳртрӗн эс
Ман чӗрене сивӗ чул?
Каллах ҫав чул илӗнмест...
Ан пыр ӗнтӗ, тӑрса юл
Манран, телейсӗр кив ҫул!
Пӗттӗр санпа пур инкек,
Ан лектӗр мана вӑл тек...
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Ҫитет ӗнтӗ тӳсни те,
Ҫитет кӑмӑл йӳҫни те!
Парсам кӑҫал хуть мана
Хӑвӑн пӗтми ырлӑхна!
Ан тив чӗре лӑплантӑр,
Ӑн-пуҫӑм та кӑшт кантӑр.
1909, раштавӑн 1-мӗшӗ
*

*

*

Хӗрарӑмӑн вӑрҫасси
Пӗр наччасрах пулать-мӗн.
Хӗн вӗсемпе пурнасси:
Пит час турти тапать-мӗн.
Пит час вӗсем пӗр-пӗрне
Яра-яра илеҫҫӗ;
Чипер ларас вырӑнне
Пӗрне-пӗрн ҫиеҫҫӗ:
«Пӗрин кӗпи кӗскерех,
Теприн арки йӗперех»...
Шуйттан пӗлет вӗсене!
Этем пӗлмӗ вӗсене.
1909, кӑрлачӑн 16-мӗшё

***

к.н.
Каллах ӗнтӗ пӗр-пӗччен
Тӑрса юлтӑм тӗнчене.
Никам ӗнтӗ, чун йӳҫсен,
Пусараймӗ чӗрене.
Ёнтӗ кама асӑнса
Хӗрес хурам хам ҫине?
Ёнтӗ камшӑн вӑранса
Ҫутта пиллем ирхине?

Ёнтӗ камшӑн Турӑран
Кун-ҫул ыйтам малалла?
Камшӑн ӗнтӗ Пурнӑҫран
Тӗрек ыйтам ик алла?
1909

***
Чӑнах та-мӗн Тӗрлемес
Тӗрӗс калать сан ҫинчен:
Эс ҫук пулсан «каҫ» иртмес[т],
Тем чир ҫиет чӗререн.
Эх, мӑнтарӑн, чун савни!
Пиллӗх сана малалла.
Эп куҫӑмпа юратни
Нихҫан кӗмӗ ман алла!
Эсӗ ӳссе ҫитсессӗн
Санпа тепри савӑнӗ.
Шӑмму, те при илсессӗн,
Ун айӗнче авӑнӗ.
Ман вырӑна вӑл сана
Ярса тытса ыталӗ;
Чечен сӑнна, ӳг-тирна
«Ку ман» тесе тыткалӗ.
1909
*

*

*

Иртет ӗмӗр пӗр-пӗччен
Ёмӗр сакки хӗрринчен;
Пӑхав — ҫӳреҫ, хумханаҫ,
Ахалтатаҫ, паллашаҫ...
Асра та ҫук эс пурри.
Ӑҫта пырса ҫыхланма!..
Ҫапла ҫырнӑ тен Турри? —
Ӑсӑм ҫитмест ӑнланма...
1909 ҫ., раштавӑн 17-мӗшӗ
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** *

к.н.
Эс ҫеҫ мана йӑпатса
Усран ҫак сив тёнчере;
Эс ҫеҫ чуна пусарса
Тытса тӑран ӗмӗре.
Ялан йӑваш куҫупа
Мӗнпур хуйха путаран;
Ҫемҫе, тӳлек сӑнупа
Тӑшмансене мантаран.
Эс пур чухне ҫеҫ мана
Тӗнче чипер курӑнать;
Эс пур чухне ҫеҫ ҫынна
Чӗрем «тӑван» пек сунать.
1909
* *

it

И .Н .
М анӑн Сире мухтама
Пур ӑсӑм та ҫитес ҫук.
Сирӗн ҫинчен «стих» ҫырма
Алӑсем те пӗлес ҫук.
Ытла
Ытла
Ытла
Ытла

Эсир кӑмӑллӑ,
тӗрӗс калатӑр.
Эсир пит ӑнлӑ,
аван чухлатӑр.

Эсир мӗскӗн Саньӑна
Пӗтӗм чунтан хӗрхенни,
Тата айван Еньӑна
«Аван мар-ҫке вӑл» тени, —
М ана Эсир мӗнлине,
Мӗнле ҫынне пӗлтерчӗ.
112

Тур пулӑштӑр — кашнине
Ҫавӑн пек ӑс кӗтӗрччӗ.
Эпё Сире ҫавӑншӑн
Нихҫан, нихҫан манас ҫук.
«Эй, все пройдет!» тенӗшӗн
Сире асран ярас ҫук.
1909

[ПЛЕШЙӐРАНА]
Ӑҫта Сире ҫитесси,
Ӑҫта Сире питлесси!
Пит якатай вӗт Эсир.
Ӑҫта унта «Эпнесир»!..
Вал та вӗтӗ пит пуян —
Эсир тата муллӑрах!
Ан та ҫыхлан Селиван —
Эсир унтан чухӑнрах.
Эх, Плешйӑран, Плешйӑран!
Сана мухтас халӗ ман.
Епле сана мухтас мар,
Епле сана чыслас мар?
Пур вёт мёншён мухтама,
Аслӑлама, чыслама!
Пӗрмай ӗҫкӗ тӑван эс,
Пӗрмай хӑна пухан эс.
Ратланма мар — чётресе
Лараҫ вёт сан хӑнусем.
Кавлеме мар — чёкёрсе
Лараҫ вёт сан тусусем!
Ӑсатнӑ чух хӑнуна
Чуп тума мар, эс ӑна

«Кучченеҫ» те тыттаран;
Аташасран ҫул тупма, —
Хӑвна пушшех ырлама, —
«Фонарьсемпе» ӑсатан!
Турра та эс пит мухтан,
Ҫуртасем те пит лартан.
Непоҫ виҫшер пуслӑх мар,
Пӗрер пуса пӗр ҫурта!
Хӑвӑн та уш юхать тар —
Ҫук вӗт пӗр пус карманта!
Матку та сан вӑл енчен
Санран питех юлас ҫук.
Чиркӳ енчен, мён енчен
Ӑна та эп хурлас ҫук.
Епле хурлан пуль ӑна!
Ҫынсем чунтан икона
Лампадӑсем пиллесен,
Вӑл, турӑсем писесрен,
Ятлать вара ҫав ҫынна:
«Ӑмма шеллен укҫуна?
Мӗскер, «така ҫӑмарти»
Ҫакрӑн-и-мӗн Тур умне?
Епле ӗнтӗ ун ҫути
Ҫутӑлтарать турӑшне!
Ӑҫта!» — тет. Эй, мӗн калан!
Пит чаплӑ вӑл, Плешйӑран.
Турра курман этемме
Вӑл Турӑ та кӑтартать.
Ӑҫта ӑна ҫын ҫитме!
Ҫын тӑваймасть — вӑл тӑвать!
Матки пӗрех Тур умне
Чӗркуҫленсе ларать те,

Тӑват ҫӑрхаллӑ йӗмне
Иӑшт мӑкӑртса хурать те:
«Ҫӗн Турӑ ак ӑҫта ман!
Ак кам Турра курайман,
Пӑхӑр килсе, пӑхӑр!» — тет.
Унта та ун ӑс ҫитет!
Вӑл ҫеҫ-и-ха — Тур кутне
Тур ум патне ҫавӑрса,
«Кадит» тӑвать ун у мне
Хӑй «ладӑнне» кӑларса!
Пыр та пупле эс унпа
Хӑвӑн мӗскӗн ӑсупа!
Тем те туса хурӗ вӑл,
Пупран та пит юлмӗ вӑл!
А кӑмӑлӗ, кӑмӑлӗ,
Пит аслӑ ун кӑмӑлӗ!
Нушта ҫитсен ҫынсене
Ҫав ҫеҫ ҫынна ҫӑлакан;
Тӑлӑхсене, ҫуксене
Ҫав ҫеҫ ҫӑкӑр паракан!
Ун кӑмӑлне ытарса
Пымасть те вёт пӗри те;
Кил хуҫине юратса
Шалт! питӗрнет хапхи те!
Тепле, раҫ-тӑк Ёсмӗлтен
Хутаҫ ҫакса килекен
Пырса тухать ун тӗлне.
Тӗртет-тӗртет хапхине, —
Ҫук, уҫӑлмасть. Кантӑкран
Шаккать хайхи ҫул-пыран...
Унта та ку Плешйӑран
Иртсе каймасть Турӑран,
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Пӗлет вӗт вал чухласах:
Туррӑн укҫи нумайрах!
Ҫапах Турӑ ҫынсене
Анса памасть укҫине...
Епле иртӗ Плешйӑран
Шутсӑр пуян Турӑран!
Вӗт ҫилленет Тур папай
Унтан иртме луҫласан.
Вӑл ҫавӑнпа: «Каях, кай!
Тек ан ш акка кантӑкран.
Ут, Тур парать, пӗтмӗн!» — тет.
Утать вара, шеремет!
Епле ӑна ырлас мар!
Ав мӗн тӗрлӗ ун хастар!
Мӗнле ҫуртра пурнать вӑл,
Мӗнле выльӑх усрать вӑл!
Унӑн ҫурчӗ Сӗвери
Касаматран пиҫӗрех!
Кӗсри тата ун, кӗсри! —
Сыснаран та чӗрӗрех.
Ӑҫта унпа пуплеме!
Ӑҫта ӑна ҫын ҫитме!..
1909

***
Хӑш чух пӗлӗт хушшинчен
Хӗвел мӗнле йӑл пӑхать,
Вӑл кичеме сирнинчен
Этем мӗнле савӑнать,
Шӑп ҫавӑн пек Млаваран
Ху ҫӗршывна таврӑнсан,
Эс ман чуна йӑпатрӑн,
Пӗр вӑхӑта пусартӑн.
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Эс ху пӗлен пурӑнӑҫ
Ман халь мёнле шунине,
Телейсемпе савӑнӑҫ
Ытла сахал курнине.
Хёвел каллах пёлёте
Кёрсе кайса пытанни
Мёнле татать ёмёте,
Шӑп ҫавӑн пек эс кайни
Мана каллах тёнчене
Хӑварчӗ пёр-пёччене.
Ӗлӗкренпех пёлекен
Юлташсенчен пёр-пёччен
Юлап пулас ёнте эп;
Халь хама хам хёрхенеп.
Тӑсап, тӑсап пурнӑҫа —
Телей лекмест сан куҫа!
Хальхи юлташ ушкӑнӗ,
Тен, вӑл та час хӑпӑнӗ.
Вӗсем ӳсеҫ, ҫитӗнеҫ,
Хӑйсем умне питрес теҫ.
А эп ёнте кашни кун
Вӑйсӑрланап, пушанап.
Телее мар, ёнте чун
Асап кётет, пёр асап.
Эп мар ёнте
Чуптӑвасси,
Эп мар ёнте
Тӑмах ӑсран

хёрсене
савасси.
вёсене
ярасси.

Пӗтрӗҫ ёнте халӑмсем,
Ӳкрӗҫ ёнте вӑйӑмсем.
Ёнте вӗри юнӑм та
Ҫурхи шыв пек шавламасть;
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Ёнтӗ харсӑр чунӑм та
Чечек ҫурса сарӑлмасть.
Хӗвел курман сив кунлах
Иртет пулас ҫуркунне;
Куҫӑм курман ҫу урлах
Ҫитет пулас кӗркунне.
Эх, хӗрхенетӗп сана,
Уссӑр ҫамрӑк пурнӑҫӑм!
С ан
ыр кунна
Курмарӗ так ман куҫӑм.
1909
*

*

*

Д-на
Сана чунтан савнӑран,
Сана юлташ тенӗрен
Ан ҫиллен!
Ан ҫиллен!
Сана сӑмах панӑран,
Саншӑн ҫӗрле йӗнӗрен
Ан ҫиллен!
Эп юрӑхсӑр пулнӑран,
Сан кӑмӑлна килментен
Ху та пит час эс манран
Пӑрӑннӑран, писнӗрен
Ан ҫиллен!
Эп те сана хӑварсан,
Эс те манран сивёнсен, —
Каллах сана манмантан,
Сана аса илнёрен —
Ан ҫиллен!
1909
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Ёмёр сана манас ҫук,
Нихҫан асран ярас ҫук.
Шутсӑр чаплӑ ҫын вӗт эс,
Латсӑр аван ҫын вӗт эс!
Епле манан пуль сана!
Сан пахчуна пӗринче
Кӗрсе кайсан, эс мана
Ҫӳллӗ йывӑҫ айӗнче
Ай-ай лайӑх ӑс патӑн!
Халь та манман-ха ҫавна:
Так ураран шаккарӑн —
Чут ӳкеттӗм сан умна!
Тепӗр тӗрлӗ тутар та
Вӑл та ӗнтӗ хаяр та! —
Ҫапах начар лашине
Пит ҫав тери «савмас» пуль!
Пӑх тухрӗ ман ун чухне...
Кули сана манан пуль!
Нихҫан асран ярас ҫук,
Виличчен те манас ҫук.
Кули манӑп эп сана!
Халь те хамӑн хӑлхана,
Талман-ши-ха ку тесе,
Пӳрне вӗҫпе лектерсе,
Кӑшт хускатса пӑратӑп,
Атту ҫынтан ыйтатӑп...
Ӑҫтан манас ман сана —
Эс ӑс панӑ вёт мана!
Халь те ман пит ҫӑмарти
Вут тухнӑ пек хӗмленет.

Астусанах — куҫ ҫути
(Начар лекмен пуль!) пӗтет.
Ӑҫтан манан пуль сана —
Вӗрентнӗ вёт эс мана!
Сана аснап пӗрмаях.
Эс пынине курсанах
Пӗтӗм класри ачасем
Ш ӑп ларатчӗҫ чӗтресе;
Ёненмӗн вӗт — шӑнасем
Перӗнеччӗҫ кӗтессе!
Эрешмен те шӑнине
Паман пуль «страх» ҫав тери
Сана курсан — хӑй айне
Яраччӗ-и, тен, тепри.
Эп ҫакна та манас ҫук,
Нихҫан асран ярас ҫук:
Ай-яй лайӑх пӗринче,
Ӳкрӗн эсӗ пӑр ҫине!
Калпак выртать пӗр енче,
Туйу кусать леш енне.
Таҫтан-чиртен ача-пчи
Пырса тухнӑ ... хуть пӗри
Сана ун чух хӗрхенчи?
Чупса пырса ҫӗклери?
Ну, лайӑхчӗ ун чухне
Пӑхса тӑма сан ҫине!
Выртан вит ҫав мӑшлатса,
Сухаллуна тӑратса!
Ахӑрах, сан ун чухне
Унта тӑнӑ ҫынсене
Шуйттан патне яма та
Пуҫра шухӑш пурччӗ пуль.

Анчах ҫук ним тума та!
Ну, пит намӑс пулчӗ пуль.
Хӑранӑччӗ эпир те!
Ёнтё килсе кёрет те —
П ӗр-ик кукӑль тыттарать!
Тесе кашни хуйхӑрать.
Ҫапах пӗртте тивмерӗн, —
Лӑпкӑ ларса ирттертӗн.
Шӗвӗр пӳрни ҫеҫ пӗрмай
Лапка сӑмсу шӑтӑкне
Чакаласа чут сакай
Тӑваймарӗ вӗсене!
Ыратнӑ пуль ҫав санӑн:
Пит йывӑррӑн сывлаттӑн.
Тен, пӑр ҫине ӳкниех,
Лекес ҫупка катерчӗ,
Хӑвна шӑн пӑр «савниех»
Ыратнине пӗлтерчӗ!
Епле сана манан пуль,
Епле асран яран пуль!
Сысна яшки пӗҫерме
Укҫа пӗртик пухасшӑн,
Пирӗн ӑша шӗветме
Ҫӗрӗк хӑяр тупасшӑн
Лайӑх педагогсене
Иле-иле килеттӗн:
Ватӑ тиечуксене
Эрех ӗҫме чӗнеттӗн.
Калӳсӗпе илявар,
Плешивыйпа свиновар,
«Хӗвелӗ» те, кучӑр та
«Туретский» та пур унта!
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Вӗрентӗмӗр хамӑр та!
Хаярлас ҫук, хурлас ҫук!
Тухаҫ ҫирӗм саккӑр та,
Ӑсне пӗр пус парас ҫук!
Юрать, кайран хӑйсене
Кӗнекесем вуласа,
Куркаласа ҫынсене
Пӗртик кайрӗҫ уҫӑлса.
Ӑҫтан манан пуль сана!
Учительсем — золотой!
Ӑҫтан манан яшкана,
Ухмах, первый сорт помой!
Тем пек выҫӑ сысна та
Ҫиес ҫук вӑл яшкана!
Эпир ҫинӗ ӑна та —
Ӑҫтан манан пуль сана!
Ухмах, миҫе пичке квас
Эпир унта кӳпнӗ пуль!
Эп мар тӑк — кам аснас!
Нумайӑшӗ вилнё пуль!
А сторожсем, сторожсем!
Вӗсем пекки тупас ҫук.
Чӗтреччӗҫ вит школьниксем.
Ӑҫта, ухмах! Хурлас ҫук!
Нихҫан ӑна манас ҫук,
Нихҫан асран ярас ҫук!
Мёнле ёнтё ырлас мар
Сан пек чаплӑ, ыр ҫынна?
Мёнле ёнтё аснас мар
Хам виличчен ман сана?
Халь те манӑн ҫурӑмра
Туя йёрри каяйман.

Ун пек пулсан та вара
Аснас мар-и сана ман?
Эс вилсессён, тупата,
Пӗр тенкӗлӗх ҫурта та
Кайса лартма шалккӑ мар.
Епле саншӑн лартас мар?
1909

***
Ах тур, епле пӑрахса
Тухса каям ҫак пӳртрен;
Ах тур, епле ытарса
Каям-ши ҫак хёрсенчен?
Ытла та пит йывӑр-ҫке
Пӗччен пулса тӑрасси,
Ытла та пит кансӗр-ҫке
Такка пӗччен ҫыврасси!
Йёри-тавра юлташ чух
Сив урай та ӑшӑ-ҫке,
Ху ҫеҫ пӗччен выртнӑ чух
Хур тӳшек те хытӑ-ҫке.
Эх, иртрё пуль телейём,
Сивёнчё пуль чун савни!
Ӗнтӗ пачах ҫӗтертӗм,
Пӗтрӗ пётём ыр курни.
Тепле пёлёт хушшинчен
Пёр ҫут ҫӑлтӑр курӑнчӗ,
Вал та куҫа хупиччен
Ярр! турӗ те пӑч ҫӗтрӗ.
Миҫе хут ман ӗмӗрте
Ҫам пек ҫӑлтӑр ҫухалчӗ,
Миҫе хутчен ӗмӗте
Ҫитес ҫӗртен татайчӗ!
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Ӑмма мана Тур папай
Пит телейсӗр тунӑ-ши?
Ӑмма мана лекес пай
Мана лекми пулнӑ-ши?[...]
М ӗн-ма манран куҫ умри
Ҫырла тарса каять-ши?
1910, раштавӑн 4-мӗшӗ

КӖЛӖ
Хӗрхен мана, Тур папай!
Усал ӗҫрен, эрехрен,
Вӑрҫас тёлтен чарса кай;
Ҫӑл чунӑма пӗтесрен.
Вӑй кӳрт мана, Тур папай,
Илтсем мёскён кёллёме!
Шуйттан ҫынни пек пёрмай
Ан пӑхӑнам ӳтӗме.
Эрех ӗҫес вырӑнне
Ҫӑкӑр парам ҫуксене;
Ирсӗрленме чарӑнса
Ҫутӑлтарам хам ӑса.
Эй Турӑҫӑм, хӗрхенсем,
Ҫак ӗмӗте ҫитерсем.
Эпё паян калани
Ыран сая ан пултӑр.
Каллах тамӑк Сатани
Мана ҫӗнсе ан култӑр.
1911, утӑн 12-мёшӗ
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ЧӲРЕЧЕ
(А. Пушкин майлӑ)
Маншӑн тӗнче пушанчӗ,
Савӑнӑҫ та пытанчӗ.
Мана халӗ пурте пӗр,
Манӑн пурнӑҫ «йӗр те йӗр».
Маншӑн ҫил те ахалех
Сӗм вӑрмана чуп тӑвать.
Тем пек ырӑ чечекех
М ана ним мар туйӑнать.
Маншӑн пулсан, кӑлӑхах
Хӗвел анӑҫ час сӳнмест.
Ирпе шыв та ҫап-ҫутах, —
Мана вал та ним тивмест.
Мана хӗвел анни те,
Кӗрен пӗлӗт сӳнни те,
Уйӑх ыррӑн пӑхни те —
Ытла ним мар пек пурте!
Ёнер эпё каҫ пулсан
(Ун чух уйӑх пӑхатчӗ,
Пӗччен тетрем шӑватчӗ?),
Курап — пёр хёр кантӑкран
Пӑхса ларать тайӑнса;
Ун кӑкӑрӗ хӑраса
Пёр илтӗнми сывлатчӗ.
Куҫӗсемпе вӑл таҫта
Аяккалла пӑхатчӗ.
Такам ӑна «эп кунта!»
Тенӗ пек сас илтӗнчӗ.
Илемлӗ хӗр аллипе
Чӳрече кӑлт уҫӑлчӗ.
Уйӑх, пӗлӗт тӗллипе,
Хӑй ҫутине пытарчӗ.
Манӑн чӗрем хуҫӑлчӗ.
«Ак ӑҫта ыр курмалли!
Кунта-мӗн вӑл телейли!» —
Терӗм... Хӑҫан хӗр алли
Кантӑк уҫӗ ман валли?
(1906-1914)
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ЮЛТАШСЕНЕ
(А. Пушкин майлӑ)
Эсир пӗрмай кулатӑр,
Хавасланса ларатӑр.
Эп ҫеҫ сирӗн хушӑрта
Кулянатӑп пӗр кунта.
Хӑвӑр ҫамрӑк ӗҫкӗре,
Ӑн-пуҫ пӗтес пур ҫӗре,
Эсир мана ан чӗнӗр,
Сӗтел кутне ан сӗтрӗр.
Пӗркунтарах эпё те
Ӗҫкӗ ӗҫме пӗлтӗм те...
Пӗрле черкке тытаттӑм,
Ӗҫке ҫырса мухтаттӑм,
Анчах шалккӑ, ҫав вӑхӑт
Иртсе кайрӗ пит хӑвӑрт.
Эй, ратланнӑ вӑхӑтӑм!
Эпё сана час мантӑм...
Мана хуйхӑ час ҫитрӗ:
Ҫунаттипе час витрӗ...
Эсир мана ан чӗнӗр,
«Ме, тыт черкке!» — ан тейӗр.
Эпӗ пӗччен хуйхӑрам,
Сирн ӗҫкӗре ан пӑсам.
Сирӗн валли ыр ҫӗрте
Ырӑ кун та нумай-ха.
Ҫамрӑк, чипер хӗрсем те
Сирн ҫинелле пӑхаҫ-ха.
Юрлӑр, ӗҫӗр, юлташсем!
Иртчӗр каҫхи сехетсем!..
Эсир ыррӑн ларатӑр,
Хавасланса кулатӑр...
Манӑн куҫҫуль тумланать, —
Тута ҫапах йӑл кулать.
(1906-1914)
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* **

