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I
Ӗнтӗ ҫӗр ҫаврӑнать, ҫӗр ҫаврӑнать
Пуҫӑмӑрт и ҫавра ҫӗлӗк пек,
П ирӗнех те кун сем тавӑрӑнать
В ӑй варринчи купӑс пӗрм и пек.
Ҫ авӑрӑнса ю хан Ҫ авал ш ы вне
Кам каҫас пур и к хут пӗр тӗлтен,
Ы таланса ҫӳрен хура-ш урне
Кам сирее пур ум ри ҫул ҫинчен?
Аттеех те аннен таса пилне
М ӗн виличчен асра тытар-и,
Ят лӑях та ятсен чы с ҫӗклем не
Чун ҫӑкӗ п е к чипер йӑт ар-и?
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АННЕ
Н иколай Карлина

Сана хӗвел чӗреллӗ тетчӗҫ.
Хёвел пек лартӑн эс анса.
Хӗвел пекчунупа, аннеҫӗм,
Эс тухрӑн cap хёвел пулса.
Сана ҫӑка ҫеҫки пек тетчӗҫ,
Пыл сӑмахушӑн тав туса.
Килти ҫӑка пекех, аннеҫӗм,
Кётен пире эс пуҫ тайса.
Сана ҫурхи саркайӑк тетчӗҫ,
Юрру юхатчӗ ҫаврӑнса.
Тӗнче ытамӗнче, аннеҫӗм,
Эс юлтӑн ӗмӗрлӗх пулса.
20. 11.01
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-Ӑ ҫталла тинкеретӗн, аннем, ирӗн-каҫӑн,
Кантӑк витӗр-им вӗҫрӗ чунри канӑҫу,
Шуҫӑмлах шухӑшпа ан шурсамччӗ, тархасшӑн,
Вырӑнтах-ҫке, аннем, тухӑҫу-анӑҫу...
- Ах, ачам, урамра лантӑш пек шурӑ сывлӑм,
Вӗҫен кайӑк васкать кӑнтӑра сивӗччен,
Ир ӑсаннӑ аҫу та кӗтет пулӗ, ывлӑм,Ҫӑмӑл мар-тӑр ӑна карчӑккисӗр пӗччен...
- Чӗрене пӗрмаях ан хускат-ха, аннеҫӗм,
Арчаран кӗпӳпе тутӑрна кӑларса,
Ан васка, ан пӑлхан... Ят тухсассӑн чӗнеҫҫӗ,
Акӑ кукӑль те пиҫрӗ... Ҫиер-ха ларса.
- Ах, кукли, ырӑ кинӗм, хӗвел пек cap питлӗ,
Юратсах ӑна ҫийӗччӗ хамӑр аҫу,
Чан ҫапсассӑн... чиркӳ те пулинччӗ евитлӗ,
Унсӑр анмӗ ҫӗре тӳпери ҫураҫу.
- Асаннеҫӗм, мӗн-ма чарӑнсах эс сӑнатӑн,
Курӑни-курӑнми кайӑк хур ҫекӗлне,
Тен, тупасшӑн унта эп вӗҫес ҫил ҫунатӑн
Ҫӑлтӑр витӗр выртан йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫулне?
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-А х , мӑнукӑм, йӗкел пекчӑвашӑм-малашӑм,
Юман евӗр ӳссе ҫӑлтӑр евӗр ҫиҫсем.
Эп сана... кайӑк хур хушшинчен... ыр сунасшӑн
Вӗсемпе... инҫете-инҫете... вӗҫнӗҫем...
19. 03.00

КАҪАР, АТТЕ
Хӗреспе тӑрланчӗ пытару.
Виҫӗ ҫаврӑм турӑмӑр салхун.
Ҫӑмӑл пултӑр терӗмӗр тӑпру,
Канлӗ пултӑр терӗмӗр ыйху...
Каҫар, атте...
Масара лӑпкать хӗвел ӑшши.
Ҫулҫӑ хӗмленет йӗри-тавра.
Ыйхусем канлех пулайӗҫ-ши?
Пулаять-ши ҫӑмӑл ҫактӑпра?
Каҫар, атте...
Пин-пин ҫухрӑм утнӑ урунтах
Ларса юлчӗ вӑрҫӑри йӗтре,
Юн тӑкнин сӑлтавӗ те умрах
Кайрӗ саланса ирхи тӗтрен.
Каҫар, атте...
04. 11.96

АТТЕ-АННЕ ХАЛ АЛ Ӗ
Елена Николаевӑна, Валентина Егоровӑна
Андриян Николаева халаллатӑп

Ай, Елюна, Елюна, ӑҫта ытла васкатӑн,
Ярӑм-ярӑм уттупа ярнуҫҫи пекярнатӑн?
Утмӑл ҫыннӑн уттине утам-ҫитем терӗн-им,
Ҫитмӗл ҫыннӑн ҫӑлтӑрне илсе ҫакам терӗн-им?

-

-А й , аппаҫӑм-пиччеҫӗм, парнешӗн марутатӑп,
Парнешӗн мар утатӑп та ҫӑлтӑршӑн мар ҫунатӑп.
Чӑваш ятне упрасси - атте-анне халалӗ,
Атте-анне халалӗ те Раҫҫейӗмӗр вӑй-халӗ.
- Ай, Валюна, Валюна, мӗн-ма хытӑ чупатӑн,
Вӗршӗн кайӑкӗ майлах сывлӑш ҫурса пыратӑн?
Ҫичӗ тинӗс леш енче кӗмӗл выртать терӗн-им,
Кӗмӗл ҫӗрӗ хыҫӗнче ылтӑн выртать терӗн-им?
-А й , аппаҫӑм-пиччеҫӗм, кӗмӗлшӗн марчупатӑп,
Кӗмӗлшӗн мар чупатӑп та ылтӑншӑн мар васкатӑп.
Чӑваш ятне ҫӗклесси - атте-анне халалӗ,
Атте-анне халалӗ те Олимп вӑййин медалӗ.
- Ай, Унтриян, Унтриян, ытла инҫе вӗҫетӗн,
Кӑйкӑр ҫунаттипеле ҫӳл тӳпене виҫетӗн.
Ҫутӑ Уйӑх пикине пуҫна таяс терӗн-им,
Пуҫна таяс терӗн-им те ыр ят илес терӗн-им?
- Ай, шӑллӑмсем-йӑмӑксем, пикишӗн мартапрантӑм,
Пикишӗн мар тапрантӑм та ыр ятшӑн мар хускалтӑм.
Чӑваш ятне чысласси - атте-анне халалӗ,
Атте-анне халалӗ те кун-ҫулӑмӑр сунталӗ.
31.07.96

ЧӐВАШ КИММИ

Ишет чӑваш кимми. Чӑваш кимми ишет
Сенкер хумсен сенкер ытамёнче.
Пин кимӗ тантӑшӗн ишевё питё шет,
Ун ишевне савса сӑнать тёнче.
Ҫут ҫӑлтӑрсен хӑййи, хушка хумсен вӑййи,
Ҫил витӗр ҫил шыва, ай, пӗтӗрет.
Ишейменни путать, ишекенни - вӑйли,
Сенкер малаш ӑна вӑй илтерет.
Ӑҫта пӑлхар кимми, ӑҫта хасар кимми,
Мӗн-ма пӑртас кимми ниҫта та ҫук?
Ӑҫта хунсен кӗвви, ӑҫта шӗмер ҫемми
Пин кимӗ пин сас-чӳ янратнӑ чух?
Тӑшман та пулнӑ пуль, ҫич ют та пулнӑ пуль,
Сӑхма та тӑнӑ пуль шывҫи-ҫӗлен.
Асӑмӑра илсен, куҫран тухать куҫҫуль,
Ӑҫта эсир паян, тӑван-пӗтен?
Тен, тӑшманран ытла, ҫичӗ ютран ытла
Вӗчӗрхенӳ ҫиет чунӑмӑра,
Ӑмсанупа ӳпкев, кӗвӗҫӳпе ултав
Ура хурса пырать йышӑмӑра?
Ишет чӑваш кимми. Чӑваш кимми ишет,
Ан тайӑлтар кимме, ан тайӑлтар.
Ҫӑхавлани ҫитет, вӗчӗрхенни ҫитет,
Кӗсменсене паян пӗрле тытар.
22.04.99

Ҫитмӗл ҫичӗ ҫӑлтӑр харӑс
Тӳперен сунать малаш.
Вырӑс мар, тутар та мар эс,
Лӑпкӑ халӑхӑм чӑваш.
Никамран малтан вуланӑ
Ҫӑлтӑрсен кӗнекине,
Куҫ шӑрҫи пекех упранӑ
Шӑнкӑр-шӑнкӑр чӗлхӳне.
Хӳтермен шап-шурӑ парӑс
Сан синкерлӗ шӑпуна,
Ирӗлмен кӑрлач та нарӑс,
Ху сыхланӑ эс хӑвна.
Никама усал сунмасӑр
Утнӑ эс тӗнче тавра,
Тусенчен лутра пулмасӑр,
Парӑнмасӑр авӑра.
Ҫирӗм ӗмӗр урлӑ каҫнӑ
Ятупа та шывупа
Калаҫатӑн эс мӑнаҫлӑн
Хӗвелпе те уйӑхпа,
Эс пурри - тӗнче илемӗ,
Турӑ кӳнӗ пархатар.
Ӗҫ ними, ӑс-хал хӗлхемӗ,
Чун тӗрекӗ - Чӑвашсар.
03 . 09.98

Ю

* * *

Шупашкар шап-шурӑ тум тумланчӗ!
Ҫӗнӗ юрӑн шур пусми ҫинче
Чӳк уйӑхӗнчи пилеш хӑмачӗ
Илӗртсе ларать мӗнпур енчен.
Ураму шур питлӗ хӗр пулсассӑн,
Пилешӳ - шур пит ҫинчи писев,
Мӑшӑр ҫунатпа сулса ярсассӑн
Йыхӑрать сана инҫе вӗҫев.
Шупашкарӑм, ытарми хулаҫӑм,
Илеме иленнӗ самантра
Юрӑ евӗр ҫаврӑнать сӑмахӑм
Эсӗ ыталанӑ ытамра.
Пикӳсем ҫурхи ҫеҫке пек пулччӑр,
Хӗрлӗ тӗс вылятӑр питсенче,
Пӗрхӗт кайӑк пек патваррӑн пыччӑр
Каччисем шуракӑш ҫумӗнче.
Шурӑ юр ҫинчи пилеш кӑварӗн
Тӑтӑр курӑнса хитре малаш,
Ҫеҫпӗл суннӑ несӗллӗх тымарӗ
Патӑр аллине сана, чӑваш!
14. 04.99
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И, ҪӖР ҪАВРА

И, ҫӗр ҫавра, аслӑ ҫӗр ҫавра,
Пин ҫӗршыв вырнаҫмалла ҫавра.
Ҫаври тем пек пысӑк пулин те
Чӑваш ачи утать ун тавра.
И, ҫӗр ҫавра, аслӑ ҫӗр ҫавра,
Пин пуплев вырнаҫмалла ҫавра.
Ҫаври тем пек пысӑк пулин те
Чӑваш ачи чупать ун тавра.
И, ҫӗр ҫавра, аслӑ ҫӗр ҫавра,
Пин сӑрт-ту вырнаҫмалла ҫавра.
Ҫаври тем пек пысӑк пулин те
Чӑваш ачи вӗҫет ун тавра.
31. 07.96
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* * *

Шупашкарӑм, тархасшӑн ан ҫывӑр,
Ан хупсамччӗ куҫна, Шупашкар.
Санпала калаҫсассӑн та йывӑр,
Чӗнмесен те чуна ҫӑмӑл мар.
Куҫусем майӗпен хупӑнаҫҫӗ,
Ӗшенетӗн, хулам, ӗшенен.
Икӗ куҫ, ик чечек, ик сӑнавҫӑ
Кӑларать халь мана виҫерен.
Вӗсемпе ҫыхӑнтарӑн тесеттӗм
Хавхаланнӑ чӗре хӗлхемне,
Ҫукиккен... Эреветӗм-теветӗм
Хальхинче те пӗлмест хӗрхенме.
Хӗл евчийӗ пулса сасӑ панӑн
Ӑшӑ кун шевлинчех кӑсӑя,
Куллупа эс ҫиҫсен те, тӑванӑм,
Куҫунта эп куратӑп суя.
Ыр суя, тен, чӑнах та, ҫур пурнӑҫ,
Тытайсассӑн суя ҫилхине?
Те апла, те калла... Йӳҫӗ курнӑҫ
Ҫӗрӗпех пӑралать чӗрене.
Ҫывӑрсам-и, эппин, Шупашкарӑм,
Эп хуллен сиктерем сӑпкуна.
Ыранхи ҫӗнӗ кунӑн хыпарӗ
Ӑнланса, тен, ыталӗ чуна.
10.08.97
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ЧӖКЕҪ БАЛЛАДИ
Вӗҫрӗ, вӗҫрӗ чӗкеҫ аякран, аякран,
Сенкер Нил тинӗсе васкакан тӑрӑхран.
Вӗҫрӗ вӑл ҫумӑрта, вӗҫрӗ вӑл шӑрӑхра,
Ма тесен cap хӗвел ячӗ ӑшӑ йыхрав.
Вӑл асилчӗ каллех чӗвӗлти амӑшне,
Ун ачаш кӑмӑлне, унӑн чун савнӑҫне.
Йӑвара ҫунатланнӑ чипер кунсене,
Сывлӑша ҫупӑрланӑ вӗҫев ҫаврине.
Ак Сӑр шывӗ умра, ялӑн-ялӑн йӑмра,
Чӑваш ен, эс каллех ытарми ытамра.
Таврара - ешӗл сас, таврара - ӗҫлӗ сас,
Сывӑ-и, сывӑ-и, чечекри Анаткас!
Вӗҫсе ҫитрӗ чӗкеҫ - килӗ ҫуккӑ, ай-хай,
Кивӗ пӳрт тӗлӗнче халӗ пушӑ сакай.
Хӑйпе хӑй калаҫан карчӑк кайнӑ вилсе,
Ачисем ун ҫуртне сутса янӑ килсе.
31. 10.00
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ҪӖРУЛМИПЕ УЙРАН
Кӗрлет Арбат ытамӗнче
Ялтравлӑ ресторан.
Мускавӑн мӑн кӗрекинче
Эс тӗлӗнсе ларан.
Ӗ ҫм и-ҫим ин ятне-шывне
Сӳтме - явма тӑрсан
Сӑмах ҫавӑрайман енне
Эс чӗлхӳне хуҫан:
Люля-кебаб, суфле, желе,
Грильяж, тутти-фрутти...
Эрехӗсен пӑсӗпеле
Вылять ҫӑвар тути.
Ик-виҫӗ кун хӑналансан
Хӑвна хӑвах калан:
«Аванччӗ ҫакӑнта пулсан
Ҫӗрулмипе уйран».
14.09.99
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ШУР ҪӐМХА
Вӗҫтерсе пырать уй урлӑ
Кӑлтӑр-кӑлтӑр шур ҫӑмха.
Ҫулӗ - сӑрт, ҫырма та шурлӑх,
Ҫамкинче ун - ыр тамха:
Аякри тӑван хыпарӗ,
Паллӑ мар савни сасси,
Хурӑнташлӑх пархатарӗ,
Сарӑ кун таврӑнасси.
Ассинчен асли пуласлӑх,
Чӑваша ҫӗклес ҫунат,
Йывӑрпа ӗшеннӗ халӑх
Ҫӗнӗ вӑй тупас хӑват...
Чип-чипер чупса пыратчӗ
Кӑлтӑр-кӑлтӑр шур ҫамка,
Ҫил ачи те ҫул паратчӗ,
Пӑрӑнатчӗ пур тумхах.
Ним сисмен ҫӗртен, сасартӑк,
Ҫырмаран е чӑтлӑхран
Сиксе тухрӗ тем амакӗ,
Пычӗ ҫапрӗ ҫамкаран.
Ҫиҫӗм ҫиҫрӗ, ӑн ҫухалчӗ,
Кайса ӳкрӗ ыр тамха.
Хӑш синкер килсе ҫыхланчӗ?
Хӑш синкер? Хура ҫӑмха!
1997
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* * *

Ҫӑкалӑхра чи хитрине суйларӑм,
Анчах чуна пӑлхатрӗ хамӑн ахрӑм.
Кӗреш юман енне тӗллерӗ тӑвӑл.
Пӗлетӗр-и: иккен, ун ӑшӗ хӑвӑл.
Текерлӗксӗнчӗ: ав, ҫӳлте, сенкерлӗх.
Сенкерлӗхре вылять иккен синкерлӗх.
22 . 10.00
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ЛАШТРА ЮМАН
Ҫеҫен хирте лаштра юман
Каш-каш кашлать ҫил уҫҫинче.
Мӗн-мӗн тӳсмен, мӗн-мӗн курман
Вӑл хӑйӗн йывӑр ӗмринче?
Лаштра юман патне пырсан
Ик чакӑр куҫ куҫҫулленет.
Аттем, аттем, мӗнле пурнан,
Тесе сӑмах хушас килет.
Мӗн-ма атте ҫумра чухне
Эпир ытла телейлӗ-ши,
Чун сӑмахне, тав сӑмахне
Ма калама пӗлместпӗр-ши?
24 . 04.99
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УПАШКИ ТЕ АРӐМӖ
Упӑшки те арӑмӗ - ҫепӗҫ сӑвӑ ярӑмӗ,
Упӑшки те арӑмӗ - янкӑс юрӑ ҫаврӑмӗ.
Лайӑхчӗ-ҫке, лайӑхчӗ, кунӗ, каҫӗ лайӑхчӗ,
Икӗ савӑк чӗрере пӗр хитре патшалӑхчӗ.
Сар хӗвел пек ачисем - чӗвӗл-чӗвӗл кайӑкчӗ,
Сӑмаххи те юмаххи сарӑ пыллӑ кашӑкчӗ.
Пирӗшӗ те арӑшӗ - те куккук, те карӑш-ши, Пирӗшти уявӗнче шуйттансен ташларӗҫӗ.
Типрӗҫ ларчӗҫ харӑссӑн хурами те каврӑҫӗ,
Упӑшки те арӑмӗ уйрӑлчӗҫ те кайрӗҫӗ.
7. 06.98
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ЫРӐ СУН
Ҫутӑ ӗмӗт евӗр шуҫӑм
Парнелет-и ҫӗнӗ кун,
Шуҫӑма эс, савнӑ тусӑм,
Ашшӑн кул та ырӑ сун.
Ҫӗнӗ кун сана ӑнланӗ,
Ярӗ ӑшӑ саламне,
Пилпеле вара, тӑванӑм,
Кӗрӗн пурнӑҫ ытамне.
Шӑпчӑк юрӑ шӑрантарчӗ,
Ҫунатланчӗ ҫамрӑк чун.
Тунсӑха ҫӗнтерчӗ шанчӑк,
Чун-чӗрем, хӗмлен те ҫун!
Ырӑ сун, савни, тархасшӑн
Мӑкӑнь пек юратӑва,
Ҫӑлтӑр евӗр эп тухасшӑн
Тӳпери ӑмӑртӑва.
Уҫӑ кантӑк витӗр кӗнӗ
Варкӑша эс ырӑ сун,
Ыр ӑс-хал ӗҫе пикенӗ,
Ӑрӑскаллӑн вӗрӗ юн.
Ҫыхтӑр, ҫыхтӑр ҫӗнӗ пусӑм
Ик чӗрен пӗр туртӑмне,
Алран-ал кӗрер-и тусӑм,
Пысӑк пурнӑҫ ытамне.
21 . 11.01
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* * *

Акӑшкӳлӗм хӗррине анатӑп
Ылтӑн-кӗмӗл вӑлтама илсе,
Халь вӗҫессӗн ҫӗкленет ҫунатӑм
Вутӑш евӗр сӑмаха кӗтсе.
Эй, вӑрман! Хӗвеллӗ йывӑҫсарӑм,
Ҫӗн куна ҫӳретӗп киветсе,
Кайӑксен юрри пек пархатарӑм
Чечекле ҫурӑласса кӗтсе.
Усӑнать пин-пин пучах сулмаклӑн
Кӗлете кӗрнеклӗн кӗрессе,
Сукмакпа утап лучах-сӑмахӑм
Путене пек тухасса кӗтсе.
Кунсерен ал парӗ тухӑҫ-анӑҫ
Юрату юмах пекех тесе,
Ачаллах чунра ҫухалнӑ канӑҫ,
Эс ӑҫта? Пурнап сана кӗтсе.
10. 10.01
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* * *

Чӳк уйӑхӗн варри... Шап-шурӑ
Юр ҫупӑрлать тӑван чӑваш ҫӗрне.
Юрлать тавралӑх савӑнӑҫлӑ юрӑ,
Ҫӗклет ҫеҫкеллӗ туйӑм чӗрене.
Каллех ҫанталӑк ҫурхилле ем-ешӗл.
Шур юр аки шӑплӑхӗпе чипер.
Чечек сапса салам калать пек Ҫеҫпӗл
Пире ҫуралнӑ кунӗ ячӗпе.
20. 10.01
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Кӑлтӑртатрӗ шур ҫӑмха,
Виҫӗ утӑм турӑм.
Ӗмӗтри ачалӑха
Ҫул ҫинче эп тупрӑм.
Эй, ачалӑхӑм,ҫунатӑм,
Тӗлӗкри сенкер юмах,
Хӑш енне кайса ҫухалтӑн
Эс манран ыйтмасӑрах?
Ыталанӑ улӑха
Сулахай та сылтӑм.
Кӗлчечек пек яшлӑха
Ҫакӑнта тӗл пултӑм.
Чим-ха, яшлӑхӑм, ҫунатӑм,
Ҫӑлтӑр куҫлӑ урхамах,
Хӑш енне кайса ҫухалтӑн
Эс манран ыйтмасӑрах?
Кӗмӗлленчӗ ик тӑнлав,
Йывӑҫсем саралчӗҫ,
Кайӑксем салху йыхрав
Тӳперен яраҫҫӗ.
Кунӑм-ҫулӑм, ик ҫунатӑм,
Чӗрери шевле-сӑмах,
Хӑш енне эс сулӑнатӑн
Хуҫунтан ыйтмасӑрах?
01. 11.01

ккк

Кӗтӗм йӑлӑм катине,
Выҫ кашкӑра тӗл пултӑм.
Вӗҫертмесӗр ик куҫне
Ярса пусрӑм ҫич утӑм.
Кашкӑр юртрӗ каялла,
Эпӗ утрӑм малалла.
Ватӑ хырлӑх варринче
Упа ҫула картларӗ.
Кичем мар-и тӑр - пӗччен,
Утаманӑм, патварӑм?
Упа утрӗ пӑрӑнса,
Ӑвӑс юлчӗ авӑнса.
Чунӑм кӳтнӗ вӑхӑтра
Хам мӗлкене эп куртӑм.
Хӑп-ха, терӗм, ҫумӑмран,
Ман еннеллех антуртӑн...
Ҫук, хӑпмастӑп, тет, санран
Ҫылӑху пит нумайран...
06. 01.02
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Кивӗ, кивӗ кимӗ куртӑм
эпӗ Атӑл хӗрринче.
Эй, тӑванӑм, терӗм, пытӑм,
ҫупӑрларӑм ҫилхинчен.
Икайкки, ай-хай, сӳсленнӗ,
ай, кӑшланӑ ик кӗсмен,
Хум та, пӑр та тӗрӗсленӗ,
шартлами те ӳркенмен...
Ӗмӗр хӗмӗ, ӗмӗр сӗмӗ
сӑнунта халь, ветеран.
Пӗчӗк чухнехи хут кимӗ
мар-ши эсӗ ӑнсӑртран?
Шетмӗрен кунта эс тухнӑ
якалса, мӑнаҫланса,
Курнӑ, тӳснӗ, ишнӗ, юхнӑ халь выртан кунта канса.
21. 12.99
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* * *