Манни, ача?
Хӗлле. Мунча.
Кӑмакара вут ҫунать.
Шалтан тӗтӗм йӑванать.
Эпир тулта, алкумче.
Аллусем сан ман ҫинче.
Ху ман ҫине кармашан.
Куҫран пӑхан, кулкалан.
Ёмёр манмӑп вӑл куҫа —
Пӗтерчӗ вӑл ӑн-пуҫа!
Сана, пӗчик ача пек,
Алӑ ҫине хутӑм та
Ҫавра ҫил пек сана тек
Ҫавратӑп пӗр вырӑнта.
Мӗн чул сана пит-куҫран
Чуптурӑм пуль ун чухне!
А эс кулан, ратланан,
Пӑхатӑнах ман ҫине!
1914, раштавӑн 6-мӗше
* * *

Ёлӗк мана та чунтан юрататтӑн,
Пӗр шикленмесӗр пӑхаттӑн куҫран.
Ху ман ҫумма кӗнчелепе лараттӑн.
Ним пытармастӑн манран.
Ним ютшӑнмастӑн, тармастӑн манран.
1914
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Ҫилленсе мар, вӑрҫса мар;
Витлесе мар, кулса мар;
Ху пит сысна чунлӑран,
Ҫынна мӑшкӑл тунӑран
Санӑн сӑнна ӳкереп,
Хам чӗреме ҫемҫетеп.
Мӗнле сӑрпа, мӗн ҫине
Ӳкерем-ши, ...
Санӑн сӑнна, сан чунна,
Сан кӑмӑлна, сан ӑсна?
Ҫӑпатунтан пуҫлам-ши?
Пуҫ тӳпинчен пуҫлам-ши?
Кӗске ӑсна ырлам-ши?
Чул чӗрӳна мухтам-ши?
Пуҫлам малтан сӑнунтан,
Хӗлӗх ҫӳҫлӗ пуҫунтан.
Ансӑр ҫамка, шӗвӗр пит;
Лутра сӑмса, хӗсӗк куҫ;
Ҫӳхе тута пӗр ҫур шит, —
Чисти шӗвӗр йытӑ пуҫ.
Янах кӗске, мӑй ҫинҫе, —
Чисти катӑк кӗреҫе!
Пӳрнӳ, сенӗк юппи пек,
Хутланмасӑр хыт тӑрать.
Ӳте, хӑйра чулӗ пек,
Кӑтӑр-катӑр хыртарать.[...]
Вуник эрне пӑрахман
Сӑран кӗпӳ ҫӳрет сан.[...]
Урӑх мӗн пур? Ҫук те тек!
Пӗвӳ пур-ҫке кашта пек.
Ӗнтӗ пуҫлам ӑсунтан,
Кӑмӑлунтан, ӗҫӳнтан.[...]
Пар-ха сана вулама —
Панамар пек панклатан;
Хушас сана юрлама —
Ҫурӑк чан пек мӑйлатан.
Чӗнен сана ӗҫлеме —
Пӗрер сехет ирттерен;

Унтан яран чӗнтерме —
Тепӗр сехет сиктерен.
Ӑмма килмест? — Вӑхӑт ҫук;
Мӗскер тӑвать? — Килте ҫук.
Килсессӗн те — аран ҫеҫ,
Вӑл та пулин йӑла ҫеҫ!
Камӑн ҫемйи пӳрт тулли,
Унта каян ҫывӑрма.
Сан пур ӗҫпе каймалли —
Вӑхӑт ҫук сан кӑшт ларма.
Чӗнен урай ҫутарма —
Таран таҫта выляма.
«Ӑмма килмен?» — «Чӗнтермен».[.
Ак мӗнле эс ӗҫ енчен.
1915, акан 28—29-мӗшӗсем

ХУСАХ
(И.Никитинран)
Кам пур сан пек телейсӗр?
Кам пур сан пек ылханли?
Ҫӳрен шута кӗмесӗр,
Ялан пулан «усалли»!
Яла тухан, юмахлан —
«Матка патне чупать», — теҫ.
Килте ларан, йӑпанан —
«Килти патне пырать», — теҫ.
Кирек ӑҫтах эс ютти,
Кирек ӑҫтах ытлашки!
Ялта эсӗ — уй йытти,
Шутра эсӗ — юлашки!
Йытта курсан пур путек,
Макра-макра тарнӑ пек,
Санран тараҫ, ютшӑнаҫ,
Алка питреҫ, хупӑнаҫ.

Вӑрӑ килсен, таврашне
Аяккалла тартнӑ пек,
Эс пырсассӑн, сан ҫине
Ш анман куҫпа пӑхаҫ тек.
Хуть тем пултӑр — ыттине
Этем чармасть, ятламасть.
Хуть хӗрттёр вӑл ун хӗрне —
Пӗр сӑмах та шарламасть.
Авланнӑ вӑл, маткаллӑ!
Маткаллӑ тӑк — уш паллӑ:
Юрать кулма, ташлама,
Ыталама, чуптума!
Сан ҫук матку — юрамасть.
Эс ан ташла, эс ан кул!
Чул пул эсӗ, ӳт ан пул!
Сан ҫук мӑшӑр — юрамасть!
Ҫынна ӳтпе шӑмӑран,
Сана тунӑ сив чултан!
Ҫыннӑн алли хускалтӑр,
Эс тыт алла, ан хускат;
Ҫыннӑн юнӗ вылянтӑр,
Эс шӑнт юнна, ан вылят:
Сан ҫук мӑшӑр — юрамасть!
Ҫыннӑн чӗлхи шӳт тутӑр,
Эс чар ӑна, ан шӳт ту;
Ҫыннӑн тути чуп тутӑр,
Эс ҫырт ӑна, ан чуп ту:
Сан ҫук мӑшӑр — юрамасть!
Эх пурӑнӑҫ, пурӑнӑҫ!
Тӑвайкки те сулӑнӑҫ!
Ҫӳрен ҫапах тӗршӗнсе,
Темле ҫӗртен тем кӗтсе...
1915, авӑнӑн 29-мӗшӗ
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Савнӑ тусӑм! Эсӗ халь
Питӗ канлӗ ҫывран пуль:
Супнӑ майӑн эсӗ халь
Пӗтӗм хуйха манан пуль.

Эп ҫук, ача, ҫук-халӗ,
Эпё халь те выртайман.
Ыйӑхӑм та ҫук халӗ —
Кӑнтӑрла та ҫыврайман.
Тӑрасса хам сирӗнпех,
Тӑваттӑра тӑнӑччӗ.
Чее сиртен иртерех
Ёҫсе..............................
1916, ҫӑвӑн 4-мӗшӗ

ЮРӐ
Пырса кӗтӗм ҫуркунне
Ҫамрӑк ҫӗмӗрт вӑрманне:
Пурте чечек ҫураҫҫӗ,
Икӗ ҫӗмӗрт хӑраҫҫӗ.
Мӗншӗн вӗсем ҫурӑлман,
Мӗншӗн вӗсем хӑраҫҫӗ?
Ватӑ ҫӗмӗрт уссӑртан
Икӗ ҫамрӑк хӑраҫҫӗ.
Пырса кӗтӗм ҫуркунне
Ҫамрӑк улма пахчине, —
Пурте чечек сараҫҫӗ,
Ик улмуҫҫи хӑраҫҫӗ.
Мӗншӗн вӗсем ҫурӑлман,
Мӗншӗн вӗсем хӑраҫҫӗ?
Тымар тӑпри хытӑран
Икӗ ҫамрӑк хӑраҫҫӗ.

Пырса кӗтӗм ҫуркунне
Чие ҫырли пахчине:
Пурте чечек ҫураҫҫӗ,
Икӗ чие хӑраҫҫӗ.
Мӗншӗн вӗсем ҫурӑлман,
Мӗншӗн вӗсем хӑраҫҫӗ?
Айра тӑпра шывсӑртан
Икӗ ҫамрӑк хӑраҫҫӗ.
Пырса кӗтӗм ҫуркунне
Ялти ҫамрӑк ушкӑнне:
Пурте йӑл-йӑл кулаҫҫӗ,
Икӗ ҫамрӑк макраҫҫӗ.
М ӗншӗн вӗсем кулайман,
Мӗншӗн вӗсем макраҫҫӗ?
Килти ватӑ ӑссӑртан
Икӗ ҫамрӑк макраҫҫӗ!
1916, ҫӑвӑн 12—13-мӗшӗсем

***
Эпё сана ку таран
Ангел тесе шутларӑм.
Ангел мар-мӗн эс, шуйттан!
Халь тин ёнтё чухларӑм.
Сан пиркиех аттерен
Сан пиркиех.....................
1917 ҫ. кӑрлачӑн 22-мӗшӗ

«АН ВЫЛЯ»
А-сана
Ир. Иксехет. Чан ҫапать.
Эпё тӑтӑм. Вӑл выртать...
Чӑтаймарӑм! Юратса
Пётём чунтан чуптуса

Илтӗм ӑна. «Ан выля», —
Терӗ мана вӑл ҫемҫен.
Эй, мӑнтарӑн, «Ан выля»!
Ун пек сасса эп илтмен.
Этем чунне саракан
Кайӑк юрри, мусӑк та,
Шӑнкӑртатса юхакан
Шыв сасси те пур унта!
Вӑл темрен те хаклӑрах;
Манма хал ҫук вӑл сасса!
Эх, «ан выля» — ик сӑмах
Пӗрмай тӑрать янраса.
Чарна пӗлми чан ҫапать,
Таҫта ҫитех сас парать, —
Вӑл каланӑ ик сӑмах
Янрать тата хытӑрах!
Урам тулли ҫын сӗрлет,
Ҫурхи шыв пек ҫӗмӗрлет,
Вӑл каланӑ ик сӑмах
Шавлать тата хытӑрах!
Илтеле-ха: йӗр-тавра
Купӑс ҫурлать урамра, —
Вӑл каланӑ ик сӑмах
Вылять тата хытӑрах!
Авӑ ҫамрӑк хӗр ипраҫ
Пӗтӗм яла ян яраҫ, —
Вӑл каланӑ ик сӑмах
Юрлать тата хытӑрах!
ГТӑх-ха: хӗвел ҫутатать,
Пӗтӗм чуна ӑшӑтать, —
Ҫук, ҫав ылтӑн ик сӑмах
Ӑшши тата ытларах!
1917, акан 5-мӗшӗ
*

*

*

Киккирикки cap автан
Урам тӑрӑх ҫӳрет-ҫке,
Килтен киле кӗрет-ҫке!

Ай-хай ача Эемлайн
Уес тӑрӑх ҫӳрет-ҫке,
Шкултан шкула кӗрет-ҫке!
Киккирикки cap автан
Ҫунаттине сарать-ҫке,
Сар чӑхсене савать-ҫке!
Ай-хай ача Эемлайн
Эрех-сӑра ярать-ҫке,
Хӗрарӑма «тытать»-ҫке!
Киккирикки cap автан
Хуҫине те пӑхмасть-ҫке,
Вӑтанма та пӗлмест-ҫке!
Ай-хай ача Эемлайн!
Юлташне те пӑхмасть-ҫке,
Намӑсне те пӗлмест-ҫке!
Киккирикки cap автан!
Ҫук-ши саншӑн ал туйи —
Хапха тӗлне кӑтартма?!
Ай-хай ача Эемлайн!
Ҫук-ши саншӑн пӗр сутйи
Чул ҫурт ӑшне ӑсатма?!
1926 ҫ., нарӑсӑн 20-мӗшӗ

ПУЛАС ЯЛ
(Вырӑсларан)
Ҫӗнӗленчӗ хальхи ял,
Ылхан йӗрки асра ҫук;
Ватти-вётти «станавай»
Тенинчен тек хӑрас ҫук.
Ёлӗк латсӑр уретник
Яла пырса тухсассӑн, —
Хуть ӗҫ кунӗ, хуть праҫник
Салхуланса каятчӗ;
Вӑл эсреле курсассӑн,
Пӗтӗм вӗт-шак улатчӗ.
Пӑрусем те, старшина
Килсе кӗрсен, картана
Тара-тара кӗретчӗҫ,
Сехри хӑпса — чӗтретчӗҫ.
Нихҫан килсе пулман пек,
Иртсе кайрӗ ҫав инкек.
Нумай пуслӑ уйсенче
Анасем чат тырӑра;
Ҫурхи ҫутӑ кунсенче
Ыррӑн сывлать сив тӑпра.
Улӑх тӑрӑх саланса,
Выльӑх ҫӳрет якалса.
Ыраш кулса, юрласа
Ларать пуҫне тултарса.
Хирте — юрӑ шӑранать;
Ӑш-чик лӑпкӑ, лӑшт каять.
Кӗркуннепе тыр-пулли
Кӗрсе ларать ял тулли.
Хӗрлӗ Ҫара илсессӗн,
Амӑшӗ халь ачишӗн

Йӳҫ куҫҫулӗ юхтармасть;
Е, юлсарах килсессӗн,
Эрех ӗҫмен мӑшришӗн
Хӗнӗ тесе кулянмасть.
Килте мӗнпур ача-пчи
Тутӑ ҫӳрет, сиккелет;
Ҫирӗп, хитре хӗр ачи
Сар чечек пек ҫитӗнет.
Курпун тухнӑ, чуть ҫӳрен
Аслашшӗ те ерипен,
Ҫӗн пурнӑҫа ырласа,
Ларать юрӑ юрласа.
Хӗлле улах ларнине
Каш ни намӑс пек шутлать.
Пӳртре «чӗпкуҫ» вырӑнне
Электрицӑ ялкӑшать.
Ҫамрӑккисем каҫпала
Вуламалли ҫурталла
Туха-туха утаҫҫӗ,
Кӗнекесем вулаҫҫӗ,
Картинкӑсем пӑхаҫҫӗ.
Кӗнекесем вӗсене
Ёҫ халӑхӗн пурнӑҫне
Ҫӑп-ҫӑмӑл ҫулпа яма,
Ҫутӑ, телейлӗ тума
Ӑн илтерсе пыраҫҫӗ.
1926, ҫӗртмен 10-мёшӗ
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ХӖРЛӖ ҪУ УЙӐХӖ
(Вырӑсларан)
Килех, кил, ҫу уйӑхӗ,
Килсе ҫитех хӑвӑртрах!
Ҫук халь пусмӑр хуйӑхӗ,
Тӗрме алӑк те уҫах...
Куҫса кайнӑ тӳпи те...
Ҫук пӗр сӑнчӑр унки те...
Ҫапах, савас вырӑнне,
Кураймаҫ-ха пӗр-пӗрне.
Килех, кил!
Тӑчӗ ӗнтӗ ӗҫ ҫынни, —
Пур тӗнчери ӗҫ ҫынни, —
Ҫутӑ пурнӑҫ тӑвасшӑн,
Ӗҫне ҫӑмӑллатасшӑн...
Килех, кил!
Хӗрлӗ ялав хӳттипе
Пур халӑха тӗнчипе
Пӗр ҫемьене хутшӑнтар,
Юратуллӑ пурнӑҫ пар!
Килех, кил, ҫу уйӑхӗ,
Хӗрлӗ, ҫут ҫу уйӑхӗ!
1926, уттӑн 2-мӗшӗ
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ЮМАХСЕМПЕ ПОЭМӐСЕМ

ЧӐВАШПА ТУТАР
Пӗр чӑвашпа пӗр тутар
Юланутпа, юнашар
Улӑх тӑрӑх пыраҫ тет,
Каш ни хӑйне ырлаҫ тет.
Хӗвел анать, каҫ пулать,
Чӑваш лаши чут утать.
Кусем чисти сӳсленеҫ:
— Атя ӗнтӗ канар, — теҫ.
Лашисене хайхисем
Ҫаран ҫине яраҫ те
Канма выртаҫ-мӗн хӑйсем.
Чӑваш выртать, сикмест те.
Тутар хушать-мӗн кӑна:
— Пӑхсам, тусӑм, лашуна! —
Чӑваш тусӗ тутара:
— Ман мӗн пӑхас? Ман хура!
М анне вӑрӑ тытас ҫук —
М ӗншӗн тесен курас ҫук.
Сан лашу ав палӑрать,
Таҫтан шурӑ курӑнать.
Вӑрӑ пекки-мӗн кштсен,
Тытсан санне тытӗҫ, — тет.
Тутар пуҫне хыҫрӗ тет:
— Чее, шельмӑ, — терӗ тет.
Тутар ҫапах чӑвашах
Лаша пӑхма ярасшӑн.
Ҫавӑнпа та наччасрах
Ак мӗн тесе калать-мӗн:
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— Атя, эппин, улштарар!
Ху лашуна мана пар —
Шур лашуна хӑвна ил!
— Юрать, юрать, Исмахил! —
Тесе выртать ман чӑваш.
(Ун пек ҫӗрте вӑл йӑваш.)
А хӑй каллах хускалмасть,
Хускалма та уйламасть.
Тутар татах: — Мӗншӗн эс
Пӗрмай ҫывран, чӑваш? — тет.
Чӑваш выртать, пит сикмест:
— Манӑн шурӑ — курӑнать, —
тет.
Пӑхаҫ кӑсем ирхине —
Тутар лаши урине
Тӑсса выртнӑ... кӑннӑта!
Хайхи тутар тӑнӑ та:
— Лартрӑн мана, Тарас, — тет.
Чӑваш хӑйнех йӗкӗлтет:
— Ху патӑн вӗт, пичей, — тет,
Каҫса кайса лӗхлетет.
Мӗскӗн куштан тутарӑн
Ҫуран утас килмест-мӗн.
Ху та тутар пулсассӑн,
Ҫуран утасах темӗн.
— Ача, атя пӗр кана
Пусар шурӑ лашана! —
Тет-мӗн хайхи юлташне.

— Хуть тирӗпе каяр, — тет.
Чӑваш: — Мӗнле апла? — тет.
— Пуссан курӑн мёнлине!
Шур лашана пусаҫ те
Туххӑм тирне сӗвеҫ-мӗн.
Пёр ҫул ҫине тухаҫ те
Лаша ӳтне утаҫ-мӗн*.
Чӑваш: — Ну, мӗн? Кала? —
тет.
Тутар: — Ак мӗн тӑвар, — тет,
— Эпир пӗри ларӑпӑр —
Тепри туртса пырӑпӑр.
Кам нумайрах юрлё, — тет, —
Ҫав нумайрах ларё, — тет.
Чӑваш: Юрё, юрё, — тет, —
Эс ларатна малтан? — тет.
Тутар ларать, ку сётрет:
— Янӑрт ёнтё, пичей! — тет.
Тутар пуҫне сулласа,
Аллисемпе хлаҫланса,
Кӑркка пек хӑпартланса
Ячӗ тет-мӗн юрласа.
Чӑваш сӗтрет, ку ӗрлет...
Хайхин юрри пӗтрӗ тет.
— Ну, тутар туе, ан ёнтё,
Мана туртса пӑх ёнтё.
Хайхи тутар анать те —
Чӑваш юрра ярать тет.
Ку тутар пек сӑвӑллӑ
Сӑмахсемпе юрламан,
Чӑваш юрри, вӑл паллӑ,
Илтес килмест хӑш чух ман.
Пёр пуҫласан чӑваш тек:
«Олёро» та «олё» тет.
Ку чӑваш та ҫавӑн пек
Олёрона хыт илет!
Тутар: — Пӗтри, тусӑм? — тет.
Ак ку: — Ҫук-ха! Пуҫламан —
Ывӑтаҫ-мӗн.

Тин пуҫлап-ха, пичей, — тет.
Чӑваш каллах ёрлет ман!
Мёскён тутар чёлхине
Йыт чёлхи пек тӑснӑ та
Аран туртать юлташне...
Чӑваш ёрлет-ха тата!
Тутар каллах: — Пётет-и?
Вӑйӑм пӗтрӗ, тусӑм, — тет.
Ӑҫта чӑваш чарнасси:
— Ҫурри пулман-халӗ, — тет.
Чӑваш ҫапла ӗрлесех
Пӗр пӳрт патне ҫитрӗҫ тет.
Тутар кӑна сӗтӗрсех
Алӑк урлӑ кӗртрӗ тет.
Хай «Олёро» тин чарнать.
Пӳртре никам курӑнмасть.
Хӗвел анать, каҫ пулать.
Пӳртӗн хуҫи таврӑнмасть.
Супнӑ майпе тутарӗ
Кӗрӗп! кайса ӳкрӗ тет:
— Ай-яй! Ёнсе тымарӗ
Талса ӳкет! — терӗ тет.
Шӑршлать чӑваш — тӗпелтен
Тем тутлӑ шӑрш килет-мӗн:
«Эккей, Турӑ пиллесен,
Апат хӑйех тупнать-мӗн.
Илет чӑваш питлӗхе —
Ҫатма тулли хур ларать.
Ак мыскара, ак тӗнче!
Ак тин телей тур парать.
Чим-ха, чӗнем тутара;
Ирччен, мӑйӗ шыҫиччен
Ҫисе юлтӑр хуть хура.
Вилсе кайӗ, пӗлеймӗн!»
Хур пуррине пӗлсессӗн,
Тутар йӑшт! ҫеҫ тӑчӗ тет.
Ун пит ҫиес килнӗ-мӗн.
Тӗпелелле пычӗ тет...
Чӑваш хура илет те:
— Атя, ҫиер, пичей, — тет.
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Тутар кулса илет те:
— Чим-ха, тусӑм, ҫийӗн, — тет.
— Иксӗмӗртен, — илтеле! —
Хура ак кам ҫимелле:
Кам каҫхине лайӑхрах
Тёлёк курать — ҫав ҫиет.
Атя ҫыврар хӑвӑртрах:
М анӑн ыйӑх килет, — тет.
Выртаҫ. Чӑваш ҫывӑрмасть, —
Унӑн куҫӗ хупӑнмасть.
Тутар хӗртет ыйӑха!
Хӗртӗн унта, пыр — турт-ха.
Чылай тӑрсан, ҫак пӳрте
Хуҫи пырса кӗчӗ тет:
«Чим-ха, унта, тӗпелте
Хур пур, ҫием», — терӗ тет.
Курать чӑваш — ӗҫ пӑслать,
Кӑмакаран хур шӑвать.
«Чим-ха, халех хур парап!»
Хайхи, чулпа тыт та ҫап!
Хӑранипе пӳртӗнчен
Хайхи хуҫа тух та шу!
Ӑҫта унта хур ҫинчен, —
Вӗҫет. Ҫитмӗ сан лашу!
Ку пит вӑйлӑ ҫапнӑран
Вӑранать леш ыйхӑран.
— Мӗскер пулчӗ, чӑваш тус!
Хӑлха илтмест — хуть те пус?
Тем янӑрса кайрӗ те —
Хӑлха илтми пулчӗ те.
— Аҫа ҫапрӗ-ха, тусӑм!
Хам та пит хӑрарӑм.
Ну ничего, иртӗ-ха,
Пире кил се тивмё-ха.
Ҫывӑр, ҫывӑр — тёлёк кур —
Атту тарё темён хур! —
Тутар ҫыврать — выртать те.
Чӑваш сиксе анать те
Ҫиет ярать хай хура —
Ним те юлмасть тутара!..
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Чӑваш выртать вырн ҫине.
Выҫӑ тутар ирхине
Яшт! ҫеҫ сиксе тӑрать-мӗн.
— Тӑр-ха, тусӑм, тӑр-ха, — тет.
Чӑваш: — Пушар пулчи-мӗн?
Мӗскер пулчӗ сана? — тет.
— Лайӑх тӗлӗк куртӑм-ха!
Шур лашапа эпё тек
(Мӗн тӑвас тен выльӑха?)
Пӗлӗт ҫине улхап пек.
Турӑпа та калаҫрӑм,
Ангел па та юрларӑм.
Кун пек тӗлӗк ҫук та пуль, —
Хура мана паран пуль! —
Вӑл тёлёкне малтанах
Шухӑшласа хунӑ-мӗн.
Хӑй ӑсӗпе чӑн-чӑнах
Хам ҫеҫ ҫиеп тенӗ-мӗн!
— Эй, Исмахил! Эпӗ эс
Улӑхнине сисрӗм те
Ёнтӗ тутар тек килмест,
Турӑ ямӗ, терӗм те
Ҫи яр хура ҫараллах.
Пӑхап кайран — эс кунтах! —
Хайхи тутар ним чӗнмест —
Тепле тирне сӗвеймест.
— Апла пулсан, мӗн тӑвас?
Пӗр ҫупмалла выляр хуть.
Тем чир, манӑн ӗҫ ӑнмасть, —
Ҫапнӑ ҫӗрте ӑнми хуть. —
Чӑваш: — Юрать, юрать, — тет:
Хӑшӗ мӗн чул ҫупать? — тет.
— Камӑн типӗ мӗн чул пур —
Ҫавӑн чухлӗ ҫупмалла!
— Типпи пирӗн кашнин пур,
Хӑшӗ малтан ҫупмалла? —
Тутар: Эпӗ ҫупам, — тет.
Чӑваш: — Пуҫла эппин, — тет,
Хайхи тутар ратланса
Хӑй типпине шутласа

Лайӑх вуннӑ ҫапрӗ тет.
— Ӗнтӗ пулчӗ! — терӗ тет.
— Ӗнтӗ эс лар, Исмахил!
Ёнтё манран ҫупкӑ ил.
Тутар ларать, ку пуҫлать.
Чӑваш типне асӑнать —
Тӑват кукӑль тыттарать.
Унтан темме кӑшт чарнать.
Тутар: — Пӗтри-мӗн сан? — тет.
Чӑваш: — Ха, пуҫламан, — тет.
Унтан пуҫлать тутара
«Среда», «пятница» теме,

Ик айккинчен лектерме, —
Хайхи тутар минутра
Утмӑл ҫупкӑ тупать тет, —
Сывлама та чарнать тет.
Аран чарнать хай чӑваш.
Чӑваш пӑхма пит йӑваш —
А вӑл енне кайсассӑн,
Ан тив! — ая кӗрес ҫук.
Хуть кам унтан кулсассӑн,
Хӑй те маххӑ парас ҫук.
Хайхи тутар чӑвашран
Аран тарса хӑтлать-мӗн.
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[ӐСЛӐ ИВАН ПЕТӖРӖ]
[Акӑ епле ӳснӗ вал]
Акӑ мёнле ӳснӗ вӑл:
Унӑн ашшӗ авлансан
(Кам плет*, тепле тӳснӗ вӑл),
Матки патне пырайман.
Ик ҫул, виҫ ҫул иртсессӗн,
Вӑл кӑшт хӑя пуҫланӑ.
Вара типпе кӗрсессӗн,
Унӑн ачи ҫуралнӑ.
Ывӑл ачи ӳсиччен
Ӑна вӑхӑт парар-ха,
Ӑна кӑшт ӑн кӗриччен
Ашшӗ ҫинчен ҫырар-ха.
Ятран калас тесессӗн,
Лна «Иван» тейӗпӗр,
Хушаматран чӗнсессӗн,
«Ӑслӑ» тесе чӗнӗпӗр.
Ӑслӑ Иван, чӑнах та,
Питӗ ӑслӑ ҫын пулнӑ.
Ҫамрӑклах вӑл Хусанта
Хут вӗренсе пурӑнна.
Ҫынна хирӗҫ пӗр сӑмах
‘ Пӗлет.

Чӗнсе курман ҫав Иван.
Ёҫ пекки-мӗн хушсанах
«Аюк» тесе каламан.
Ӑна пурте юратнӑ,
Ӑслӑ ача ку, тенӗ.
Вӑл кашнине юранӑ,
Кашни ҫынна итленӗ.
Хут патне те пит ӑста
Пулнӑ теҫҫӗ ҫак Иван.
Вулама та, ҫырма та
Пит аптраса вӑл тӑман.
Анчах ӑна Турриех
Хут еннелле яман пуль —
Кам пӗлет, тен, вӑл юриех
Научный ҫын туман пуль.
Самай чухне ҫул майӑн
Унӑн ашшӗ пынӑ та
(Ватта хирӗҫ мӗн тейӗн?):
— Ачам, атя! Хусанта
Текех усраймӑп сана,
Тем чир пулчӗ амуна —
Куҫӗ пӑсла пуҫларӗ,
Хӑлхи илтме пӑрахрӗ.
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Ху та пӗлен, маткасӑр
П ит аван мар пурӑнма.
Алат тавраш тулӑксӑр, —
Н и ятлама, ни вӑрҫма!
Суккӑр ҫынпа мӗн вӑрҫан?!
Эсӗ киле таврӑнсан,
Сана юлташ тупӑпӑр,
Туххӑм хёр туй тӑвӑпӑр.
Вара аму вырӑнне
Матку «ответ» парӗччӗ.
Пирӗн пурнӑҫ хайхине
Тин малалла кайӗччӗ.
Атя, ачам! — тенӗ-мӗн.
Иван, кӑна илтсессӗн,
Ним тума та аптранӑ, —
Вӗренес те килнӗ кун,
Ашшӗнчен те хӑранӑ —
Хаяр пулнӑ ашшӗ ун.
Вара: — Юрать, — тенӗ те,
Вӗсем киле таврӑннӑ...
Хусанӗ те, школӗ те
Юлашки хут курӑннӑ.
Ёлӗк ансат авланнӑ;
Ашшӗ-амӑш ачинчен
Ыйтмасӑрах хӗр тупнӑ,
«Юрататна эс?» темен.
Хӗрпе каччи пӗр-пӗрне
Краулккара тин курнӑ.
Ҫавӑнпа та хӑш чухне
Ёмӗр вӑрҫса пурӑннӑ.
Ивана та ашшӗсем
Пӗр хӗрлескер тупнӑ та —
Айван пуҫлӑ мӗскӗнсем
Ар-арӑмлӑ пулнӑ та.
Иван ашшӗ ӗлӗкех
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Чухӑн пулнӑ, хӗн курнӑ.
Ҫавӑнпа вӑл ҫав хӗллех
Ывлӗ валли ӗҫ тупнӑ.
Иван, ашшӗ хушнипе,
Вӑрман, ката сыхланӑ.
Унтан ашшӗ «ыйтнипе»
Почтовойра пурӑннӑ.
Уншӑн ӑна хуҫисем
Укҫа пекки тӳленӗ.
Ӑна ҫапах та хӑйсем
Уйрӑм пит хисепленӗ.
Унта та вӑл лери пек
Шӑп хастарлӑ ҫын пулнӑ.
Вӗсем ӑна, ачи пек,
Ш анса пӑхса усранӑ.
Ӑна шанма та пулнӑ.
Вӑл ҫыннӑнне ним илмен,
Вырсарникун кӗлӗрен
М ай пулман чух ҫеҫ юлнӑ.
Ҫӗртен укҫа тупӑнсан,
Хуҫисене систернӗ;
Укҫан хуҫи пулмасан,
Ҫук ҫынсене валеҫнӗ...
Ҫапла вара Иванӑн
Ывӑл ачи ҫуралнӑ.
Ӑна вӗсем ҫӑмӑллӑн
Петӗр тесе ят хунӑ.
И к-виҫ ҫулччен Петӗре,
Ҫыврас килсен — сӑпкара,
Jlapac килсен — сивӗре
Шутланнӑ вӑл пуракра,
Пӑха-пӑха усранӑ.
Хӑш чух ӑна култарнӑ,
Макӑртнӑ та хӑш чухне,
«Яртарнӑ» та хӑй айне.

Ӗмме пӑрахтарни

Пӗрре Петӗр амӑшӗ
Ута тухса кайнӑ-мӗн.
Пӑхать аслӑ амӑшӗ —
Петӗр питӗ ҫиесшӗн:
Макӑрса та пӑхать ку,
Юнтарса та пӑхать ку,
Чӗчӗ памаҫ те кӑна —
Чӑмламсем ҫех хыптараҫ.
Чӑмлам кирли куштана?
Эккей! Пӗртте чухламаҫ!
Чӑмламсене ман Петӗр...
Луччӑ куҫне ан лектӗр!
Пит пӑхмасть те уйламасть.
Амӑш чӗчӗ хыптармасть.
— Анне! — тет ку аптраса.
Асламӑшӗ: — Ҫук вӑл, — тет.
Кайран хайхи анраса
Асламӑшне ӗмет тет.
Асламӑшӗ ӗмтермест:

— Манӑн мумму пур ав! — тет.
Петӗр пӗртте ӗненмест:
— Чӗчӗ, чӗчӗ, чӗчӗ! — тет.
Асламӑшӗ чӗччине
Хура ҫӑмпа аврать те:
— Курмасна-мӗн муммуне?
Ан тыт, асту, тухать те
Ҫиет сана халех, — тет.
Петри каллех ёненмест:
— Чёчё, чёчё, чёчё! — тет,
Муммуран та шикленмест.
Асламӑшӗ чӑмласа
Сухан хурса тухать те:
— Анне, чёчё хуртланса
Кайнӑ, — тесе капать те
Пёрех сурать чёччине.
Петӗр, кӑна илтсессён,
Тин пӑрать-мӗн хӑй пуҫне,
Тин чӗчӗрен хӑпать-мӗн...
1906

ХӖРЕ УЙӐХ ИЛНИ*
Тӑлӑх хёре инкёшпе
Ытла йывӑр пурӑнма:
Ӑна хӑш чух ҫӗрӗпе
Лекет куҫҫуль юхтарма.

Чӑтаҫ ҫапах мӗскӗнсем!
Тепле тухмаҫ чунӗсем?
Мӗскер хушаҫ — тӑваҫҫӗ,
Ӑҫта яраҫ — каяҫҫӗ.

Ӗҫе аван тусан та,
Нихҫан ӑна ырламаҫ;
Хӑйсем наян пулсан та,
Ӑна вӑрҫма вӑтанмаҫ.

Авалтарах ҫавӑн пек
Тӑлӑх Марье пурӑннӑ.
Питне пӑхсан — cap чечек,
Ӗҫрен-мӗнтен — вут тухнӑ.

Ӗҫлеттереҫ вилес пек,
Ҫӑкӑр татки хӗрхенеҫ.
Ҫиме ларсан ӑна тек:
«Нумай чыхан, шуйттан», — теҫ.

Анчах ӑна инкӗшӗ
Ӑшӑ сӑмах каламан.
Нихҫан, аҫа ҫапасшӗ,
Этем тесе шутламан...

* Михаил Шевлепе пӗрле ҫырнӑ.
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Ҫак пӗринче Марьене,
Ҫурма ҫӗртех тӑратса,
Кларса ярать ҫӑл кутне.
Утать Марье макӑрса:

Таҫта пӗлӗт варринче
Йӑваш уйӑх ҫутатать.
Марье хӑйӗн ӑшӗнче
Ҫут уйӑха кӗл тӑвать:

«Атте-анне пулсассӑн,
Кун пек нушта курмӑттӑм.
Ёҫпех пӗтет ҫамрӑк сӑн,
Тертпех сӳнет пурнӑҫӑм.

«Атте-анне вырӑнне
Хуть эс мана хӗрхенсем.
Ман хурлӑхлӑ кунсене
Хуть эс пӑртак кӗскетсем».

Никам мана хӗрхенмест,
Никам мана юратмасть.
М ан нуштана ҫын пӗлмест,
Ӑш ҫуннине ҫын курмасть».

Уйхи кӑна хӗрхенсе
Чӑнах илет хӑй ҫине...
Пырать инкӗш йӗрлесе —
Ним те юлман шыв кутне.

Ҫанталӑкӗ сивӗрен
Пӗтӗм пӗвӗ чӗтрет ун;
Сӑхмансӑрах тухнӑран
Ш ӑнма пуҫлать ӑшри юн.

Унтан пӑхать ҫӳлелле:
Курах каять Марьене.
Марйи пӑхать ҫӗрелле,
Ним те чӗнмест инкӗшне...

Пӗлӗт ҫинчен ҫӑлтӑрсем
Ун ҫинелле пӑхаҫҫӗ,
Вёсен лӑпкӑ ҫутисем
Йӑпатнӑ пек курнаҫҫӗ.

Уйӑх ҫине сӑнаса
Пӑхсамӑр-ха, ватгисем:
Марье тӑрать кулянса,
Ик айккинче — витрисем.
1907, чӳкӗн 22-мӗшё

ЭСРЕЛӖ*
Малтан Турӑ ҫынсене
Турӑ патне ҫитмешкӗн
Канаш пама ӳркенмен;
Ёлӗк ним мар пулнӑ-мӗн.
Ирсӗрленсен, вӗсене
И нкек-сиен-мӗн пулсан,
Хӑй патне те кӳрттермен.
Тӳрех унта сулланнӑ.
Ҫавӑнпа вӑл салтака
Турри вара кантӑкран
Рая чӗнсе илнӗ те,
Ыйтакана ӑс панӑ.
Хӑй пурнакан алӑка
Кайран-кайран этемрен
Ҫӑраласа илнӗ те
Те пит шуйттан кӗвӗҫнӗ?
Ӑна ҫапла каланӑ:
Анчах этем пёр енчен
— Эсё ху та чухланӑ,
Ирсӗрленме вӗреннӗ.
Этем ытла пӑсӑлчӗ,
Ёнтӗ пӗтӗм этемрен
Михаил Ш евлепе пӗрле ҫырнӑ.
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Манӑн чӗре сивӗнчӗ.
Ҫавӑнпа эс ӳлӗмрен,
Рай патнелле ҫын килсен,
Тыттар та яр ӗнсерен.
Ӗнтӗ кунтан малашне
Манӑн таса ҫурт ӑшне
Нимле ҫын та ан кӗтӗр,
Никам канаш ан илтӗр.
Сыхла! Лайӑх сыхласан,
Святой тӑвӑп эп санран! —
Турӑ ҫапла калать те
Кӗрсе каять шалалла.
Салтак пуҫне ҫӗклет те
Тытать алла каялла:
«Ёнтё эпё хам патша!
Ёнтё Турӑ хам пултӑм!
Килсе тух-ха пёр кукша —
Славнӑй канаш парӑттӑм!..».
Кашни кунах кун катлать, —
Ку табака снай шӑршлать.
Чылай вӑхӑт иртсессён,
Хыт чёреллё Эсрелён
Ҫынна касас килнё-мён.
Хӑй ҫавине ҫӗклет те
Турӑ патне хӑпарать,
Хапха умне ҫитет те
Ҫак салтака тёл пулать.
Салтак камне пёлменскер,
Утать ку рай еннелле.
Хайхи салтак, ҫиллӗскер,
Пат! тутарать Эсреле.
— Мёскер кирлё — кала! —
тет, —
Кунта эпё хуҫа, — тет.
Эсрел пуҫне хыҫрӗ тет:
— Турӑ кирлё, — терё тет.
— Мӗн тумалла Турӑпа?
Халех хӑвӑн ҫавупа
Утӑн' кунтан! Атту эп
Ывтӑн.

Халех сана тӳпелеп!
— А вӑт мёншён кирлё вӑл:
Те пур ун ӗҫ ман валли,
Пёлес — мёнле ун кӑмӑл,
Пур-ши ҫын-мӗн касмалли?
— Алла пулсан, чим-халё,
Кёрсе ыйтам — мён калё.
Салтак кёрсе каять те
Шаккать Турӑ кантӑкне.
Турри пырса пахать те
Курать хӑйӗн салтакне.
— Мён сӑлтавпа кётён эс?
Мёскер пулчё-ха унта?
Ни ҫын килни илтёнмест,
Ни куҫармаҫ ман ҫурта.
Кала, салтак! — тет Турри.
Салтак: — Такам чёмери
Ҫава йӑтса килчё те:
«Ёҫ пур-ши, тет, ҫын касма,
Каймасть кунтан — пер хутте.
Анрарӑм эп ним тума.
Мёскер хушан ӑна?» — тет.
Ӑна Турри илтелет.
Турри: — Кала: ик ҫулччен
Ҫӗр те икке ҫитнине
Ҫави мӑка пуличчен
Касса тухтӑр кашнине.
Каях ёнтё, салтак, — тет.
Салтак тухса сирпёнет.
Салтак вӑрттӑн шухӑшлать:
«Парам сана ҫын касма!
Калап: пӗрмай ҫын катлать,
Парам ӑна ашкӑнма».
Эсрел патне пырать те
Вӑрман ҫине кӑтартать:
— Ёҫ парасса парать те,
Ёҫӗ йывӑр туйӑнать:
Сана папай ик ҫулччен
Пёр ват юман юлмиччен
Тӑпӑлтарма хушать, — тет.
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Эсрел тухса каять тет.
Пуҫлать Эсрел вӑрманти
Ват юмана шутлама.
Тепле пулмасть вар витти,
Ӗлкӗреймест сывлама.
Пӗр вӑрманне пётерсе
Теприн патне утӑнать.
Ҫамки ҫинчен кӗрлесе
Ҫурхи шыв пек тар юхать.
Ҫапах Эсрел ик ҫулччен
Хӑйӗн ӗҫне пуҫтарать,
Унтан, ӗҫне пӗтерсен,
Пӗлӗт ҫине хӑпарать.
Ӗнсе кукли тупасран
Тӳрех рая перӗнмест:
Хӑрать мӗскӗн салтакран.
Салтак кӑна тек тивмест.
— Мӗскер тӑвас-ха, Эсрел?
Аван пӗтри сан ӗҫӳ?
Питех хӗртмери хӗвел?
Куран, мӗнле тӑрать ҫу.
— Каккуй унта шӳт тума,
Аран ӗҫе пӗтертӗм.
Ай-ай юман кӑларма!..
Пӗтӗм ӑша пӗҫертӗм!
Кӗрсе ыйтсам Турӑран:
Тата мӗскер хушать-ши?
М ана ахаль ларасран
Мӗскерле ӗҫ парать-ши? —
Салтак, кулса ярасран,
Часрах шӑлне ҫыртрӗ тет.
— Юрать, халех турӑран
Кӗрсе ыйтап, — терӗ тет.
Каллах шаккать кантӑкран:
— Эсрел каллах ӗҫ ыйтать,
Ёнтё мӗскер тутаран? —
Турри каллах ӗҫ парать:
— Тухса кала Эсреле:
Пӗр ҫӗр эрне иртиччен
Ҫурма ҫулхи пӗтмелле, —
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Каях ӗнтӗ килкартинчен. —
Салтак тухать те калать:
— Сана ёнтё куннӗнче
Тата йывӑр ӗҫ хушать:
Пӗр ҫӗр эрне хушшинче
Ҫурма ҫулхи юмана
Суйлатӑр, тет вӑл сана.
Эсрел пӗтӗм ҫиллипе
Юмансене тӗппипе
Турта-турта кӑларать,
Пӗтӗм вӑрман чашкӑрать...
Эсрел ӗҫне пӗтерсе
Каллах ҫӳле улӑхать.
Салтак ҫине ҫилленсе
Усал куҫпа пӑхкалать.
Салтак кӑна йӑпатса:
— Пырать-и-ха, ача? — тет.
Эсрел пӑртак лӑпланса:
— Э-эх, ача, беда! — тет.
Ёнтё тата тем хушать,
Кёрсе ыйтсам Турӑран. —
Салтак каллах йӑпатать,
Кёрсе шаккать кантӑкран.
Турри кӑна куннёнче:
— Пёр виҫӗ ҫул хушшинче
Пётём пёчик ачана
Касса тухма хуш ӑна, —
Тесе приказ парать те
Кёрсе выртать шалалла.
Салтак сиксе тухать те:
— Сан ак мёскер тумалла:
Мӗнпур шӑхан* йывӑҫне
Пёр пилӗк ҫул хушшинче
(Тӑвас пулать хушнине:
Эпир ваттин аллинче)
Тӑпӑлтаран ёнтё эс.
Эсрел тепле йёреймест.
Эсрел мён чул пурӑнман —
‘ Шӑлан.