Хӗвел сана вӑран тесе каламӗ,
Вырма пуҫламӗ сан каҫалӑкна,
Хӗмлентӗр чӗрӳнте ҫӗн кун саламӗ,
Шуҫӑмпала уҫтартӑр алӑкна.
Аксам тесе пуҫ таймӗ кӗрхи пусӑ,
Хӑвах тӑнла эс унӑн сассине.
Пӗрче шӑп вӑхӑтра хурсамччӗ, тусӑм,
Хура тӑпран тивлетлӗ кассине.
Ҫап-ҫутӑ уйӑх е ҫурла, е чӑкӑт
Пулса, пӗр катӑлса та пӗр тулса,
Иксӗмӗре ятламӗ: «Иртрӗ вӑхӑт,
Ялтан-йышран эс юлтӑн татӑлса...
Ҫурхи кунсем ҫулталӑк тӑрантарӗҫ
Пӗлсессӗн ҫутҫанталӑкчӗлхине.
Шутла, тӑван: хуҫа-и эс е тарӑҫ,
Хывайӑн-и ҫӗн каҫӑ мал енне?
30. 08.98
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КАЙРИ МАЛА
Кайри мала, кайри мала...
Аттемёр пычё те малта юлчё.
Аннемёр пычё те малта юлчё.
Пиччемёр пычё те малта юлчё.
Аппамӑр пычё те малта юлчё.
Халь - эп пыратӑп чи малта...
Пӗлеп: пёр тапхӑр туртмалла та юлмалла.
Кайри мала, кайри мала...
10. 11.96
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** *

Хаяр этемӗн хайрӑк сӑмахне
Ҫӑмах пекех ҫӑтатӑп,
Ун вӗчӗхне те ун ухмахлӑхне
Пӗр-пӗчченех чӑтатӑп.
Ӗненнӗ, шаннӑ ҫыннӑн ҫӑхавне
Ӳпкевсӗр йышӑнатӑп,
Ҫуначӗ ҫуннӑ чунӑн ҫупкавне
Хам ӑшӑмрах усратӑп,
Антив, тухас ҫилсем те тӑвӑлсем
Манра сӳнсе ҫухалччӑр,
Ҫав кӗл ҫинче хӗвеллӗ туйӑмсем
Папкаланса ҫуралччӑр.
13. 12.95
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* * *

Лҫтан тупать ун чухлӗ ылтӑн
Хӗвел: сӑрлать, сӑрлать, сӑрлать
Пур ен те - сулахай е сылтӑм Хӗрсех хӗвел ҫиппи арлать.
Пуян уй-хирпеле эс тухӑн,
Ҫавах ҫак шанӑҫ чакмӗ сан:
Раҫҫей кӗлечӗ те кӑшт чухӑн
Чӑваш пучахӗ пулмасан.
Те ҫунатне ҫапать пин шӑнкӑрч,
Те пин шур акӑш ҫӗкленет,
Пин-пин ҫӑлкуҫӑн шӑнкӑр-шӑнкӑр
Кӗввипеле чун ҫӗнелет.
Валакӗсем юрлаччӑр харӑс,
Анчах асра тытар ялан:
Ҫӑлкуҫ ҫемми пулаймӗ янкӑс
Чӑваш ҫӑлкуҫӗ тапмасан.
Кашни ҫӗршывӑн - хӑй юмахӗ
Сапса тӑрать шерпет-ахах,
Итлен - ҫӗтет ҫул-йӗр тумхахӗ,
Ӑраскалу та ҫумӑнтах.
Хитре-мӗн Ҫӗнтерӳ урамӗ
Хапхи тивлетлӗн уҫӑлсан,
Анчах... Юмах та юп кураймӗ
Чӑваш халапӗ пулмасан.
06. 01.01

***

Ҫӗн авӑн илемӗн чи пӗрӗмӗш кунӗ.
Пӗрремӗш класа ҫитсе ларнӑ ачан
Хӗвеллӗ ҫанталӑк пекех уҫӑ чунӗ
Ҫутта ӑнтӑлать ҫӑтмахри пек тасан.
Ак хӑйӗн сенкер тетрадьне уҫса хучӗ
Тӗнче евӗр ӗмӗтлӗ пӗчӗк чӑваш.
Мӗн ҫырӑн - ҫав пулӗ, тесе, шурӑ хучӗ
Сӗнет ачана пуҫламан кӑранташ.
01. 09.00

* * *

Кӗрет кӗлете сумлӑ ӗҫ пархатарӗ
Нимпе виҫӗнми ылтӑн тырӑ пулса.
Хресченӗн ҫут сывлӑм шӑрҫи евӗр тарӗ,
Хӗвеллӗ шӑранчӑк,
Выртать йӑл кулса.
Ҫул анӗ ҫинче тем мӗлки вӗлтёртетрӗ:
Те уйӑп, те кӗпшӗл, те йӑрӑ пакша?
Тен, Муза саламӗ вӗҫсе ҫитрӗ тетӗр-и?
Ҫук, ҫук...
Сарӑ ҫулҫӑ сирет шухӑша.
02. 09.00
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* * *

Ҫири кӗпи тӳнтер пулсассӑн
Эпир кулатпӑр ҫав ҫынран:
Е ыйхӑлать - и вӑл анаслӑн,
Е мухмӑртан хӑтӑлайман.
Тӳнтерлӗхпе ҫӳлех вӗҫеймӗн,
Инҫех утаймӑн ҫав хатер.
Раҫҫейӗм, ҫӑлтӑрлӑ Раҫҫейӗм,
Ма сан ӗҫӳ ялан тӳнтер?
08. 08.00
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* * *

Ӑмӑрткайӑк - йӑлтӑр парӑс Ӑнтӑлса хӗвел патне
Сулса янӑ евӗр харӑс
Хӑйӗн мӑшӑр ҫунатне,
Уҫрӑм ятӑм эп ир кӳлӗм
Ик енне чӳречене,
Ӑшшӑн, чунлӑн, илӗртӳллӗн
Пӑхрӗ ешӗл ҫуркунне.
Вӑркӑшать кӗрен пӗркенчӗк
Улмуҫҫи - пике ҫинче,
Шӑпчӑк сӑвӑҫа хӗрхенчӗ
Куҫ хупманшӑн шуҫӑмччен...
Эй, ҫанталӑк! Эй, тавралӑх!
Эс иртни е пуласси?
Кӗвӗпе ҫунат сармалӑх
Пур-ши самантун сасси?
05. 08.00
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* * *

Ухмахлӑха Гомер тиркенӗ Анчах ухмахлӑх пурӑнать.
Ултавлӑха Хаям сивленӗ Анчах ултавлӑх ашкӑрать.
Усаллӑха Шекспир питленӗ Анчах усаллӑх алхасать.
Эп, виҫҫӗмӗш пин ҫул этемӗ,
Каллех ҫирӗплетеп ҫавнах:
Сӳнмест тӳнтерлӗхӗн хӗлхемӗ,
Ӑспа вӑл... ӑмӑртать кӑна.
07. 08.00
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АРӐМ
Кӗтерне кинем и пехилӗ

Апат пӗҫересси ҫеҫ мар,
Хӗрсемӗр, арӑм пуласси,
Кил-ҫурт тирпейлесси ҫеҫ мар,
Хӗрсемӗр, арӑм пуласси.
Ҫи-пуҫ ӑсталасси ҫеҫ мар,
Хӗрсемӗр, арӑм пуласси,
Хитре тӗр тӗрлесси ҫеҫ мар,
Хӗрсемӗр, арӑм пуласси.
Каҫ вырӑн сарасси ҫеҫ мар,
Хӗрсемӗр, арӑм пуласси,
Ача ҫуратасси ҫеҫ мар,
Хӗрсемӗр, арӑм пуласси.
Ҫут ҫӑлтӑр эс пулма пул тар
Юратнӑ мӑшӑр чунӗнче,
Нихҫан сӳнми таса кӑвар
Хӗмлентӗр унӑн умӗнче.
Ҫич сыпӑк несӗл тымарне
Ҫӗн ӳсӗмпе аталантар,
Кун-ҫул пӑрне те ҫумӑрне
Ҫурхи ҫеҫке пек ҫурӑлтар,
Тӑван арҫыннӑн кӑмӑлне
Чӗр вӑй кӗртсе хавхалантар,
Юнра упра чӑваш мулне,Ҫав пулӗ пирӗн пархатар.
15. 08.00

ЭРЕХ ТАКМАКӖ
Эп - эрех. Эп пит хӑватлӑ.
Эп вӗҫетӗп пин ҫунатлӑн,
Пур ҫӗрте те ӗҫ шыратӑп,
Вашаватлӑн пуҫ таятӑп:
Уҫӑр, тетӗп, кӗленче,
Ӗҫӗр кӑмӑл тулличчен!
Ӑнланатӑр-и: итлеҫҫӗ,
Тав тӑваҫҫӗ, хисеплеҫҫӗ,
Хак ӳссессӗн те илеҫҫӗ,
Сывлӑхшӑн! тесе ӗҫеҫҫӗ.
Тиркемест мана Генсек,
Тӳнтерет ҫине-ҫинех,
Академик та шахтер,
Президент, кӗтӳҫ, шофер,
Тава тивӗҫлӗ артист,
Ҫӗнтерӳҫӗ шахматистЧӗререн мана саваҫҫӗ,
Хӳхӗм сӑмахсем калаҫҫӗ,
Тӑвӑр, теҫҫӗ, йӗркине,
Хурӑр, теҫҫӗ, черккине.
Эх, каять вара йӗрки,
Сӳтӗлме пуҫлать тӗрки:
Атӑл шывӗ те шыв мар,
Ҫӳл тӳпе те ҫӳллӗ мар,
Пурте ӑслӑ, пурте ятлӑ,
Пурте вӑйлӑ та хӑватлӑ...
Хӗпӗртетӗп эп чунтан
Ӗҫӗм лайӑх тухнӑран,
Ма тесен ҫумра ялан
Тамӑкри хура шуйттан!
03. 02.01

ЕНТЕШӖМСЕНЕ
Вырӑс сӗмӗ ҫапнӑ теҫҫӗ
Вырӑсри чӑвашсене,
Тутар сӗмӗ ҫапнӑ теҫҫӗ
Тутарти чӑвашсене,
Пушкӑрт сӗмӗ ҫапнӑ теҫҫӗ
Пушкӑртри чӑвашсене,
Ҫармӑс сӗмӗ ҫапнӑ теҫҫӗ
Ҫармӑсри чӑвашсене...
Кӳршӗсен сипетлӗ сӗмӗ
Ан тамалтӑр тӗнчере,
Ҫухалсан чӑвашлӑх хӗмӗ
Мӗн калать Алмуш пире?
07.01.02
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ВЫРӐХ ҪАРӖ
Ҫил уҫҫине тухрӗ пин хулкан.
Ҫарӑҫсене пуҫ таять кӑлкан.
Тӑрӑнсем те ҫӗрпӳсем - малта,
Кашни алра - ҫивчӗ айпӑлта.
Сӑнӑ, хӑртӑ, пӑлхарла элем...
Пулнӑ пирӗн хамӑрла илем!
Вырӑх ярана ҫине тӑрсан,
Пурте илтмелле хушу парсан
Пӑлат хӗҫ йӑл-йӑл ҫиҫсе илет,
Хулканне ҫӗклет рет хыҫҫӑн рет.
Ҫта курас пур ҫакӑн пек ҫара?
Кам хур тӑвӗ пирӗн пӑлхара?
15. 12.99
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** *

Пӗри ҫунать вӑрӑпала пуясшӑн,
Теприн пырать чеелӗхӗ тӗпре.
Ку сӑмахпа, туссем, эп мӗн каласшӑн?
Ултав пин тӗрлӗ,тӗрӗслӗх - пӗрре!
Тӑшман сана пӑрпа лартса ярасшӑн,
Эс пӗтӗн, тет вӑл, хумлӑ тинӗсре.
Ку тӗслӗхпе, туссем, эп мӗн каласшӑн?
Ултав пин тӗрлӗ,тӗрӗслӗх - пӗрре!
Хӑв тантӑшна куратӑн эс юлташӑн,
Вӑл пур - йӗрлет эс савакан хӗре.
Ку шухӑшпа, туссем, эп мӗн каласшӑн?
Ултав пин тӗрлӗ,тӗрӗслӗх - пӗрре!
22. 11.01
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ВӐЙ-ХАЛ ХУҪИСЕНЕ
Генерал, эп сана кӗреҫе парнелесшӗн,
Кирлӗ пулмӗ тек ҫар, ҫук унран пархатар.
Ӳстерсем ҫӗрулми ротӑн, полкӑн, дивизии,
Хирӗҫу пӗлӗтне кӑмӑлпа салатар.
Суд хуҫи, эп сана кӗрепле тыттарасшӑн,
Улӑхра ҫирӗплентӗр хӗвеллӗ саккун.
Ҫимӗҫ кӳрӗ сана симӗс курӑк пайташӗ,
Аслӑ уй ҫакса ярӗ пучахлӑ пакун.
Адвокат, мастерок туянсамччӗ тархасшӑн:
Ман сана укҫалла ӗҫ пама сӑлтав ҫук.
Ху валли ик патвар аллупа ҫурт лартсассӑн
Питӗ кӑмӑллӑ пулӗҫ аннӳ те аҫу.
Сухана кӳлӗнер, прокурорӑм-тӳреҫӗм,
Сарӑ тулӑ акар кӑпӑшка кассене.
Тӑрисен айӗпе аслаҫу пек ҫӳрӳҫӗн
Тухмӑн эсӗ нихҫан аслинчен ассине.
Эп поэт ячӗпе ирӗке кӑларатӑп
Пурсӑра та кантур-чунилли аллинчен,
Сирӗн ӗҫлӗ рете ҫурлапа эп тӑратӑп,
Ҫӗнӗ юрӑ хыватӑп ҫӗн пӗрлӗх ҫинчен.
01. 02.01
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КАЛАШНИКОВ КӐРАЛҪА
Автомат меслетленӗ Калашник ачи,
Сан яту та, чысу та хисеплё.
Эх, касать те касать ӑраскаллӑх хаччи
Ҫаплипех сан валли ҫӗн милетлёх.
Пёр те пёр шутласамччё, Калашник ачи
Эс кӑларнӑ кӑралӑн шӗнкренӗ
Пучаха тӗшӗлен ҫапуҫҫи тӑпачин
Миҫе ҫын куҫӗнче хӗм сӳнтернӗ?
06. 09.99

***

Сенкерлӗхе чӗнет яр уҫӑ алӑк,
Ҫунатлӑ варкӑш илӗртет чуна,
Атте-анне пиллет пире ачалӑх,
Анчах та вӑл килет пӗрре кӑна.
Малаш тени тӗллевпеле юлташлӑ,
Тӗллевлӗх шанӑҫ парнелет ҫынна.
Пиллет пире атте-аннемӗр яшлӑх,
Анчах та вӑл килет пӗрре кӑна.
Ҫул хыҫҫӑн ҫул ӑсаннӑҫем, туссемӗр,
Шурсассӑн тин сисетпӗр-ҫке ҫакна:
Пире ялан сунаҫҫӗ вӑрӑм ӗмӗр,
Анчах ӗмри - самантлӑх пек кӑна.
28. 02.01

%
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САРПИ МИНТЕРӖ
Кустӑрмапала виҫетпӗр
Пиншер ҫухрӑм инҫӗшне,
Машинрах апат ҫиетпӗр,
Ҫывӑратпӑр ыйхине.
Кантӑкра вӗлтӗртетеҫҫӗ
Пелепей те Чаллӑ Ҫыр,
Хамӑр ял, чипер ҫитсемччӗ,
Тет Кӗлпук ӳстернӗ хыр.
Малаллах чӗркенӗҫемӗн
Сӑвӑҫ ҫулӗн ҫӑмхине
Сӑнаса пырап тӗпчевлӗн
Эп Сарпи тӗлӗрнине.
Ларкӑч хыҫ ҫине вӑл хунӑ
Пӗчӗкҫеҫҫӗ ҫытарне,
Мӑшлатать ыр тӗлӗк курнӑн,
Илнӗн космос хыпарне.
Шӗкӗлчет-тӗр вӑл кӗретӗн
Тӑван ен аваллӑхне,
Тен,пӗлтерӗ-ха пире те
Ҫӳл тӳпе асамлӑхне...
Несӗл ҫулӗ вӑл - малашлӑх,
Ыранхи шӑпа ҫути,
Ҫавӑнтан тӑрать чӑвашлӑх,
Тӑхӑмсен патварутти.

Шухӑша кайса сӑнатӑп
Поэтесса минтерне,
Ҫитнӗ вӑл Анкарана та,
Курнӑ вӑл яппун ҫӗрне.
Чӗннӗ, йыхӑрнӑ пуҫелӗк
Тӗрлӗ тӗлӗк ӗнчине,
Хӑйӗнчен хушса кӗвелӗк
Парнеленӗ хуҫине.
...Шӑранать Шуратӑл каҫӗ,
Мӑш мӑшлать кӗрен минтер.
Шел, пырса пуҫ хураймаҫҫӗ
Ни Туркай, ни Сементер.
08. 12.01
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Мӗнле-ши вӑл сӑпка юрри?
Хаваслӑ-ши? Асамлӑ-ши?
Каҫхи ҫут ҫӑлтӑрсен йӗрри
Ун кӗввинче куравлӑ-ши?
Е хӗлӗх купӑс сассинче
Темле ачашлӑх пулнӑ пек
Умри кун-ҫул ытамӗнче
Сана таҫта чӗнет вӑл тек?
Е ҫуллахи ҫаран ҫинче
Пин-пин чечек ешернӗлле
Пире те пыллӑхри тӗнче
Телей кӑна сунать, элле?
Сунать те пуль, сунать те пуль,.
Сунмасть теме сӑлтавӗ ҫук.
Анчах хута кёрес вут чуль
Хӑш вырӑнта выртать ку чух?
Мӗнле-ши вёл сапка юрри?
Вӑл, ахӑртнех,тёнче ырри?
Анчах сӑпка ҫӑтмахӗнче
Выртмашкӑн тӳр килмен мана,
Упрап чӗреҫӗм варринче
Аннен йӳҫ куҫҫульне кӑна.
22 . 07.01
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МӖН ПУЛЧӖ?
Мӗн пулчӗ-ши сана, пиччемӗр,
Патвар та вӑйпитти ҫӗртен
Йӑшса эс кайрӑн та сисмесӗр,
Халь хӑпаймастӑн ҫав чиртен.
Ӗҫченлӗх, сапӑрлӑх, патварлӑх
Сана тӑратчӗҫ чыс курсе,
Паян пӑхатӑп та - наянлӑх
Вырнаҫнӑ сан ӑшна кӗрсе.
Ану-пуссу мӗнле хитреччӗ:
Ларатчӗ вӑл пуҫне тайса,
Пӗр пӗрчӗрен шӑпах пин пӗрчӗ
Пулса ӳснишӗн савӑнса.
Халь кур-ха эс: мӑян та эрӗм
Эшкерленет ҫав вырӑнта.
Чун хурланса килет... Эх, ҫӗрӗм,
Эс тӑлӑх-им ку яхӑнта?
Элле туймастӑн эс, пиччемӗр,
Ҫурту сан кайнӑ чалӑшса,
Парсамӑртӗкӗ, тенӗ евӗр
Пӑхать вӑл пулӑшу ыйтса.
Малашлӑхна шыратӑн теҫҫӗ
Эрех черккийӗн тӗпӗнче,
Ҫакна ан манччӗ эс, пиччеҫӗм,
Эрех вӑл - сӗм курми тӗнче.

Ҫап-ҫуттӑн ялкӑшать пулин те
Ҫынна тӗртет вӑл тӗттӗме,
Кӑна хӑвах пӗлен-тӗр ӗнтӗ,
Сана кирлех-и вӗрентме?
Чипер ҫемйӳ те халь саланчӗ,
Пулли ҫӗрет пулас пуҫран,
Усал вӑйпа тухатнӑ анчӑк
Чупмасть-ши, тетпӗр, сан хыҫран.
Мӗн пулчӗ-ши сана, пиччемӗр?
2001
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КӖЛТЕ ҪЫХАТӐП
Ҫурхи сипетлӗ курӑкран,
Хам вырнӑ ылтӑн тырӑран
Кӗлте ҫыхатӑп.
Хӗрӳ хӗвел пайӑркинчен,
Ҫӑлтӑр ҫути хӗлӗхӗнчен
Кӗлте ҫыхатӑп.
Чунри вӗри юратуран,
Ыратуран, ҫухатуран
Кӗлте ҫыхатӑп.
Ӗмӗтӗмрен, шухӑшӑмран,
Пин сӑввӑмран, пин юррӑмран
Кӗлте ҫыхатӑп.
Халӑхӑма парне лама,
Таса калан ҫине хума
Кӗлте ҫыхатӑп.
14. 04.02

II
У й варринче ларатчё ват юман.
Ҫулҫи у н ҫукчӗ, хуҫӑкчӗ тӑрри.
В илес чуна чёртессём килчё м ан:
А н тив, тепре яш ӗмӗр куртӑр-и.
Ҫилпе пёр ш ӑхӑран та пёр ул а н
Х ӑвӑл ӑш не хурсассӑн чӗреме
Ҫӳлте кӑранклатан хура ҫӑхан
У й талккӑшне ӑсанчӗ йӗрлеме.
Ҫӗр сипетне тутаннӑ туратсем,
Х ӑм ла пек аш кӑруллӑн ешерсе,
Ю рла пуҫларӗҫ савӑк ю рӑсем
Чӑн чӗрӗлнин вӑйне хисеплесе.
Эй, халӑхӑм, ҫич сулнӑклӑ ҫулпа
Ута-ута, куратӑп, ывӑнан.
Ватюмана ҫамрӑклатан халпа
Сана вӗр-ҫӗн хевте кӳресчӗ ман.
%3л
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СИКТӖРМЕ БАЛЛАДИ
А тнер Х у сан кая

Пуш-пушӑ анкарти вӗҫне ҫитсен
Поэт ҫӗклерӗ шухӑшлӑ пуҫне.
Ӑна пиллерӗ алшӑлли-сӗрен:
Me, тӑхӑн, терӗ, туслӑх кӑшӑлне
Шӑнкӑртатса юхать Павар ҫырми
Вун ҫич ҫӑлкуҫӑн сиплӗ шывӗпе.
Тӑван шерпет тути - ытарайми, Астиврӗ сӑвӑҫ йӗкӗр ывҫипе.
Кӑнтӑрлахи cap кайӑк пек пӑхсан
Хӗвел чи ҫӳллӗ шӑчӑ тӑрринчен
Ялне курмашкӑн килнӗ Аптраман
Епле чӳхенмӗ Ӗнчӗ пӗвинче?
Утмӑлтурат уҫать кӑвак куҫне,
Хыпар ярать ыраш пуссипеле:
«Туссем, курсамӑр халӑх сӑвӑҫне,
Ав вӑл вӑрман сукмакӗпе килет...»
Сӑра вӗретнӗ Казанков Ваҫлей,
Вӗри кӑмакаран тухать шӑрттан:
- Питрав Петровччӑ! Пултӑрччӗ телей
Ҫулсеренех яла ҫитмешкӗн сан.
Сӑмахунта - питтӑпайла кӗрнек,
Сиктӗрмесен сипечӗ - чунунта.
Чӑваш хӗлхемӗ, чӑвашла тӗрек
Текех сан урлӑ таврӑнӗ кунта...
Пыл пек юхать хитре сӑмах-юмах.
Шерпет-сӑра. Хуплу. Кукар яшки.
Юрлать поэт, юрлать. Сасси - ахах.
Анчах Сиктӗрмере вӑл - юлашки.
1997
51

ХУРА РОЯЛЬ
Хирпӳн пысӑках мар пӳлӗмӗнче
Ларатчӗ йӑлтӑркка хура рояль.
Пӗлетӗр-и, Григорий Яккӑльч умӗнче
Рояль пуҫ тайнине куратӑп эпӗ халь.
Хуҫи ҫав пӳлӗме пырса кӗрет кӑна Йӑлттам хура та шурӑ клавишсем
Мӗнпур октавӑсен анлӑшӗпе ӑна
Салам калатчӗҫ, хӗпӗртӳ кӗвви илсе.
Утнинченех сисетчӗҫ хӗлӗхсем:
Асамҫӑ ҫӗнӗ туйӑмпа кӗрет,
Унра - чӑваш тӗнчи, вӑй-хал, хӗлхем,
Унра - чуна ҫунат хушас кӗтрет.
Таҫта ӗрӗхекен пин шав тӑвӑлӗнчен
Чи кирлӗ сассене тыта-тыта
Чечек ҫыххи тӑватчӗ вӗсенчен
Эпир пӗлен маэстро, тупата!
Гармони - кӗрешӳ те килӗшӳ,
Хӗвеллӗ юрату чечекленни,
Сетнер кӑмӑлӗнчи ӳпкелешӳ,
Нарспи вӑрман ытамӗнче вӗҫни...
Роялӗм, йӑлтӑркка хура рояль,
Сӑваплӑ пулчӗ санӑн пурнӑҫу.
Эпир калаҫнине илтет-ши халь
Сан кӑпӑш ҫӳҫлӗ вашават хуҫу?
27. 11.01