Шӑхан ҫӑлса чӑрманман.
Пӗлӗт ҫинчен вирхӗнсе
Шӑханлӑха анать те
Пуҫлать ҫӑлма ҫилленсе...
Пӑртак ларса канать те
Каллах пуҫлать вӑтӑрма.
Ӑҫта унта ҫын пыма!
Пӗтӗм вӑрман хумханать,
Шӑхан хулли ывтӑнать...
Алли-ури пӑчах юн,
Ёҫӗ ҫапах пӗтет ун.
Хӑй ҫавине ҫӗклесе
Улхать ҫӳле тертленсе.
Курать каллах салтака,
А леш ... ш ӑрш латьтабака.
Эсрел ыйтать салтакран:
— А эс, салтак, мён шӑршлан?
— Ак ку табак, — тет салтак.
— А мён тӑвать вал табак?
— Табак чуна йӑпатать,
Ш ӑмма-шакка кантарать.
— Парсам эппин мана та. —
Салтак парать: — Шӑршла, —
тет, —
Ай-яй, аван, чӑнах та,
Тата пӑртак парсам, — тет.
— Туртсам, туртсам, — тет
салтак,—
Тата илсем кӑшт пӑртак.
— Ай-яй, аван! Ёмёрех
Ку табака шӑршлӑттӑм.
— Вӑл ӗҫ хён мар вёт питех,
Эп ак мёскер тӑвӑттӑм:
Халех шӑна пулӑттӑм,
Киркки ӑшнех кӗрӗттӗм,
Ёмёр табак шӑршлӑттӑм,
Нихҫан тухас темӗттӗм.
Ухмах Эсрел ёненет:
Ш ӑна пулса йӑшт! кёрет.
Салтак кӑна шалт! питрет:
— Пропал теперь, шельмй! —

тет, —
Ёнтё пит час тухаймӑн,
Тек этеме касаймӑн.
Унтан табак кирккине
Персе чикет кёсьене...
Салтак табак кирккине
Пёр ҫичҫӗр ҫул кӑларман.
Вӑл хӗрхенмен сӑмсине:
Нихҫан табак шӑршламан.
Эсрел ҫукран этемсем
Шутсӑр нумай пурӑннӑ.
Улт-ҫичҫӗре ҫитнисем
Хальхи ват пек курӑннӑ.
Салтак текех чӑтайман:
Табаксӑр тек пурнайман.
Малтан табак кирккине
Кӑшт ҫеҫ уҫса шӑршланӑ,
Вара каллах пытарнӑ.
Тӑрсан-тӑрсан кун каллах
Шӑршлас килнӗ табакне.
Ку куннӗнче ытларах
Уҫас тенӗ хуппине.
Сисмен хутран хай шӑна
Вӗҫет тухать тӗрминчен.
Усрас салтак шельмӑна
Тата тепӗр виҫ кунччен —
Эсрел вилсе выртатчӗ,
Этем вилл и пулмастчӗ,
Шӑмми анчах юлнӑ-мӗн.
Кӑшт чӑтайман ват салтак —
Хуплать ҫынна йӳҫ табак.
Эсрел этем пулать те
Турра пырса пӗлтерет.
Турри райран тухать те
Хай салтака влерттерет.
Ҫавӑнпа халь этемсем
Час ватӑлса час вилеҫ,
А Эсрелӗн шӑммисем
Паян та ӳт илеймеҫ.
1907, чук
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МАТКА ПУЛНӐ УПӐШКА
Пулать вӗт вӑл тӗнчере
Пӗрер арҫын кӳршӗре —
Хӑйӗн ӗҫне мухтакан,
Матки ӗҫне хурлакан! [...]
Матка ӗҫӗ темле пит
Ӑна ҫӑмӑл курӑнать.
Хӑйне ҫӳсрен пӗрер шит
Канра явни хӗн туйнать.
Суха туни ҫав ҫынна
Салтаксем япула.................
Ҫын тертинчен хӗнтерех,
Матки ача ӳстерни,
Урай шӑлни, тыр вырни
Ҫӳппе тӑмасть вӑл ҫынна:
«Сысна!» тет вӑл маткана.
Авалтарах ҫавӑн пек
Хай маткинчен пёрле тек
Кукӑр курса пурӑнать:
— Ҫӳрен, лӳппер, сулланса,
Сӑмсусене каҫӑртса!
Хӗвел тухать, каҫ пулать —
Пӳртрен туха пӗлместӗн!
Пӗр ӗҫ туни курӑнмас...
шӑнӑр татӑлмас?!
М ӗн тумалла санпа? — тет.
Матки: — Ҫапла, ҫапла! —
тет.
— Ҫапла вӗт вӑл ҫын кукли
Пит тутлӑ пек туйӑнать.
Кала-ха эс: сан валли
Кам ҫӑм арлать, кам пусать,
Кам пир тӑвать, кам ҫӗлет,
Кам пӳрт ӑшне питӗрет?
Кам выльӑха тӑрантать,
Кам чӑхсене тӑрантать?..
Эп мар-и вӑл виҫӗ хут
Кунне апат паракан?
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Хура йӗмна ҫӑвакан?
Кала ёнтё, вит улпут.
— Асту ёнтё, пит ӗҫлен!
Вилсе ан кай эрнерен!..
Мёскер пур сан ӗҫлени?
Пур, пур ҫӑкӑр кавлени!
Йыт хӳрине тӑраймасть
Чӑхчаву пек ӗҫӳ сан!
Пӗтӗм ӗҫна пӗр наччас
Пӗтермелле, хам пулсан.
Туса пӑх-ха эс суха,
Кайса пӑх-ха улӑха,
Тӳле-халӗ куланай,
Кӗлте кӳр-ха эс пӗрмай,
Вутта кай-ха Ҫармӑса, —
Вара тин лар тавлашса.
— Атя эппин иксӗмӗр
Ӗҫ улштарса пӑхар, — тер, —
Эп сан ӗҫна тытӑнам —
Суха тӑвам, тыр акам;
Эс ман ӗҫе типтерле, —
Вут хут, апат хатӗрле...
Как рас ыран тыр вырма
Тухас теҫҫӗ пуҫласа.
Эс юл кил-ҫурт пуҫтарма.
Ҫӑкӑр пӗҫер вут хутса
Ӗне суса кӗтӳ ху;
Ҫу пух уйран уҫласа;
Выҫ ан тӑтӑр чӗп-чӑхху.
Ирхи апат ҫийиччен
Ҫит ман патна апатпа;
Ыран хӗвел тухиччен
Утам эпё хам майпа!..
— Юрать, юрать, пӗлтӗрех
Ҫак сӑмаха калас эс,
Хуна качча илсенех
Арҫын пулса пурнас эс... —
Выртаҫ кӑсем ҫывӑрма.

Тулта пуҫлать ҫутӑлма.
Арҫын-матка тӑрать те
Ана ҫине уттарать,
Ҫурласене салтать те
Юрла-юрла тыр вырать!
Иртен-ҫӳрен тӗлӗнеҫ,
Кашни ыйтать маткаран:
— Ӑмма-ха ку Митрапхан
Чирлени-мӗн паян? —теҫ.
— Ҫук чирлемен чирлессе,
Матка пулас терӗ-ха.
Килет апат пӗҫерсе,
Мӗнле пӗҫеркелӗ-ха? —
Тет ку кашни кӳрӗшне.
Ҫапаҫ лешсем пӗҫҫине:
— Ҫук-ха, пӗтсе ҫитеймеҫ
Ухмах ҫынсем пирӗн, — теҫ
Арӑм-арҫын Митрапхан
Ура сырать халӗ ман.
Ура сырса пӗтермен —
Чусти кӑвас чӗресрен
Шыв пек тапса хӑпарать,
Пӑт-пӑт! ҫӗре тумланать.
Сиксе тӑрса Митрапхан
Витсе хурать пӗр сӑхман.
А хӑй часрах килкартне
Чупса тухать вут патне.
Вутне хутса яраймасть —
Кӗтӳ хума тытӑнаҫ.
Ёне суман — мӗн тӑвас?
Аҫта чӳлмек ӑҫта лаҫ?..
Лаша витри илет те
Ёни патне ывтӑнать.
Ӗни кӑна сисет те
Вӑшт картана пытанать.
Ну ислетет ӗнине
Чӑпӑрккапа ҫиллипе!
Ёни чӗри хӑпнипе
Ямасть кӑна яхӑнне.
Тӑратнӑ та хӳрине,

Ахаль чупать макӑрса!
Аран-аран кӑкарса
Суса илет ӗнине...
Сурӑхӗсем хӑраса
Ура тапса ҫеҫ тӑраҫ.
Чӑххи-чӗппи хуйханса
Пакартинчен ҫухрашаҫ.
Сысни, сысни хӑраса
Кӗрех кайнӑ комнӑтне.
Ҫиес тесе кармашса
Тӑкнӑ янӑ чустине.
Ну ислетет чустана
Тӑват уран хай сысна!
Кӗрет пӳрте Митрапхан —
Карать прахать ҫӑварне:
Ак кулатник, ак шуйттан!
Пат! тутарать сыснине
Тути урлӑ хӑмсарать.
Нри-ик! тет те хай сысна
Палт! ҫаврӑнать каялла.
Чуста хыпать кун тути!
Куҫне чуста карнӑран
Курӑнмасть те кун ҫути!
Аран-аран Митрапхан
Куҫне уҫать ҫаннипе.
Кӗтӳ хунӑ пӗтӗмпе,
Пёр Митрапхан хӑвайман.
Тухать часрах килкартне,
Тӑрья, тӑр! тет сурӑхне.
Ыр ҫеҫ чипер тӑракан
Сысна кӗлет ӑшнелле
Кӗрет каять ку тухсан.
Унтан хуса кӑларать,
Каллах кӗлет ӑшнелле
Кёрсе кайса пытанать.
Унтан вӑрӑм шалчапа
Ӑна тӗртсе кӑларать,
Вӑшт! ҫех калла сыснапа
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Лаҫ хушшипе утӑнать*.
Чисти супать Митрапхан,
Ку пуласса вӑл сунман.
Питрет кӗлет шӑтӑкне,
Тин кӑларать сыснине!
Ну чуптарать Митрапхан
Хӑй выльӑхне кӗтӗве.
Сысни пырать чӑн малтан:
Туять ӑшшипе сивве.
Кӗтӳ хуса килекен
Каҫса кайса лехлетет:
«Мӗнле ку ҫын ҫамкинчен
Чуста юхать паян?» — тет.
Ӑҫта вӑл ман Митрапхан
Ҫын килнине пӑхасси!
Кӗтӳ таҫта уш ялтан, —
Чылай-халӗ чупасси!..
Юрать сысна тёк пырсан,
Аяккалла тармасан!
Чут сулланать Митрапхан
Урам тӑрӑх килелле.
Ачасем-мӗн тёл пулсан —
Тараҫ ампар айнелле.
Кӗрет пӳрте Митрапхан,
Выртса канать ырнӑран.
Чусти урай варринче,
Хӑйми ярнать ун ҫинче.
«Хӗрарӑм пек ухмаххи
Ҫапах ҫук пуль тӗнчере?
Мён пур вёсен лайӑххи?
Пӗтӗм ӑсӗ ҫивӗтре...
Лараҫ уйран уҫласа,
Виҫшер сехет ҫывӑрса.
Ҫакайрасчӗ чӗресе
Пиҫиххирен кут хыҫне —
Кураймӑн та чӳхенсе
Ҫу мӗнлелле ӳкнине».
Пырать хайхи тӗпеле,
Пӑхать малтан ҫӗрелле:
‘ Ы втӑнать.

«Ну, хуть ҫӗрти чустана
Кӑшт ҫӑркаларӗ сысна, —
Малтан кӑна ҫӑркалас,
Вара пӗрле купалас».
Ҫу чӳлмекне Митрапхан
Ҫакса ярать кут хыҫне.
Чӗркуҫленет ик уран,
Ҫӑрма пуҫлать чустине.
Алли те ун ӗҫ тӑвать,
Чӳлмекӗ те сулланать.
«А чим-ха, — тет Митрапхан.
Ёнтё пёрле ҫӑрас ман».
Ҫиччас кӑвас чӗресне
Ӳпӗнтерсе чустине
Урай варне [купалать],
Ҫӑрать, чӳлмек сулланать.
«Ну, ҫитрӗ пуль ҫӑрса та,
Ӳкет пуль уш хӑйма та!
Туртам ёнтё кӑварне
Вара унам ҫӑкӑрне».
Кӑвар туртса кӑларсан,
Каллах пуҫлать Митрапхан
Хӗрарӑма хурлама,
Ҫӗн ӑс тупма, мел тупма:
«Ав паҫӑрах каларӑм,
Ухмах-мӗн ку хӗрарӑм!
Мёскер тума ҫӑкӑра
Уна-уна хумалла,
Пурӗпӗрех ҫӑвара
Хуҫа-хуҫа хыпмалла!
Сар луччё, хур ҫӑкӑр пек
Кӑмакана чустана!
Ҫиес чухне вара тек
Чӗллӗн-чӗллӗн кас ӑна».
Пуҫлать хайхи Митрапхан,
Пёчёк ача ҫырмаран
Лачакине утнӑ' пек,
Лачлаттарма чустана.
* Ывӑтнӑ.

Кун хыҫӗнчи ҫу чӳлмек
Хак ӳкермен чустана.
Урайӗнчи чустине
Пӑчах утса пӗтернӗ.
Тухать хайхи килкартне:
Чӑххисене ҫитермен.
Парас тет кӑшт пӑтратса,
Пӑхас тет пӗр шутласа.
Чӑх-чӗппине шутласан
Каллах пуҫлать Митрапхан
Хӗрарӑма хурлама,
Ҫӗн ӑс тупма, мел тупма:
«Каллах куран, хӗрарӑм —
Вуҫех ухмах япала.
Паҫрах вӑн ав каларӑм:
Пӑчах шыва ямалла.
Тек чӑх чӗппи ҫӗтет теҫ.
Кули ҫӗтмӗ чӑх чӗппи?
Куран, мӗнле шинклетеҫ:
Чпи-пи-пи-пи-пи! [...]
Ярас ҫиппе кашнине
Урисенчен кӑкарса».
Хайхи кашни чӗппине
Тыта-тыта кӑкарать:
Раз-раз! илеҫ урине,
Салтак утти пек курнать...
Турчӑкипе ҫӑкӑра
Илес тет кӑмакаран
Туртать, туртать — «Ха, ара!
Тухмасть те-ҫке-ха ку ман!..»
Пуҫлать хайхи ҫӑкӑра
Лумпа ватма айккинчен,
Тепри хӗлле, тен, пӑра
Ун пек катмасть тарличчен!
Аран-аран кӑларать
Нихҫан пулман ҫӑкӑра —

Айккисенче хуп-хура,
Шалта чуста курӑнать.
«Эй-ей! — тет хӑй ӑсӗпе, —
Кун пеккине свечӗпе
Тупас ҫук пӗр ҫӗрте те,
Пур ӑшӗнче шӳрпи те!»
Тӑрук тулта чӑх ами
Кӑтиклетме пуҫларӗ.
Ну чупрӗ ку сывлами:
«Ак хурчӑка хупларӗ!».
Пырать вӗҫсе хурчӑка,
Вуник чӗппе каплатса...
Пӗтерчӗ ку карчӑка.
Хай Митрапхан кӑшкӑртса
Карта урлӑ каҫнӑ чух
Чанлаттарать чӳлмеке
Юпа ҫумне. Атя, юх!
Хӑймаллӑ ту нушнике!
Юхать хӑйма Митрапхан
Йӗмӗ тӑрӑх шӗлкесе...
Ҫук, ҫухӑрса ним пулман...
Вӗҫрӗ чӗппе ҫӗклесе...
Ак кӑнтӑрла ҫитесси
Инҫех те мар, час ҫитет.
Тинех хайхи чӗп асси
Матки патне сӳсленет...
Ах тур, матки ҫурлапа
Ӑс пачӗ тет айвана!
Парасчӗ кун пӗр майпа —
Хӑй кӗнӗ вӗт маткана.
Тинех прахать Митрапхан
Матки ӗҫне хурлама.
Хӗрарӑм та тек пулман —
Ӑҫта унта тек пулма!
(1906-1914)
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П ӖР ПЕК ПУЛТӐР
Пӗр амаран виҫ ывӑл
Тӑрса юлнӑ ҫуралса.
Кӗҫӗннин ҫеҫ пуҫ хӑвӑл,
Аслисен ӑн-пуҫ таса.
Пурнаҫ кусем пчах расна,
Кашни ... пӗр прасна. [...]
Ашшӗ вилсенех кӑсем
К а й р а н ............... вӗсем
..................кайса силленнӗ.
Паллӑ ӗнтӗ, силленсен
Чулпа переҫ кӗтесрен,
Е ҫӗҫӗпе чикеҫҫӗ,
Е чӗлхепе ҫиеҫҫӗ.
Ун пек чухне ним те мар
Чее пултӑр ҫын тени;
Ун пек пулсан, пӳртрех лар —
Хӑйех пӗтет силленни.
Анчах ухмах пулсассӑн,
Ну май ырӑ кураймӑн.
И к пиччӗшӗ Петруша
Пырса кӗнӗ хӗнеме:
— Эй, килте-и? Тух, кукша!
Кӗлту Турра, кӗт вилме!..
Тухать Петруш урама:
— Эккей ансат пурӑнма!
Кӑвак кашкӑр тытрӑм та
Аллӑ сурӑх пёр кунта
Илчӗ ячӗ яп-яка,
Ҫитнӗччӗ-ха карчӑка
П ӗр-ик эрне айкашма
— Мӗнле кашкӑр вӑл, Петруш?
Навернӑ, вӑл пит хӑруш?
— Эй, сурӑха тивменни
Чӗрӗ ҫынна тивет-и?
Вӑл вёт кунта ӳсменни,
Питӗр панчи вӑрманти...
152

— Ара, мӗнпе эс ӑна
Тупса килтӗн? Е сана...
— Ҫук, ҫук! Ырӑ пиччесем,
Ӑна хальччен кунтисем
Курман-халӗ. Тур папай
Килсе пачӗ кун пек пай.
— Ара, капла пулсассӑн,
Мана парса яратна?
Ш анман пулса тӑрсассӑн,
Me, пӗр тенкӗ тытатна?
— Мӗскер укҫи... кирлӗ мар.
Асту, тульккӑ, эс ӑна
Ниҫта та мар, картана
Хупса хур, кӑшт утӑ пар,
Ая улӑм пӑртак cap.
Пӗр картари сурӑхна
Хупса хур эс витӳна.
................ вите алӑкне
Уҫӑ хӑвар, атту-тӑк
Куҫ курмасӑр ун тӗлне
Тупаймӗ, ун — ӑс катӑк.
Калах кала........................
Ҫӗр каҫаччен ал..............
Хуллен ҫыврӑр, шӑп пулӑр —
Атту хӑрӗ тем кашкӑр.
Хӑранипе, ҫӑм тесе,
Касӗ прахӗ сурӑхна —
Выртӗ тепӗр кӗтессе.
Аслӑ пиччӗш кашкӑра
Ача-пчисем ун тавра
Чупса ҫӳреҫ ратланса.
Пырса ҫитет хай килне,
Чӗнсе илет маткине:
— Тин Тур пачӗ перекет,
Кайса ил-ха эрех, — тет.
Матки чупать. Кашкӑрне

Ку кӑкарать алкумне.
Каҫ та пулать. Кашкӑра
Илсе каяҫ картине —
Пӗтӗм сурӑх картара
Тепле хуҫмаҫ ӗнсине.
Тӗпӗртетеҫ, ҫаврӑнаҫ,
Хӑркӑш саспа маклатаҫ.
Ку сурӑхне пӗтӗмпе
Аран-аран маткипе
Хуса хупать витене,
Пӑртак уҫать алӑкне,
Пӑхать вӑрттӑн кашкӑра —
Шӑп выртать леш картара.
Ҫын ҫуккине сисет те
Утать кашкӑр витене.
Ку маткине тӗртет те:
— Асту, матка, ан кӗрле,
Ан тух тула эс ҫӗрле.
Сурӑхсене пёрне те.
— Юрать-ҫке, — тет арӑмӗ.
Ҫывраҫ кӑсем ыткӑнса,
Йыт ҫури пек хутланса.
Сывлама та хӑяймаҫ —
Ыратсан та — хускалмаҫ.
Кашкӑр лере ирӗкре
Сурӑх ҫӑмне хыт илет;
Хӑй ӑшӗнче сӳс хӳре:
«Кунта мӗн ку?» — текелет.
Ирхинеччен пёр купа
Купалать ку сурӑха,
Тӑрать-мӗн тул ҫутласпа:
«Чим-ха, кайса пӑхам-ха!
Навернӑ, уш ман кашкӑр
Пӗтернӗ пуль хӑй ӗҫне.
Эс ан тӑр-ха, вырт, ҫывӑр», —
Тесе витет маткине,
Хӑй сулланать картана.
Пӑхать хайхи купана —
И к аллине шарт ҫапать:

— Ак сӳс хӳре мӗн тӑвать!
Вӑт шан эсё Петруша, —
Ҫука ертӗ вӑл, кукша!
Ак мӗн тӑвас — хуть те вил!
Кил-ха, матка, кил-ха, кил! —
Аҫа ҫапнӑ пек матки
Сиксе пырать кун патне:
— Акӑ шуйттан мӑйраки —
Аҫа ҫаптӑр кашкӑрне!
Ара, ӗнтӗ мӗн курас?
Мӗскер ҫиес, мӗн тӑхнас?
Пӗтерчӗ-ҫке ку Петруш,
Пӗтӗм пурнӑҫ пӗтрӗ уш.
— Чим-ха, матка, халӗрех
Улӑм ури айнерех
Чикер часрах. Вӑл килсен,
Ним намӑса кӗмӗпӗр,
«Лайӑх илчӗ» тейӗпӗр. —
Сурӑхсене ҫӗклесе
Улӑм айне пытараҫ:
Унтан пӳртне питӗрсе
Каллах кӗрсе ыткӑнаҫ,
Каллах ҫывраҫ юнашар.
Сурӑх пӗтни шалккӑ мар —
Ҫын кулнинчен хӑтласчӗ,
Ҫынна пӑртак каласчӗ.
Кӗтӳ хуса ярсассӑн,
........................кун патне
Пырать. Ӑна курсассӑн,
Хирӗҫ тухать шӑллӗне:
— Сыв-и, пичче? Мӗнле-ха:
Лайӑх илчи сурӑха?
— Калама та ҫук, шӑллӑм!
Тип-тикӗс те яп-яка.
Кӗтӗве уш яртартӑм.
Ӳктӗр пирӗн пур шӑрка.
— Тух-ха, пичче, апла тӑк,
Ман та кантӑр кӑшт карчӑк.
Кӗҫӗрлӗхе кашкӑра
Парса яр-ха эс мана.
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Хам ҫывӑрнӑ вӑхӑтра
Ёҫлетӗр вал пӗр кана.
Пиччӗш питӗ килӗшет
— Маткана та тухтармӑп,
Вырӑнтан та хускалмасть. —
Вӑталӑххи кашкӑра
Хӑй патнелле уттарать,
Пӗтӗм этем урамра
Кашкӑр тавра кускалать.
Пырса ҫитет ку килне,
Кашкӑр тусне алкумне
Ш ыв каткинчен кӑкарать,
Хӑй пӳртекне сулланать.
Ташла матка.......................
Тухать ухмах маткипе,
Ташласа та илет ку.
Хайхи айван ӑсӗпе
Ним те туймасть ват кӑркку.
Каҫ пуласпа кашкӑра
Илсе каяҫ картана.
Пӗтӗм сурӑх ун тавра
Тӗпӗртетеҫ. Ҫатана
Тепле ватса тухаймаҫ,
Хаяр саспа маклатаҫ.
Аран-аран маткипе
Сурӑхсене пётёмпе
Хуса кӳртеҫ витене —
Тульккӑ хупмаҫ алӑкне.
Хӑйсем часрах ҫӗр пӳртне
Кӗрсе выртаҫ маткипе:
— Асту, матка, ҫӗр каҫа
Тухса ан кур эс тула,
Уҫса ан хур ик куҫа,
Сывласса та чут сывла.
Атту кашкӑр ҫилленет —
Илтеле эс мана, — тет.
Выртаҫ кӑсем ыткӑнса,
Чӑх чӗппи пек сывласа,
Ӳсӗрме те хӑяймаҫ,
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Енчен енне ҫаврӑнмаҫ.
Пӗр кашкӑр ҫеҫ ҫывӑрмасть.
(Вӑл хӑй ӗҫне пит манмасть!)
Аван ӑна ҫӑм илме, —
Кансӗрлемеҫ юн ӗмме!
Ирхинеччен пёр купа
Туса хурать хай кашкӑр.
Тухаҫ лешсем ҫутласпа —
— Ҫӗлен сӑхтӑр, йыт ҫуртӑр!
Аҫа ҫаптӑр кашкӑрне!
Ан шан эсё Петруша!
Тем турӗ-ҫке вӑл мана.
Ак ухмах, — тет, — ак кукша! —
Лайӑх тул та ҫутӑлман —
Пиччӗш патне сирпӗнет.
Пиччӗш тӑнӑ-тӑрайман:
— Пӗтерчӗ-ҫке мана, — тет. —
Мӗскер пулчӗ-ха санӑн?
Ытла сехре хӑпартрӗ!
Ара, пӗтӗм сурӑха
Пӗтертӗмӗр-ҫке кӗҫӗр!
Мӗн тӑвас ку ухмаха?
Ёнтё куллен йӗр те йӗр.
— Мёскер йӗрес, манне те
Хӑвармарӗ пӗрне те!
— Ӑна эсӗ ӗнерех
Каламарӑн. Аллӑшпех
Сывӑ юлнӑ пулӗччӗҫ,
Паян кун та ҫӳрӗччӗҫ!
— Пёр пек пултӑр, терӗм-ҫке!
Пӗлен, ҫыннӑн ӑс кӗске!
Санӑн юлтӑр, ман пӗттӗр —
Вара ҫынсем мӗн калӗҫ?
Атя, пулнӑ тӑк — ирттӗр,
Луччӑ ҫынсем хурламӗҫ. —
Каяҫ ёнтё Петруша
Тӳпелеме-хӗнеме.
Тет турӗ-ҫке этемме.

Епле кӑсем алӑкран
Пырса кӗреҫ — сунтӑхран
Петруш ҫӗҫӗ илет те
Пӗррех чикет маткине.
Матки кайса ӳкет те
Карса прахать ҫӑварне.
— Ара, Петруш, мён тӑван?
Вилсе кайрё вёт матка?
— Шӳг тӑвать вӑл, авӑ ман
Чӗнтен явнӑ чӑпӑркка!
Иккӗ-виҫҫӗ сёлтеп те —
Ҫиччас матка чӗрлет те! —
Илет те ку пушшине,
Пӗррех ҫапать маткине:
— Час тӑр, матка, шыва кай!
Атту каллах тупан пай! —
Матки выртать халё кун,
Кӑкӑрӗнчен шёлкет юн!
Петруш тата ҫӗнтет те —
Матки сиксе тӑрать те,
Витрисене ҫӗклет те,
Шыва чупса каять те —
Шалт! тӗлӗнеҫ аслисем,
И к пӗҫҫине шалт! ҫапаҫ.
Ҫын вӗлерме килнисем
Пёр сӑмах та шарламаҫ.
— Ӑҫтан чиртен эс кӑна
Тупса килтён, Петруш? — теҫ.
— Телей тӑвнать-ха мана! —
Лешсем пушшех тӗлӗнеҫ.
— Чумантарах маткана
Чӗртекенни ҫак ёнтё.
Илнӗччӗ-ҫке эп кӑна
Ак мыскари! Ак ёнтё!
Пёр-ик куна хуть, Петруш,
Парса яран пуль-ҫке уш!
Чумантарах ман матка —
Илтелемест хӑш чухне...
Чӗртмест хамӑр чӑпӑркка,
Халь те сёвет ун тирне,

Халь те лекет ирхине.
— Ара..., илсе кай.
Маткуна та Тур папай.
Вӗҫет пиччёш килелле —
Ҫын чёнсен те ним чёнмест.
Ури ҫӗре тивеймест.
Пӳртне чупса кёрет те,
Вӑрӑм ҫӗҫӗ илет те
Пёррех чикет маткине.
Матки «ай-ай!» тет-мён те
Персе анать урайне.
Ку хуйхӑрман нимён те.
Хайхи тӑхлан вӗҫлипе
Ҫурать анчах маткине!
Матки, пушшех вётнипе,
Чунне леҫет леш енне.
— Тӑмасна-ха, выртатна?
Парам сана, наяна! —
Хайхи вилнё маткине
Ҫавра-ҫавра ислетет:
— Нумай выртмӑн, витрене
Халех илсе чупӑн, — тет.
Чисти супать хёнесе.
Ҫапах матки чёрёлсе
Шыва кайма уйламасть,
Вырӑнтан та хускалмастъ.
Пӑхать кайран маткине —
Вилнё кайнӑ кун матки.
Хӑй ӗненмест хӑй куҫне,
Кӑштӑрт! ӳкет чӑпӑркки...
— Ак кукш а пуҫ, ак П ет
руш, —
Пӗтерчӗ-ҫке маткана!
Вӑталӑхӗ килнӗ уш,
Уҫать хуллен хапхана.
Аран хайхи маткине
Тӗпсакайне антарать, —
Унтан часрах витрине
Вырӑн ҫине пытарать.
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Ш ӑлнӗ кӗрет, сӑх сӑхать,
Пиччӗш ҫине пӑхкалать:
— Ну, мён, пичче! Каласам,
Тури пушӑ хӑй ӗҫне?
— Калама та ҫук, ачам!
Вӑнт! ҫех шурӗ шыв кутне!
Кӗрӗп! ӳкрӗ ман карчӑк...
Ш елкет вёт юн!.. Ху куран...
Куран, урай вараланчӑк.
Ярса туртрӑм пушӑпа,
Таккуй вирлӗ, вӑйӑмпа, —
Ӑҫта вилме! Тӑчӗ те,
Часрах витре илчӗ те
Ҫил пек чупрӗ шыв кутне.
Сисмерӗм те тухнине.
— Пичче, апла пулсассӑн,
Парсам пушша, тархасшӑн.
Эпӗ чӗртем маткана,
Вут пек тӑвам наяна!
— Ара,.... илсе кай!
Курма пырӑп. Халь урай
Сӗрем-ха кӑшт. Атту тӑк
Вӑрҫса прахӗ тем карчӑк.
Ку маткине ҫӗр айне
Варса хума ӗлкӗрмен —
Вӑталӑхӗ кун патне
Пырса кӗрет ҫенӗхрен.
— Ара, пичче, мӗн курас?
Ку кукшана мӗн тӑвас?
Пӗтертӗм вёт маткана...
Мӗн тӑвам-ши кукшана?..
— А ма капла туллашан?
Мӗскер пулчӗ-ха сана?
— Ара, сан пек, хырӑмран
Пӗррех чикрӗм маткана —
Кайса ӳкрӗ ман матка.
Хӗрлӗ юнӗ алӑка
Ҫити насус пек шелкет.
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масть, —
Вилнӗ кайнӑ, шеремет...
Халь те чӗре лӑпланмасть.
— Ман та вилчӗ ҫав, братӑм,
Сана паҫӑр тыттартӑм.
— Сан та, пичче, ӑс кӗске!
Суян, аҫа ҫапасшӗ!
— Пёр пек пултӑр терӗм-ҫке, —
Тесе хурать пиччӗшӗ. —
Ёнтӗ кӑсем Петруша
Вӗлермеллех каяҫҫӗ.
— Лекен-халӗ, чим, кукша!
Лекен! — тесе пыраҫҫӗ.
Петруш пӗлнӗ тахҫанах
И нкӗш ӗсем .....................
Ҫапах та хӑй пит часах
Шухӑшламасть вилессе.
Вӑл ҫӗр каҫа маткиле,
Ҫывӑрмасӑр ӗҫлесе
Шурӑмпуҫӗ килеспе
Ҫӗрпӳрт лартнӑ уш витсе.
Землянкине ҫӗр каҫа
Юман вутти хутнӑ ку,
Кӑвар пулнӑ пёр куча.
Хӗрхенмен вӑл тунӑ вутта
Хӗрес лартнӑ ун тӗлне.
Пӑхсан — масар темелле,
Иртсе ҫӳрен калпакне
Сӑхсӑхма та илмелле.
Ирхинепе пӑшатан
Илет те ку ҫӗр пӳртне
Кёрсе выртать. Чӑн малтан
Шӑтӑк штарать пуҫ вӗҫне.
Унтан пуҫлать п шатана
Кӑварӗ ҫинче хӗртме...
«Тӗвес теҫ пуль кукшана!
Ухмах мар вӑл тӳтерме!»
Ҫитеҫ лешсем кун тӗлне,
Ш аккаҫ Петруш хапхине:
— Килте-и-ха, кукша пуҫ?

Час хапхуна тухса уҫ! —
Йӗре-йӗре ку кукши
Тухса уҫать хапхине.
Уҫах-халӗ калинкки —
Лешсем сисмен уҫнине...
— Мёскер улан, ухмах! — теҫ,

Ҫенӗкелле перӗнеҫ.
Ӑҫта кайнӑ кукша пуҫ?
Тёп сакайне сикнӗ пуль?
Уҫса пӑхаҫ сакайне —
Леш сикмест те вырӑнтан.
(1906-1914)

УЙӐХ КУРНӐ ӖҪ
Хӗрарӑмран тертленме
Этем хӑҫан чарнӗ-ши?
Мӗнле-мӗнле этеме
Вӑл чӗрӗллех чикмест-ши?
Вёсен ӗҫне лайӑхрах
Этем куҫне кӑтартма
Хамӑн мӗскӗн ӑсӑмпа
Ҫак юмаха ҫырам-ха...
Матки ҫине тарӑхса —
(Пӗлен матки мӗнлине)
Килне-ҫуртне хӑварса
Пӗри Хусан хулине
Тарса кайса пурӑннӑ.
Чӗри пӗрмай йӳҫнӗрен
Эрех ӗҫме пуҫланӑ.
Пӗрмай эрех ӗҫнӗрен
Уйӑх укҫи пухӑнман.
Тӗрӗссипе каласан
Пухма та ун шут пулман:
Матки ача ҫуратман —
Камшӑн укҫа пуҫтарас,
Кама пырса кӑтартас?
Хӑй маткине тесессӗн —
Матки ӑна ҫын темен.
Чипер качча сиссессӗн,
Ана чӗнме ӳркенмен.
Ҫапла ҫак ҫын виҫ ҫулччен
Ёҫе-ӗҫе пурӑннӑ.
Матки чипер пурниччен
Тата пушшех пӑсӑлнӑ.
Унӑн килӗ патӗнчен

Кунӗ-ҫӗрӗ ҫын талман.
Тутар, чӑваш-мӗн килсен,
Вӑл кӗртмесӗр хӑварман.
Ялти ӑслӑ ватӑсем
Ятласа та пӑхнӑ-мӗн,
Анчах ырӑ сӑмахсем
Ахаль сая кайнӑ-мӗн.
— Мӗншӗн эсӗ, Варвари,
Упӑшкуна пӑхмастӑн?
Мӗншӗн хӑвна «ҫырмари»
Илӗртнинчен чармастӑн?
Упӑшкупа пурӑнсан
Сана ҫын та хисеплет.
Упӑшкуна пӑхӑнсан
Кирек кам та илтелет, —
Тенӗ кӑна ыр сунан.
Ак ку ҫапах чарӑнман!
Пӗлен ёнтё маткана:
Ӑна сӑмах каличчен
Ҫырт эс хӑвӑртрах шӑлна.
Эсӗ сӑмах хушиччен
Вунӑ сӑмах калать вӑл,
Сана ая тӑвать вӑл.
Пӗр ҫул, ик ҫул иртет кун,
Хуҫи пӗртте ҫырмасть кун.
Ик ҫул иртсен Варвари
Пёр хусаха чӗнет те:
— Иккӗн пӗрле пурнар-и?
Тен, вилчӗ пуль манӑн, — тет!
Кус, Хусана кай та эс
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Сана ак ҫак ҫут уйӑх
Пӗр ҫӗр тенкӗ тупса кил.
Курса ҫынна калатӑр.
Пӗччен-иккӗн мӗн ҫӳрес?
Ним каламан ку урӑх,
Килсен мана качча ил.
Каллах пулнӑ-мӗн ӑнсӑр.
Иккён пёрле пурнӑпӑр,
Лешӗ тепре ҫапать те —
Пурнӑҫ пӗрле тӑвӑпӑр.
Кун укҫине илет-мӗн.
Вӑл ухмаха килсен те
Унтах шӑтӑк чавать те
Эпё киле кӗртес ҫук!
Йывӑҫ айне чикет-мӗн.
Судпа-мӗнпе кӗрсен те,
Ҫын шаккани Варвари
Унпа пӗрле пурнас ҫук.
Упӑшкиех пулнӑ-мӗн.
Е ҫакланап, е вилеп,
Пуйрӗ-мӗн ку хайхи тин,
Элӗ хӑйне пӗтереп! —
Ёнтё киле каять-мӗн.
Тесе хурать ҫак матка,
Каччи тӑрать: — Юрӗ, — тет, — Хӑйӗн матки тӳррине
Пӗлнӗ пекех вӗлерчӗ,
Питӗр халӗ алӑка,
Ун вырӑнне маткине
Ю ратнине кӑтарт, — тет.
Халь хӑй майлӑ ҫавӑрчӗ.
Туххӑм алӑк ҫакланать —
Укҫа пулсан ухмах та
Тухать матки, салтӑнать...
Ӑслӑ пулать, ҫын пулать.
Тепӗр кунӗнче хусах
Ҫакна пула матка та
Хусаналла вӗҫтерчӗ.
Килёштерет-юратать.
Ҫулталӑкра ку чӑнах
Чӑваш ҫӑва кёрет те
Пӗр ҫӗр тенкӗ пуҫтарчӗ.
Кӗлетӗнчех ҫу каҫать.
Хайхи каччӑ ратланса
Ҫак чӑваш та: — Кӗлете
Киле кайма тухрӗ тет.
Сар-ха, матка, — тукалать.
Пырать-мӗн ку васкаса,
Матки тухать, хатӗрлет:
Тӑрук пӗр ҫын тухрӗ тет:
— Ӑҫта каян? — терӗ тет.
— Кил, тух, Петӗр, сартӑм, —
тет.
Каччӑ шартах сикрӗ тет.
Выртаҫ кӑсем, юмахлаҫ,
Лешӗ каллах: — Илтетне,
Малаллине шухӑшлаҫ.
Ӑҫта каян? — терӗ тет.
Выртсан-выртсан, уйӑх та
Каччӑ хӑйӗн укҫине
Ялтӑртатса тухрӗ тет.
Хы паласа пӑхрӗ тет.
Унӑн ҫути хуть ӑҫта
Лешӗ кӳсек илет те
Сарла-сарла кайрӗ тет.
Я рать кӑна пуҫӗнчен.
Пирӗн чӑваш хушшинче
Каччӑ персе анать те
Кӗлет алӑк ҫумӗнче
Ӑнсӑр пулса выртать-мӗн.
Кушак кӗме шӑтӑк пур,
Унтан, ӑна кӗрсессӗн,
Вӑл пӗр-икӗ вершук ҫур.
Куна ҫапла калать-мӗн:
Уйӑх чылай ҫӗкленет.
— Эсӗ мана вӗлертӗн,
Унӑн ҫути ҫурӑкран
Кунта никам пулмарӗ,
Ҫак кӗлете кӗчӗ тет.
Сана пӗр ҫын курмарӗ.
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Ӑна курсан ҫак айван
Кулать ярать, ухмах пек.
Матки: — Ӑмма кулан? — тет.
Ак ку, хырӑм ҫурлас пек,
Тата пушшех лехлетет.
— Мӗскер пулчӗ ҫак сана,
Мёскер кулан? — тет матки.
Тем тусан та, айвана
Чарайман-мӗн ҫак Варкки.
Уйӑх ҫути ҫухалсан
Тин чарнать-мӗн ҫак айван.
Матки пушшах тӗпчет тет.
— Ӑмма култӑн? — Кала, — тет.
Кун упӑшки сисрӗ тет:
— Ахалех-ҫке, матка, — тет.
— Апла тен эс, ухмах та
Ним сӑлтавсӑр кулмасть-ҫке!
Эсё пуйса кайнй та
Юмахласшӑн та мар-ҫке!
Мён пӑхан эс алӑка? —
Тесе выртать хай матка.
Тем тесен те, маткана
Тёпчес енчен хурлас ҫук.
Тем пек этем те ӑна
Каламасӑр чӑтас ҫук.
Ҫак айван та маткине
Вӑрманта мён тунине
Кала-кала кӑтартать:
— Мёнле йывӑҫ тёллине
Чикрӗн ӑна эсё? — тет.
— Ӑна таҫтан пӗлмелле:
Ун хӑвӑлне тем кӗрет.
Ҫул хӗрринчен инҫех мар.
Хӑвӑлне хуть кӗрсе лар.
Юмах пӗтет, куҫ хупнать.
Матки: — Ҫыврар ӗнтӗ, — тет.
Хӑй урӑхла шухӑшлать:
«Чим-ха сана, лекӗн!» — тет.
Ҫӗр те иртет, тул ҫутлать,
Кун упӑшки вӑранать:

— Матка, матка, тӑр-ха, — тет.
Матки тӑрать: — Мӗскер? —
тет.
— Эпӗ ӗнер ӳсӗрччӗ,
Пуҫ ӑнӗ те кайнӑччӗ;
Ху та пӗлен: ӳсӗрлсен,
Ҫын аташма пултарать;
Ӳсӗр майпа эп те, тен,
Аташнӑ пуль — чун хӑрать.
Кала, Варкки, ан вӑтан:
Мӗскер тенӗ эп сана? —
Тет маткине хай айван.
Мён тӑвас тен маткана —
Тёк ҫеҫ ларать, ним чёнмест.
А ку каллах тусеймест:
— Кала ёнтё, мён тӑран,
Ю тшӑнатӑн-им манран?
Аташман-и? Кала, — тет.
Матки: — Хӑвах асту, — тет.
Упӑшки те сисрё тет,
Кун сӑмахне туйрё тет:
— Укҫа мёнле тупнине
Каламан-и сана? — тет.
Каласан та ҫынсене
Ан шарла хур, матка, — тет.
— Калать тата ют ҫынна!
Ӑна ҫын та ӗненмӗ!
Мён пёлеп эп сан ӗҫна... —
Терё тет кун арӑмӗ.
— Апла пулсан, — кӳр ална,
Пёрле пурнар малалла:
Эп те ним те каламан,
Эс те ним те ӑнланман!
Калани те ҫухалтӑр,
Мён илтни те ан пултӑр! —
Унтах иккёш ал тытаҫ,
Ыталаса чуптӑваҫ.
Ҫаксем пӑртак пурӑнсан,
Ёҫке кайнӑ ют яла.
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Кунӑн матки вырӑнтан
Тек кускалать тулалла.
А ку ларать, ним чӗнмест,
Кайран-кайран тӳсеймест:
— Матка, пӑртак лӑплан, — тет.
Матки ҫаплах чарӑн масть,
Этемрен те вӑтанмасть:
Ахӑлтатать, кулкалать,
Темӗскерсем калаҫать;
Илемлӗрех ҫын кӗрсен
Вӑшт! ҫех шӑвать тӗпелтен.
Кайран-кайран упӑшки
Хытах калать-мӗн кӑна:
— Чарнатни ҫак эс, Варкки!
Халех лекет ак сана!
Асту, чарӑн, чарӑн! — тет.
Матки пушшех сиккелет.
Кайран-кайран упӑшки
Ҫупать кӑна питӗнчен.
Ҫил килнипе кун матки:
— Ҫапкала-ха, — тет питрен!
Ак пӗр сӑмах каласан,
П ит ҫапкалӑн эс мана!
Эс тек ан чар мана, — тет.
Хай упӑшки тухать те
Пӗр сӑмах та чӗнеймест.
Пӗр вырӑна ларать те,
Ним тусан та пёр сикмест.
Унтан ҫынсем саланаҫ,
Хай маткипе ҫак ҫын та
Киле кайма пуҫтарнаҫ.
Ку чӗнмест пёр сӑмах та.
Киле пырса ҫитсессӗн,
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Ку чӑпӑркка илет-мён.
Унтан пуҫлать маткине
Чӑпӑрккапа ӑс пама!
Матки пӗтӗм вӑйӗпе
Тавай пуҫлать кӑшкӑрма.
Пелен ёнтё этеме:
Ун пек чухне вал темме
Ҫав тӗлелле пуҫтарнать,
Тем курман пек тем пӑхать.
Кун патне те ҫавӑн пек
Хуллен-хуллен халӑх тек
Пур енчен те пухӑнать.
Матки пушшех кӑшкӑрать:
— Кил-ха кунта, староста!
Ку пёр ҫынна вёлернё —
Тен, вёлерё мана та.
— Кала, кама вёлерчё,
Кам таврашне пётерчё?
Кала-кала кӑтартать
Старостӑна кун матки.
Тӑрать мӗскӗн упӑшки...
Пётём этем пӑлханать.
Вара пурте кёрлесе
Вӑрманалла утрӗҫ тет,
Ҫулҫӑсене катерсе
Хайхи качча тупрӗҫ тет.
Хайхи каччӑ калан и
Чӑнах ларать вырӑна.
Уйӑх ҫути култарни
Пуҫне ҫирӗ ку ҫынна...
Матки юлчӗ кӗҫенме,
Куна пулчӗ-мӗн ... тӗрме!
(1906-1914)

ӐС УКҪАНА ҪӖНТЕРЕТ
Паллӑ ӗнтӗ пуянни
Мулне шанса пурӑнать;
Ҫӑкӑр ҫитни-ҫитменни
Чеелӗхпе ӗҫ тӑвать.
Пуян: «Хамран пиҫмесен,
М аншӑн укҫа тӑвать», — тет.
Ҫукки: «Чипер май килсен,
Эпех ҫеле* тухӑп», — тет.
Чылай чухне, чӑнах та,
Пуян ҫынсем мулпах та
Самай хӑртаҫ этеме:
Хӗн вӗсене ҫӗнтерме!
Ну, тепӗр чух май тупаҫ
Хӑшсем те ҫук ҫынсенчен:
Чавса таран лӑп та лартаҫ
(Умран мар, хуть — хыҫӗнчен)!
Сӑмах ҫине пёр юмах
Чӗлхе вӗҫне килчӗ ман.
Пуҫлама ҫеҫ пит хӑйсах
Каяймастӑп-ха малтан.
Унта усаллиех те
Пулман пек те нимех те,
Анчах этем ӗҫӗнчен
Ытла хӑрать ятёнчен.
Кашни пӗлет ҫав ӗҫе;
Тен, хӑй туни темиҫе,
Ҫапах ӑна асӑнсан,
Тӑрса тараҫ сан пантан.
Е ним пӗлмен пек пулса
Вӑл сӑмаха илтсенех,
' Ҫиеле.