КАРТТУС БАЛЛАДИ
Униҫӗм Асламасӑмӑра

Ҫунатлӑ Униҫӗм тултарчӗ вунвиҫҫӗ.
Ҫуначӗ -ян-ян янракан кӗвӗре.
Ҫав кӗвӗн - эй, Турӑ! - ҫук пуҫӗ_те вӗҫӗ,
Тӑссассӑн ҫитет-тӗр вӑл пин ӗмӗре.
Чунра кӑларать ҫил те тӑвӑл Вивальди,
Сӗрет сӗркӗҫпе асамат хӗлӗхне,
Чӗкеҫ сывлӑшра вичкӗн вӑйӑ вылять-и, Униҫӗм шырать чӗрери Пӳлӗхне.
«Ху тӗллӗн тупаймӑн, ачам, - терӗ ашшӗ, Вӗҫтер хулана, яш пуҫна эс ан ус,
Ҫӗн ҫул хывма тивӗҫ ҫӗн ӗмӗр чӑвашӗ,
Вӑй парё сана ман парне - ҫӗн карттус...»
Вӗҫет ӗмӗт хыҫҫӑн ҫунатлӑ Униҫӗм,
Вунвиҫӗ хевтеллӗ хӗвеллӗ Икар,
Ун чунӗ те иҫӗм, ун куҫӗ те ҫиҫӗм,
Пуҫ тайччӗ усрав ывӑлна, Шупашкар...
Анчах... до минор тӗлӗнчи доминанта
Ҫавра ҫил ачин туртӑшса вӗрнӗҫем
Пуҫри ҫӗн карттус вӗҫсе кайрӗ самантӑн,
Вивальди кӗввишӗн пулса ҫӗн сӗвем.
Чим, тусӑм: Вивальди хӑех хывнӑ, ахӑр,
Эреш нота ҫырнӑ хитре карттуса,
Ан тив, тенӗ пулӗ вӑл, Люблин та Габер
Сана кӗтсе илччӗр-и хапӑл туса?
Униҫӗм пичче! Ҫитмӗл ҫул - ҫитмӗл ярӑм,
Умра - ҫӗнӗ ӗмӗр карать хӗлӗхне...
Карттус вырӑнне ҫак сӑвва эп хайларӑм,
Парне пек вӑл пултӑр Маэстро ятне.
31.08.00

ЧӐВАШ КӖВВИ
Федор Васильева

Пӑшал тытса яш каччӑ хӳтӗленӗ
Раҫҫей чысне, ун ҫӗрӗпе шывне.
Унра сӑрнайпала палнай сӗрленӗ,
Хупланӑ тупӑсен тупӑшӑвне.
Йӑл - йӑл ҫиҫсен тӑван Панклин ҫӗн кунӗ,
Хӗвел сӗрсессӗн туйӑм хӗлӗхне,
Ҫав вӑйӑҫ-каччӑ шӑратать симфони,
Кӗвве курсе тавра эрешлӗхне.
Ҫӗр пин сӑмах, ҫӗр пин асамлӑ юрӑ
Телей тӗрри пек чӗррӗн те хитрен
Чун-чӗрере хӗмленнипе маттуррӑн
Пирӗштисем анаҫҫӗ тӳперен.
Епле - ха анмӑн: аслӑ пурнӑҫ вӑйӗ
Талант кӗтретлӗхне пӑхӑннӑҫем
Пире ҫӳле чӗнет ҫунатлӑ вӑйӑ,
Ҫӳлтен килесшӗн ӗмӗрхи ырсем.
Мускав варри.Консерватори залӗ
Кӗрет чӑваш хайлавӗн тыткӑнне,
Чи чаплӑ ӑстасем ҫупаҫҫӗ алӑ
Хисеплесе Панкпи ачин ятне.
- Бис! Браво!...
Кӗвӗ, эс нимрен те хаклӑ,
Сана мӗнле - ши тав тума пӗлер?
Курать Панкпи ачи: малта сӑваплӑн
Шап-шур пуҫне усса тӑрать Глиэр.
21 . 09.97

ЧӐВАШ EH
Г. Н. Волкова,
ҫитмӗл тултарнӑ хисеппе

Ҫуркунне, ӑшӑпа салтӑнсан сивӗ тӗвӗ,
Акӑшсем ҫӳл тӳпе хӗлӗхне перӗнсен,
«Чӑваш ен! Чӑваш ен!» тенӗ пусӑмлӑ кӗвӗ
Таврара чиркӳ чанӗн тӑрать кӗрлесе.
Канаш урлӑ каҫса инҫете ытамлаҫҫӗ
Ӑраҫҫей ураҫҫин ӑси пек пуйӑссем.
«Чӑваш ен! Чӑваш ен!» - пӗрӗнсе тӑсӑлаҫҫӗ
Чаплӑ купӑс пӗрмин калаҫан вакунсем.
Хумлӑ-хумлӑ ҫамкаллӑ ӑсчах та сӑнавҫӑ
Шухӑшра сӗвемлет ҫӗнӗлле ырӑсем.
Ма тесен «Чӑваш ен» тенинче курӑнаҫҫӗ
Иртнипе пулассин курӑнми йӗррисем.
«Чӑваш ен! Чӑваш ен!» Чечексем ҫурӑлаҫҫӗ...
«Чӑваш ен! Чӑваш ен!» Эй, Кавал та Чикме!
Турӑсен тӗнчинче туйӑмсем ҫуралаҫҫӗ
Чӑваш ен ҫӗр-шывне ҫӗн асамлӑх кӳме.
27 . 07.97
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АТӐЛ ХӖРРИНЧИ ӲПЛЕ
Ах, мӗнле кӑна ҫурт ҫук-тӑр
Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере.
Куҫ умне хӑш стиль ан тухтӑр Хӑйне май кашни хитре.
Акӑ готика, барокко,
Рококо, кунтах ампир...
Ҫуратать ӳнер пророкӗ
Ҫӗнӗ сӑн та ҫӗн тумтир.
Шупашкарӑм та ан юлтӑр
Парижран та Лондонран,
Чӑваш чунӗ ҫутнӑ ҫӑлтӑр
Йӑлтӑртаттӑр аякран.
Коттеджсем лартса ыр куртӑр
Паянхи патвар улпут,
Вашингтон ӑна ыр сунтӑр,
Уншӑн Рим ан пултӑр ют.
Хам тесессӗн, ман лартасчӗ
Атӑл хӗрринче ӳпле,
Лӑпкӑн, шӑппӑн вырнаҫасчӗ
Пакшалла е чӗрӗпле.
Эп унта вучах йӗркелӗп
Икӗ чӗрӗ кирпӗчрен,
Пухӑнсан поэт эртелӗ
Чейӗ пулӗ пӗтнӗкрен.

Хушӑран Айхи те кӗрӗ
Робельпе е Франспала,
Арапуҫ юрри илтерӗ
Кӑшт ӗшеннӗ саспала.
Ҫырана патвар хум ҫапӗ
Ҫивчӗ ямб виҫипеле,
Утӑҫи керменӗн чапӗ
Ӳсӗ ун хевтипеле.
Туслӑх чысӗпе чысланӗ
Сементерӗн тӑм чашки,
Шурӑ пӑспала пӑсланӗ
Сертепе пултран яшки.
Калаҫу ҫаври пуҫланӗ
Ҫеҫпӗл амӑшӗ ҫинчен,
Ун таврашӗ, ун тӑванӗ
Пирешкел пулни ҫинчен.
Шур ҫилхеллӗ Каравелла
Атӑлпа каҫни ҫинчен,
Грузире Важа Пшавела
Виҫ ӳпле туни ҫинчен.
Шурӑмпуҫӗ килтӗр хӗрнӗн,
Пӑрахут сас патӑр ян...
Ҫавӑнпа тӗнчемӗр тӗрлӗ,
Ҫавӑнпа эпир пуян.
24 . 11.99

РАСУЛ ГАМЗАТОВПА ТУСЕМ
Расулӑн Махачкалари хваттерёнче
Ик шурӑ телефон сиксе шӑнкӑртатаҫҫӗ,
Вӗсем хӗвеллӗ кӑнтӑр тёлёнче
Ҫунат ҫапан автан пек туйӑнаҫҫӗ.
Хуравласа ҫитерейместпӑлхавлӑ Патимат,
Чупа-чупа йӑлт пиҫнӗ вӑл ӑшша:
«Чипер плов пӗҫерме памаҫҫӗ, хӑямат,
Пӑхма памаҫҫӗ лаваша... Эй, тамаша...»
Каллех ак шӑнкӑр-шӑнкӑр:
- Каласамӑр, чӗнме пулмасть-и йӑпӑрт Расула?
- Ҫук, чӗнейместӗп, тӑвансем, каҫарӑр,
Вӑл ту ҫине хӑпарчӗ пулмалла.
Расул, чӑнах, ҫӳрет тусем хушшипеле,
Тусен калаҫӑвне тӑнлать чунӗпеле,
Выляҫҫӗ ун шухӑшӗсем ту кӑйкӑрӗ майлах,
Пуҫра шыв юррилле кӗвӗленет сӑмах...
Тусем сисеҫҫӗ: Расула шыраҫҫӗ тусӗсем,
Тусем илтеҫҫӗ: шӑнкӑртатаҫҫӗ кил шӑнкравӗсем,
Анчах та никама та ним те шарламаҫҫӗ,
Вӗсем Расул поэзи тӑвӗ пулнине туяҫҫӗ,
Вӗсем ӑна ту шайӗпе сума сӑваҫҫӗ,
Вӗсем ӑна сӑлтавсӑр чӑрмавран сыхлаҫҫӗ.
30. 03.99

ЛАК ПОЭТНЕ АДАМ АДАМОВА
Сан аулу сӑрт-ту ҫинче пулсассӑн,
Ман тӑван ял - ҫырма ытамӗнче.
Эс Дагестан мӑнаҫлӑхне мухтатӑн,
Ман юрӑ - Атӑл ен васанӗнче.
Ӑслайҫӑ пек пӑхсассӑн - тинӗс шайӗ Пире икке уйӑракан виҫе.
Кам пӗлтӗр, тен, пӗр Улӑп ҫеҫ тытайӗ
Ту тӑрринчи шап-шур ҫӳлевӗҫе?
Пирте - тӗп никӗс евӗр тикӗс айлӑм,
Ҫӗрле ҫурӑлакан упа сарри,
Ҫапах Кавказпала ем-ешӗл йӑлӑм
Хушшин пурах-тӑр пӗрлӗхлӗ варри?
Кам ҫурҫӗрте, кам кӑнтӑрта... Мӗн панӑ
Аваллӑхран килен шӑпа пире,
Ытти шайсен виҫи вара, тӑванӑм,
Йӑлтах шӑранӗ пирӗн чӗрере.
06. 08.00
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** *

Ах, Арарат, каллех пуҫна усатӑн,
Каллех, ав, тупӑк санӑн аллунта.
Каллех инкек ҫӳрет хурчкан-хӑлатӑн,
Ҫӳрет сан хулунта та ялӑнта.
Патвар чуну ан йӑштӑр, Араратӑм,
Нарекаци ҫӗр-шывӗ пӗччен мар.
Ак эп те сан ҫумна пырса тӑратӑп,
Ман тӑвансем те тӑрӗҫ юнашар.
\

Эп Туманян хёлхемёпе хёретёп,
Размик, тытатӑп сан кӗнекӳне.
Инкек сан алӑкна уҫса кӗрет-тӗк,
Хам алӑкран кӗртетӗп ҫуррине.
31. 10.99

60

ХАЙЯМПА ҪЕҪПӖЛ
Хайям
Пин ҫул майлах эс кӗҫӗн-ҫке манран,
Ҫапах та сас парсан Шупашкартан
Сан сӑмаху ҫут ҫӑлтӑр ӗнчинче
Ҫӗн хӗмпеле ҫутатрӗ аякран.
Ҫеҫпӗл
Тавах сана, тавах, Омар пичче,
Пӗр мехелпех вӗҫет иккен тӗнче:
Шыранӑ эс те пурнӑҫ чӑнлӑхне,
Ҫав чӑнлӑх халь те пирӗнтен инҫе.
27 . 10.00
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ИВНИКПЕ ЯНКАС

Ҫавалкас Мӑрат, Янкасах Упи...
Ик яла савса ыталамӑп-и?
Вӑй-хавал кӳрет тӳлекех Ҫавал,
Юррине юрлать юратса ик ял.
Кӗввине хывать Ивникпе Янкас,
Ик ята паян кашниех хавас.
Ҫавалах ҫеммин хӗлӗхне-хӗмне
Икӗ яш ҫӗклет пур чӑваш умне,
Пур чӑваш умне, ҫут тӗнче умне,
Ашкӑрса ӳсен ҫӗн ӑру умне.
Йӑмрипе сулать икӗ ял касси,
Чӗрере янрать ик поэт сасси.
11.03.99
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ПОЭЗИ КАҪӖНЧИ ЭКСПРОМТ
Валери Туркая

Астумастпӑр: мӗн вӑл ашӑм, ашӑк,
Мешехи тамалчӗ ҫӑварнин.
Астӑватпӑр, «Шурӑ фарфор чашӑк»Тур лашан туртан Туркай парни.
Авӑрать ҫавра тӗнче арманӗ,
Ҫӳхелсех пырать-тӗр арман чуль?
Тепӗр кӗнекӳн ятне кам манӗ Ҫӳлти «Турӑ питӗнчи куҫҫуль».
Пӗр ӑнлав пулсассӑн та чӑвашлӑх,
Кашни сӑвӑҫ - хӑйне май ҫӑрха.
Туркайла тапса тӑрсассӑн яшлӑх,
Тӑвансемӗр, «Пурӑнатпӑр-ха!»
24 . 05.99

КӖРКУРИ ИЛЕПЕРЕ
Кӑрлач кӑтартрӗ кӗмӗл кӑтрине,
Сӑвапӗпе сум кӳчӗ сурхури.
Паян чӑваш Олимпӗн тӑррине
Хӑпарчӗ пирӗн паттӑр Кӗркури.
Салам сана, илпеклӗ Илепер!
Ятуллӑ пултӑр сумлӑ кӗрекӳ.
Сар кун енне хывать эреш кӗпер
Кӗрхи кӗрнек пек капӑр кӗнекӳ.
Сана чыслаҫҫӗ Хусанкай, Ухсай,
Аркадий Ӗҫхӗлпе Макар Хури.
Вёсен сиплӗхӗпе сӑйланнӑ май
Чӗрӳ кӑлт-кӑлт тапать сан, Кӗркури.
Ҫӑлкуҫӑн таптӑр чунлӑхлӑ чӗрӳ,
Валак юрлатӑр шӑнкӑр юррине.
Тулли пучахӑн юлакан йӗррӳ
Ҫӗн пулӑх кӳтӗр Ҫеҫпӗлсен ҫулне.
Кӳр аллуна! Кӗтретлӗ кӑмӑлпа
Туллитулать кӑкӑрӑмри кӗлет.
Паян ман Ҫарӑкла ҫитсе санпа
Пӗр ҫарӑк кӑкласа ҫиес килет.
22 . 01.99
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ЭПИР ҪУРАЛНӐ ТАНӐШ ЯЛӖНЧЕ
Зина Максимовӑна

Инҫе ҫӗрте Америка пур, Ази,
Нумай пайран тӑрать-мӗн ҫут тӗнче.
Паян сана, Ҫинук, шутлаттармаҫ-и:
Эпир ҫуралнӑ Танӑш ялӗнче.
Ан тив, ҫав ял ҫӑтмах пахчи ан пултӑр,
Кӗленче кермен ан лартӑр варринче,
Ҫавах куҫсем ҫунаҫҫӗ йӑлтӑр-йӑлтӑр:
Эпир ҫуралнӑ Танӑш ялӗнче.
Ҫав хӗвелех Париж ҫинче те Туррӑн,
Ҫав хӗвелех - Мускав урамӗнче.
Эппин, пуҫа ухса калар маттуррӑн:
Эпир ҫуралнӑ Танӑш ялӗнче.
Чӗремӗрте - атте-анне тивлечӗ,
Тӑванлӑх пархатарӗ - чунсенче.
Пехетлӗ пултӑр Пурӑнӑҫ сипечӗ:
Эпир ҫуралнӑ Танӑш ялӗнче.
18. 03.99
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НУШАПА ТЕЛЕЙ ҪИНЧЕН
Измаил Григорьев амӑшне
Матрена Хрисановнӑна

Телейлӗ-и, тесе манран ан ыйтӑр,
Телейсӗрри ахал ь те курӑнать.
Манра нуша ҫиппи чӗркенӗ хутӑр
Хам юн тымарӗ евӗр пурӑнать.
Нушаҫӑм - манӑн уйрӑлми юлташӑм,
Вӑл ӗҫ хушать те ӑс парать куллен.
Эп ӗмӗр тӑршшӗпех ашатӑп ашӑм
Чунра ларан нуша хавхипелен.
Ӳкетӗп такӑнса - часрах тӑратӑп,
Яратӑп макӑрса - пуҫлап кулма.
Нушаҫӑм чи хаваслӑ вӑхӑтра та
Пырта ларать хӗрхӳ те йӳҫ улман.
Телей мӗскер? Телей чее те мӑнтӑр,
Сутса ярать кашни тӑкӑрлӑкрах.
Нуша пӗлет - ӑҫта вӑл ҫурҫӗр, кӑнтӑр,
Ӑҫта сана паян ҫӑлас нухрат,
Ҫынна «нушаллӑ пул» тесе калаймӑн Хурӑнташа усал сунма хушман.
Анчах та телейӳ йӑл кулнӑ майӑн
Нушу ҫинчен самантлӑх та ан ман.
Нуша кӑна пире кулач ҫитерӗ,
Вӗрентӗ, усрӗ сывлӑхлӑ, чипер.
Телей вӑл, тӑвансем, нуша еткерӗ,
Нуша хывтарнӑ чӗнтӗрлӗ кӗпер.
05. 10.97

Шап-шур така пек чух тӳпе тӗпелӗ
Шап-шурӑ мар теме епле хӑям?
Шур ҫӳҫӗ витёр тинкерсе хёвеллён
Чун хёлёхне хёлхем кёртет Хайям.
Пур теҫҫӗ ҫичӗ ҫиҫӗмӗн кӗперӗ...
Хывас юрра епле ҫитсе хывам?
Ҫич ӗмӗр витӗр ҫутатать сенкеррӗн
Тухъяллӑ Тухӑҫ ҫутипе Хайям.
Чаш-чашкӑрса тулать Иран шерпечӗ,
Те куҫ пӑвать вӑл, те калать салам?
Ҫук, ӳсӗртмест алри курка сипечӗ,
Пуҫсӗрӗмнеурӑлтарать Хайям.
1999

ХАМА ХАМ ПАНӐ КАНАШ
Тыт, тӑванӑм, асра.
В.Давы дов-Ана три

Сементерём, ан ман:
Тӳперенэс анман,
Килнӗ хамӑр енчен,
Чӑн чӑваш ҫӗрӗнчен.
Несӗл панӑ халал,
Хӑвна май чун-хавал,
Чӗрери хӗлӗхӳШӑнкӑр-шӑнкӑр чӗлхӳ.
Хисепле юлташна,
Пурнӑҫри тус-йышна,
Ӗҫӳнте, туртӑмра
Пул таса хунтӑра.
Пил пек, ҫу пек сӑмах Йӑлтӑр-йӑлтӑр ахах,
Ҫав чыса, ҫав мула
Ан хӑвар ҫӑмӑла.
Ӳнерти кирӗке,
Ах, ан яр ирӗке,
Хӗвелрен уртӑнсам,
Ҫутталлах туртӑнсам.
Тепӗр пӗчӗк канаш
Йышӑнсам, сӑмахташ,
Ун тӗшши манӑҫсан
Тухӑҫу тухмӗ сан:
Лермонтов куҫ хупсан
Шӑп та лӑп ҫӗр ҫултан
Килнӗ эс тӗнчене.
Тытасра ҫаксене.
18. 09.99

ЙӐНӐШӐМСЕМ
Йӑнӑшӑмсем - тӗве пек мӑннисем,
Сухаллӑ качана пек чейисем,
Вӑрӑм туна пек йӑлӑхтармӑшсем Хӑяматсем, мана ҫаплах манмаҫҫӗ.
Ҫӗрлесерен кантӑкӑмран пӑхаҫҫӗ,
Кӗтӳ выльӑххисем пекҫухӑраҫҫӗ:
«Эй, Сементер, эс пирӗнтен ан тар,
Тӳле сӑваплӑ ӗҫшӗн гонорар, Ахаллӗн эс тӳрленеес те ҫукчӗ,
Хальхи шая ҫӗкленеес те ҫукчӗ,
Малашлӑху килмин тесе пӳкле
Пире ятран аса илсе чӳкле».
2509.99
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ТӖЛӖКРИ ТӖЛПУЛУ
Кунта эпир хӑналӑх ҫеҫ килетпӗр,
Чун пурнӑҫӗ, чӑн пурнӑҫ - тӳпере.
Лере мӗнле ҫӳретпӗр, мӗн ӗҫлетпӗр?
Эп ыйтрӑм кайнӑ пӗлӗтрен пӗрре.
- Ма ҫӳрес мар? Тӳпе виҫесӗр аслӑ,
Кунта такам валли те вырӑн пур.
Йӗри-тавра хуҫаланать хаваслӑх,
Пӗрне-пӗри тумасть никам та хур.
Ӗҫ енӗпе илсен, тытса пыратпӑр
Ҫӳлте те хамӑр пурнӑҫ йӗркине.
Тепӗр тесен, эсир йӑлтах куратӑр
Тӗнчемӗр еплерех ҫаврӑннине:
Мехелӗпе ҫуркуннесем килеҫҫӗ,
Черечӗпе килеҫҫӗ ҫулласем.
Шывсем юхаҫҫӗ, тырӑсем пиҫеҫҫӗ Ҫак вӑл йӑлтах - эпир кӳрен илем.
Кунта кашни - хӑй ӗҫӗпе телейлӗ,
Кашни маттур хӗвеллӗх пахчинче.
Ем-ешӗл курӑк-кӑпӑшка пуҫелӗк,
Ҫеҫке те ҫимӗҫ - йывӑҫсем ҫинче.
Хӗрсем кунта тӗрлеҫҫӗ асаматӑн
Ҫич тӗслӗ илӗртӳллӗ хӑйӑвне,
Вӑхӑчӗпе вӑл кирлӗ такама та
Парнелӗх кӑлармашкӑн хӑй умне.