Чипер тӑнӑ ҫӗртенех
Яраҫ пурте ахӑрса!..
Унтан ытла шутлӑрах
Сӑмах-юмах ҫук вара;
Вӑйран ӳкиччен ҫапах
Караҫ вара ҫӑвара.
Ун вырӑнне ҫын курман
Ҫӗрте е хӗр, е ача
Иккӗн пёрле тёл пулсан,
Ҫавраҫ вара хултӑрча.
Вара унтан тутлӑрах
Юмах та ҫук вӗсене.
Ик кун иртсен те, ҫапах
«Ҫитет!» темеҫ пӗр-пӗрне.
Хӑвӑр куратӑр ӗнтӗ:
Ку ӗҫ ҫинчен эрттелте
Пӗр-ик сӑмах хушасран
Кашни хӑрать ют ҫынтан;
Вӑрттӑн ҫӗрте ун ҫинчен
Кашни хавас юмахлать;
Хӗрпе матка вӑл енчен —
Арҫынна та хӑварать.
Ҫырас тенӗ юмахран
Ытла та пит вӑтансан,
Вӑрттӑн ҫӗрте вулаччӑр;
Ҫын-мӗн кӗрсен — пытарччӑр.
I
Пурӑннӑ тет пӗр ялта
Пуян ҫынпа ун матки.
Укҫи те пур путвалта,
Хырӑмӗ те тем тачки.
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Тӑват ывӑл, виҫӗ кин
Пурнать-мӗн ку кил хуҫин.
Тата ӳсет пӗртен-пӗр
Марье ятлӑ яштак хӗр.

Сахар сисет Матиҫе
Пуян илес тенине.
Пит ратлансах ку ӗҫе
Хумарӗ вӑл чӗрине.

Кӗҫӗн ачин, Петрин те,
Мӑшӑр тупма ҫул ҫитет.
Кирлё пулин, М арйин те
Пӗвӗ-сийӗ ҫитӗнет.

Вӑл, хӑй пуян Марьене
Качча илес тенӗрен,
Петӗрпе хӑй йӑмӑкне
Чут ҫеҫ тытса хӗнемен.

Петри те хӗр пӑхкалать,
Ку та качча пуҫтарнать.
П уян ҫынтан инҫех мар
Пурнать мӗскӗн Митрапхан.

Анчах хӑйӗн ҫиллине
Шӑла ҫыртса пусарса,
Пуян пичче ачине
Ҫӗнес тенӗ мел тупса.

Кил-ҫурт та ун пит начар,
Укҫи те ун ҫуралман.
Тин Питӗрте шаккаҫ тет,
Яма хутаҫ шыраҫ тет.

Вӑхӑт иртет, кун шӑвать.
Петри ӗнтӗ Матиҫе
Вӑрлас тесе шухӑшлать, —
Вӑрттӑн тӑвас тет ӗҫе.

Пурнать мӗскӗн Митрапхан —
Паранк хыпать, шыв сыпать.
Хӗлле, ӗҫрен аптрасан,
Кӗрӗк арки йӑвалать.

Пӗр каҫпарах тӗл пулса:
— Пыр хай тӗле паян! — тет.
А хӑй киле таврӑнса
Лаша тавраш хатӗрлет.

Ачисем те ун ҫук мар:
Ывӑл ӳсет, хӗр ҫитнет.
Ачи, Сахар, пит хастар:
Пур кил-ҫурта хӑй питрет.

Унтан ӑйӑр кӳлет те
Шартлаттарать вӑрмана.
Унта пырса ҫитет те
Кӳртсе лартать катана.

Матиҫӗ пек чипер хӗр
Пулман унти ялсенче.
Ёҫлет кана пӗлмесӗр,
Пӑхан — шав ӗҫ аллинче.

Кӗтет, кӗтет Матиҫе —
Матиҫ сасси илтӗнмест.
Сукмак ҫине темиҫе
Тухса пӑхать — ҫук, килмест!

Пуян ачи ҫак хӗре
Хӑйне пӗлми юратать,
Така пусса эрнере
Матка тума шухӑшлать.

Матиҫӗ ҫав вӑхӑтра
Сахарӗпе канашлать;
Хӑй шухӑшне Сахара
Кала-кала кӑтартать...
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— Ак мӗн, Матиҫ: вӑрмана
Ху ан кай эс, мана яр;
Матка тесе, арҫынна
Пӗрер «хӗве хуптарар».
Палласси ҫук вӑл мана...
Атя, хӗрле тӑхӑнтар. —
Матиҫ, чӑнах, пиччӗшне
Шӳт ҫеҫ тӑвас пек сунса,
Пур хӗр ипраҫ таврашне
Арчисенчен кӑларса
Тумлантарать Сахара.
Пӗр вунтӑват минутра
Хӗрле пулать ку Сахар:
Матиҫ тейӗн, — паллӑ мар.
Тутисем те Матиҫӗн, —
Кӑшт урӑхла кулиҫӗн.
Утни-юртни пӗтӗмпех —
Каснӑ лартнӑ Матиҫех.
Хайхи Сахар хутаҫпа
Матиҫ мулне ҫӗклет те,
Хӑй ӑшӗнче хаваспа
Йӑл-йӑл кулса илет те:
— Ёнтӗ, Матиҫ, сыв пул! — тет.
Хӑй вӑрмана вӗҫтерет...
Петӗр, кӗтсе ырнӑран,
Чут ҫеҫ киле каяйман.
Сахар пынине курсан,
Тин чун кӗрет ку ачан.
— Эс-и, ача? Килтӗн-и? —
— Килтӗм! — Эй! — тет
лашине...

II
Пуян ҫын ачи хӗрпе
Кӗлете кӗрсе хупнать;
Авалхисен йӑлипе,
Авланма тытса выртать.

Эх, пуҫларӗ хайхи хёр
Макӑрма, ӗсӗклеме!
Шал алла уш ан та кёр —
Салтас ҫук йём кантрине.
Тем чирпе пёркеннё те —
Яхӑнне те пыртармасть.
Ёне пек кёлернё те —
Хайӑрсан та тапранмасть.
Хёр пёрмай йёрет, улать.
Эх, каччи тапаланать!
Аптӑрарӗ ним тума,
Тытӑнчӗ ку йӑпатма:
— Мёншён эс йёрен, ача?
Чун туртмасӑрах качча
Тухса килтёнем мана?
Мён ҫитмест тата сана?
— Ҫук, сана пётём чунтан
Юрататӑп... Ан тыт! Яр!..
Ырринчен пуҫне санран
Ним курман... Ҫук, уншӑн мар.
— Урӑх темшӗн йӗмелле?..
Пуҫ урлах пӗркенмелле?
— Ах, аттесен килӗнче
Тулашать ёнтё пичче:
Эпӗ урлӑ кайнӑран
Пӗтерет ёнтё курсан.
— Уншӑн пӗртте ан шиклен.
Хӑй валли пуян ҫӗртен
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Хӗр тупса йӑпатӑпӑр
Е укҫа-мӗн парӑпӑр.
— Хуть пичче каҫарӗ те —
Мӗнле хамӑн ку килте

— Ан хӑра: хуллен тӑвап.
— Ах, ача, ытла хӑрап.
— Хуллен ҫеҫ... мёскер хӑран?
— Ҫук, ача, халь мар, кайран...

Ёҫлеме пӗлес, тӳсес,
Кил-йышпа килӗштерес?
Кун пек пысӑк кил-ҫуртра
Ҫаврӑнаймӗ ал-ура!

Мён тӑвас тен, аптраса
Кайрӗ ку ҫумран тӑрса.
Амӑшне кёрсе калать:
— Тем чир пулнӑ — хёр макрать.

— Уншӑн та эс ан кулян,
Вӗренӗн-ха сыв пулсан.
Чар, ача, куҫҫульлуна.
Яр -ха луччӑ аллуна...

— Кус-ха, аслӑ кин, йӑпат
Ҫав ухмах хёре кайса.
Мён ӳкрет-ши, хӑямат!
Тупнӑ эс те шыраса...

Ку сӑмахсене илтсен,
Хёр пушшех пуҫлать йёме.
Пушшӑ, ку тёрткелесен,
Хёстерет кёпе-йёме.

Пычё инкёш кёлете,
Леш ӳкрет-ха тёпелте.
Выртрё инкёш юнашар
(«Ку юрать-ха», — тет Сахар):

— Мён чир пулнӑ ҫак сана? —
Пымалла мар яхӑна.
Хальччен ыр ҫеҫ ыткӑнса
Чуп туса выртаттӑмӑр;

— Ан йёрсем, ача, лӑплан.
Мён ухмах пек улашан?
Пурӑнма ҫитет кунта:
Кёмёл те пур, ылтӑн та.

Пур тёлтен те ашкӑнса
Пӗр-пӗрне тытаттӑмӑр.
Мёншён эсё ун чухне
Хёстерместён кёпене?

Тутарла, юрла-юрла,
Эс кунта пурӑнмалла.
Тепёр тёрли тёлёкре
Тупас ҫук ку Петёре.

— Эсё ху та ун чухне
Кун пек ашкӑнмастӑнччӗ,
Паянхи пек ман ҫине
Улӑхса выртмастӑнччӗ.

— Ах, инке, арҫын пырсан,
Пётём чун картах тӑвать;
Аллипе кутран тытсан,
Ҫам каран сёрём тухать.

— Ун чухне вӑл юраман,
Халь юрать: матка пулан.
Ҫавӑнпа сана калап...
— Ах, ача, ытла хӑрап!

Эп нихҫан та арҫынпа
Айкашман апа-капа*.

‘ Апла-капла.
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— Эй, ухмах, эс ҫавӑншӑн
Макӑрса выртатна-ха?
Пӗҫ хушши ыратнӑшӑн
Петӗртен пӑрнатна-ха? [...]

Ячӗ карчӑк кӗҫнине,
Ҫамрӑк, чиперскер кинне.
Ку та «нишлӗ» Сахара
Йӑпатма пырса выртать.[...]

Ҫил пек утӑнса тухать
Аслӑ кинӗ алӑкран.[...]

— Ҫук, апи, манран пулмас:
Тем тусан та чарӑнмас.
— Йытах ҫуртӑрах сире!
Виҫ-тӑваттӑн пӗр хӗре

— Ҫук, апи, йӑпанаймас
Тем тусан та чарӑнмас.
Хам та унпала пӗрле
Чараймарӑм куҫҫуле.
— Ватӑлан пуль эс те, кин.
Эс кайса йӑпат эппин! —
Терӗ карчӑк тепӗрне,
Мӗн ҫитмест ҫӑва хӗрне...
Кӗчӗ ку та йӑпатма,
Выртрӗ ку та «кӑтартма».[...]
— Ҫук, пулмарӗ йӑпатса,
Хам та йӗтӗм хурланса, —
Терӗ те хунямӑшне,
Шурӗ кӑмака хыҫне.
Аслӑ кинӗпе иккӗш
Тӑк! тӗртеҫҫӗ пӗр-пӗрне:
«Ан тив, лектӗр виҫҫӗмӗш...
Пёр пек пултӑр кашнине».

Йӑпатма пултараймаҫ.
Хӑйсем макӑрса тухаҫ!..
Чуп, Марье, кайса йӑпат.
Чарӑнми ҫав, хӑямат...
Кайрӗ хӗрӗ йӑпатма
(Хӑй валли те пай тупма):
— Мён унтан хӑрамалла?
Ҫын кӑларнӑ япала!..
Авлансан — пур ҫын тӑвать... —
Текелет ку (йӑпатать!). —
Эпё хам та инке не
Пиччепе чылай курап.
(Ҫывӑрнӑ теҫ йӑмӑкне...
Эп ҫыврап-и? Йӑшт пӑхап!)

Кӑтартсах парам сана.
Эс пичче пул, эп — матки.
Ак ку пысӑк арчана
— Кус, вӑталӑх кин, кайсам, — Тӑвӑпӑр кутник сакки.
Тет хунямӑшӗ, — чарсам!..
Эп ҫывратӑп, эс пыран.
Кайрӗ ку ӳкӗтлеме.
Так! тёртен мана кутран.
Выртрӗ ку та вӗрентме...
Эп сисеп те вӑранап,
Месерле сиксе выртап.[...]
Виҫҫӗмӗш те пай илсе
Тухрӗ ҫил пек сирпӗнсе.
Вӑл та картана кёрсе
Тухрӗ тутӑр тӳрлетсе.
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Тахҫанах ҫакна Сахар
Выртнӑ-ха кӗтсе паян.[...]

— Хуть вӗлерӗр Сахара:
Арӑм турӑм хӗрӗра! —

— Арҫынпа хӗре пӗлмеҫ!
Терт анчах инкесенчен, —
Терӗ ку, пӳрте кӗрсен.
Леш те кайрӗ хыҫӗнчен.

Терӗ ку амӑшсене.
Амӑш пӑхрӗ хӗр ҫине,
Хӗр кӑтартрӗ кун ҫине,
Пехиллерӗҫ иккӗшне!
11906-1914]

ХӖРАРӐМ ҪИНЧЕН
Астӑватӑр пуль — эрех
Нумай пулнӑ ӗлӗкрех.
Хӑш те пӗри хупахран
Эрнипе те тухайман.
Нумайӑшӗ кил-ҫуртне
Ёҫсе янӑ ун чухне.
Пӗрер черкке хыпмасан
Ниҫта канӑҫ тупайман.
Ҫав вӑхӑтра: «Сут чунна,
Me аллӑ пус!» — те ӑна, —
Чӑнах, сана ӳсӗрле
Чунне сутӗ эрехле!
Укҫи пӗтнӗ вӑхӑтра
Пӗри ҫапла хупахра:
— Пёр стаканла хам чуна
Сутӑттӑмчӗ шуйттана,
Ҫурлать пуҫӑм, — терӗ тет.
Шуйттан кӑшӑрт! кӗчӗ тет.
— Эсӗ чӑнах калатни?
Me пёр стакан! Сутатни? —
Терӗ тет. Ку: — Сутап, ил!
Ҫулталӑкран илме кил, —
Терӗ тет. Леш: — Ну, асту:
Каланине ан ман, ту, —
Тет те куҫран ҫухалать.
Пӑхать хай ҫын — штоф
лартать.
М ӑн кун ҫитрӗ ку ҫынна!
Сухалне ҫеҫ шӑлкалать!
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Ан пыр ютги яхӑна —
Хӑй пӗччен пёр туй тӑвать.
Кашни кун ку хупахра,
Кашни кун ун — штоф умра!
Сисмерӗ те — срок ҫитет:
Ыран-паян леш килет.
«Питех хӗн-ҫке ху чунна
Парса яма шуйттана!
Мӗнле хӑтлас, мӗн тӑвас?
Чуна мӗнле хӑтарас?
Ах тур, ах тур! — тет хайхи. —
Мӗн турӗ ун эреххи?!.»
Матки ыйтать-мӗн кунран:
— М ӗн эс питӗ кулянан?
Мӗн ахлатан пӗрмай? — тет.
Тин маткине пӗлтерет
Мӗнле-мӗнле пулнине,
Чунне епле сутнине.
Матки калать (шалккӑ-ҫке
Халӗ ӑна, старике!):
— Юрать, лӑплан, ан кулян:
Чунна ҫӑлӑп шуйттанран!
Анчах ӗҫме пӑрах! — тет.
— Ёҫме тетни? Юрать, — тет.
Хӑй вӑхчипе шӳреки
Пырса ҫитет кун патне.
Хӑранипе старикки
Латӑр! ярать йӗм тӗпне.
Матки калать шуйттана:

— Чим-ха, малтан эс мана
Хурать — каллех хутланать!
Виҫ задача туса пар.
Миҫе тӗрлӗ тӑсмарӗ —
Тусан, старик — манӑн мар.
Ниепле тӳр пулмарӗ!
Илях вара ун чунне,
«Ну, ту ёнтё тепӗрне!
Эрех панӑ вырӑнне.
Вара илех ун чунне».
Анчах тӑва пӗлмесен —
Выртрё матка урайне,
Ху ман алла капленен!
Карса хучӗ ҫӑварне,
Татӑк хӳре пулӑн-и,
(Паллӑ ёнтё, ҫӳлти мар).
Мӑйракасӑр юлӑн-и! —
— Ак ме, — терё, — хуплаттар!
Тет. Хай шуйттан тӗлӗнсе
Хуплать шуйттан ҫӳл пуҫне —
Куҫне чарса пӑрахать,
Аял вӗҫӗ ейӗлет!
Хӑй, хӳрине пӗтӗрсе,
Хуплаштарать аялтан —
Пӗҫ хушшине пытарать.
Ҫӳлти карлать, тытмантан.
Ҫапах та хӑй: — Ну, кала,
Пӗрет икӗ вӗҫӗнчен —
Мӗн вӑл, мёнле япала?
Карнать каять варёнчен!..
Ҫӗнеетӗн-и мана? — тет.
Хашкать анчах шӳреки —
(Старикён те чун кёрет).
Пӗрлешмеҫ вит ик айкки!
Кёпи-йёмне хывать те,
Ш ӑк та тухать ку маткан.
Кутне ҫӳле тӑвать те:
«Чим-ха, тухса кёрем», — тет.
— Тыт! — тет матка шуйттана. Кӑна шанмас вит шуйттан:
Ҫарт! тутарать. (Тыт ӑна!)
«Эс тем тӑвӑн, пёрле»...тет.
Халь те хытӑ йӗкӗрлерӗ,
Тухаҫ тула иккёш те.
Ҫук, ҫапах та лекеймерӗ!
Ш ӑнӑ чухне пӑхрӗ те,
Унтан ҫӑмне ҫӑлчӗ те
«Эйй-й! сан унта: пёрре мар —
(Пуҫри ҫӑмне мар ӗнте!):
И к шӑтӑк та пур пулас?!» —
— Me, тӑс! — терӗ шуйттана: — Терё тет: «Ҫук! Кирлё мар!
Тӑсса хутӑн — чун сана.
Тарам чун та! Кай — пулмас»...
Тӑсать шуйттан — тӑсӑлать,
Тухах тарчё тет шуйттан.
Хурать — каллех хутланать!
(Шуйттан хӑрать — маткаран!)
Каллех тӑсать — тӑсӑлать,
1916, чӳкӗн 21-22-мёшёсем

АШ Ш Ӗ ПИЛӖ
Вилес чухне ывӑлне
Ашшӗ ҫапла пилленӗ:
— Асту, ачам, ҫаксене,
Авал сӑмах ҫӳренӗ:
Ҫула кайма тухсассӑн,
Хӑвӑнтан туя ан хӑвар;
Ҫын япала ыйтсассӑн,

Нихҫан та ан шанса пар;
Хусӑр пуҫне маткуна
Шанса ан яр ниҫта та.
Итле, ачам, аҫуна!
Тухӑн-ҫӳрӗн таҫта та,
Нумай ҫынна япала
Пама лекё тен сана,
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Тен, маткуна ют яла
Яма лекӗ хӑнана —
Асту, Сантӑр, асӑрхан:
Хӑвӑн чысна ан пётер.
Пилне парсан, выртайман —
Вилнё вара, ватӑскер.
Ёҫлемелӗх ҫӗр пуртан
Сантӑр чухӑн пурӑнман:
Суха туртма, ҫӳреме
Кӗсри пулнӑ витере;
Выльӑх-чӗрлӗх ӳстерме
Тырри пулнӑ пӳлмере.
Ш ыв хӗрринчех ларнӑран
Хур-кӑвакал татӑлман.
Хурт пахчийӗ тытнӑран
Сӗтел ҫинчен пыл кайман.
Ӑна-кӑна туянма
Укҫи пулнӑ кӗсьере;
Уяв чухне юсанма
Тавраш пулнӑ ҫӳпҫере.
Хӑй те ӗнтӗ ӗҫченрен,
Сӑн-пуҫӗ те чипертен
Матка хитре тупнӑ вӑл,
Пит юратнӑ пӗр-пӗрне.
Ачи те пур — пӗр ывӑл;
Ванюш теҫҫӗ ывӑлне.
Матки ача тӑвиччен
Ашшӗ «сыхлан» тенӗрен
Сантӑр туя илмесӗр
Ялтан тухса ҫӳремен;
«Чипер асту!» темесӗр
Япалине илтермен;
Ҫамрӑк хитре маткана
Пӗччен яман хӑнана.
Те пит асӑрхаттарнӑран,
Те Тур ҫырни тухмантан, —
Ҫул кайсан та, килсен те,
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Ҫын япала илсен те, —
Ӑна хальччен ним пулман.
Кӳршӗре те, килте те,
Ёҫкӗ ӗҫнӗ тёл те те
Маткаран та ним курман.
Кайран Сантӑр та манса,
Те этеме пит шанса,
Каяс-пӑхас ҫӗрте тек
Туман ашшӗ хушнӑ пек.
Пӗрре Сантӑр юсанса,
Ҫӗнӗ кӗрӗк тӑхӑнса
Тухса утнӑ пасара.
Туйи пулман алӑра.
Аякка та каяйман —
Сикнӗ тухнӑ ҫырмаран
Кӗрт йыттисем уласа —
Пӗтереҫҫӗ тулласа!
Мёскер тӑвас? Ни тарма,
Ни патакпа хӑмсарма!
Пӗри силлет кӑкӑртан,
Тепри кӑшлать ҫурӑмран.
Ҫанӑран та ҫуллаҫҫӗ,
Ураран та туртаҫҫӗ!..
Юрать ҫынсем пыраҫҫӗ,
Йытта хуса яраҫҫӗ!
Вёсем пырса тухас мар —
Унтах пулатчё масар!
Ак ҫитрӗ те пиллени —
«Алла туя илменни».
Хайхи Сантӑр шухӑшлать:
«Атя ёнтё, мён пулать —
Пёр пуҫланӑ япала,
Сӑнам, курам малалла».
Вӑхӑт шӑвать. Кӗркунне
Сантӑр пиччӗш кӳлӗрен
Кантӑр кайса тиеме
Лаша ыйтать шӑллӗнчен.
(Кӗсрен ҫавӑ вӑхӑтра

Тихи пур-мӗн хырӑмра.)
Сантӑр парса ярать те
Ҫил пек вӗҫет кӳл хӗрне,
Ката хыҫне выртать те
Вӑрттӑн сӑнать пиччӗшне.
Пиччӗш пӗтӗ кӗсрене
Хӗрхенессе пӗлмерӗ:
Ш ывран тухнӑ кантӑрне
Тӳрех ҫӑка тиерӗ.
Ҫӑкӗ пулчӗ тем купи —
Темле тӳсет урапи!
Ҫыхсан-тусан — хӑвалать.
Лаши туртмасть, ку — ҫапать...
Тӑвайккинчен тухас чух
Хӑм пӑрахрӗ хай кӗсре.
«Ак ҫынӑнне илсе тух!
Мӗн турӗ ку, чӗмере!» —
Тесе тӑрать хай пиччӗш.
Пулчӗ те ак иккӗмӗш!
Пиччӗш ҫапах ӑс тупать:
Хӑмне кайса чикет те
Кӗсре хыҫне тасатать.
Чӑпӑрккапа сӗлтет те
Ним пулман пек уттарать.
Ак «пичче» те! Мён тӑвать!..
Пиччӗш куҫран ҫухалсан,
Тухать Сантӑр катаран.
Тиха тирне сёвет те
Утать хуллен килелле;
Кёлетелле кёрет те
Ҫакать тире пёр тёле.
Кун иртет те ҫӗр иртет,
Акӑ тепӗр ҫу ҫитет.
Хунӗ, каннӑ вӑхӑтра,
Ёҫке чӗнет Сантӑра.
Матки чупса ҫеҫ ҫӳрет:
— Каяр, Сантӑр, каяр, — тет.
Сантӑр сӑхман пӗркенсе
Чире перет, кӗлерет.

— Ҫук, пулмасть пуль ҫӳресе,
Каях пӗччен, — текелет.
(Ӗнтӗ сӑнать: юлашки
Мӗн кӑтартӗ, тет, матки.)
Матки пушшех хӗпӗртет.
(Асту, саншӑн пит йӗрет!)
Ҫӗклет те хай ачана,
Тухса чупать хӑнана.
Сантӑр сиксе тӑрать те
Матки хыҫҫӑн вӗҫтерет;
Хунӗ патне пырать те
Пӗр кӗтессе тӗршӗнет.
Матки, пӗччен пынӑран,
Хӑйне ирӗк тыткалать.
Пыл-сӑрана алтӑртан
Арҫын пекех антарать.
Этем ӗҫсен шухланать,
Типтер пӗтет, чыс каять...
Пӑхать Сантӑр: маткипе
Пӗр cap каччӑ тухаҫҫӗ,
Урапасем тӗллипе
Картаналла утаҫҫӗ.
Матки хӑйӗн ачине
Карта умне лартать те,
Хӑйсах кайман каччине
Пёр аллинчен тытать те
Илсе кёрет шалалла.
— Пулать ёнтё япала! —
Сантӑр вӑрттӑн ачине
Чупса пырса илет те,
Темле куршё маткине
Пӑхма леҫсе килет те:
«Чим, малалла мён пулать?» —
Тесе каллах пытанать.
Пӳртрисем ним пӗлмеҫҫӗ,
Ташла-ташла ӗҫеҫҫӗ...
Пӑхать матка ачине —
Ача таҫта-ҫӑвара!
Мёскер калас ҫынсене?
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Мӗнле суяс Сантӑра?
— Атя ҫурта ҫунтарар,
Ҫунчӗ тесе улталар!
Каччи ҫурта вут тӗртет...
Сантӑр хӑй та шарт сикет.
Ҫынсем хӑйне хушасран
Тухса шӑвать хыҫалтан...
Этем вӗркет, ҫухрашать,
Вӗтти-шакки улашать...
Вут хӗрринче кун матки
Улать никам чарайми!
Тепле шӑтмасть карланки,
Тепле юхмасть пуҫ мими?
— Аслӑк айне лартайтӑм,
Хам шалалла каяйтӑм...
Усал-тӗсел тиврӗ-ши,
Ҫын ылханӗ ҫитрӗ-ши?
Ай, мӑнтарӑн ачана —
Мӗн хускатнӑ-ши ӑна?
Шалах шуса кӗнӗ пуль,
Самай вуттах лекнӗ пуль?.. —
Пӗтӗм халӑх ӗненет;
Хунӗ: — Ачине пит шел, —
тет...
Килет матка каҫ пулсан
М акра-макра хӑнаран.
Ачи ҫунса кайнине
Кала-кала кӑтартать.
— Кӗрес мар-мӗн картине, —
Тен, ҫунмӗччӗ, — тет, суять...
Выртать Сантӑр, пӗр сикмест.
Ним курман вӑл, ним пӗлмест.
— Ан йӗр ӗнтӗ, юрӗ, — тет, —
Тата урӑх пулӗ, — тет.
Кил-ҫурт сая пулнӑран
Сантӑр хунӗ кулянман;
Ик-виҫ эрне хушшинчех
Ӗлӗкхинчен хитререх,
Хӑма витсе, сӑрласа
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Лартать ҫуртне ҫавӑрса.
Каллах пухать тантӑшне
Сӑра ӗҫме хӑй патне.
Сантӑр чире пемерӗ,
«Каях пӗччен» темерӗ;
Лаша кӳлсе лартрӗ те:
— Юсан! — терё маткине.
Хӑй тем ҫыххи салтрӗ те
Тем чир хучӗ кут айне.
— Лар! — терё те маткана,
Тухса кайрӗҫ хӑнана.
Курса ытармалла мар —
Ларса пыраҫ юнашар.
Лаша — вут пек алӑра!
Ачи ҫеҫ ҫук аркӑра!
Хитре ӗҫет кун хуни!*
Эрех, сӑра, пыл хывни
Кая пӗлмест алӑран,
Туртса ҫеҫ лар алтӑртан!
Ёҫнӗҫемӗн хӑнасен
Чӗлхе-ҫӑвар уҫӑлать;
Пуҫа лекнӗ маткасен
Ю рӑ-сӑвӑ тупӑнать.
Тӗрлӗ шӳтсем тупаҫҫӗ,
Юмах-халап яраҫҫӗ.
Ёҫкӗсенче халиччен
Никам Ванюш ашшӗнчен
Лайӑх юмах ярайман,
Е шӳт-кулӑ тупайман.
Пӗтӗм ҫынни ҫавӑнпа
Кун ҫумнелле пухӑнать;
Хӗрарӑм та юрӑпа
Хӑлха ҫурма чарӑнать.
— Яр-ха, ача, пӗр кана
Юмах, — теҫҫӗ-мӗн кӑна.
Сантӑр чӗнмест, тилмӗртет.
Ӳсӗр этем тилмӗрет.
‘ Хуньӑшӗ.

— Юрӗ, эппин, ну, итлӗр!
Юмах суя ан тейӗр.
«Ӗлӗк ашшӗ ывӑлне, —
Терӗ Сантӑр, — аллине...
(Туя илме хушнине
Калас тетчӗ ҫынсене.)
— Пысӑк кӳсек тыттарчи?
Е кин яла чупасран —
Тимӗр тӗплӗ йӗм пачи? —
Терӗ пӗри хыҫалтан:
«Юмах-и вӑл? Пӗтрӗ те!»
Те пит шӳтлӗ туйӑнчӗ —
Нумай кулӑ тупӑнчӗ.
Сантӑр: — Чим-ха, — терё те
Ячӗ малтан кӗрӗкне
Йытсем мӗнле ҫурнине.
Унтан пуҫлать кусене
Хӑй пиччӗшне кӗсрене
Кантӑр кайса кӑларма
Пани ҫинчен калама;
Хӑм тухасран хӑраса,
Пиччӗш ҫанӑ тавӑрса
Хӑма кутӑн, хырӑма
Тӗртни ҫинчен сӑтӑрма.
Ҫын курасран васкаса,
Куҫа-пуҫа чалӑртса
Вӑл тихана пытарма
Чупни ҫинчен кастарма;
Ш ӗлепкине тавӑрса,
Хӳре айне тасатма
Пиччӗш мӗнле хашкаса
Шыв кӳнине ҫаптарма.
Пӗтём халӑх хӑнара
Вилет ҫаплах ахӑрса!
Хӑшӗ-пӗри ун тавра
Ҫӗре ӳкнӗ антӑхса.
«Мӗскер шӑмасть теп кӗсре?
Пӑхап — алшиш-мӗн лере!
Ак шӳт!» — тесе пӗтерет
Сантӑр хӑйӗн юмахне.

Пушшех урай кисренет,
Пурте тытнӑ хырӑмне.
Сике-сике кулаҫҫӗ,
Пиччӗш ҫине пӑхаҫҫӗ.
Тӑрать пиччӗш, ним чӗнмест,
Ни кулаймасть, ни йӗмест.
— Тата пур та каласси —
Ҫитрӗ киле каясси.
Ёнтё пурте хӑнана
Пырса курӑр ман патна.
Хыпар тусан — ан юлӑр;
Ну, пурсӑр та сыв пулӑр!
Эй, чир! Пӗртте астуман:
Парне пурччӗ-халӗ ман.
Укҫа илес ҫук эсир, —
M e-ха сана тиха тир! —
Этем кулса пӳрт ҫурлать,
Хунӗ пӗҫҫе шарт! ҫапать.
Иртрӗ ӗҫкӗ пит тӳлек.
Ёнтӗ Сантӑр, чӗннӗ пек,
Хурӑнташне-тӑванне
Ёҫке йыхрать хӑй патне.
Матки чупать, кускалать,
Пӳртне-ҫуртне пуҫтарать,
Апат-ҫимӗҫ хатӗрлет,
Сӑнне-пуҫне типтерлет.
Епле чупса ҫӳрес мар!
Паян кунта — Пихампар! —
Тӳрри килет хӑнана.
Тен, май килсен — картана!..
Килет хӑна кӗрлесе,
Яла тусан вӗҫтерсе.
Килет ватӑ хунӗ те,
Ват карчӑкне каплатса.
Кӗсре кумми пулни те
Ҫитет ӗҫке мӑшлатса.
Ялти пӗлӗш-паллакан,
Пур хурӑнташ, пур тӑван
Ҫитсе тулать кун пӳртне.
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Хӑшӗ сӑра ӗҫесшӗн,
Хӑш те пӗри ун шӳтне
Ҫынпа пӗрле илтесшӗн.
Савса пынӑ хӑнине
Сантӑр шукӑль ӗҫтерет,
Урай тулли ҫыннине
Сисмесӗрех ӳсӗртет.
Каллах ҫынсем йӗр-тавра
Турткалаҫҫӗ Сантӑра:
Пурте: «Юмах яр!» — теҫҫӗ, —
Е шӳт туса пар, — теҫҫӗ.
Сантӑр «тусӗ» юмаха
Кӗтсех ларнӑ-мӗн те-ха —
Сӑлтав пулман тапратма.
Тин май килчӗ пуҫлама.
Мӗскӗн матка ним сисмест,
Кулса чупса ҫеҫ ҫӳрет,
Тӳрри ҫинчен куҫ илмест.
Ай, ҫамрӑк пуҫ, шеремет!
Тӑчӗ Сантӑр вырӑнтан,
Тухса пӑхрӗ алӑкран;
Пӗр карчӑка пӑлтӑртан
Тем каларӗ хӑлхаран.
Унтан пӳрте кӗчӗ те
Ячӗ юмах пуҫласа:
— Ёлӗк хуньӑм пӳрчӗ те
Ларатчӗ ҫав ҫутӑлса.
Малашне, тен, хуньӑм та
Килсе кӗмӗ ман ҫурта.
— Ах аташни! Ак юмах!
Ӳсӗр пулӗ эс, чӑнах!
— Ҫук, тантӑшсем, ӳсӗр мар,
Аташма та — чирлӗ мар.
Ҫук, хуньӑмпа эп паян
Юлашки хут ӗҫетӗп,
Тен, ыранах эп унтан
Ёмӗрлӗхе писетӗп!
Ёненетӗн-и, хуньӑм,
Санӑн хӗрӳ — ман чунӑм
Сире вутта янине,
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Ванюш ҫунчӗ тенине?..
— Хуллен, кӗрӳ, ан аташ!
Ун пек тӑви хурӑнташ?
Шӳт тӑватсӑн — шӳт ту эс, —
Кун пек сӑмах килӗшмест.
— Шӳт тӑвать вӑл, шӳт тӑвать!
Ахаль перет: ав кулать!
— Ну, шӳт пулсан — шӳт
пултӑр, .
Суйи кайран курӑнтӑр.
Итлӗр эппин пёр юмах! —
Халӑх чарнать шӑпӑртах.
Унтан пуҫлать кусене
«Пӗр ҫын» ҫинчен калама;
Матки мӗншӗн сарайне
Кӗни ҫинчен ҫаптарма;
Хӑй ачине кам патне
Леҫни ҫинчен кастарма;
Матки мӗншӗн ашшӗне
Тӗртни ҫинчен сӑтӑрма —
Пӗтӗм халӑх шарт! сикет:
— Суя пуль ку, Сантӑр, — тет.
— Ак суйине-чӑннине
Халех курӑр! — Шик! шӑхрать.
Хайхи карчӑк ачине
Пӳрте кӳртсе тӑратать.
— Акӑ пӑхӑр Ванюша!
Суй ни ёнтё ман матка
(Тӑрать матки, апӑрша!)
Е тёрёсне калани?
(Тӳрри тӗртрӗ алӑка.)
Вутта хӑй-и, ҫын яни
Ёнтё мӗскӗн хуньӑма?
Халӑхӑн ним калама.
— Сире ёнтё, ыр хӑна,
Юлашки хут шӳт тӑвам:
Чыс пётернё маткана
Хӑйне тивӗҫ чыс парам.
Хыв ҫи-пуҫна, кӗҫҫе пит!
Пӗвӳ пур сан вунӑ шит,

Пӗр хӑлаҫ пек ҫӳҫӳ пур, —
Пуҫра ӑс ҫук! Кун пек хур
Этеме мар, йытта та
Тумӗччӗ тен, шуйттан та!
Кӗпе-йӗмсӗр маткине
Сантӑр ҫӗрте вырттарать.
Ик аллине, урине
Тӑват ҫынна тыттарать.
Мӑнтӑр ҫемҫе ӳг ҫине
Урпа-сӗлӗ купалать.
Вара пӗтӗм кайӑкне
Пӳрте кӗртсе тултарать.
Какӑлтатса, нартлатса,
Пӗр-пӗринчен ӑмӑртса
Сӑхать кайӑк урпана.
Чунне илеҫ маткана!
Пӗҫӗрен те сӑхаҫҫӗ,
Кӑкӑртан та туртаҫҫӗ.
Пӗрчӗ хыпса ҫав тӗлтен
Татса илеҫ ӳчӗпех.
Вӑлта хыпнӑ пулӑ пек
Авкаланать кун матки.
Чӑнах тискер ку инкек
Ан пултӑрах ун пекки!
Кӑвакартса, шыҫтарса,
Чӑрмаласа, шӑйӑрса,
Пӗсехине тултарса
Кайрӗ кайӑк тапранса.
— Тӑхӑн, йытӑ, кӗпӳне! —
Терӗ Сантӑр маткана.
Ҫӳҫрен ярса илчӗ те
Пӗрех тапрӗ кутӗнчен.
Матки якӑлт! сикрӗ те
Тухса ӳкрӗ пӳртӗнчен.

— Ӑҫта-ха ҫав «пуҫана»? —
Терӗ Сантӑр каччӑна.
Пӑхкалаҫҫӗ йӗр-тавра —
Ҫук та лешӗ хӑнара.
Сисмен хутран, ерипен
Тухса вӗҫнӗ читлӗхрен.
— Шунӑ пулас вӑл кунтан, —
Терӗ пӗри хыҫалтан.
— Шутӑр!.. Мӗншӗн тесессӗн,
«Кӗсри кӗҫенмесессӗн
Ӑйри пымасть ун патне», —
Тетчӗ ӗлӗк ман анне, —
Терӗ шур ҫӳҫ чӗререн
Кӗтмен хутран кӗтесрен.
Сантӑр пуҫа чикрӗ те
Чӗнеймерӗ нимӗн те...
Кайрӗ хӑни саланса,
Кӗтмен ҫӗртен «шӳт» курса.
Хӑшӗ-пӗри кулаҫҫӗ,
Хӑшӗ-пӗри вӑрҫаҫҫӗ;
Упӑшкисем маткине
Йӗкӗлтесе пыраҫҫӗ;
Лешсем тӑснӑ тутине —
Кашкӑрла ҫеҫ пӑхаҫҫӗ.
Хитре матка, чипер кин,
Хӑть амӑшне курӑнин!
Таҫта кайса ҫухалнӑ...
Сантӑр тепӗр авланнӑ.
Ун пек, кун пек тек пулман,
Тӳлек тытнӑ кун-ҫулне;
Ашшӗ пек те пил паман
Вилес чухне ывӑлне.
1919
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*