Пин-пин чечек асамлӑхне кӳреҫҫӗ
Ҫав хӗрсемех улӑх-ҫаран питне,
Йӗкӗчӗсем-и? Пулӑх килтереҫҫӗ
Этемӗн тырӑ-пулӑ кӗлетне.
-Кала-ха, пӗлӗшӗм, мӗскер тӑваҫҫӗ
Унта Ухсайсемпе Хусанкайсем?
-Вӗсем чӑваш чӗлхишӗнех ҫунаҫҫӗ,
Куллен тупаҫҫӗ ҫӗнӗ ырӑсем.
Мӗн-ма чӗлхемӗр пыл пек тутлӑ тетӗр,
Мӗн-ма чӗлхемӗр ҫу пекех ҫемҫе?
ТукташсемпеУрташсене пӗлетӗр,
Вӗсем кӳреҫҫӗ ҫавӑ ҫимӗҫе.
...Ҫӗр пурнӑҫӗн - ҫӗр хӗлӗх те ҫӗр тӗлӗш.
Тэтах, тэтах ыйтасшӑнччӗ унран,
Анчах тем самантра пӑч! пулчӗ пӗлӗш,
Чӗнсен те таврӑнмарӗ урӑхран.
13. 09.97

71

КАЛАҪСАМЧЧӖ, ҪУМӐР,
MAHПАЛАН
Калаҫсамччӗ, ҫумӑр, манпалан.
Эсӗ ӗсӗкпенине илтсен
Чун-чӗрӳ хурланнине туйсан
Юриех эп тухрӑм пӳртӗмрен.
Калаҫсамччӗ, ҫумӑр, манпалан.
Ҫуркунне иртни ҫинчен калаҫ.
Ӗмӗр тӑршшӗ - пӗр кӗске хӑлаҫ,
Ҫывхарать ун вӗҫӗ, мӗн тӑван.
Калаҫсамччӗ, ҫумӑр, манпалан.
Ан хӑра, эп каймӑп ирӗлсе,
Курӑк пек ҫӗкленӗп чӗрӗлсе
Эс ӑнланнӑран, эс шаннӑран.
Калаҫсамччӗ, ҫумӑр, манпалан.
Ҫитӗ макӑрса пире паян.
Ав, хӗвел куласшӑн такамран...
Калаҫсамччӗ, ҫумӑр, манпалан.
14. 08.97
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***
Йӑлтӑр-йӑлтӑр хушка ҫӑлтӑр
Чупса анчӗ кӑлтӑр-кӑлтӑр
Ҫавал шывӗ хӗррине,
Урхамах вити тӗлне.
Каҫӗн пулчӗ пархатарӗ:
Хуммасен кӗсри хӑмларӗ.
Ҫав тихан ҫамки ҫинче Хушка ҫӑлтӑр. Ак тӗнче!
24 . 06.99
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***
Ан суй, ан ултала, тӑванӑм,
Хӑрушӑ-ҫке ултав екки:
Ултав кышланипе йӑванӗ
Ик чунӑн ӗмӗрлӗх тӗкки.
Суя сӑмах амантӗ, ҫӗртӗ,
Ҫынна кӑларӗ ҫынлӑхран,
Ҫав синкерпех хӗвел те, ҫӗр те
Тухайӗҫ ӗмӗрхи ҫулран.
0506.99
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СӐМАХСЕМ
Эй-хей, кӑйкӑрсем! Кӑкӑрта-и кӑлармӗ
Сирти арҫунатлӑх хӗрӳллӗ хӗлхем?
Анчах умӑмра кӑйкӑр кӗтӗвӗ мар-мӗн,
Умра - кӑйкӑр пек вӗҫекен сӑмахсем...
Эй-хей, ҫӑлтӑрсем! Килӗр, анӑр, тархасшӑн,
Сире йӑлтӑр хӗлӗх ҫине эп тирем!
Анчах та умра, вутсӑрах вут хыпасшӗ,
Умра - ҫӑлтӑрла ҫиҫекен сӑмахсем.
Эй-хей, шӑпчӑксем! Туйӑмсен асамачӗн
Ҫӗр ҫич тӗсӗнчен пӗрине эп илем.
Анчах та хӗлле шӑпчӑксем юрламаҫҫӗ,
Умра - шӑпчӑк пек юрлакан сӑмахсем.
16. 04.99

75

TAB!
Саркилӗмҫӗм, Саркамӑшӑм,
Эпир-и манӑпӑр ятна?
Чун панӑшӑн,
Кун панӑшӑн
Сенкер тӗнчемӗр, тав сана.
Тукташӑмҫӑм та Танӑшӑм,
Эпир-и пӗлмӗпӗр ҫулна?
Кил панӑшӑн,
Пил панӑшӑн
Тӑван ял-йышӑм, тав сана.
Шупашӑмҫӑм та карӑмҫӑм!
Эпир-и ярӑпӑр чысна?
Ал панӑшӑн,
Хал панӑшӑн,
Чӑваш ҫӗршывӗ, тав сана!
06. 11.00
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Сӑвӑ йӗрки - суха кассийӗн тӑсӑмӗ,
Рет-ретӗн ешерсе ларан калча,
Вӗри чӗрен хорей виҫиллӗ пусӑмӗ,
Хӗвел енне ал тӑсакан ача,
Сӑвӑ йӗрки - пин питлӗ ҫулҫӑ ҫумӑрӗ,
Чуна вӑратакан ҫӑлкуҫ кӗвви,
Чи хаклӑ ҫыннӑн ӗмӗр кӗтнӗ ҫырӑвӗ,
Таса юратӑвӑн хӗрӳ шевли...
08. 04.99

1942 ҪУЛ, НАРӐСӐН 17-МӖШӖ
1
Тагил тӗрминче, шартлама сивӗре
Вӑрмантан таврӑнсан, каҫхине ҫиччӗре,
Выҫӑпа, чирпе, хуп-хура элекпе
Чунӗ тухрӗ Янкасӑн.
Пуҫне тайрӗ тӳпе
Пин-пин ҫӑлтӑр тӑкан йӑлтӑркка куҫҫульпе.
2
«Каҫ. Лбищенск...»
Ҫапла чӗпкуҫ ҫутинче
Вихтӑр сӑвӑ вулатчӗ Авруй ялӗнче.
Ҫитрӗҫ-кӗчӗҫтаҫтан, ҫӑва патӗнчен:
«Аха, пуҫ таян эс ҫӗршыв тӑшманне?»
Туртса илчӗҫ - тӗп турӗҫ Янкас «Парнине»,
Кӑшт кӑна кӑкламарӗҫ ачан хӑлхине...
3
Вун ҫичӗ ҫулхи Анисса Элкешрен
Тарать Шупашкар еннелле инкекрен.
Чупать вӑл, хашкать. Ӑсанасшӑн фронта,
Пурӑнма пурпӗрех парас ҫук тек ялта:
Концертра вӑл каланӑ Янкас сӑввине,
Икӗ каҫ пырса кайнӑ «Ҫӑхан» ун патне.
09. 11.00
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СЫВПУЛЛАШУ
Карай енче Пайтул лаши кӗҫенчӗ,
Сасси йыхравӑн вӗҫрӗ инҫене.
Часрах тӑрса ураланмашкӑн чӗнчӗ
Тури те анатри чӑвашсене.
Халхав!
Элле тӑшман каллех вирт янӑ
Йӑмраллӑ та хӑмлаллӑ хутлӑха?
Е ҫён хурах Янкасӑн та Вутланӑн
Пире хуса каясшӑн сутлӑха?
Аннем,
Кутамккана хурсамччӗ ҫӑкӑр,
Хурсам тӑвар, пӗр вунӑ ҫӑмарта.
Парсам хулкан,
Ан тив, пӑлхавлӑ кӑкӑр
Ан парӑнин ҫав вутлӑ ҫӑмарта.
Чӑваш тени
Тӳлек ҫурхи серте пек,
Анчах тымарӗ - ӗмӗрхи тымар.
Кӑклас пулсан та юлӗ унӑн тӗпӗ,
Шӑтса вӑл тухӗ ҫӗр ҫине вӑр-вар.
Этем тӗнчишӗн сиплӗ курӑка та
Урипеле таптасшӑн ҫичӗ ют.
Эп хатӗр.
Акӑ пиҫиххи. Ак атӑ.
Килсем, аннеҫӗм, ыталам виҫ хут.

Эп таврӑнап.
Енчен, таврӑнмасассӑн,
Ҫӳреймесессӗн хамӑр урампа,
Мана, аннем, питтунсӑхпа ан асӑн,
Калаҫ ман вырӑна
Ҫакйӑмрапа...
Илтетӗн-и?
Паша тэтах кӗҫенчӗ.
Чупап, анне, тӳррен, Яманакпа.
Пирте - Пайтул тамхи,
Пайтул пичечӗ,
Умри шӑпамӑр - ҫӑлтӑрлӑ шӑпа.
08. 11.00
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***

Тапсамдапсам, тӑван ҫӑлкуҫӑм,
Калаҫ хӗвел тӗнчипеле.
Сан тӑр шыву пек кӑмӑл уҫӑ
Ҫуралнӑ ен хевтипеле.
Таса атте таса Тур юнӗ
Сыптарнӑ евӗр чиркӳре
Шывнаӗҫсен поэтӑнчунӗ
Ҫунат сарать ирӗклӗхре.
Ҫеҫке ҫурать хӗлхемлӗ ӗшпӗл
Тӳпен сап-сарӑ питтинче,
Хӑва хунавланать... Ах, Ҫеҫпӗл,
Мӗн-ма-ши эсӗ пит инҫе?
Хӑҫан-ши ӑнланса илетпӗр,
Хуҫамӑрсем, эпир ҫакна:
Ют ҫын та пулаять элтепӗр,
Поэт вара - чӑваш кӑна!
Патшан хысна тытма тивсессӗн,
Поэт вӑл - чунлӑх тыткӑҫи,
Хӑй халӑхӗн, сенкер кӗтесӗн
Сенкер сӑвапӗн управҫи.
Патшасене ютран чӗнсен те
Поэт чӗнеймӗпӗр ютран.
Тӑван чӗлхемӗр чечеклентӗр,
Валеҫтӗр хӗлхемне ятран.
Ҫӑлкуҫӑм! Шухӑшсен ҫӑлкуҫӗ,
Эс ҫиҫӗм панӑ Ҫеҫпӗле.
Пулинчче ҫиҫӗм ҫулӗ уҫӑ,
Кунта ҫуллен вӑл килмелле!
20. 11.00
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***
Саша Яковлев ентешӗме

Ҫавал ятлаҫнине, паллах, эс илтнӗ:
Хӑш чух вӑл арӑслан пектулхӑрать.
Ҫу кунӗнче, реххет сехечӗ ҫитнӗн,
Канса выртать вӑл ешӗл сулхӑнра.
Е: лантӑш шӑрҫисен таса састашӗ
Пухать Трак енӗн вӑрттӑн кӗввине,
Ҫавна траксем кӑна туяҫҫӗ, Саша,
Кураҫҫӗ хамӑр ен кӗтретлӗхне.
Мӗн-ма Янкас пит шухӑшлӑн ҫӳренӗ
Ҫавал Шетме ал панӑ вырӑнта,
Мӗн-ма Аттайӑн сухапуҫ тӗренӗ
Хӑех чём илнӗ аслӑ йӑранта?
Ҫакна Ивник каҫа-каҫа сӑнанӑ,
Воробьевпа Айташ та алран-ал
Упи пахчин ҫурхи ҫеҫке тӑманӗ
Енне пӑхса шӑратнӑ ҫӗн вӑй-хал.
Кунта-поэзи! Ҫеҫпӗл амӑш чунӗ
Ҫӳрет ялтан яла, вартан вара,
Вирьялпала Юмарт малашӗн кунӗ
Хӗвеллӗн вылянатьуҫланкӑра.
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Выля, шевле! Ҫӳре вӑрманӑн-уйӑн,
Туне те, айлӑмне те хӗмлентер.
Санра та, Саша, ҫунтӑр ҫакӑ туйӑм
Тесе пуҫне таясшӑн Сементер.
24 . 11.00

МӖН ТӖСЛӖ ЧУН?
Анатолий Д анилов ӳнерҫе

Мӗн тӗслӗ чун? Тархасшӑн каласамӑр,
Мӗнле тӗспе ҫиҫет-ши юрату?
Тен, хӗрлӗ вӑл, тен, симӗс вӑл е хӑмӑр,
Тен, сарӑ сан хёвеллӗ ҫунату?
Куҫпа пӑхатпӑр, хӑлхапа итлетпӗр,
Чӗрепеле тӑнлатпӑр пурнӑҫа,
Хитре чечек татса илсе тӗпчетпӗр,
Сӑнатпӑр анӑҫа та тухӑҫа.
Ӑҫта, туссем, тӗнчен чӑн пархатарӗ,
Мӗнре пире мала чӗнен хӗлхем?
Инкек тухсан, пире мӗскер хӑтарӗ?
Пире хӑтарӗ, тӑвансем, илем!
Ҫынра иктӗс тымарланать-мӗн тӗппӗн:
Хура та шурӑ - акӑ ҫав тӗссем.
Усал та ырӑ, кун ҫути те тӗттӗмАк пулӑма икке пайлакансем.
Пире атте-аннемӗрсем ҫуратнӑ
Хура та шурӑ хушшипе утма,
Тата ҫӗр ҫитмӗл ҫичӗ сисӗм панӑ
Ытти тӗссен эрешлӗхне туйма.
Умра - пин-пин сӑнар, пин-пин ӳкерчӗк,
Пӗрле кӗретпӗр чунлӑх ӗшнине,
Кӑтарт пире, кӑтарт пире, ӳнерҫӗ,
Хирӗҫӳсен ҫураҫӑвӗн ҫулне!
15. 04.99

***
Халь - халь вилес пек хунава
эп патӑм чӗреме.
Кӑларчӗ ҫулҫӑ улмуҫҫи,
пуҫларӗ ешерме.
Ҫынсем тишкернӗ сӑмаха
эп кӗртрӗм сӑввӑма,
Вӑл ылтӑн - кӗмӗл хӗлӗх пек
пикенчӗ юрлама.
Пуҫ уснӑ, йӑшнӑ тусӑмпа
калаҫрӑм ҫӗрӗпе,
Тавах, кичем танатаран
вӑл хӑпрӗ ерипен.
Эй, юрату, эй, чун - чӗрен
хӗвеллӗ пайӑрки,
Пулсамччӗ пирӗн пурнӑҫӑн
иксӗлейми йӗрки.
04.09.00
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Хумран салам илсе, Десна ҫыранӗ
Ҫунатланать каштан ытамӗнче,
Остер хулин паянё те ыранё
Хӗвелленеттӳпе сенкерёнче.
Чӑваш ачи!
Кавал та Теччё витёр
Килсе ал патӑн аслӑ кобзаре.
Халь ҫиҫӗм - сӑмахна Кейӳ итлетӗр
Тарас тӗнчи тӑнлатӑр халь пире.
23 .09.00
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***
Ҫеҫпӗл ҫеҫкине каланӑ
Ҫил ҫуначӗ ҫуркунне:
- Мӗн пӑхатӑн тунсӑхланӑн,
Лар, леҫетӗп мал енне!
Ҫепӗҫ ҫеҫпӗл евитленӗ
Шухӑ ҫилӗн ҫунатне:
- Кирлӗ мар мана мал енӗ,
Чӑваш ҫӗрӗ ман анне.
Татнӑ та ҫӳле ҫӗкленӗ
Ҫил ҫуначӗ чечеке,
Ҫитнӗ Кий кӗвви чӳкленӗ
Днепр сыхлакан чикке.
“Илсе килтӗм! Илсе килтӗм!
Куртӑр,- тенӗ,- пур тӗнче!”
...Чӑваш ен чечекӗ вилнӗ
Ҫил ҫуначӗн аллинче.
19. 02.00
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ПЫЛАКПА ЙӲҪӖ
Леонтий Семенов сӑвӑҫа

Тавах, ентешӗм, Левентей пиччеҫӗм,
Тур сывлӑх патӑр пӗкӗнмен пуҫна.
Ҫӗклетӗр Шетмӗ вӗршӗнӗ - чӗкеҫӗ
Вут- вӑрҫӑра шӑраннӑ ыр ятна.
Сӗтел ҫине каллех эс пыл лартатӑн,
Унтан касса хуран ыраш ҫӑкри.
Савсах кӳрет - мӗн тухӑҫне паян та
Ху хӳтӗленӗ аслӑ ҫӗр кӑкри.
Пылу ҫурхи ҫупах вӑлчи пек сарӑ,
Ҫӑкру хӑп - хӑмӑр кунтӑк пек ҫавра.
Хурланӑҫ сас парать пулсан та карӑк
Хурланӑҫ кӑмӑл ҫуккӑ чунӑмра.
Пыл имӗ - симӗ туйӑма ҫӗклӳҫӗн
Шӳт хумӗпе чарса пырап хама:
Пылак та чашкӑрса хӑпарӗ йӳҫҫӗн
Чысна пӗлеймесессӗн упрама.
Поэзире те сыхланма хушаҫҫӗ
Ӑша йӗклентерен пылаклӑхран,
Ҫакна асрах тытсассӑн, ыр хуҫаҫӑм,
Ҫын писмӗ пирӗн сӑвӑ - юрӑран.
Ытах, йӳҫҫи енне кайсассӑн алӑ,
Тӳнетпӗр тепӗр сулнӑкра каллех.
Вара пирти темскер калас хаваслӑх
Ҫил пек вӗҫсе ҫухалӗ ахалех.
Ӑҫта мӑскалӗ, Левентей пиччеҫӗм,
Ӑҫта тӗп-тӗрӗс шай паран виҫе?
Хуравӗ - эсӗ лартнӑ кучченеҫӗн
Кунпа каҫ пек ик енлӗ хевтинче.
11. 03.00
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***
Туптатӑп Ҫеҫпӗл еткерне тесе
Ҫаплах хӑпартланать ентеш - тӗпчевӗҫ.
Черниговӑн - Остерӑн ҫӳресе
Ҫӑмха ҫиппи шырать ҫавскер вӗҫе-вӗҫ.
Ҫӑмхин ҫиппи - аваллӑх аллинче:
Пӗрре - кӑра, тепре, ав, вӑшӑл - вӑшӑл.
Вӑл хутлакан хӗрӳ ҫулсем ҫинче
Истори ҫулӗ сӑвӑрать пин кӑшӑл.
Щорс ҫарӗсем иртеҫҫӗ шӑхӑрса.
Кий пек иртет: Ватутин - ши, такам - ши?
Христианла виҫ хут хӗрес хурса
Каҫхи кӗлле кӗрет Руҫ амӑшӗ...
Ҫӗн кун касси юлать хутлам - хутлам,
Шӑлать, шӑлать ҫут куҫлӑхне ентешӗм.
Курать вӑл: Ҫеҫпӗл чӗринчи йӑлттам Парнас кӗлетӗнчи пин ҫуллӑх тӗшӗ.
01. 08.00
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УПИПЕЛЕ

ИШЕК

ХУТЛӐХӖСЕМ

Г зннадий Ю март а

Упипеле Ишек хутлӑхӗсем Эпир санпа ҫуралнӑ вырӑнсем.
Вирьял ҫинчи вир акнӑ хирсенче,
Хӗлеҫ хӑмли хум янӑ уйсенче
Чӑваш ятне ҫӗкпенӗ несёлсем,
Эй, ҫӗлӗкӗм, хисеплён илёнсем.
Карай енче кашланӑ сарӑ тул,
Кунта тустарнӑ тӑшмана Пайтул,
Вантер ҫӳренӗ хатӑр халӑхра
Халап-хайлавлӑ, хӑтлӑ халлӑхра,Ӑна пил панӑ Тӑрӑн та Туптул,
Каланӑ: Патӑрьел пек паттӑр пул!
Янкас ян-ян янратнӑ таврана,
Ҫеҫмер ҫемми ҫемҫетнӗ пур чуна,
Сана манар-и, Укахви аппа,
Эс килнӗ Ҫеҫпӗл ятлӑ улӑппа,
Ентеш тесе чыслатпӑр халь ӑна,
Тӗнче ӑсчахӗ пуҫ таян ҫынна.
Витали юрӑҫ, Эллипе Патмар,
Хӗлип Лукин, чечеклӗ шёл кӑвар,
Хӗветӗр Павлов, ҫепӗҫлӗхТурри,
Яту хӗвел пулса шӑрантӑр-и,
Тасалӑх кӳтӗр, кӳтӗр пархатар,
Пӗрле чӑвашлӑх тытӑмне упрар.

Аттемӗрсен ятне усрать уртмах,
Аннемӗрсен ятне усрать масмак,
Пире кӑштах пӗлсен те Шупашкар
Ялӑмӑрта хӑрса пырать тымар.
Мӗнех калар: сӑмах ҫумне сӑмах
Сыпӑннӑҫем тухсах пырин юмах.
Сас панӑ карӑк сирён Карӑкра,
Тан тапнӑ Шетмӗ пирӗн Танӑшра,
Ик шыв пӗрлешнӗн Кипекҫе енче
Пӗр курӑмпа пӗрлештӗр ик тӗнче,
Вара вӑранӗ авалхи тавра,
Шӑратӗ хамӑр хывакан юрра.
20 . 01.02
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ИКӖ ҪУЛҪӐ

Ҫӳлте-ҫӳлте вӗҫсе ҫӳрет ик ҫулҫӑ,
Пӗрремӗш - сарӑ, иккӗмӗш - кӗрен.
Хӗвеллӗ кун тӳпен те ҫулӗ уҫӑ,
Вӗҫес вӗҫев те ҫӑмӑл иккӗнрен.
Сенкерлӗхре шур акӑшсем иртеҫҫӗ,
Сывпуллашаҫҫӗ Ҫеҫпӗл ҫӗрӗпе.
Ик ҫулҫӑ, тен, вӗсем патне ҫитесшӗн,
Тен, ӑсанасшӑн кайӑкйӗрӗпе?
Танлашасси ытла инҫе те марччӗ,
Ҫумрах курнатчӗҫ акӑш мӑйӗсем.
Анчах...
Анчах сасартӑк ҫил ҫухалчӗ,
Ик ҫулҫӑ анчӗ, анчӗ майӗпен.
«Тен, эсӗ кӳренетӗн пулӗ, тусӑм?» Cap питлине каларӗ кӗренни.
«Ҫук, ҫук... Ҫӗн ҫӳлӗш, ҫӗнӗ сывлӑш... Пусӑм...
Йӑлт куртӑмӑр. Мӗн патӑр кӳренни?»
Унтан вӗсем ыталанса чуптурӗҫ,
Пӗрле телейлӗн кайрӗҫ ҫывӑрса,
Тӗнче - кӗрлерӗ. Кумрӗ анӑҫ-тухӑҫ.
Ҫӗр ҫаврӑнчӗ инҫе-инҫе пӑхса.

24 . 10.00
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***
Виҫеллӗ пул, сӑмахӑм,
Пул шухӑшӑм тӗшши,
Ан юх ытла пылакӑн,
Пылак сӑра йышши.
Мерченӗн те ахахӑн
Ҫиҫмешкӗн кирлӗ мар,
Пиҫсем хирти пучахӑн, Ҫав пулӗ пархатар.
Тул ҫӑнӑхӗн ҫӑмахӗ
Пехетлӗ пиҫнӗ пек
Хевтеллӗ пул, сӑмахӑм,
Пурнӑҫӑмри тӗрек.
Малашлӑхӑм сулмакӗ,
Паянлӑхри кӗрнек,
Тирпейлӗ пул, сӑмахӑм,
Аннесӑмахӗ пек.
13. 04.99
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***
Хӗвелӗм, эс яран сӑваплӑ ҫутӑ
Сӗм-сӗм пинҫуллӑх сийӗсем ҫине.
Гомер пире хак панӑ калаҫу та
Сан ҫутупа тухать тӗнче умне.
Хӗвелӗм, эс ирччен канмашкӑн кайрӑн,
Ҫавах шёл пайӑркун йӗррипеле
Пӑхса илетӗп эп: Атилла ҫарӗ
Пуплет эпир пӗлен чӗлхепеле.
27 . 07.96
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***

Хухать, хухать сӑра курки,
Типет cap кӑшӑлри cap чӑкӑт.
Сӳнет кив уйӑх пайӑрки,
Туссем, иртсе пырать ман вӑхӑт.
Тутаннӑҫемӗн сӑрама
Cap чӑкӑтне те астивем-и,
Юрла-юрла хам юррӑма
Вӑхӑтӑмпа кайма пӗлем-и...
07. 08.96
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УЛЬДИЯРОВПА

ШТОКМАН

Вӗсем пӗрле вӗреннӗ пилӗк ҫул
Шур Шупашкарӑн аслӑ шкулӗнче.
Эппин, пӗрле кышланӑ шурӑ чул,
Вӗренӳре юлман пӗр-пӗринчен.
Ҫич хут юр ларчӗ, кайрӗ унтанпа,
Ик туе халь тин тӗл пулчӗ урамра.
Пыратчӗ Штокман ҫӗнӗ «Вольвӑпа»,
Юлташӗ - ҫӑк йӑтса иртет умра.
- Эй, Ульдияров? Мӗн сан миххӳнте?
- Мӗн пултӑр? Пушӑ кӗленче... Салам!
- Айта, тиен... Илеҫҫӗ леш енче.
Май килнӗ пек чухне лартса каям.
Ак ҫитрӗҫ. Вырнаҫтарчӗҫ. Каялла
Каюҫӑн сӗнчӗ Штокман хӑй тусне:
- Ҫитет, тӑванӑм... Пыр хам паталла,
Ыран ӗҫе пикенӗн... Ирхине.
Анчах та, Ульдияров, ак мӗскер:
Ху уйӑхне илен пин доллартан
Шӑп ҫуррине хыватӑн чип-чипер
Ман кӗсьене. Пурнар пӗр ҫӑвартан.
Каланӑ - тунӑ: ирпеле ӗҫе
Вырнаҫрӗ Ульдияров кантура.
Часах вӗренчӗ ҫӗнӗ тивӗҫе:
Пуҫа ватмасӑрах шалу пырать.

Ҫурри, ҫураҫнӑ пек, лекет хӑйне,
Ытти вара - сӑмахсӑр! - Штокмана.
Малтан чӑваш тав турӗ шӑпине,
Кайран - ыйхи ҫухалчӗ... Ак сана!
- Ӑҫта кайса ҫухалчӗ ыйӑху? Тет мӑшӑрӗ. - Пӗрмай асапланан.
- Ман вырӑнта пулсан ӑнланӑн ху,
Анчах мана... Ҫӑвар уҫма хушман.
Выртать чӑваш, пач хупаймасть куҫне,
Эх, шухӑш явӑнать, кайри - мала...
Мӗн-ма-ха унӑн шуҫӑм ҫутине
Кашни кунах икке пайламалла?
18. 10.99

96

Чӑп-чӑмӑр ҫӑктӗксе пыратчӗ
Пёр рикша Ази аркинче.
Мӗскер шутлать-ши ҫамрӑк каччӑ
Кив урапа кӳлӗмӗнче?
Тен, тиеве часрах леҫесшӗн,
Илесшӗн хӑвӑртрах нухрат,
Ҫав шухӑшпа кӗрхи пилешӗн
Хӗлхемленет чунри ҫунат?
Хӑй ывӑлне пил панӑн ашшӗ
Каларӑм Бирма кӑйкӑрне:
«Ачам, ан ӳкерсем тархасшӑн
Ик аллунти Ҫӗр чӑмӑрне.»
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ВӐРӐ
Хурӑн варта хур пусрӑм,
Вӑрӑ тесе ан калӑр.
Халӑх юрринчен

Ӗмӗрте те ҫын хурне пусмарӑм,
Ӗмӗрте ҫын чӑххине тивмен.
Ҫын укҫи енне те ал тӑсмарӑм,
Ҫын япалине те тӗкӗнмен.
Пурпӗрех, туссемӗр, эп те вӑрӑ,
Тӗрӗслес-тӗк - эп те таса мар:
Янтӑ шухӑшпа выляннӑ йӑрӑ,
Сӑмахпа та курнӑ пархатар.
Эй, мӗн чухлӗ вӑхӑт эп вӑрланӑ,
Ҫитереймӗн каҫару ыйтса:
Ахальтен-им кунпа ҫул вӑрманӗ
Кукша пуҫ пек юлчӗ ҫаралса.
Аттене мӗн чухлӗ тарӑхтарнӑ,
Хуйхӑ-суйхӑ кӳнӗ аннене,
Курӑр-ха: мехелсӗр эп тӑрланӑ
Икӗ чунӑн хаклӑ ӗмрине.
Астӑваҫҫӗ аппапа пичче те
Маншӑн пӑшӑрханнӑ тапхӑра,
Сӗвӗнеймӗ айӑпӑм пичечӗ,
Ҫылӑхӗ, туссем, каллех манра.
Эп шкулта та тивӗҫсӗр хӑтланнӑ.
Ахаль мар-тӑр ҫав шӑв-шав ҫинче
Ҫырӑ ҫӳҫӗ вӑхӑтсӑр шуралнӑ
Ыр вӗрентекенӗм пуҫӗнче.

Ӑнланап: ҫук мар ман ятӑм-шывӑм,
Пур хама кура чыспа хисеп.
Ҫавӑнпа пӗрлех ют кӗмӗл - ылтӑм
Ҫумӑмра ҫӳренине сисеп.
Ӑнланатӑп: арӑм умӗнче те
Айӑп пур. Паллашас мар манпа,
Тен, ҫыхатчӗ пуль чиркӳ венчечӗ
Ырӑрах та сумлӑрах ҫынпа?
Кам пӗлет, юттуйӑма вӑрларӑм,
Тен, хурчка пек ҫӗрелле чӑмса,
Тен, суя телей ҫиппи арларӑм,
Ҫиппӗм сулчӑ тухнине курсах?
Ӗмӗрленӗ ӗмӗре пӑхап та,
Шӗкӗлчеп те пурнӑҫтӗшшине,
Халь ҫапла, туссемӗр, хак паратӑп
Утнӑ кунӑм - ҫулӑм тӑршшине.
Шӑпана йышне кӗме кирлех-и,
Кирлӗ-и хурах ретне тӑма, Атом саманин хаяр йӳҫекӗ
Кашнинех пуҫларӗ лӑскама.
Ҫутҫанталӑк ырлӑхне тӳлевсӗр
Иӑкӑртатпӑр кунӗ-ҫӗрӗпех,
Несӗппе сипет мӗнне пӗлмесӗр
Тустаратпӑр чун мешехине.
Халь, тӑванӑм, эс те, эп те вӑрӑ,
Аркататпӑр пурнӑҫ саккунне.
Пурнӑҫ ҫеҫкине кӑшланӑн нӑрӑ
Тӗп тӑвать этем Ҫӗр чӑмӑрне.
14. 12.99

Саккӑрах та тӗслӗ саманан
Тӑхӑрах та тӗслӗ тамаши,
Ҫын хуйхи-суйхишӗн савӑнан
Ҫитмӗлех те ҫич синкер ташши,
Хумпала пыран ыр ӑнтӑлу
Ҫырана ҫитсе аркатнисем,
Йывӑр касӑлу та татӑлу,
Ик куҫа хуплан куҫҫуль-хӗлхем,
Вӑрҫӑпа тертленнӗ виҫ хӗртен
Кӗҫӗн ывӑл, сӑвӑпа супса,
Танӑшра тымар ярас ҫӗртен
Ҫӳрени таҫта тӗнче касса,Йӑлт вырнаҫнӑ ҫакӑ тӗмескен
Ҫӗмӗртлӗ, пилешлӗ ытамне...
Пуҫтайсам ӑна, иртен-ҫӳрен,
Ку вӑл - пирӗн канлӗхсӗр анне.
08. 05.02
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Хурах пусать масарсене.
Кам айӑплӑ? Поэт.
Патша хӗсет хӑй халӑхне.
Кам айӑплӑ? Поэт.
Этем йӗрет, куҫҫуль юхать.
Кам айӑплӑ? Поэт.
Тӗнчен чӑвашлӑхӗ хухать.
Кам айӑплӑ? Поэт.
08. 08.02
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НУША

102

-

Сана мӗскер лаша кӳлме вӗрентрӗ?
Нуша.
Сана мӗскер инҫе ҫула ҫӳретрӗ?
Нуша.

-

Чунри наянлӑхна мӗскер ҫӗнтерчӗ?
Нуша.
Эппин, сана мӗскер кулач ҫитерчӗ?
Нуша.
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К ӑвар чечек тататӑп. Сан валли.
Х ӗл хем сӑм ах шыратӑп. С ан валли.
Кӗтрет кӗвви хыватӑп. Сан валли.
Телей тӗрри тӗрлетӗп. Сан валли.
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ВИҪӖ

ЫЙТУ

Чӗлхеҫӗ, калаҫатӑн эс чӗкеҫӗн,
Ҫӗклен тӑван сӑмахӑмӑр шайне,
Ун саккунне, ун виҫине тӗпчетӗн
Хушасшӑн хыпӑнатӑн ун вӑйне.
Чӗлхе йӑлттамӗн чӗрӗ вылявне
Асамҫӑ пек сӑнанӑҫем, ӗҫтешӗм,
Кала, чӑваш падежӗсен шутне
Хӑҫан кӗртетӗн юрату падежӗ?
Апостол, эсӗ уҫнӑ аслӑ чӑнлӑх
Тымар ярать кашнин чун-чӗринче.
Сӑпайлӑх, чыслӑх, ҫураҫулӑх, хӑтлӑхАк мӗн сӑваплӑ эс ҫырнисенче.
Хӗрес хурса пуҫ тайнипе пӗрлех,
Таса атте, санран ҫакна ыйтатӑп:
Хӑҫан-ши юрату ячӗпеле
Ятарласа Евангели хыватӑн?
Хисеплӗ Президентӑмӑр, сана та
Хӗвел шевли пек ӑшӑтать илем:
Ҫурхи ҫеҫке пек вӑранать соната
Ик йӑлтӑр куҫ вут-ҫулӑм сапнӑҫем...
Телейлӗ ҫӗкленӳ самантӗнче
Сан кӑмӑлу та уҫҫине эп сисрӗм,
Эппин, кала: ертӳҫӗ йышӗнче
Хӑҫан пулать-ши юрату министрӗ?
24 . 12.01
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***

Тӑпра варӗнчи ҫӗнӗ пӗрчӗ патне
Васкать чи сипетлӗ сӗтек,
Мухтать Чӑваш енӗн хитре вӑхӑтне
Хӗвелӗн хӗлхемӗ - чечек.
Саркайӑктелей юррине шӑратать
Шап-шур ҫӗмӗртсем хушшинче,
Этемӗн чунне тӑванла ҫупӑрлать
Ҫурхи илӗртӳллӗ тӗнче.
Сенкер тӳпери ҫиллӗхсен ҫилхинче Вӗҫев, пултару, юрату...
Савниҫӗм, таса ӗмӗтсен ҫулӗнче
Килентӗр сан ик ҫунату.
Ҫакна ҫеҫ пӗлсемччӗ пурнан пурнӑҫра,
Эп суннӑ турам - пёр турам,
Ан кур эсӗ хурлӑх умра та хыҫра,
Ӑна, тусӑм, эпӗ курам.
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***

Чечек хӗвеле ыталанӑ чухне
Мӗскер эп сунам-ши, савниҫӗм, сана?
Пире саламлать иксӗлми ҫуркунне,
Сӑмахсӑр ӑнлан эс ҫавна.
Уйра пин лучах алран-ал тытӑнсан
Мӗскер пӗлтерем-ши, савниҫӗм, сана?
Тивлетлӗх юрри янӑрать ян та ян,
Савать вӑл сана та мана.
Хуркайӑк сӗрсен ҫӳл тӳпе хӗлӗхне,
Савниҫӗм, мӗскер эп калам-ши сана?
Ҫитмешкӗн тивсен те тӗнче хӗррине
Чун турттӑр тӑван вырӑна.
Шур юр пикенет шурӑ ҫип пӗтӗрме,
Тӑнлар-и пӗрле ун чечен чӗлхине:
Пире вӑл сунать иккӗн туслӑн тӗртме
Кун-ҫул улачин пиррине.
25.08.96
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Ӑҫталла вӗҫетӗн-ши, саркайӑк,
Пыл шӑрши сапан ҫӑкалӑхран?
Саншӑн, тен, паян чиелӗх лайӑх,
Саншӑн, тен, улма пахчи аван?
Ҫакӑнта-ҫке эсӗ ҫавӑрсаттӑн
Кӑнтӑртан килсессӗн йӑвуна.
Пур тавра илтмелӗх шӑрататтӑн
Кӗмӗл шӑнкӑравлӑ юрруна.
Ют ӗшнен сӑнӗпеле сӑпачӗ
Хӑй патне туртать пулас сана...
Каласам:йӑву-и йӑлӑхтарчӗ
Е ҫӗн мӑшӑр илӗртет чуна?
04. 12.99
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***

Ҫирӗксем кашлаҫҫӗ пулӗ
Аякри Ҫирӗклӗре.
Якалать ҫӗпрамӑш чулӗ
Пирӗн Танӑш Шетмӗре.
Алран-ал эпир ҫӳретпӗр
Йӑлӑмри уҫланкӑра,
Ҫумӑр ҫутӑр, ҫил ҫӗклентӗр, Ӳлӗмрен эсан хӑра.
Икӗ чун мӗн-ма пӗрлешнӗ,
Ма пӗрлешнӗ алпа ал,
Йывӑра пӗрле ҫӗнесшӗн
Ик чӗреллӗ пёр хавал.
Микулай атте венчечӗ,
Тус-тӑван телей сунни Ҫӗнӗ пурӑнӑҫ пичечӗ,
Турӑ хӑй хӗрес хуни.
Шӑхӑрса сив ҫил выляймӗ
Хавшатса хушшӑмӑра,
Ырӑ кунӑн ыр саламӗ
Ӗмӗр ҫаврӑнӗумра
Ҫирӗксем каш-каш кашлаччӑр
Аякри Ҫирӗклӗре,
Яп-яка чулсем ташлаччӑр
Хамӑр Танӑш Шетмӗре,
Пурнӑҫ ҫулӗ - ӗмӗр ҫулӗ,
Чӗн йӗвенӗ-алӑра,
Иккӗн хывнӑ юрӑ пулӗ
Юрату малашлӑхра.
02. 08.98
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Уйӑх айӗ, ҫӑлтӑр айӗ Ытарми хитре тӗнче.
Пурӑнар-и иккӗн, Рая,
Ӑраскалӗ пур ҫинче.
Пурӑнар-и, пур пулар-и
Пӳлӗх пӳрнӗ пурлӑхпа,
Пурӑнар-и, савӑнар-и
Сывлӑхпа та ырлӑхпа.
Самани, тен, килӗ саккӑр,
Тӑххӑр килӗ тамаши,
Утас ҫул, тен, килмӗ такӑр,
Ан тамалтӑр чун ӑшши.
Уйӑх айӗ, ҫӑлтӑр айӗ Ытарми хитре тӗнче.
Пурӑнар-и иккӗн, Рая,
Юрату ытамӗнче.
04.09.98
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КАЛАСАМЧЧӖ,
ЫЛТӐН ПУЛӐ
Каласамччӗ, ылтӑн пулӑ,
Чӑрӑшран ҫыхам-ши сулӑ,
Ҫӑкаран ҫыхам-ши сулӑ
Чун савни патне каҫма.
Ытамне сарать-ҫке Атӑл,
Хум вылять-ҫке ҫӑтӑл-ҫатӑл,
Сарпикем пулать-ши хапӑл
Эп каҫсассӑн калаҫма?
Каласамччӗ, ылтӑн пулӑ,
Хӑш кӗсмен-ши авӑсуллӑ,
Хӑшӗнпе час ҫитӗ сулӑ
Ытарми ҫыран енне,
Сӑмахпа салам калам-ши,
Куҫӑмпа кӑна пӑхам-ши,
Юрӑпа чунне уҫам-ши
Ӗшӗл йӑлӑм хӗрӗнне?
Каласамччӗ, ылтӑн пулӑ,
Хӑш сӑмахӗ ҫураҫуллӑ,
Хӑш кӗвви-ши юратуллӑ,
Систерсемччӗ эс мана,
Пулӑшсамччӗ, ылтӑн пулӑ,
Пулӑшсамччӗ, ылтӑн пулӑ,
Пулӑшсамччӗ, ылтӑн пулӑ,
Чӗререн савакана.
0509.98
111

***

Ҫӳл тӳпере шӑвать ҫур уйӑх,
Нар питлӗ чӑкӑтӑн ҫурри.
Ун сӑнӗнче - асап та хуйӑх Телейсӗр вӑхӑтӑн чури.
Пӗлетӗп: виҫӗ каҫлӑх тулӗ,
Туллин вӑл курӑнӗ пире.
Анчах этемӗн кунӗ-ҫулӗ
Виҫ каҫлӑх мар-ҫке, ӗмӗре.
Ан катӑл, уйӑхӑм, ан катӑл,
Ан катӑлсам, тулли кӗтрет.
Ан тив, хухсан хухин мӑн Атӑл,
Вӑл хушӑнма та ӗлкӗрет.
Ман халӑм та хавалӑм шутлӑ,
Кашни ҫулталӑк - юлашки.
Шӑтса пырать ав хутлӑн-хутлӑн
Раскалсӑр пурнӑҫ валашки.
Пӗр хисеппе ҫиес тесеччӗ
Тулли телейӗн чӑкӑтне,
Анчах та юрату сехечӗ
Упра пӗлмест хӑй вӑхӑтне.
Ҫӳл тӳпере шӑвать ҫур уйӑх,
Ӑҫта ҫӳрет-ши ун ҫурри?
Вӑл пур. Пӗрлех вӑл. Манӑн хуйӑх
Ӑна карса тӑрать юри.
24 . 07.97
112

***

Чӗпчен чӗппи чӗвлетнӗ йӑвара
Паян- шап-шурӑ юр.
Эпир санпа туслашнӑ пахчара
Кала, мӗнле йӗр пур?
Ниҫта та йӗр ан юлтӑрччё тесе,
Тен, тӑрӑшнӑ эпир?
Анчах чунри сӑваплӑ кӗтессе
Кӗрсе юлнах ҫав ир...
Савни пекех саватчӗ-ҫке хӗвел
Яштак ҫӑкасене,
Мӗнле малашпала мӗнле мехел
Вӑл суннӑ вӗсене?
Пире тесен... Хӗвел ӳпкелесех
Ӑсатрӗ икенне,
Те килессе, те урӑх кил мессе Ӑнлан ун еккине.
Чӗпчен чӗппи чӗвлетнӗ йӑвара
Паян - шап-шурӑ юр.
Савниҫӗм, ман асаплӑ чунӑмра
Суран йӗррийӗ пур.
10.08.97

ПЗ

***

Ҫут Атӑлӑн ҫап-ҫут урамӗ
Ҫиҫсе выртать хӗвелпеле.
Ҫав урампа сём тӗттӗм драма
Сисеп: ман паталла килет.
Е ҫурҫӗрте мана лӑскать вӑл
Куҫа шартан пайӑркипе,
Е кӑнтӑр тӗлӗнче хуплать вӑл
Кун ҫутине чатӑрӗпе.
Чунра пӗрре лӑпланнӑ туйӑм
Каллех вӑранчӗ ҫӗнӗрен,
Умри сукмаксӑр, ҫулсӑр уйӑм,
Мӗскер сунан, ӑҫта чӗнен?
Алтӑрпала-и айтарайӑн
Атӑл аттемӗр анлӑшне,
Е пекӗпе-и ҫул уҫайӑн,
Касса леш ен хыр-чӑрӑшне?
Ҫырлах!
Турру ҫырман пулсассӑн
Раскалсӑр ӗмӗте сӳнтер,
Ан ҫун. Ан асаплан. Ан хапсӑн.
Ҫырлах, чарусӑр Сементер!
06. 08.97

114

***

Эпӗ тухӑҫ пулсан, эсӗ - анӑҫ.
Юнашар пек, пӗрре шутласан.
Чӗрере тымар янӑччӗ шанӑҫ
Эс куҫран cap хӗвелӗн пӑхсан.
Каҫхине те виҫеп, кӑнтӑрла та:
Тухаять-ши ҫав шанӑҫ тӳрре?
Ҫук, тухмасть. Чунӑма сӑнчӑрлатӑн.
Пур ҫӳлте пире хирӗҫ тӳре.
Юрату читлӗх кайӑкӗ евӗр
Пурӑнать ҫуркунне те хӗлле,
Пёр сумран пин сума ҫитеймесӗр
Тӳлесе илеймен векселле.
Мӗн тӑвас? Шӑпуна хирӗҫлеймӗн.
Ӑраскал хӗвелне тухӑҫран
Анӑҫ ен ытамне панӑҫемӗн
Ал тытса курнипех ҫырлахан.
Эпӗ тухӑҫ пулсан, эсӗ - анӑҫ.
Юнашар пек, пӗрре шутласан.
Ҫук, пускиллӗх кӳреймӗ чӑн савнӑҫ
Ик чӗре пӗр вутпа ҫунмасан.
26 . 07.97

115

***

Мӗн-ма ешертӗн, кӗлчечек,
Хӗвел шевлиллӗ туйӑмран,
Ҫурхи сӗрен тевечӗ пек
Таран пулсассӑн умӑмран?
Мӗн-ма-ши хыврӑм ҫак юрра
Ҫавра ҫӑлкуҫ шаркавӗнчен,
Вӗҫет пулсан ютри ырра
Вӗри чӗре ытамӗнчен?
Мӗн-ма, вут-кайӑкӑм, сана
Шӑратрӑм вут-сӑмахӑмран,
Шӑлан ҫеҫкиллӗ пахчана
Эс вӑрттӑн куҫ хыван пулсан?
30 . 07.97

116

***

Ҫурхи пахчара шикленет пуль, тен, иҫӗм
Ачаш ҫеҫкине сивӗ тӑм тивесрен.
Хӑратӑп санпа тӗл пулмашкӑн, савниҫӗм,
Санран уйрӑлсан кун ҫути сӳннӗрен.
Пӗрле ларнӑ чух чечексем ҫурӑлаҫҫӗ,
Пӗрле ларнӑ чух ҫут тӗнче ешерет.
Мӗн-ма пит кӗске-ши ыр вӑхӑт хӑлаҫӗ,
Телей самантне хӗрхенсе вӑл виҫет?
Хаваслӑ юмах та, хӗвеллӗ сӑмах та
Упратӑп, савниҫӗм, пёр сан ятупа.
Анчах эс умра ҫуллахи асаматӑн
Самантлӑх ҫиҫен те - каян ҫулупа.
Вара пӗччен пурнӑҫӑм эрӗм пек йӳҫӗ,
Пӑхать тӗттӗм каҫ ҫут тӗнче тӳпинчен.
Хӑратӑн санпа тӗл пулмашкӑн, савниҫӗм,
Санран уйрӑлсан кун ҫути сӳннӗрен.
25 . 08.97

117

МӖН МАНТАРЧӖ-ШИ?
Иксӗмӗр ҫӳренӗ вырӑна
Халь тухатӑп эп пӗччен кӑна.
Кӑмӑла хускатнӑ таврана,
Тусӑм, мӗн мантарчӗ-ши сана?
Иккӗн ларнӑ сӑрлӑ сак ҫине
Пӗчченех ларатӑп-ҫке пырса.
Тусӑм, ҫав хитре самантсене
Мӗнле туйӑм илчӗ-ши туртса?
Иксӗмӗр итленӗ шӑпчӑка
Каҫсерен итлетӗп халь пӗччен.
Чӗрере ҫуралнӑ шанчӑка
Кам вӗҫтерчӗ хӑйӗн йӑвинчен?
Шурӑ хурӑн ешӗл ҫилхине
Ман ҫине хурса лӑпкать чуна.
Юрату пилленӗ кунсене,
Тусӑм, мӗн мантарчӗ-ши сана?
16. 08.97

И8

***

Ылтӑнла чунӑма, кӗркуннеҫӗм,
Чӗрене ылтӑн тӗс парнеле.
Ылтӑн тӗс эрешлетӗр пӗр вӗҫӗм
Cap хӗвел ҫаврӑнан тӗнӗле.
Ытала чунӑма, шураппаҫӑм,
Ылтӑн пек куллупа ытала.
Шӳтлессу пур пулсассӑн - тархасшӑн,
Улталас тенӗ чух - ултала.
Пӗрре мар пӑрпала лартса янӑ
Атӑл тӑрӑх ултавлӑ шӑпа.
Утас чух тӑлӑпа та тӑланнӑ,
Туртса ҫапнӑ касмак пушӑпа...
Эй, нушам, санпалатӑванлашнӑ
Куҫ уҫса ҫут тӗнче курсанах,
Ман ҫине эс пит меллӗ вырнаҫнӑ,
Виличчен уйрӑлми куршанак.
Кулачне те хӑш чух ҫитеретӗн,
Куҫҫульпе те йӗртетӗн хӑш чух,
Мӗн тӑвас: пӗр самантлӑх кӗтретӗн
Тӑршшӗпех хӗм сапма майӗ ҫук.
Ытала чунӑма, кӗркуннеҫӗм,
Чӗрене ылтӑн тёс парнеле.
Ылтӑн тӗслӗ, тен, тухӗ йӗркеҫӗм,
Паянах кӗрес марччӗ хӗле.
18. 08.97
119