АСӐРХАТТАРУСЕМ

Г авр и л Кореньков ҫырнисем уйрӑм кӗнекен
малтанхи хут тухнине кура унӑн ал ҫырӑвӗсен шӑпи ҫинчен,
вӗсем ӑҫта упранни ҫинчен пӗтӗмлетсе тӗплӗн каласа хӑварни
кирлӗ. Ҫыравҫӑ еткерӗ, тӗпрен илсен, халиччен алҫырусем хальлӗн упраннӑ. 1970 ҫулччен унӑн хайлавӗсем питӗ сахал пичетленнӗ. 1906—1907 ҫулсенче «Хыпар» хаҫатра «Ёҫлеме чӗнни»
тата «Хальхи пурнӑҫ» («Тӑлӑх арӑм») сӑввисемпе И.А. Крыловӑн чӑвашла куҫарнӑ пилӗк юптарӑвӗ тухнӑ. Совет саманиччен
вӑл урӑх пичетленни паллӑ мар (прозӑпа ҫырнӑ статья-хыпар
таврашӗ вырӑсла хаҫатсенче пичетленни ҫинчен, сӑмахран, пӗрре те асӑнман). 1919 ҫулта Кореньков «Ашшӗ пилӗ» тата «Матка
пулнӑ упӑшка» сӑвӑлла пысӑк хайлавсене иккӗшне уйрӑм кӗнекен пичетлеме хатӗрлесе парать, анчах Хусан кӗпӗрнин Чӑваш пайӗ вӗсене Мускава илсе кайнӑ чухне пуйӑс ҫинче ытти
чылай алҫырусемпе пӗрле ҫак алҫырусене те вӑрласа каяҫҫӗ. Сӑвӑҫӑн уйрӑм кӗнеке кӑларас тенӗ ӗмӗчӗ ҫапла телейсӗр вӗҫленет. Автор ку ӗҫе иккӗмӗш хут тытӑнни паллӑ мар. Кун хыҫҫӑн
Кореньков хӑй куҫарнӑ юптарусене пичете сӗнме тытӑнать. Акӑ
1920 ҫулта «Шурӑмпуҫ» И. Крыловӑн вӑл куҫарнӑ вунӑ юптарӑвне пичетлет (6—8, 9—12 № ), 1924 ҫулта «Ёҫлекенсен сасси»
журналта (4—5 № ) вун ултӑ юптару кӑларать (ку йыша малтан
асӑннӑ журналта тухнисене те кӗртнӗ). Кӗҫех хӑш-пӗр юптарӑвӗсем вӗренӳ кӗнекисемпе тёрлёрен хрестоматисенче ҫапӑнаҫҫӗ. 1944 ҫулта И. Крыловӑн «Баҫнӗсем» кӗнеки чӑвашла тухать,
унта Кореньков куҫарнисенчен саккӑрӑшӗ кӗнӗ. 1926 ҫулта сӑвӑҫ паллӑ мар вырӑс поэчӗн (е поэчӗсен) икӗ сӑввине тата вӗрентӳ кӗнекинчи вак-тӗвек статьясене «Ҫутталла» кӗнеке валли
куҫарса парать (1926, 1928 ҫулхи кӑларӑмсенче чылайӑшӗ тепӗр
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хут пичетленсе тухаҫҫӗ). Каярах вӑл куҫарнӑ тепӗр сӑвӑ кӑна тӗл
пулать (Джамбулӑн «Сталин» сӑвви «Илемлӗ литература» альманахра 1944 ҫулта тухать. Хӑй ҫырнӑ сӑввисенчен поэт пурӑннӑ
вӑхӑтра «Ӗҫлеме чӗнни», «Хальхи пурнӑҫ» шкул кӗнекисемпе
тёрлёрен антологисенче темиҫе хут та пичетленеҫҫӗ. Ытти сӑввисенчен пӗри кӑна «Чей ҫырли») «Канаш» хаҫатра ҫапӑнса
тухать (1921, акан 27-мӗшӗ). Сӑвӑланӑ юмахсемпе поэмисем ку
тапхӑрта пӗри те пичете лекеймен. XX ӗмӗр пуҫламӑшӗнче тӑван
поэзире нумай ӗҫленӗ сӑвӑҫ-куҫаруҫӑн поэзи еткерӗ 1970—1990
ҫулсенче тин вулакан патне анлӑн ҫитме тытӑнать, ку яхӑнта
вӑл ҫырнисем хаҫат-журналта, Тӗпчев институчӗн кӗнекисенче
чылайӑшӗ малтанхи хут кун ҫути кураҫҫӗ (ӑҫта-ӑҫта мӗн-мӗн
тухнине кӗнекере хушса панӑ ятарлӑ библиографире вуласа пӗлме пулать).
«Ҫырнисен пуххине» хатӗрленӗ чухне ҫакӑн пек алҫырусемпе усӑ курнӑ:
«Коренкке Кавӗрлин сӑввисем» алҫыру. — ЧПГӐИ ӐА, I, 687,
110—121 л. Вӗҫӗнче ҫапла кӑтартнӑ: «Копия с рукописи 1906 г.,
декабрь). Переписал И.Д. Никитин». Кунта ҫакӑн пек хайлавсем кӗреҫҫӗ: «Вӑрӑ арӑм юрри», «Тӑлӑх арӑм — хальхи пурнӑҫ»,
«Авӑн ҫапса пӗтертӗм», «Авӑн пӑтти», «Эпир тунӑ ҫылӑха», «Эх,
Турӑҫӑм, Турӑҫӑм...», «Ку таранччен ман куҫсем...» сӑвӑсемпе
вӗҫленмен ятсӑр поэма пуҫламӑшӗ тата сӑвӑсем хушшине ҫырса
хунӑ ик йӗрке: «Ҫыраканни Кавӗрле, Тольк[к]ӑ ҫырни темӗнле». Поэма пуҫламӑшӗнче унӑн тӗп геройӗ Ӑслӑ Иван Петӗрӗ
пуласси лайӑх палӑрать, ҫавӑнпа хайлава «Ӑслӑ Иван Петӗрӗ»
тесе ят пама юрать (автор ун ҫинчен калани, поэма ятне асӑнни
ниҫтататӗл пулман-ха). И.Д. Никитин (Юркки) Кореньков ҫырнӑ сӑвӑсемпе поэма пуҫламӑшӗн тексчӗсене нимӗн улӑштармасӑр ҫырса илнӗ.
2. «Хӗре уйӑх илни», «Эсрелӗ», «Чӑвашпа тутар». — ЧПГӐИ
ӐА, III, 6, 416—419, 429—443, 443—454 с. Ку алҫырусене М и
хаил Шевле (Васильев) урӑх тетрадь ҫине куҫарса ҫырнӑ, хӑйӗн ытти материалӗсемпе пёрле Н.И. Ашмарина ярса панӑ. Текстсене тӗплӗ те тирпейлӗ ҫырнӑ, вӗсене чӳк уйӑхӗнче ҫырнине
кӑтартнӑ, малтанхи иккӗшне Тӗрлемесре, юлашкине хӑй ӗҫлекен Йопсарта ҫырса хунине пӗлтернӗ. ГТӗрремӗшпе иккӗмӗшне
Кореньковпа пёрле, теприне Кореньков хӑй пӗчченех ҫырни
ҫинчен асӑрхаттарнӑ.
3. «Г.А. Кореньков ҫырнисен пуххи» — ЧПГӐИ ӐА, V, 94,
405 инв. №. Пухса хатӗрлекенӗ — М.Г. Х ури-И льин. Кунта 9
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сӑвӑ, 6 ю мах-поэма (асӑннӑ вӗҫленмен поэма пуҫламӑшӗ —
«Ӑслӑ Иван Петӗрӗ», «Ашшӗ пилӗ», «Матка пулнӑ упӑшка», «Пӗр
пек пултӑр», «Уйӑх курнӑ ӗҫ» (Уйӑх свидетель пулни), «Хӗрарӑм ҫинчен») тата чӑвашла куҫарнӑ 4 сӑвӑ (А. Пушкин, И. Ни
китин тата паллӑ мар сӑвӑҫ сӑввисем), И. Крыловӑн 19 юптарӑвӗ. Алҫыру вӗҫӗнче поэт библиографийӗпе асӑрхаттарусен
пайне хушса панӑ, унта алҫырусене ӑҫтан тупнине, пичетленнӗ
текстсене ӑҫтан илнине пӗлтернӗ, уйрӑм улӑштарусем ҫинчен
ӑнлантарнӑ. Алҫырӑва пӗтӗмпех машинкӑпа ҫаптарнӑ. Вӑл уйрӑм кӗнекен пичетленсе тухайман. М. Хури хаҫат-журналта тухнӑ
текстсемпе, поэтӑн килӗнчи халиччен ҫапӑнман ал ҫырӑвӗсемпе усӑ курнӑ, хӑш-пӗр текстсене кӑшт-кашт улӑштарса кӗртнӗ.
М. Хури хӑй хатӗрленӗ «Ҫырнисен пуххипе» пӗрле ҫак алҫырусене пухса панӑ:
1) К.В. Иванов ячӗпе хисепленекен Литература музейӗпе
Чӑваш кӗнеке палатин ӗҫченӗсем хӑйсен фондӗнче Кореньков
ал ҫырӑвӗсем ҫукки ҫинчен пӗлтерекен справкӑсем;
2) М. Хури Г.А. Кореньковӑн «Ҫырнисен пуххине» епле пух
са йӗркелени ҫинчен ӑнлантарни;
3) Г. Кореньков 1936 ҫулта ҫырнӑ «Автобиографии» сыпӑкӗсем, вӗсене автор хӑй ҫырнӑ. Ӑна поэтӑн килӗнчи архивран
илнӗ пулас (ун пирки ним те шарламан);
4) Г. Кореньковӑн 1916—1917 ҫулсенче вӑртгӑн чӗлхепе ҫырнӑ текста М. Хури «хамӑр вулакан сӑмахсем туса ҫырнӑ» алҫыру;
5) Г. Кореньковӑн «Ашшӗ пилӗ» сӑвӑлла юмахӗн ал ҫырӑвӗ.
Ӑна автор 1919 ҫулта ҫырнӑ, 1906 ҫулхи «Авалхи ҫын сӑмахӗ»
юмахне тӗпрен ҫӗнетсе йӗркеленӗ. Ӑна пӑхса тухма пӗр-пӗр ко
митета панӑ пулас, юлашки страницӑра ҫапла хакласа ҫырнӑ:
«Сказка глубоко народная, но также глубоко вульгарная. Секр[етарь] Ком [итета] АЗ». Алӑ пусаканё Аркадий Золотов пулма пултарнӑ. Алҫыру Данилов аллине епле лекни паллӑ мар.
4.
1968 ҫулччен Кореньковӑн илемлӗ сӑмах еткерӗн пысӑ
пайӗ Г.И. Комиссаров (Вантер) аллинче упраннӑ. Ун хыҫҫӑн
вӗсем Н.Г. Краснов аллинче пулнӑ, кайран пурне те Чӑваш гуманитари институчӗн ӑслӑлӑх архивне панӑ (V, 395). Ку алҫырусене тӑватӑ ушкӑна пайланӑ: икӗ тетрадьре — сӑвӑсем, виҫҫӗмӗшӗнче — «Иванпа Хӗветле» поэма, тӑваттӑмӗш ушкӑнра —
сӑвӑсем, куҫарусем (А. П уш кинӑн «Пулӑҫӑпа пулӑ юмаххи»,
И. Крылов юптарӑвӗпе И. Никитин сӑвви). Юлашки ушкӑнрисене малтан ҫӗлесе хуман пулнӑ, халӗ вӗсемпе пёрле Н. Краснов
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аллине Тӗрлемесре лекнӗ тепӗр сӑввӑн копийӗ те («Ах тур, епле
пӑрахса...») ҫӗлесе хунӑ. Ҫак алҫырусенче ытти ҫӗрте ҫук хайлавсем нумай. Пӗтӗмпе кунта поэт хӑй ҫырнӑ 104 сӑвӑ. Вӗсене
хӑҫан ҫырнине, унта мӗн-мӗн ҫинчен каланине Комиссаров
ятарласа «Г.А. Кореньков как поэт» статьяра тӗплӗн пӑхса тухнӑ, унтах сӑвӑҫ пултарулӑхӗн уйрӑмлӑхӗсене те тишкернӗ. Ку
статья «Ҫырнисен пуххинче» пичетленнё май асӑннӑ алҫырусене кунта кӗскенрех хакласа каланӑ.
5. Г. Кореньковӑн тӑван килӗнче упраннӑ алҫырусем. —
ЧПГӐИ ӐА, V, 799. Вёсен шутне ҫаксем кӗреҫҫӗ:
1) «Предания и сказки» ятпа тӑракан ушкӑнра «Матка пулнӑ упӑшка», «Пёр пек пултӑр», «Чӑвашпа тутар», «Уйӑх свиде
тель пулни» юмахсемпе халапсем (автор новелла йышши халапсем тӑрӑх сӑвӑласа ҫырнӑ поэмӑсене «халапсемех» тенӗ). М. Ху
ри 1959 ҫулта ку хайлавсене пурне те хӑй хатӗрленӗ «Ҫырнисен
пуххине» кӗртнӗ. Автор ҫырнӑ тетрадьрен ҫак асӑннӑ юмаххалапсене чӑвашла лайӑх ӑнланман ҫын урӑх хут ҫине куҫарса
ҫырнӑ, тӗрӗс мар ҫырнӑран ӑнланма йывӑр е сиктерсе хӑварнӑ
вырӑнсем тӗл пулаҫҫӗ. Ку алҫырӑва 1917 ҫул тӗлӗнче хатӗрленӗ
пулас: хайлавсене хӑҫан ҫырнине кӑтартса пыман, ҫавӑнпа ӑна
вёсен урӑх ҫӗрти тексчӗсемпе е вӗсем ҫинчен асӑннисемпе усӑ
курса палӑртма, пичетлеме тивет. М. Хури ҫавӑнпа хӑй «редакцилесе» йӗркеленӗ пулнӑ.
2) Иккӗмӗш пайне «Переводы» тесе кӑтартнӑ. Унта И. Крыловӑн сакӑр юптарӑвӗ, А. Пушкинран «Уйӑх», И. Никитинран
«Ыйткалакансем», И. Паульсон хрестоматийӗнчен «Тӗлӗнмелле эмелҫӗ», паллӑ мар автортан е авторсенчен «Пулас ял», «Хӗрлӗ ҫу уйӑхӗ» ятсемпе куҫарса хунӑ текстсем кӗреҫҫӗ, вӗсем хушшинчех поэт хӑй ҫырнӑ ултӑ сӑвӑпа халӑхран ҫырса илнӗ юрасем пур.
3) Г. Кореньковӑн 1916—1931 ҫулсенче ҫыркаласа пынӑкун
кӗнеки. Илемлӗ хайлавсенчен унта «Хӗрарӑм ҫинчен» текен сӑвӑланӑ юмах тата JI. Толстойран куҫарнӑ кӗске текст («Пӗр йыш
хӗрарӑм» — ӑҫтан илнине тӗплӗн кӑтартман).
Ку кӗнекене хатӗрленӗ чухне пичетре тухнӑ текстсемпе те
усӑ курнӑ (хӑш-пӗр хайлавӑн ал ҫырӑвӗ пачах упранса юлман).
1944 ҫулта И. Крыловӑн «Баҫньӑсем» ятлӑ кӗнеки чӑвашлатухнӑ, унта Кореньков куҫарнӑ 8 юптару пичетленнё. Ҫав кӗнекене пичете хатӗрленӗ чух вёсен текстне нумай улӑштарнӑ.
Кореньков ҫырнисене пурне те пухса ҫитермен-ха, ку енӗпе
шырав ӗҫне малалла тӑсмалла. Поэт Марфа Трубинана чылай
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алҫыру панӑ имӗш, анчах вӗсен шӑпи ним те паллӑ мар, автор
вӗсене каялла тавӑрса паманшӑн питӗ пӑшӑрханнӑ-мӗн. Яков
Ухсай тата ялти ҫынсем каланӑ тӑрӑх (сӑмахран, Пелагея Ан
дреевна Сорокина), Кореньков пьесӑсем те ҫыркаланӑ, вӗсене
ялти сцена ҫинче лартса панӑ. Вӑл Мария Ухсайпа пьесӑсем
ҫыркаланӑ пек те тухать. Тӗрлемесри Н.А. Беловпа Г.В. Сахалкин пӗлтернӗ тӑрӑх, сӑвӑҫ вырӑсларан пӗчӗк пьесӑсем куҫаркаланӑ. А. Иванов 1929 ҫулта «Канаш» хаҫатра ҫырнӑ тӑрӑх,
Кореньковӑн калавсемпе юмахсем те пулнӑ. Юмахсем шутне
сӑвӑланӑ юмахсемех кӗме пултараҫҫӗ, анчах калавӗсем мӗнлескерсем иккенӗ паллах мар. 1926 ҫулта букварь хыҫҫӑн вуламалли иккӗмӗш кӗнекере пӗчӗк статьясем («Авӑн уйӑхӗнчи ҫанталӑк», «Ял Канашӗ», «Йывӑҫ-курӑк пурнӑҫне сӑнани» т.ыт.те)
пичетленнё («Ҫутталла» кӗнеке), вӗсем 1928 ҫулхи кӑларӑма та
кӗнӗ. Калавсем тени ҫавсене пӗтереҫҫӗ-и тен. Поэтӑн тӑван
ялӗнчи А.О. Кудрявцев 1950 ҫулсенче Кореньковӑн пултарулӑх
еткерӗпе ҫыравҫӑ ҫинчен калакан асаилӳсем пухнӑ, халӗ вёсен
шӑпи паллӑ мар. Тӗрлемесри ытти ҫынсен аллинче Кореньковӑн темӗнле сӑввисем пурри ҫинчен сӑмах ҫӳретчӗ, халӗ вёсен
те шӑпи паллӑ мар. И.И. Одюкова поэтӑн пӗр ҫывӑх тӑванӗ
тахҫанах темӗнле алҫырусем тата Улатӑрта тухнӑ текен темӗнле
кӗнеке тупса панӑ. Паллӑ фольклорист хӑй сывӑ чухне вӗсене
тӗпчевҫӗсене леҫсе параймарӗ те, вӗсем мӗнлескерсем иккенӗ
ҫинчен урӑх нимех те калама ҫук. В.Я. Канюков та хайхи Улатӑрта тухнӑ кӗнеке ҫинчен асӑнкалатчӗ. Кӗнеке палатин картотекинче унашкал кӗнеке ҫинчен хыпар ҫук. 1927 ҫулхи пушӑн
1-мӗшӗнче «Канаш» хаҫатра чӑнах та Степановпа Кореньков
«Турра ӗненмен Укҫини» кӗнеке кӑларнӑ текен хыпар тухнӑ.
Анчах ку ятлӑ калава Степной Н. тата Казакевич ҫырнӑ-мӗн,
ӑна чӑвашла П. Михайлов куҫарнӑ, вӑл 1926 ҫулта уйрӑм кӗнекен Шупашкартатухнӑ. «Канаш» хаҫатри пӗлтерӳ йӑнӑш пулнӑтӑр. Ку ятпа урӑх кӗнеке тухни паллӑ пулмарӗ. Малашне Ко
реньков ҫырнисем татах та тупӑнма тивӗҫ.
Кореньков хӑш-пӗр хайлава хӑйне е ҫывӑх юлташӗсем валли
тесе кӑна ҫырнӑ. Ун пеккисенче натурализмла, тирпейсӗр ӳкерчӗксем, сӑнарсем, пӗр енлӗ виҫесӗр тиркевлӗ шухӑшсем тӗл
пулаҫҫӗ. Кун пек вырӑнсем сӑвӑсенче кӑна мар, юмах-халапра
та пур. «Суйласа илнисем» хатӗрленӗ чухне пысӑк калӑплӑ тӗслӗхсенчен вӗсене кӑларса пӑрахнӑ, ун йышшисем уйрӑм сӑвӑсенче те пур (хӑш-пӗр вырӑнсене автор хӑйех кӗскетсе пичетлеме
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паллӑ туса хӑварнӑ). Асӑннӑ сӑлтавпа хӑш-пӗр хайлава пачах та
кӗртмен.
Библиографи хатӗрленӗ чухне Чӑваш кӗнеке палатин картотекипе чылай усӑ курнӑ. Кореньков ҫырнисем ӑҫта-ӑҫта пичетленнине пӗтӗмпех тупса палӑртнӑ теме ҫук-ха: сӑмахран, вӑл
вӗрентӳпе ӑспару ыйтӑвӗсене хускатса ҫырнӑ статьясене хальлӗхе ҫителӗксӗр шута илнӗ. Ку вӑл хӑш-пӗр чухне кирлӗ хаҫатжурнал е кӗнеке упранса юлайманран та килет. Поэтӑн ҫырӑвӗсем те хальлӗхе сахал тупӑнчӗҫ.
Г. Коренъковӑн пултарулӑхӗнче сӑвӑлла ҫырнӑ хайлавсем тӗп
вырӑн йышӑнаҫҫӗ.Кӗнекене ҫавна шута илсе хатӗрленӗ. Поэтӑн
прозӑлла ҫырнисем питӗ сахал. Вӑл шутра унӑн «Хурӑн» ятлӑ
сӑвви. Кун кӗнекине ҫырусем, автобиографи тата ашшӗ вилӗмӗ ҫинчен каласа пани кӗреҫҫӗ. «Хурӑн» сӑвӑ икӗ томлӑ «Революцичченхи чӑваш литератури» кӗнекере пичетленнё. Асӑннӑ
ытти сӑввисене «Сӑмах» сборникра кӑларма палӑртнӑ. Г. Ко
реньков вырӑсларан куҫарнӑ хайлавсенчен чылайӑшӗ асӑннӑ
икӗтомлӑхра ҫапӑннӑ. Ҫак сӑлтавсене кура «Суйласа илнисем»
тома ҫыравҫӑн прозӑлла хайлавӗсемпе куҫарӑвӗсене кӗртмесӗр хӑварнӑ.
Кӗнекепе усӑ курнӑ чухне акӑ мӗн-мӗн асра тытмалла. Г. Ко
реньков хӑй ҫырнисене ятарласа пичете хатӗрленӗ алҫыру ҫук.
Упраннӑ хутсене хронологие пӑхӑнса вырнаҫтарман, сайрахутра ҫырса е якатса пӗтермен вырӑнсем тӗл пулаҫҫӗ. Пичете
панӑ текстсене ыттисенчен уйӑрса хуман, тема тӗлӗшӗнчен пӗрпеклетмен. Малтанхи тапхӑрта вӑл хӑй вӑхӑтӗнчи литература
чӗлхине те пӑхӑнман, диалектизмсемпе виҫесӗр усӑ курнӑ. Алҫырусене пичете хатӗрленӗ чухне ҫаксене шута илме тиврӗ: сӑмахран, «кӑҫан», «ҫих», «у» тенисене «хӑҫан», «ҫех», «вӑл» тесе
тӳрлетнӗ. Поэт хӑй те вӗсене кайран тӳрлетсе ҫапла ҫырнӑ. Кӗнекере вӑл ҫырса тултарман сӑвӑ йӗркисене пӑнчӑсем лартса
кӑтартнӑ. Пичетре туллин усӑ курман сӑмахсен пуҫламӑш саспаллине ҫеҫ пичетленӗ, ытти саспаллисем вырӑнне пӑнчӑсем
лартса кайнӑ. М.Хури 1958 ҫулта «Уйӑх свидетель пулни» поэма
ятне «Уйӑх курнӑ ӗҫ» тесе каланӑ. Кӗнекере ҫав ятпа усӑ курни
вырӑнлӑрах терӗмӗр.
Сӑвӑҫӑн йышлӑ вулакан валли ҫырман хайлавӗсене ку кӑларӑма кӗртмен. Ҫав шута вунна яхӑн сӑвӑ тата «Иванпа Хӗветле» поэма кӗреҫҫӗ. Асӑннӑ поэма хӑй вӑхӑтӗнче «Аван-и?» хаҫатра пичетленнё. Кӗнекене кӗртнӗ хайлавӗсенчи ытла сӑпайсӑр
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каланӑ вырӑнсене тӑваткӑл хӑлӑпкасем хушшине илсе 3 пӑнчӑ
лартса кӑтартнӑ.
Г. Кореньковӑн поэзи еткерне пӗтӗмпех пухса ҫитернӗ теме
ҫук. М.Трубинана панӑ тетрадь, сӑмахран, халӗ те тупӑнмарӗ.
Ӑна поэт питӗ хакласа асилкеленӗ имӗш. Сӑвӑҫӑн тӑван ялта
хӑш-пӗр ҫынсене паллӑ мар алҫырусем упранни ҫинчен калакан
хыпарсем те пур. Вулакансенчен ҫавӑн йышши ҫӗнӗ алҫырусене
Чӑваш патшалӑх гуманитари ӑслӑлӑхӗсен институчӗн ӑслӑлӑх
архивне ярса пама ыйтатпӑр. Хӑй вӑхӑтӗнче интереслӗ те пуян
материалсем пухса панӑшӑн Н.Г. Краснов профессора, кӗнекене пичете хатӗрлеме пулӑшнӑшӑн В.А. Ендерова чунтан тав тӑватпӑр.
Пулас ял
Малтанхи хут букварь хыҫҫӑн вуламалли «Ҫутталла» кӗнекен 1926 тата 1928 ҫулсенчи кӑларӑмӗсенче тухнӑ (75 с.).
Алҫыру тӑрӑх пичетленет. — ЧПГӐИ ӐА, V, 799, 39 л. Ячӗ
умён ҫапла ҫырса хунӑ: «Переводы для II книги «Ҫутталла». Ӑҫта
тата хӑҫан ҫырнине ҫапла кӑтартнӑ: «Чебоксары, 10/VI—26 г.».
Вырӑсла сӑвви камӑн пулнине кӑтартман.
Хӗрлӗ ҫу уйӑхӗ
Алҫыру тӑрӑх, малтанхи хут пичетленет. — ЧПГӐИ ӐА, V,
799, 39 л. Ӑҫта тата хӑҫан ҫырнине ҫапла кӑтартнӑ: «Чебоксары,
2/V II—26 г.». Вырӑсла сӑвви камӑн пулнине кӑтартман. «Пулас
ял» сӑвӑ ал ҫырӑвӗпе пӗрле тӑрать, вӗсем умён ҫапла ҫырса
хунӑ: «Переводы для II книги «Ҫутталла». Икӗ сӑвви те пӗр авторӑннах пулма та пултарать.
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