***

Вылянать ҫӑмӑл варкӑш
Чӳрече умӗнче,
Чӳхенет шурӑ каркӑҫ
Cap хӗвел аллинче.
Пӳртелле йӑпшӑнасшӑн
Хӗрлӗ питлӗ улма,
Тен, сана вӑл каласшӑн
Илӗртӳллӗ сӑмах?
Каркӑҫне тӗрлекенӗ Санӑн ҫепӗҫ аллу,
Улмуҫҫи чӗртекенӗ Сан ачаш хавалу...
Пыл сӑпасӗн хӗлхемӗ
Тӳперен аннӑ чух
Чунӗ савӑкэтемӗн.
Эсӗ ҫеҫ - кунта ҫук.
28 . 08.97

120

***

Асра тытсамччӗ, Сементерӗм,
Сукмак ан хыв эс тӳрӗрен:
Сан ятупа телей минтерӗ
Хальччен никам та тӗрлемен.
Ҫӳле вӗҫес шуракӑш майлӑ
Сирсе сипетлӗ сывлӑша
Чӑваш пики хитрен, сӑпайлӑн
Сан ятупа тухман ташша.
Сад пахчисем ҫеҫке ҫураҫҫӗ
Саркайӑксен сассипеле,
Анчах мӑн-ма-ха ҫимӗк каҫӗ
Сив хум ярать авалхиллех?
Унччен эс ҫӑлтӑра шанаттӑн,
Мухтаттӑн капӑр уйӑха,
Айван! Кам курӗ ик ҫунатӑн
Пирӗнешкел салху йӑха?
Ҫут ҫӑлтӑр ҫӑлтӑрпах калаҫӗ,
Саркайӑк шырӗ кайӑках,
Умри шӑпун ытам хӑлаҫӗ
Ҫаплах ӑсанӗ аякках.
14. 06.96

121

***

Пите ҫӑвам-ши, ҫӑвам мар-ши?
Паллах, ҫусассӑн лайӑхрах:
Тарпа тусан е шӑршӑ-маршӑ
Ҫумран ҫухалӗ туххӑмрах.
Ӗшенчӗк йӗррисем те тарӗҫ
Уй тӗсӗ ҫапнӑ сӑнӑмран,
Чунра ҫӗн хӗлӗхсем сас парӗҫ
Умра шевле вылянӑран...
Анчах, савниҫӗм, сарӑ кайӑк,
Ӑсса тӑр шыв хӗвеллӗхне
Епле-ха эп ҫуса ярайӑп
Эс чуптунин вӗрилӗхне?
12. 08.96

I22

ХӖВЕЛЛӖ ҪУРКУННЕ
Мӗн-ма кӑҫал кунсем хӗвеллӗ,
Мӗн-ма кӑҫал чунсем телейлӗ?
Савни, сана тӗл пулнӑран,
Куҫу хӗвел пек кулнӑран.
Мӗн-ма кашни чечек хӑварӗ
Калать мана чӗкеҫ хыпарӗ?
Савни, сана тӗл пулнӑран,
Чуну кӑвар пек ҫуннӑран.
Мӗн-ма кӑҫал садри саркайӑк
Юрлать нихҫанхинчен те лайӑх?
Савни, сана тӗл пулнӑран,
Юрру асамлӑн юхнӑран.
24 . 05.99

123

***

Чӗрере шӑранан юрату юррине
Хут ҫине тӗрлеме хутӑм пӗтнӗччӗ ман.
Ак телей: ҫӳл тӳпе пачӗ хӑй парнине Пур тавралӑх шап-шур! Ҫыр, поэт, ҫунатлан!
Чӗрене шӑнӑҫми туйӑмсен ярӑмне
Хӗл иртсе ҫур ҫитсен кӑварпа ирӗлтер.
Ӗмӗрех асӑнта ҫӳрекен ҫын умне
Пин чечекэс шӑтар: хӗрлӗ, шурӑ, сенкер...
29. 09.99

124

***

Шӑкӑлчиҫӗм, шӑкӑлчи,
Ешӗл ӑвӑслӑх хуҫи,
Манӑн тусӑм пулсам-и,
Эп ыйтнине тусам-и.
Шӑкӑлчиҫӗм, шӑкӑлчи,
Ҫурхи кунӑн юрӑҫи,
Савни тӗлне ларсам-и,
Юрӑ тӑсса ярсам-и.
29. 09.97

125

***

Сарӑ питлӗ ҫыру шӑрҫалать авӑн уйӑхӗ
Ҫӗн калем туянса cap хӗвел аллинчен.
Ытарми cap пикем! Пурнӑҫ савнӑҫӗ-хуйӑхӗ
Пӗтӗмпех курӑнать вӗрене ҫулҫинче.
Юмӑҫсем ал лаппин тымарне тӗресленӗн
Сан пулас кунӑн-ҫулӑн йӗрне палӑртма,
Сӑнасам ҫак ҫулҫа: ҫӳл тӳпе кӳнтеленӗ
Пиллеймест-ши пире алла-аллӑн утма.
Ку ҫулҫа пӑрахса урӑххи туянаймӑн
Никамран та илеймӗн халь тепӗр шӑпа.
Мешехе йӗркине аркатма хӑтлансассӑн
Килес кун ӑшалать саламат пушӑпа.
Тӳпене пӑхӑнсан cap ҫыру юн тымарӗ
Пӑхмаллах-ши ӑна икӗ савнӑ чӗрен,
Ӑраскал сукмакне хамӑрах хывар мар-и
Кӑкӑрта ян та ян янракан хӗлӗхрен?
31. 08.97

126

***

Кантӑка ҫутатрӗ шурӑмпуҫ,
Икӗ ҫунатти - кӗрен-кӑвак.
Эс те, сарпикеҫӗм, ҫырӑ куҫ,
Ҫавӑн пек ҫутатрӑн ман сӑвва.
Cap хӗвел пиллерӗ ҫӗн куна,
Кил, тӑванӑм, терӗ, ырӑпа.
Эсӗ те, тӑриҫӗм, ман чуна
Ҫупӑрларӑн ҫепӗҫ юрӑпа.
22 . 08.97

127

***

Тамӑк хапхине илсе пырсассӑн,
Тусӑмҫӑм, мана пула сана,
Ан шиклен эс , ан хӑра, тархасшӑн, Эп уҫтармӑп тимӗр хапхана.
Йышӑнмаҫҫӗ, тейӗҫ те, ӑсатӗҫ
Хӗвелпе ҫиҫен ҫӑтмах енне,
Ян янранӑ чух cap кайӑк сачӗ
Аса ил Сементерӳн ятне.
16. 09.99

128

ПӖЧӖК КАЙӐК
Пӗчӗк кайӑк, пӗчӗк кайӑк.
Мӗн каласшӑн эс мана?
Е каллех эп турӑм айӑп,
Таврӑнса ҫак вырӑна?
Эс вӗҫетӗн, явӑнатӑн
Е ҫӳлтен,е аялтан,
Ҫывӑх чунӑн туйӑнатӑн,
Тем пӗлен, тем ӑнланан...
Ҫичӗ хут виҫме пӗлмесӗр
Касиччен шӑпамӑра,
Шар куратпӑр, ӳпкелетпӗр,
Тарӑхатпӑр хамӑрах.
Пӗр-пӗрне ӑҫтан юраччӑр
Ют ҫӳпҫе, ют хупӑлча?
Ҫӗнӗрен епле ал паччӑр
Аякри ик укӑлча?
Сассунта илтетӗп, тусӑм,
Ҫич ыйту та ҫич хурав,
Эсӗ маншӑн - ҫӗнӗ туртӑм,
Ҫӗнӗ шӑнкӑр шӑнкӑрав.
Пӗчӗк кайӑк, пӗчӗк кайӑк,
Сарӑ ҫулҫӑллӑ прачак.
Кил, юлташӑм пек пуҫ тайӑп
Чӗвӗл-чӗвӗл хыпарҫа.
07.09.96

***

Сенкер тӳпеллӗ ҫуркунне
Чечек-куҫу тэтах сенкер,
Савниҫӗм, чун-чӗрем тӗпне
Сенкер вутпа эс ан тинкер.
Паллах, хӗм-туйӑм лаҫҫине
Эс чӑмнине эп пит хавас,
Анчах ыран калассине
Ман мӗншӗн паянах калас?
16.06.99

130

***

- Ах, вӗҫет-ҫке вӑхӑт-ҫиҫӗм,
Мӗн ҫӗнтерӗ-ши ӑна?
- Юрату кӑна, савниҫӗм,
Юрату кӑна.
- Юрӗ тарӑн, ҫулӗ вӑрӑм,
Мӗнпеле уҫар ӑна?
-Туслӑхпа кӑна, тӑванӑм,
Туслӑхпа кӑна.
13. 04.99

131

ЮРАТУ ХЫПАРӖ
Мӑкӑньсен кӑварӗҪуркунне хыпарӗСаламне калать-ҫке тутлӑ пылпалан.
Тусӑм, ал тытар-и,
Савӑнса утар-и
Ҫутӑ уйӑх ҫырнӑ ҫутӑ ҫулпалан.
Шӑпчӑксен янравӗ Кӗмӗл каҫ йыхравӗ,
Ҫеҫкене лараҫҫӗ пилешпе палан.
Куҫран-куҫ пӑхар-и,
Савӑнса утар-и
Алтӑр Ҫӑлтӑр ҫырнӑ ырӑ ҫулпалан.
Сенкерлентӗр шуҫӑм,
Сывлӑш сыптӑр уҫӑм,
Каламашкӑн тивӗҫ эп сана паян:
Тусӑм, пӗр пулар-и,
Алран-ал утар-и
Ҫӳлти Турӑ ҫырнӑ пиллӗ ҫулпалан.
28 . 03.99
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CAB НИ
Савни, эс юр пёрчи пулсан
Эп нарӑс ҫилӗ пулӑтттӑм.
Санпа уй - хир ытамёнче
Шуракӑш евӗр ташлӑтттӑм.
Савни, эс кёл чечек пулсан
Эп юрӑҫ - шӑпчӑк пулӑттӑм.
Ҫурхи ҫут ҫӑлтӑр айӗнче
Телей юрри шӑратӑттӑм.
Савниҫӗм, эс лучах пулсан
Хӗвел шевли эп пулӑттӑм,
Сап - сарӑ тулӑ пуссинче
Cap ҫӳҫӗнтен ачашлӑттӑм.
28 . 06.00
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Эпӗ - шывӗ, эс - ҫыранӗ,
Терӗн, тусӑм, эс мана,Хӑшӗ иртерех вӑранӗ
Ыр сунмашкӑн таврана ?
Ҫук, савниҫӗм, чакӑр куҫӑм,
Эсӗ шыв пулас пулсан,
Ҫийӗнчех калатӑп уҫҫӑн:
Пулаймастӑп эп ҫыран.
Ма тесессӗн, ҫаврӑм - ҫаврӑм
Эс кайсан анаталла,
Ман, хӗлхемӗмҫӗм - кӑварӑм,
Ҫакӑнтах-ҫке юлмалла?
Эп - ҫыранӗ, эсӗ - шывӗ,
Терӗн, тусӑм, эс мана,
Хӑшӗ иртерех ҫул хывӗ
Ӗмӗтленнӗ вырӑна?
Ҫук, савниҫӗм, хӑмӑр куҫӑм,
Эс ҫыран пулас пулсан,
Ҫийӗнчех калатӑп уҫҫӑн:
Шыв пулассӑм ҫук нихҫан.
Ма тесессён, ҫаврӑм - ҫаврӑм
Пёр юхсан анаталла,
Сан патна, хӗлхем - кӑварӑм,
Ман епле таврӑнмалла?
06 . 03.01
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***

Мӗскер-ши вӑл пӗрремӗш юрату?
Тен, вӑл эпир улӑхайми сӑрт-ту?
Тен, вӑл тӳпен ем-ешӗл асамачӗ,
Тен, пахчари пин кӗлчечекхӑмачӗ?
Тен, вӑл сап-сар хӗвел уриллӗ кӳлӗ
Е юрӑ-кӗвӗ евӗр илӗртӳлӗх?
Тен, ҫепӗҫ варкӑш кӳнӗ вӑрату?
Мӗскер-ши вӑл пӗрремӗш юрату?
11. 03.01
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***

Эс мана хӗвелӗм тенине
Сенкер питлӗ шурӑмпуҫ тӑнларӗ.
Мантӑн-шим эс ҫав сӑмахсене,
Сӳнчӗ-шим туйӑмусен кӑварӗ?
Эс мана ҫут ҫӑлтӑр тенине
Эрешленӗ Алтӑр Ҫӑлтӑр илтрӗ.
Мантӑн-шим эс ху каланине,
Е юрру ҫил варкӑшӗ пек иртрӗ?
Эс мана телейӗм тенине
Ӑнланса улмуҫҫисем пуҫ тайрӗҫ,
Мантӑн-шим эс кӗмӗл каҫсене,
Мӗншӗн ҫав каҫсем тек таврӑнмарӗҫ?

20. 06.01
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Эп калас хитре сӑмахсене
Сарӑ кайӑк калӗ-ха, тесе,
Юмахри пек ырӑ каҫсене
Ахалех эп ятӑм ирттерсе.
Шур ҫеҫке пек туйӑм ярӑмне
Улмуҫҫи систерӗ-ха, тесе
Савнӑ ялӑн ешӗл урамне
Санпала ҫӳрерӗм кӗскетсе.
Эс манран пуҫларӑн пӑрӑнма
-Мӗншӗн пӑрӑнатӑн-ши?-тесен,
Хуравларӑн: - Ҫамрӑк чунӑма
Сарӑ кайӑк сахалрах иккен.
12. 05.01
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ПӖРРЕ ТЕ ПУЛИН

Эс мана хӑш чух тиркетён,
Пӑрӑнса ҫӳресшӗн, тетӗн,
Эп ниҫта та пӑрӑнман,
Тӳр ҫулпа утап ялан.
Сан вӗри чӗрӳн кӑвайчӗ
Хӗмленсен ӑшчиктуллин,
Ташлама чӗнсе пӑхсамччӗ
Пӗрре те пулин,
Пӗрре те пулин.
Эс мана час-час тиркетён,
Юрлама тухмастӑн, тетён,
Эп, чӑнах та, юрламан:
Юнашар савни пулман.
Юрату юррин ҫуначӗ
Ярӑнсан урам туллин,
Юрлама сӗнсе пӑхсамччӗ
Пёрре те пулин,
Пёрре те пулин.
Эс мана текех тиркетён,
Хӑнана пымастӑн, тетён,
Маншӑн, чӑн та, ресторан
Нихӑҫан та уҫӑлман.
Ҫиҫӗмле шерпет хӑмачӗ
Ялкӑшсан уяв куллин
Хӑнана чӗнсе пӑхсамччӗ
Пёрре те пулин,
Пёрре те пулин.
12. 10. 01

***

Алло!
Раҫҫейӗн ик кӗтессине
Ак ыталарё телефон ытамӗ.
Ик чёрепе пин ҫиҫӗм ҫиҫнине
Тӳрех ӑнланчӗ ҫыхӑну асамӗ:
Вӑл ҫыхрӗ ирпе каҫ инҫетлӗхне,
Ҫурма сасса та илтӗнме май пачӗ,
Вӑл сыпрӗ ик чӗрен пӗр хӗлӗхне.
Алло!
Анчах ик ҫын... калаҫаймаҫҫӗ.
Вӗсем - макраҫҫӗ...
10.03.99
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Асӑрхарӗ иҫӗм: пур-мӗн тепӗр иҫӗм.
Куҫран куҫ пӑхсассӑн ҫиҫрӗ-илчӗ ҫиҫӗм.
Именсе йӑл кулчӗҫ, савӑнса пуҫ ухрӗҫ.
Мӑшӑра пил пачӗ сенкерленнӗ тухӑҫ.
Юнашар ларатчӗҫ - тӑвӑлсем хускалчӗҫ,
Уйӑхсем пытанчӗҫ, ҫӑлтӑрсем ҫухалчӗҫ.
«Эс ӑҫта, савниҫӗм?» - тилмӗрет халь иҫӗм.
Ахрӑм ҫулӗ евӗр чӗтренет ҫут ҫиҫӗм.
24. 02.02
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IV
Эреш лёех те пӳртӗр умёпе
Ют купӑс иртнё чух, хёвелём-ёнчём,
Чӗрӳ хаваслӑ кӗвӗ кӗтнипе
Сан сӑрлӑ чӳречӳ ан уҫӑлинччӗ.
Эп пынӑ чух ҫӗн пӳртӗр умӗпе
Халь-халь татӑласла йӗс хӗлӗх ҫинҫӗш
Туйӑмусен асамлӑ хум ӗ пек
Ҫав чӳречеуҫӑлайса кайинччӗ...
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ХУРАСАН ХАПХИ
В Хороссане есть такие двери.
Сергей Е СЕ Н И Н

***
Мӗншӗн тухрӑм, мӗншӗн утӑ утрӑм,
Мӗншӗн эп шӑратрӑм ҫак юрра?
Ма тесессӗн шӑнкӑр шывлӑ Сурӑм
Ылтӑн кӗвӗ хыврӗ чунӑмра.
Кӑнтӑр ҫилӗ ылтӑн ҫӑлтӑр сапрӗ,
Аванса пуҫ тайрӗҫ ҫӗмӗртсем.
Яш чӗрем вӗри ҫӑлкуҫ пек тапрӗ,
Акӑш евӗр вӗҫрӗҫ ӗмӗтсем.
Иртеймерӗ ӑшӑмри пӑлханӑҫ
Сурӑм хӗрӗн илемне курсан.
Пуҫӑмра пӑтранчӗ тухӑҫ-анӑҫ,
Асӑмран тухмарӗ Хурасан.
Ҫулсӑр-мӗнсӗр ту ҫине хӑпартӑм,
Ҫулсӑр-мӗнсӗр антӑм айлӑмне.
Антӑлать те туртӑнать ҫунатӑм
Ҫитересшӗн Шетмӗ саламне.
Шетмӗсем те Сурӑмсем юхаҫҫӗ
Малалла пӗр Мӑн Ҫавал пулса,
Юх, сӑмахӑм, вӗҫтерсем, ҫӑрхаҫӑм
Шухӑшу сан сывлӑм пек таса.
Никама та эс усал сунмастӑн,
Ырӑпа ҫӳретӗн, ырӑпа,
Тӗнчене савса сума сӑватӑн,
Ҫупӑрлатӑн ҫепӗҫ юрӑпа.

***

Хурасанӑн хурӑн,ай,хапхине
Икӗ пӑрӑс янӑ ик енчен.
Шетмӗех те енӗн ачине
Сурӑм енӗ хапӑл мар иккен.
Кам кунта эп? Эп - ют ял каччи,
Пурпӗр пулас марччӗ ҫич ютах,
Шӑпӑрпа шӑлан шӑпам хаччи
Ан касинччӗ ырӑ вӑхӑта.
Мӗн вара? Хапхийӗ кӗртмесен
Кӗрӗп анкарти алӑкӗнчен,
Е, унтан та майӗ килмесен,
Тухӑп ҫаврӑнса пӗве енчен.
Ылтӑн ҫӗрӗ евӗрлӗ хӗре
Пӑхаясчӗ ҫӗмӗрт куҫӗнчен:
Мӗн сунать ҫав ҫӗмӗрт куҫ пире,
Пур-и шанӑҫ унӑн хӗмӗнче?
Хурасанӑм, хаклӑ Хурасан,
Кӑмӑлу сив кӑмрӑк мар-тӑр сан,
Ҫӑлтӑрсен вӑййи екки ярсан
Ҫӑлтӑр евӗр хапхуна уҫсам.
Чимӗр! Хурӑн алӑк ик енне
Сас памасӑр кайрӗ уҫӑлса!
Хампала пӗр шутлӑ тӳпене
Куҫ хӗсетӗп пуҫӑма тайса.
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Туй тӑвать
Тӳпере ҫӑлтӑр халӑхӗ,
Каҫхи ҫил вӗркӗҫлет кӑкӑра.
Ал паратӑп сана, хапха алӑкӗ,
Эс умра тантӑш пек тӑнӑран.
Хӑш лаҫра-ши
Туптаннӑ йӗс хӑлӑпӗ,
Хӑш ӑста шӑрҫаланӑ ӑна,
Икӗ паттӑр юпи, сарӑ сӑлӑпӗ Пурте ҫывӑх пӑлхавӑр чуна.
Хӑлӑпа
Саккӑр тытӑп-и, тӑххӑр-и,Пӗҫертет, вӑй кӗртет вӑл алла,
Ма тесессӗн, ӑна ӗмӗт ҫӑлтӑрӗ Сывлӑмпи - кашни кун ачашлать.
Ҫавӑнпата,
Хапхам,эпӗ канӑҫсӑр,
Тек йӗрлеп сарпике йӗррине,
Те курап, те курмас - килтӗм шанӑҫсӑр,
Курмасан - эс пуҫ тай ирхине.
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***

Сывлӑмпиҫӗм, уйӑх сӑнлӑ иҫӗм,
Эсӗ чӑн та сывлӑм шӑрҫиех.
Сывлӑмпа чунра ҫиҫтертӗм ҫиҫӗм,
Пухрӑм эпӗ ылтӑн пӗрчине,
Ҫакрӑм эпӗ Сурӑм ӗнчине.
Сывлӑмпиҫӗм, ҫутӑ сурӑмпиҫӗм,
Шурӑмпуҫ сенкер кавир тӗрлет.
Икӗ куҫунтан пӑхатӑп вӗҫӗм,
Сарӑ ҫу пек чунӑм ирӗлет,
Мал енчи тӗтре те сирӗлет.
Сывлӑмпиҫӗм, вутлӑ шурӑмпуҫӑм,
Ан вӗҫерт, тархасшӑн, аллуна.
Ӑҫтарах-ши сирӗн Сурӑм пуҫӗ?
Тен, шырар ҫӑлкуҫлӑ вырӑна,
Ҫавӑнта кӗтер-и ҫӗн куна?
Сывлӑмпиҫӗм, кӗлчечек ҫыххиҫӗм,
Юмахри пекех асамлӑ ир,
Парнелет ҫак ир пире, савниҫӗм,
Сывлӑша вӗҫме ҫемҫе кавир,
Ик енче сапса пырать сапфир.
Сывлӑмпиҫӗм, улмуҫҫи ҫеҫкиҫӗм,
Сурӑм хумӗ хӗрлӗ те кӗрен.
Кӑкӑрта ман тӗвӗленчӗ сисӗм:
Эс Шетме - ҫӗн ҫын пулса кӗрен,
Шурӑмпуҫ сенкерлӗхӗпелен.
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«КЕ» ТАКМАКӖ

Шывӗсем юхаҫ-и-ке,
Пӗвисем тулаҫ-и-ке,
Эпир такмак каланишӗн
Кӑмӑлсӑр пулмаҫ-и-ке.
Пӑтьӑр-пӑтьӑр путени
Мӗншӗн авӑтмасть-ши-ке,
Эп савса кӗтекенни
Ма ҫаплах тухмасть-ши-ке.
Икӗ пуспа виҫӗ пус
Ҫапӑнаймӗҫ-ши вара,
Чунтан савнӑ икӗ тус
Пӗрлешеймӗҫ-ши вара,
Сулахайпа сылтӑмне
Ылмаштарас мар-и-ке,
Ҫӳл тӳпери ылтӑнне
Татса илес мар-и-ке.
Ҫавал юхать ҫаврӑнса,
Выла юхать вылянса,
Сурӑм шывӗ сулӑнасран
Хӑрамасть-ши Хурасан?
Сурӑм шывӗ сулӑнмасть,
Хурасан та хӑрамасть:
Ман юратнӑ чун савни
Нихӑҫан та сутӑнмасть.
Шывӗсем юхаҫ-и-ке,
Пӗвисем тулаҫ-и-ке,
Эпир кунта ташланишӗн
Кӑмӑлсӑр пулмаҫ-и-ке?

***

Ҫӳреймен кунта Сергей Есенин,
Хурасанӑн хапхине уҫман,
Вӑл кунта сукмак хывма пилленӗн
Ҫӗкленсе юрлассӑм килчӗ ман.
Вирьялсенӗн хӗрӗсем вир акнӑн,
Сарӑ вӑрлӑх сапнӑн ҫӗр ҫине,
Ваҫанкка пиччем калан такмакӑн
Такмаклассӑм килчӗ кӗр енне.
Тав сана, им-сим сӗнен Синерӗм,
Ылтӑнсем сан йышунта - ҫур ял.
Микулайӑн, Аркатин йӗнерӗ
Пегаса курсе тӑрать хавал.
Умӑмра - Харлампьевпа Тукташӑм,
Халӑхра - Артемьев ҫаврисем,
Е Лукин пуҫарнӑ юрӑ-ташӑ,
Е Ястранӑн кӗмӗл кӗввисем.
Чулкаҫ енӗн чунлӑхне юратрӑм,
Кӑмӑлларӑм Галкин сассине,
Питӗ шел: ытла та ир ӑсатрӑм
Хветӗре Шӗмшеш ҫӑви ҫине.
Мӗн тӑвас: килетпӗр те - каятпӑр,
Ӗмӗрсем - хӑналӑх пек кӑна.
Ҫавӑнпа та пурӑнасчӗ сапӑр,
Хӑтарасчӗ ҫылӑхлӑ чуна.
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Хурасанӑм! Хусанкай хӗлхемӗ
Сар шевле пек вӗлкӗшет кунта.
Ун сӑмахӗн ылтӑн пуҫилемӗ
Йӑлтӑрать сӑваплӑ вырӑнта.
Элӗк, эс кӳретӗн ҫӗн кӗвелӗк
Чӗрери хӗвеллӗх ырсемне.
...Хурлӑханӑн кӑтартать пуҫелӗк
Хурасан пикин ҫырла сӑнне.

149

***
Ай, вылять-ҫке ҫилӗ, ҫилӗ - ҫил ҫунат,
Утма ҫул хӗп-хӗрлӗ, калан, ҫул ҫунать.

Ӑвӑса вут хыпнӑ, хурама - кӑвар,
Ҫук, чӗрем ҫунать ман, кӗрхи йывӑҫ мар.
Тен, каччу та пур-тӑр, савнӑ Сывлӑмпи,
Тен, пӗр урамрах-тӑр пурнӑҫун шӑпи?
Юрату вӑл - суккӑр, юрату - курмасть,
Пӗр ҫиҫсессӗн ҫиҫӗм канлӗхне памасть.
Ҫулҫӑ пек вӗҫетӗп кӗр ытамӗнче,
Хӗр сӑн-пичӗ ҫывӑх, утас ҫул - инҫе.
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***

Хурама хӗм сапсан
Палана вутхыпсан,
Кайӑк хур кёр юрри юрласан,
Кӗмӗл каҫ хуралсан,
Ҫӑлтӑрсем хӑпарсан
Хапхуна пуҫ таяп, Хурасан.
Хурасан, Хурасан,
Анатри тарасан
Янкӑр куҫӗ сӑнать таврана.
Тусӑм эсӗ тухсан,
Эпӗ хирӗҫ утсан,
Систерминччӗ вӑл урӑх ҫынна.
Систерсен те тем мар,
Пуҫ усма ан васкар,
Сум илеймӗн тӳрех хӑрасан.
Вӑюпа пул патвар,
Сӑмахпа та кастар,
Ҫапла мар-и, хастар Хурасан?
Ҫӑлтӑрпа ҫӑлтӑра
Ҫӳл тӳпе пил парать
Пӗр хӗмпе, пӗр сӗмпе ҫуталма.
Ҫӗр ҫинчи мӑшӑра
Пиллӗх ҫук-и вара
Ҫӑлтӑрпа ҫӑлтӑр евӗр ҫунма?
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Эп сана юратсан,
Эс мана юратсан
Ылтӑн ҫӗрӗ ҫыхать ик чуна,
Хӑнуна ӑнланса,
Хӑнуна ыр сунса,
Хурасанӑм, уҫсам хапхуна.
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Лайӑх астӑваҫҫӗ Тигрпа Ефрат:
Чаплӑ пулнӑ теҫҫӗ шумерпа аккад.
Ту енне ҫул тытнӑ, Турӑ сас парсан,
Вавилон чӑвашӗ паттӑр Хурасан.
Ҫӗрӗсем чӗтреннӗ, ишӗлнӗ тусем.
Пурпӗр чӗрӗ юлнӑ парӑнми туссем.
Асамат та Писӗп, Тукташпа Иштек
Хурасаншӑн пулнӑ шанчӑкта тӗрек.
Паттӑрсем сертелӗх ӗшнине ҫитсен
Ӳлӗм ҫакӑ пулӗ, тенӗ, пирӗн ен.
Танлӑн юмахланӑ ӑрӑмсен ҫӑрхи Хамӑр ял ӑсчахӗ шур сухал Урхи.
Ан пӑлханччӗ, Тигр, ан хумхан, Ефрат,
Иртнине тархасшӑн халӗ ан вӑрат.
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***
Сывлӑмпиҫӗм, Сывлӑмпи... Рязань ен ҫӗршывӗнче
Хӗвел чунлӑ сӑвӑҫ пулнӑ иртнӗ ӗмӗр пуҫӗнче.
(Рязань ен ҫӗршывӗнче иртнӗ ӗмӗр пуҫӗнче.)

Кӗл чечек пекех ешернӗ ун таланӗ сӑвӑра,
Кӗввипе Сергей Есенин ҫеҫке ҫурнӑ раштавра.
(Ун таланӗ сӑвӑра ҫеҫке ҫурнӑ раштавра.)
Хороссан хулин мухтавӗ - иҫӗм куҫлӑ Шаганэ...
Вырӑс поэтне ҫунтарнӑ уйӑх питлӗ пукане.
(Иҫӗм куҫлӑ Шаганэ уйӑх питлӗ пукане.)
Хороссанӑн сумӗ килӗ халь чӑваш Хурасанне...
Хурасан кӗҫ хулӑм ыйтӗ, мӗн хакне хурас, анне?
(Халь чӑваш Хурасанне мӗн хакне хурас, анне?)
Уҫайман хапха Есенин, тупайман ҫӑра уҫҫи,
Сывлӑмпи, мал ен малашӗ - иккӗн тупнӑ ярнуҫҫи.
(Тупайман ҫӑра уҫҫи - иккӗн тупнӑ ярнуҫҫи.)
Фирдоуси те Саади шӑрантарччӑр кӗввине,
Юратун таса сӑвапӗ ҫыхтӑр пурнӑҫ тӗввине.
(Шӑрантартӑр кӗввине - ҫыхтӑр пурнӑҫ тӗввине.)
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ШЕТМӖ ТАШШИ
Ҫӑка миҫе, йӑмра миҫе,
Шута илсе тухар-и,
Хурасанӑн урамӗнче
Шетмӗ кӗвви калар-и.
Хӗрӗ миҫе, каччи миҫе,
Пӗррӗн суса тухар-и,
Сурӑм шывӗ, ай, умӗнче
Шетмӗ кӗвви пуҫлар-и.
Урӑм тесе, сурӑм тесе
Сурӑм шывне тиркес мар.
Уйрӑм тесе, суйрӑм тесе
Сурӑм хӗрне хурлас мар.
Симӗс пурҫӑн ҫич хӑлаҫ,
Ҫиччӗшне те илтӗмӗр,
Аюк тесе ан калаҫ, Паллашмашкӑн килтӗмӗр.
Кантӑр татрӑм утмӑл ҫурӑм,
Сылтӑм аллӑм ывӑнчӗ,
Сурӑм хӗрне сума сурӑм Утма ҫулӗ хывӑнчӗ.
Шыв хӗрринчи сукмакне
Кӗмӗл уйӑх ҫутатать,
Шетмӗ каччин такмакне
Сурӑм хӗрӗ юратать.

Хӑш ен ҫынни пит патвар?
Шетмӗ ҫынни пит патвар!
Четрикӗсем четвӗрт пек те
Упа ҫырми упа пек.
Ик улмуҫҫи туратне
Сыпӑнтарма пулмӗ-ши,
Шетмипеле Сурӑмне
Пӗрлештерме пулмӗ-ши?
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Сурпан евӗр выртан Сурӑм шывӗ
Кам пуҫне ҫӗн илем кӳрӗ-ши,
Хӑш поэт сан ҫинчен юрӑ хывӗ,
Мӗнле юрӑҫ ӑна юрлӗ-ши?
Сывлӑмпи, ҫав юрра ман хывасчӗ,
Юрлаясчӗ ӑна хамӑнах.
Сурпан вӗҫӗн хӗлхемлӗ хӑвачӗ
Туй ҫитсен эрешлетӗр мана.
Хӗрӗх хӗлӗх тата ҫитмӗл чӗлӗх
Янӑраччӑр-и пирӗн туйра,
Шупӑру - ҫитмӗл ҫич пӗрмечелӗх,
Пурнасси - ҫитмӗл ҫич ҫул умра.
Хурасанӑн хапхи - ҫич эрешлӗх,
Ҫич ӑста эрешленӗ ӑна.
Шӑратсам, хӗрлӗ питлӗ пилешлӗх,
Униче хӗрринчи юрруна.
Шӑратсамччӗ сурпанлӑ-масмаклӑ
Арам йышӗ пек харӑс тӑрса,
Ҫакӑнтан эп кӗретӗп сулмаклӑн
Хурасанӑн кӗрӳшӗ пулса.

Курӑнмаҫҫӗ ҫурҫӗрӗ, кӑнтӑрӗ,
Кайӑк хур ҫул тытать ӑшша.
Кӗреке хатӗрлет кӗр мӑнтӑрӗ,
Тав тӑвать маттур чӑваша.
Ӳркенмест ӗҫӗнче Элӗк тӑрӑхӗ,
Сурӑм хумӗ пекех васкать.
Ҫилӗ-тӑвӑлӗ, тӑмӗ, шӑрӑхӗ...
Ҫын пурне те тӳсет, чӑтать.
Ан шиклен, Сывлӑмпи... Пулӗ пирӗн
Ҫеҫкери ҫуркунне, ылтӑн кӗр,
Хӑтлӑх-хӳтлӗх кӳрӗ каҫ-ирӗн
Иккӗн лартнӑ кӗрнеклӗ ҫурт-йӗр.
Шетмӗсем те вӑй-хал шеллемӗҫ,
Шетмӗсенӗн те шет ҫук мар.
Кам наян та мӑран - вӑл кӗлмӗҫ,
Кӗлмӗҫе,туссем, ан тухтар.
Акисен, сухисен сӗвемӗ
Ан кайинччӗ, туссем, алран.
Сывлӑмпиҫӗм, эс - пурнӑҫ элемӗ,
Пурте пулӗ эпир пулсан.
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АТТЕ-АННЕН
ҪУРАПНӐ КУНӖ
Атте-аннен ҫуралнӑ кунӗ
Савса чӗнет тӑван яла.
Ачи-пӑчин хаваслӑ чунӗ
Киле вӗҫет саркайӑкла.
Хушса юрламалли:

Ҫырма юхать-и шӑнкӑр-шӑнкӑр Пиллет тӑван ҫӑлкуҫ ташши.
Атте-аннен ҫуралнӑ кунӗ
Нихҫан ан пултӑр, ай, юлашки.
Атте-аннен сӑваплӑ ячӗ
Таса вӑй-хал кӳрет ялан.
Сенкер ачалӑхӑн ҫуначӗ
Асран тухма пӗлмест нихҫан.
Кил умӗнче - хаваслӑх хумӗ,
Яр уҫӑлать атте хапхи,
Пире хитре малашлӑх сунӗ
Хуплупала пултран яшки.
14. 12.98
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ЧӐВАШАХ ҪӖРШЫВӖН ПИКИСЕМ
Чӑвашах ҫӗршывӗн пикисем Сывлӑмах шӑрҫи иккен вӗсем:
Шурӑмпуҫ пек ҫуттӑн ҫуталсан
Кун килет хӗвеллӗн те тасан.
Чӑвашах ҫӗршывӗн пикисем Ылтӑн алӑллӑ иккен вӗсем:
Ӗҫ тытсассӑн ӗҫӗ те ӑнать,
Савӑк юрӑ евӗр шӑранать.
Чӑвашах ҫӗршывӗн пикисем Ҫурхиех ҫеҫке иккен вӗсем:
Тӗррисем чечек пек ешерсен
Туйӑнать чечекӗн Чӑваш ен.
Чӑвашах ҫӗршывӗн пикисем Юрату юрри иккен вӗсем:
Юрату иленнӗ чӗрене
Ҫупӑрлать асамлӑ ҫуркунне.
06.01.94
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УЙӐХЛӐ КАҪ ВАЛЬСӖ
Ҫӗр ҫине тӑкӑнать ылтӑн ҫутӑ,
Ылтӑн шывӗ юхать валакран.
Ылтӑн пек туйӑнать калаҫу та
Сӑмаххи ылтӑн пек пупнӑран.
Хушса юрламалли:

Чунпа чун пӗр-пӗрне ӑнлансан
Тӳпене ӑнтӑлать ҫунату.
Чӗрене вырнаҫать нихӑҫан,
Нихӑҫан сивӗнми юрату.
Юрату, юрату,
Нихӑҫан сивӗнми юрату.
Садсенче янӑрать ылтӑн юрӑ,
Ҫурӑлать ылтӑн тӗслӗ чечек.
Ӗмӗтри телее эпӗ тупрӑм,
Ӑраскалӑм - тулли уйӑх пек.
Тухӑҫран шурӑмпуҫ хӑпарасшӑн
Шуратма тулли уйӑх сӑнне.
Шурӑмпуҫ, тӑхтасамччӗ тархасшӑн,
Ан сирсем ылтӑн каҫ илемне.
21. 01.95

ШУРАППАСЕМ
Шураппасем, сире курса
Ҫурхи ҫанталӑк вӑранать,
Юмах тӗнчи пек ҫуталса
Чунра хаваслӑх шӑранать.
Х уш са ю рлам алли:

Шураппасем, хӗрарӑмсем,
Эсир - тӗнче илемӗ,
Шураппасем, cap кайӑксем,
Эсир - кун-ҫул хӗлхемӗ.
Шураппасем, эсир пуртан
Ҫунатланать сатур вӑй-хал,
Хӗвел ӑшшипеле пӗр тан
Юратупа хӗрӳ халал.
Анне тени, аппа тени
Янрать асамлӑ юрӑ пек,
Сӳнми телей кӳрекенни Сирти ачашлӑхпа тӗрек.
10. 05.00
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НАТАЛИ
Эпӗ сан патна пынӑ чухне,
Юратап тесшӗн ҫуннӑ чухне
Сивӗ ҫил мёншён хыт вёрчё-ши,
Кӗрхи ҫумӑр мӗн-ма ҫурӗ-ши?
Хуш са ю рламалли:

Натали, Натали,
Хирӗҫтухсам,
Натали, Натали,
Ӑшшӑн кулсам.
Чёренеэсё
Кёрсе кур,
Сан валли унта
Пурте пур.
Хӑвӑртрах ҫывхарасчӗ тесе,
Кантӑкран сас парасчё тесе
Эпӗ туртӑнтӑм пур вӑйпа,
Анчах кайрам санран аякка.
Аякран та ҫап-ҫут ҫутатан,
Чунӑма хӑв патна эс туртан.
Чару ҫуккӑ текех ман валли,
Таврӑнатӑп яла, Натали.
10. 03.98
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ТЕЛЕЙ СУНАТӐП
Ҫӗн кун, сенкер чаршав уҫса,
Умра йӑл кулнӑҫем,
Кашни ҫынна куҫран пӑхса
Савса ал панӑҫем,
Сире, туссем - тӑванӑмсем,
Эп пуҫ таятӑп,
Сире, туссем -тӑванӑмсем,
Телей сунатӑп.
Хаваслӑ ҫил ыраш пуссин
Хуткупӑсне калать,
Хӗвелӗн чӗнтӗрлӗ хурси
Уйра уйран уҫлать,
Сире, туссем - тӑванӑмсем,
Эп пуҫ таятӑп,
Сире, туссем -тӑванӑмсем,
Телей сунатӑп.
Шап-шурӑ хурӑн тӑхӑнать
Пин ярӑмлӑ кӗпе,
Савнипеле савни утать
Телей сукмакӗпе.
Сире, туссем - тӑванӑмсем,
Эп пуҫ таятӑп,
Сире, туссем - тӑванӑмсем,
Телей сунатӑп.
16. 12.99
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ТӐВАН ВӐРМАН
Аван иккен пурнан, тӑван вӑрман,
Турат ҫумне турат хушса пыран.
Ай-хай, пилешӗмсем, инкемӗрсем,
Ытармалла мар-ҫке ҫипуҫӑрсем.
Ик енӗпе турат, умра турат,
Кашни пӗр туратти телей сунать.
Ай-хай, хурӑнӑмсем, аппамӑрсем,
Шур юр пекех таса шухӑшӑрсем.
Малтан мала чӗнет, ай, ҫул тӑршши,
Ҫӑкийӗсем тавра, ай, пыл шӑрши.
Ай-хай, ҫӑкаҫӑмсем, хӗр-тантӑшсем,
Сараях та кайӑк, ай, юррисем.
09. 12.99
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ӐҪТА - ШИ ХАЛЬ ҪАВ ҪУРКУННЕ?
Таса ҫӑлкуҫсем шӑнкӑр-шӑнкӑр юхатчӗҫ,
Васкатчӗҫ мӑн шыв ытамне.
Ачаш куҫусем ӑшшӑн - ӑшшӑн пӑхатчӗҫ,
Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне?
Ҫӗн кӗвӗ калатчӗ телейлӗ cap кайӑк
Туйса ик савнин пӗр чунне.
Пире ҫупӑрлатчӗ хитре ӑш вӑркавӗ...
Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне?
Йӑл-йӑл тӳперен сӑрхӑнан кӗмӗл ҫутӑ
Хушатчӗ ҫунат чӗрене.
Ҫеҫкен ҫурӑлатчӗ пирти юрату та,
Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне?
Виҫет, ҫаврӑнать самана ҫил-тӑманӗ
Виҫет ӗмӗр хӑйӗн ҫулне.
Мӗн-ма эс те, эп те пӗлместпӗр, тӑванӑм,
Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне?
23 .06.1998

Мӗскер ҫинчен юрлан, саркайӑк,
Сассу пире мӗскер сунать?
Чим, чим... Сана илтетӗп лайӑх:
Эпир каятпӑр, ҫур юлать.
Тӑриҫӗм, ытарми тӑриҫӗм,
Йӗс хӗлӗхӳ мӗскер капать?
Ку - шухӑш те хӗрхӳ, те хӳхӗм:
Эпир каятпӑр, ҫу юлать.
Хуркайӑксем, сире мӗн ҫӑмӑл
Каллех кӑнтӑралла туртать?
Кайри - мала! Туять ман кӑмӑл:
Эпир каятпӑр, кӗр юлать.
Гомер саламӗ евӗр ҫулҫӑ
Юр пӗрчипе ыталанать.
Ҫырать шеллевсӗр Вӑхӑт-чулҫӑ:
Эпир каятпӑр, хӗл юлать.
27 .08.98
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ПАЛАН ШАП-ШУРӐ
ЛАРНӐ ВӐХӐТРА
Палан шап-шурӑ ларнӑ вӑхӑтра
Ҫурхи тӗнче хӗвеллӗ те кӑтра.
Телей кӗвви шӑрантарать тавра,
Хаваслӑ туйӑм хӗмленет чунра.
Палан шап-шурӑ ларнӑ вӑхӑтра
Каҫсем те ӑшӑ ешӗл пахчара.
Мӑн Атӑл пек малаш ҫиҫет умра
Ҫӗн кун ҫуралнӑ ырӑ самантра.
Палан шап-шурӑ ларнӑ вӑхӑтра
Юрлать cap кайӑк эс юрлас юрра.
Ҫук ҫухату, куҫҫуль те ырату,
Ҫӳрет ачашшӑн ҫепӗҫ юрату.
24 . 08.97
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АЙ-ХАЙ, ХӐНАМӐРСЕМ
Йӑлтӑр кӑна йӑлтӑр яраплансем
Йӑлтӑр хӗвел ҫинче ҫиҫеҫҫӗ,
Ярапланпа ятлӑ хӑнамӑрсем
Шупашкар ытамне килеҫҫӗ.
Хуш са ю рламалли:

Ай-хай, хӑнамӑрсем,
Ытарайми ҫыннӑмӑрсем,
Тӑванла тараватпа,
Чӑвашла вашаватпа,
Сире кӗтсе илетпӗр,
Хисеп курки сӗнетпӗр.
Ылтӑнах та кӗмӗл урхамахсем
Ҫухрӑмах та ҫӑмхи чӗркеҫҫӗ,
Урхамахпа хаклӑ хӑнамӑрсем
Шупашкар ытамне килеҫҫӗ.
Шурӑях та шурӑ пӑрахутсем
Анлӑ Атӑл хумне сиреҫҫӗ,
Пӑрахутпа сумлӑ хӑнамӑрсем
Шупашкар ытамне килеҫҫӗ.
14.08.99
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ЭП ПӖЛЕТӖП
Эп пӗлетӗп, эп пӗлетӗп
Эс ӑҫта пурӑннине,
Сенкер тӗслӗ пӗлӗте те
Питӗ ҫывӑх пулнине.
Хуш са ю рламалли:

Эп тупатӑп ҫав ҫурта,
Ҫирӗм иккӗмӗш хута
Хӑпарап ҫил варкӑшӗ пулса.
Ҫурма уҫӑ кантӑкран
Эп кӗреп те ӑнсӑртран
Тутунтан илетӗп чуп туса.
Эс туятӑн, эс туятӑн
Кам сана шыранине,
Кӑвакарчӑн пек ҫунатлӑн
Ирте каҫ сӑнанине.
Сарпикеҫӗм, ҫӗмӗрт куҫӑм,
Шухӑшпа эс ан шурал:
Пӳлӗме ҫутатнӑн шуҫӑм
Килӗ пирӗн ӑрӑскал.
05. 11.00
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ПУҪӐМ КАЙРӖ ҪАВРӐНСА
Ҫавал кукри ҫич кукӑр,
Ҫавал кукри ҫич кукӑр,
Кукрисерен хӑвалӑх,
Ҫыр хӗрринче - хӑмлалӑх.
Пӗр хӑмлине татрӑм та
Пуҫӑм кайрӗ ҫаврӑнса.
Ҫавал хӗрри сад пахчи,
Ҫавал хӗрри сад пахчи,
Сад пахчисем улмаллӑ,
Иҫӗм ҫырли хунавлӑ,
Пӗр ҫырлине татрӑм та
Пуҫӑм кайрӗ ҫаврӑнса.
Ҫавал ҫырми ҫич ҫӑлкуҫ,
Ҫавал ҫырми ҫич ҫӑлкуҫ,
Уничисем ҫеремлӗ,
Хӗр - пикисем хӗлхемлӗ,
Пӗр пикине пӑхрӑм та
Пуҫӑм кайрӗ ҫаврӑнса.
17. 10.00

ЮРЛА, САВНИҪӖМ
Утсам,савниҫӗм, ярӑнса утсам,
Телей сӑмахӗ ҫырнӑ пек утсам.
Сан уттупа чиперленет илем,
Савса пӑхаҫҫӗ капӑр чечексем.
Юрла, савни, cap кайӑк пек юрла,
Юррупала чуна эс ҫупӑрла.
Эс сапнӑҫемӗн кӗмӗл пек хӗлхем
Санпа пӗрле юрлаҫҫӗ шӑпчӑксем.
Ташла, савниҫӗм, ҫаврӑнса ташла,
Ташла, савниҫӗм, шурӑ акӑшла.
Ҫурхи сипет килет сан ташшупа,
Умра кӗтет ҫут ҫӑлтӑрлӑ шӑпа.
14. 08.00
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ЮРАТУ ЯЧӖПЕ
Тӳпери хунарсем майӗпен ҫуталаҫҫӗ,
Калаҫаҫҫӗ шап-шурӑ улма сачӗпе.
Шӑпчӑксем тӑван ен ытамне таврӑнаҫҫӗ
Юрату ячӗпе, юрату ячӗпе.
Пахчари чечексем шӗл-кӑваррӑн ҫунаҫҫӗ,
Ҫеҫкери ҫӗмӗртсем пикесем пекчипер.
Чӗрере варкӑшать ҫуркуннемӗр ҫуначӗ
Юрату ячӗпе, юрату ячӗпе.
Туй парни хурасса кӗтекен кӗмӗл ывсӑТулли уйӑх - ҫӳрет ҫӑлтӑрсен речӗпе.
Ҫӗнӗ пурнӑҫ малашӗ пиллет пире, тусӑм,
Юрату ячӗпе, юрату ячӗпе.
19. 08.00

***

Ах, чиеҫӗм, чиперккеҫӗм,
Ма васкарӑн ҫурӑлма?
Хӗл Мучин пӗтмен-мӗн ӗҫӗ,
Вӑл кунтан инҫе кайман.
Ак каллех юр ҫунӑ кӗҫӗр
Ҫеҫкепе ӑмӑртмалла,
Шыв та шӑнчӗ кӑчӑр-кӑчӑр Сан мӗнле халь чӑтмалла?
Ах, пикеҫӗм, cap пикеҫӗм,
Ма васкарӑн юратма?
Чечексем часах типеҫҫӗ
Пӗлмесессӗн упрама.
Кӑшт кӑна хӗвел шӑранчӗ Эсӗ кайрӑн ирӗлсе,
Каччӑ ҫӗтрӗ, каччӑ манчӗ,
Халь ларатӑн эрленсе...
07. 05.01
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ЭЙ, ҪӖРШЫВӐМӐР,
ЧӐВАШ ЕНӖМӖР
Эй, ҫӗршывӑмӑр, Чӑваш енӗмӗр,
Аслӑ уйӑмӑр, аслӑ хирӗмӗр!
Эс саван пире, эс ҫӗклен пире,
Ырлӑхне курма пил паран пире.
Эй, ҫӗршывӑмӑр, Чӑваш енӗмӗр,
Ӑраскалӑмӑр, ҫут хӗвелӗмӗр!
Сан ятпа эпир юрӑ хыврӑмӑр,
Сан ятпа кӗрлет акатуйӑмӑр.
Эй, ҫӗршывӑмӑр, Чӑваш енӗмӗр,
Туслӑ йышӑмӑр.туслӑ килӗмӗр!
Чӗререн-чунтан тавтапуҫ сана,
Чӗререн-чунтан таймапуҫ сана.
05. 01.02

ҪИНҪЕЕХ ТЕ КӖПЕР
И, шыв юхать, шыв юхать,
Икӗ ҫыран хушшипе.
Те юрлать, те калаҫать
Хӑйӗн кӗмӗл сассипе?
Х уш са ю рлам алли:

Ҫинҫеех те кӗпер, кӗҫӗн кӗпер,
Ытлашши ан авӑн, ан вылян.
Ма тесессӗн, кӗпер, черчен кӗпер,
Сарӑ хӗр каҫасшӑн санпалан.
Ҫичӗ ҫиҫӗм хушшинче
Аслати лӑпланаймасть,
Ах, мӗскершӗн леш енче
Сарӑ ача курӑнмасть?
Леш енне каҫас пулсан
Вӑйлӑ ҫумӑр килмӗ-ши,
Ӗйӳ тулли шыв ансан
Каҫӑ юхса каймӗ-ши?
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Тӑванӑм, антологи йӗркелеҫҫӗ,
Хӑш сӑввуна сӗнер яш ӑрӑва ?
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ҪӐКА ҪУЛҪИ

ҪЫРӐВӖСЕМ

***
Ҫук, ывӑнмасть тӗнчемӗр мыскари,
Саккун кӗнекине уҫа-уҫа:
Ҫӳҫ илтерме хушсассӑн Мускаври
Шупашкарти касса татать пуҫа.
Малтан асра пула пӗлмен ятулӑх
Кайран епле анайтӑр ҫӳл енчен:
Сӗм тӗттӗмре ху меслетленӗ ҫылӑх
Ӑҫтан пытарӑнать кун ҫутинче?
Тӗлӗрет ик кӗпҫеллӗ пӑшалӑм.
Тен, тытас, авӑрлас кӗр енне?
- Ҫук, мана янратсам, -т е т кавалӑм, Ҫын ӑнланмӗ кӑрал кӗввине.
Куҫран савса пӑхать вӗри хуплу та,
Кӗрнеклӗн пӑсланса ларать шӳрпе.
Аннеҫӗм, ҫӳреен-ши эсӗ тутӑ
Сан ятупа эп кашӑк хунипе?
Кашнин - хӑй ҫулӗ, хӑй утан урамӗ,
Хакланӑ чух ҫакна манса ан кай:
Ухсай пичче «Тилли юрри» юрлаймӗ,
«Кӗлпук мучи» ҫыраймӗ Хусанкай.

***

Эп - кунсемпе ҫулсен тӑхри,
Нейтрон виҫевҫисен мӑскалӗ,
Манра - мӗн пур тӗнче ырри,
Манра - мӗн пур тӗнче усалӗ.
***
- Пахчу шавлать-и, тыр-пулу кашлать-и,
Ӗҫӳ ӑнать-и сан, сӑмах ӑсти?
- Епле майпа хӗвеллӗ шухӑш атӗ:
Умра ялан выртать шур хут листи.
***
Ик ҫемье: пӗрисем йытӑпа кушакла тытӑҫаҫҫӗ,
Каҫ пулсан - пӗр-пӗрне ытамран кӑлармаҫҫӗ.
Теприсем килӗнче йӑл кулса калаҫаҫҫӗ,
Килӗнчен тухсанах сулахай-сылтӑма чавтараҫҫӗ.
***
Пылак та йӳҫӗ... Хирӗҫлет пуль тейӗн
Вёсен тути-маси пӗр-пӗрине,
Ҫапах пылак сӑмах калас тесессӗн,
Ҫынсем йӳҫҫи сыпаҫҫӗ хӑш чухне.
***
Шупашкар чарланӗсем пуху тӑваҫҫӗ,
Резолюцине пӗр саслӑн йышӑнаҫҫӗ:
«Чанӗ ҫапрӗ - пӑр кайма пӗлмест.
Сӑтӑр ҫеҫ тӑвать пире ҫак ГЭС».
***
- Аннеҫӗм, каласамччӗ: мӗн вӑл сывлӑм?
Тен, вӑл ҫаран ахах-мерченӗ пулӗ?
- Ҫук, эп шутланӑ тӑрӑх, ывӑлӑм,
Вӑл - кайнӑ ӑрусен таса куҫҫулӗ.

Юр кайнӑ чух епле-ха эс пултарӑн
«Юр парӑнать, юр макӑрать» - теме?
Юр хӑй вилет, анчах ҫакать патваррӑн
Пахча дине шап-шурӑ шӳлкеме.
***
Кур-ха: дерди улмудди пахчинче
Ҫапать ҫунатне - шӑпчӑк евӗр юрласшӑн.
Вӗчӗхҫӗ-сӑвӑҫ сӑмах хӑртнинче
Хура чунӗпе шурӑ сӑвӑ ҫырасшӑн.
***
Сӑпка та тупӑк... Пӗр пекех-ҫке, тетпӗр,
Тӗллевӗсем те пӗр майлах таса,
Ҫак ҫеҫ: пӗринпеле - кӗтсе илетпӗр,
Т епринпеле - яратпӑр ӑсатса.
***
Пӑшӑрханатпӑр, туялан туссемӗр,
Пӑшӑрханма, чӑнах та пур сӑлтав:
Унпа эпир кӗрешрӗмӗр мӗн ӗмӗр,
Анчах... ҫап-ҫамрӑках ҫӳретУлтав.
Мӑйракасӑр така пек мӑкла ун сӑмахӗ,
Йышӑнаймӗ кӗсле ун кӗске хӗлӗхне.
Пурпӗрех ҫак этемӗн пур хӑйӗн ахахӗ:
Вӑл пӗлет чӑштӑр-чӑштӑр укҫа чӗлхине.
***
Мехелӗмпе путатӑп ыйӑха.
Тав Туррӑма ҫӑкӑрпала тӑваршӑн.
Курап: выҫ кашкӑр ҫӗнӗ уйӑха
Кӑтра путек тесе туртса ҫурасшӑн.
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Кӗр мӑнтӑрӗ - ҫӗн ҫӑкӑр та кукар,
Курак кӗтӗвӗсем вӗҫеҫҫӗ йӑвӑ.
Мухтав Турра: эп хам та пушӑ мар:
Пуҫра пырать тӑват йӗркеллӗ сӑвӑ.
***
Ак укӑлча... Салам, саркайӑксачӗ,
Тесе пырса кӗреп тӑван яла.
Кунта эп яшлӑха тара парсаччӗ,
Паян... мӗнле илем-ши каялла?
***
Ҫуркунне
Хуп-хура ҫӗр ҫине ларса юлнӑ ҫуна
Ярӑнса вӗҫеймест вӑл текех кайӑкла.
Ҫуна мар,
Ҫуна мар вӑл, туссемӗр... Мана
Ӑраскалсӑр шӑпам ҫапса хуҫрӗ ҫапла.
***
Пурпӗрех: тӗпсакай-и, нӳхреп-и,
Улӑм витнӗ ӳпле-и унта:
Ҫӑл ҫумне сӑнчӑрланӑ витре пек
Эпӗ пулӑттӑм сан ҫумӑнта.
***
Вараксенчи шыв шӑнкӑравӗ евӗр
Шӑнкӑртатса иртсессӗн хӗл ӗмри
Ҫӳлти хуркайӑк сассинчен, туссемӗр,
Тӑвас килет ман сухапуҫ тимри.
***
Чуна уҫма чиркӗвелле утатпӑр,
Ҫутса лартатпӑр ҫуртасем ума...

Аннах унтан тухсассӑнах-ҫке хамӑр
Каллех васкатпӑр ҫылӑхсем тума.
•к -к -к

Ик Улӑп пек ыталашаҫҫӗ мар-и
Ҫап-ҫутӑ ҫиҫӗмпе лаштра юман:
Пӗрин ҫӗрте, терпин ҫӳлте тымарӗ,
Те ют вӗсем, те - уйрӑлми тӑван?
***
Ешӗл ҫулҫӑ сарать те тӑкать хурӑнсар,
Ҫурпала кӗр хушши ҫиҫӗм ҫиҫнӗ пек ҫывӑх.
Эс манпа юнашар, эп санпа юнашар,
Юрату шерепи - пирӗн ырлӑх та ҫылӑх.
***
Кашнин пур Турӑ ҫыракан савни:
Пӗр саншӑн ҫеҫ ун пӗтӗм ырлӑх-варлӑхӗ.
Эпир ҫав мӑшӑра тупайманни Тӗнчен чи пысӑктӗрӗсмарлӑхӗ.
***
Хам юррӑма тӗл пултӑм урамра.
Палларӗ. Пычӗ. Ҫупӑрларӗ.
Кушак пек ачашланчӗ те ҫумра Каллех ҫынсем патне васкарӗ.
***
Сехетӗм чарӑннӑ. Чӑпар автан
Авӑтнисем илтӗнес ҫук ялтан.
Кӗрхи тумлам, ҫапа-ҫапа пӑта,
Хӑй виҫипе шутлать ман вӑхӑта.
***
Аннем, тӑпру ҫинчи ик яш хуралҫӑ Ҫӗмӗртпеле пилеш - пӑхаҫҫӗ ҫул енне,

Чӗвен тӑраҫҫӗ, кармашса сӑнаҫҫӗ
Часрах курасшӑн эпӗ пынине.
***
Уй куҫлӑ та вӑрман хӑлхаллӑ,
Тӳпе йӑлтах курса тӑрать.
Анчах, туссем, епле-ха, калӑр,
Салтак хыпарсӑр ҫухалать?
***
Чӑр-чӑр пӑхса лараҫҫӗ куҫӑмран
Ҫылӑхӑмсем - кашта ҫинчи чӑхсем.
Ан кайӑр. Ларӑрах. Эсир кайсан
Килсе кӗме пултарӗҫ ҫӗннисем.
***
Эс юханшыв тесе шутлан хӑвна,
Ҫыран тесе чӗнен час-час мана.
Чӑнах, эс тӑршшӗпех юхан, юхан,
Мана вара Турри юхма хушман.
***
Пӗл ҫӗр ҫинче чӑн-чӑн ҫынла утма,
Пӗл тӳпере яш кӑйкӑр пек вӗҫме.
Ҫакна та тивӗҫ асӑнта тытма:
Ҫиме пӗлнӗ пекех эс пӗл ӗҫме.
***
Ҫакна юри ятарлӑн тӗсесен,
Тӑванӑм, эсӗ ху та тӗкӗнен:
Ҫӗр чӑмӑрне пӑвать хура ҫӗлен
Ниҫтан та мар, экватор тӗлӗнчен.
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П оэзи - чунӑмри нектарӑм,
Умри вырса ҫапас гектарӑм,
Ҫамка ҫинчи шӑрҫа пек тарӑм,
А лри ҫӑкӑрӑмпа тӑварӑм,
Асран кайма пӗлмихӗрарӑм,
Шуракӑш евӗр Шупашкарӑм,
Тӗнче ҫинчи сенкер кӑшкарӑм,
В иҫ вӑхӑтран ш ӑраннӑ ярӑм,
Ҫ ы нумӗнчи вӑшкалсӑр парам,
Тата - ҫӗр ҫитмӗл ҫичӗҫаврӑм...
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ШӖНКРЕН
Баллада
Шӗнкрен лекрӗ-ши сана,
Сӑнӑ тиврӗ-ши сана?

Халӑх юрринчен
Шӗнкрен - пуля.

Ашмарин словарӗ, 17-мӗш кӑларӑм
Аслати кӗрлет, тӑвӑлсем килет,
Сарӑ хӗвеле ҫавӑрса илет.
Ах, ҫил мар ҫав ку, тӑвӑл мар ҫав ку,
Вӑрҫӑях сасси чӗрене ҫурать.
Вӑрҫӑях сасси чӗрене ҫурать,
Ҫӗр киле кӗрет, пин киле кӗрет,
Хура аллипе хурлӑхне кӳрет,
Инкекпе синкек валеҫсе ҫӳрет.
Пирӗн Марьяппа хулара пурнать,
Заводра станок умӗнче тӑрать.
Заводра станок умӗнче тӑрать,
Номерлӗ цехра вӑл патрон тӑвать.
Ӳснӗ ҫуралса чӑваш ялӗнче,
Чӑваш ялӗнче, Ункӑ хӗрринче,
Ӗҫченех ҫынсен туслӑ йышӗнче.
Колхоз шкулӗнче хут вӗреннӗ вӑл,
Ҫӑмӑл аллипе тӗр тӗрленӗ вӑл,
Ҫум ҫумланӑ вӑл, утӑ ҫулнӑ вӑл,
Тыр пиҫсе ҫитсен тырӑ вырнӑ вӑл,
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Пӑрчӑкан пекех йӑрӑ пулнӑ вӑл.
Юррине илтсе ял мухтаннӑскер,
Ташшине курса яш ӑмсаннӑскер,
Вӑхӑчӗ ҫитсен хӑйӗн савнине
Хула каччине Янтуш Яккуне
Туй - шилӗкпелех качча тухнӑ вӑл,
Шупашкар кинӗ пулса тӑнӑ вӑл.
Ҫамрӑках ҫемьен тахӗ ӑнӑҫнӑ,
Кин завод ӗҫне хӑвӑрт хӑнӑхнӑ,
Деталь ӑсталать ун вӑр-вар алли,
Машини пулать - тырӑ акмалли.
Тырӑ акмалли, ҫӑкӑр тумалли,
Ӗмӗр никӗсне тытса тӑмалли.
Майӗпен вёсен ывӑл ҫуралать,
Ҫулпа мар, кунпа вӑл маттурланать,
Вуннӑра чухнех - пирӗн Саватер Пӗтӗм шкулӗпе паллӑ пионер.
Ӑсӗпе ҫеҫ мар, ӗҫӗпе правур,
Вӑйӗ кирлӗ чух ашшӗ вӑйӗ пур,
Чунӗ кирлӗ чух амӑш чунӗ пур.
Кам вӗренӳре чи малта пырать?
Янтушов, паллах, хамӑр Саватер.
Кам хорта хитре тенорпа юрлать?
Янтушов сасси уҫӑ ҫавхатер.
Атӑл урлӑ кам каҫаять ишсе?
Кам парне илет питӗ тӗл персе?
Янтушов тени янӑрать кӑна...
Кам юратмӗ-ха ун пек ачана?
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Ашшӗ савӑнать, амӑш савӑнать,
Пӗчӗкҫӗ кил-йыш туслӑн пурӑнать.
Ах, телей тени вӗҫсӗр мар -тӑр ҫав, Гитлер вӑрҫӑпа килчӗ-тухрӗ ав.
Янтушов Якку ҫакрӗ кутамкка.
Ҫакрӗ кутамкка, кайрӗ салтака.
Кайрӗ вут-вӑрҫа савнӑ упӑшка,
Ҫичӗ ют ҫулне пӳлес шухӑшпа,
Кайрӗ инҫете Атӑл хӗрринчеь,
Пӑхрӗ хурланса сӑрлӑ чӳрече.
Хуҫнӑ йывӑҫ пек хуҫӑк кӑмӑлпа
Йӑлтӑр куҫульпе юлчӗ Марьяппа.
Ӗнтӗ фронт валли, ҫӗнтерӳ валли
Завод кӑларать вӑрҫӑ япали.
Марьяппа станок умӗнче тӑрать,
Номерлӑ цехра вӑл патрон тӑвать.
Вӑл пӗлет: патрон - ҫын вӗлермелли,
Пурнӑҫхӗлхемне пӑч! сӳнтермелли,
Ӳтпеле пӗве сусӑрлатмалли,
Сусӑрлатмалли, юн юхтармалли,
Хураях ҫӗре ылтӑн тырӑ мар,
Сарӑ вӑрлӑх мар, хурлӑх акмалли.
Вӑл туять: патрон - сивӗ япала.
Ҫын тени унтан аслӑ пулмалла,
Аслӑ пулмалла, ӑслӑ пулмалла,
Вӑл пурри ҫинчен тӑмӑч манмалла.
Манӑттӑмӑрччӗ - фашист сӗкӗнет,
Ялсене таптать, хулине ишет,
Ватти-вӗттине персе вӗлерет,
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Ҫамрӑк хӗрсене тыткӑна илет.
Ирӗксӗртенех - шӗнкрен тумалла,
Ирӗксӗртенех - тупӑ тумалла,
Тупӑ тумалла, йӗтре хумалла.
Ҫичӗ ют пуҫне ӑшаламалла.
Эх, этем, этем, мӗн ҫитмест сана?
Тӗнче анлӑшӗ ансӑр тетӗн-им,
Ҫул тӳпе маччи лутра тетӗн-им,
Кӑвак тинӗсӳ ӑшӑх тетӗн-им?
Каласам, этем, мӗн ҫитмест сана?
Мӗншӗн хӑв ҫине ал хуратӑн эс,
Хӗҫпӑшал - кӑрал кӑларатӑн эс,
Аслӑ ҫӗр тавра вирт яратӑн эс?
Этемпе этем вӑрҫӑ вӑрҫнинне
Кам калайӗ-ши тӗрӗсхисепне?
Ухӑ сӑннипе пӗтрӗ пин-пин чун,
Атӑл шывӗ пек юхрӗ чӗрӗ юн,
Сӑнӑпа-йӗппе лӑпланмарӗ ав,
Малаллах сикет шухӑшлав-шырав,
Халь инҫе вӗҫен йӗтресем тӑван,
Самолетпала бомбуна тӑкан,
Тар хӑвачӗпе вилӗм сапалан,
Газ ҫавипеле халӑха ҫулан...
Каласам, этем, мӗн ҫитмест сана,
Хӑвӑн ӑсупах пӗтерен хӑвна,
Хӑвӑн ӗҫӳпех сӑтӑрлан хӑвна,
Хӑвӑн аллупах эс пӑван мӑйна?
Марьяппа тимлет - канӑҫа пӗлмест,
Пӗтӗм йыш тимлет - канӑҫа пӗлмест,

Фронта ытларах шӗнкрен памалла,
Фашиста часрах тытса чармалла.
Ҫавӑнпа аппа кунӗ-кунӗпе
Вӑрманта йӗкел шӗкӗлченӗ пек
Пинӗ-пинӗпе патрон пуҫтарать,
Патрон пуҫтарать, вӑрҫа ӑсатать.
Упӑшки патне, Якку аллине,
Ун юлташӗсен паттӑр аллине
Тӑхлан кучченеҫ ҫитессе шанать,
Тӑшмансен пуҫне ҫиессе шанать.
Завода пӗрре ҫар ҫынни пырать.
Янтушована, Марьене, шырать,
Марьене тупать, тав ӗҫӳшӗн, тет,
Тав ӗҫӳшӗн, тет, тӑрӑшнишӗн, тет,
Сталин грамоти килчӗ, йышӑн, тет,
Ӳлӗм те тимле ҫӗнтерӳшӗн, тет,
Савӑнать аппа,хӗпӗртет аппа,
Цехӗнче ӗҫлет ҫӗнӗ вӑй-халпа,
Тыл пулӑшнипе фронт та вӑй илет,
Фрон та вӑй илет, тӑшман тӑр-р чӗтрет,
Ури айӗнчи ҫӗрӗ кисренет.
Пуҫне каҫӑртса килекен хурах
Парапппан ҫемми калаймасть вӑрах,
Ҫаврӑнма тивет унӑн каялла,
Тытӑҫма тивет урнӑ кайӑкла.
Шӑп ҫав вӑхӑтра пирӗн Марьяппа
Волхов фронтӗнчен хура хут илет.
Упӑшки, Якку, хаяр тӑшманпа
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Ҫапӑҫса пуҫне хунине пӗлет.
Ҫӗрӗпе йӗрет, кунӗпе йӗрет,
Хӑй ҫавах цехра халӑхпа ӗҫлет.
Кунта кашниннех - хуйхӑ та инкек,
Пӗтӗм ҫут тӗнче айӑп тунӑ пек.
Инкек яланах синкек ҫумӗнче,
Синкек яланах инкек хыҫӗнче,
Саватерӗн те ят тухать кӗҫех,
Вуннӑмӗш класран Сталинград патне
Шӑпа ҫитерет чӑваш ачине.
Ах, кунта тӑхлан ҫумӑрсем ҫӑвать,
Ҫӗр ҫинче вӗри тимӗр ҫеҫ чашлать,
Шурӑ чул ҫунать, юханшыв ҫунать,
Вӑрҫӑри этем ҫав вута чӑмать,
Ҫав вута чӑмать, хушнине тӑвать,
Хушнине тӑвать, хӑй чысне упрать,
Тӑванах ҫӗршыв кӑкрине хуплать.
Марьяппа шутлать Саватер ҫинчен.
Хыпарсем итлет Сталинград енчен.
Кӗҫӗр тӗлӗкре курнӑ ывӑлне.
Таврара тӳлек. Сарӑ кӗркунне.
Шупашкар хӗрри. Ват юман кати,
Ҫулҫӑ хушшинче - йывӑҫ тункати...
Саватер йӗкел пухнӑ пӗр хутаҫ.
Йӑл кулать ача: «Класс кая юлмасть».
Тунката ҫинче хутаҫне чыхать,
Пӗр кана чыхсан силлесе пӑхать:
«Тепӗр вун йӗкел кӗрет анине,
Ав ҫав купана памӑн - ши, анне?»
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«Мӗншӗн парас мар, тет пек Марьяппа,
Килнӗскер, каяр тулли алӑпа».
«Тавтапуҫ, анне» - тет ача чунтан,
Сӑмаххи нихҫан тухас ҫук асран.
Тӗлӗкне хуллен тӗшӗлет аппа,
Йӗкел тупсӑмне виҫет пульӑпа.
Ывӑлӗн хутне кӗрес кӑмӑлпа,
Смена вӗҫӗнчи ҫӗнӗ ҫӑмӑлпа
Вун патрон тӑвать унӑн ячӗпе,
Усал тӑшманпа ҫапӑҫ тет чипер,
Тӑванах киле таврён тет чипер...
Лере старшина патрон валеҫет.
Перекетлёр, тет, сахал тивӗҫет.
Сисет-ши ҫакна пирён Саватер:
Унён обойми - амёш тунёскер.
Вёл илет ёна, хёй дискне чикет,
Сахалли те, тет, ҫук чухне ҫитет.
Саватер каять ҫапӑҫма - вӑрҫма.
Ӗнер хамӑрӑн пулнӑ урама
Паян каялла хушнӑ тавӑрма.
Взвод ҫӗкленчё кар. Сапрӗ шӗл-кӑвар.
Нимӗҫ те перет. Парӑнасшӑн мар.
Саватер ҫурта алӑкран сикет,
Аслӑ пӳлӗме вирхӗнсе кӗрет.
Ганс перет - лекмест,
Саватер ӳкмест.
Саватер ҫапатьГансӗ ыткӑнать.

Такӑнса каятьКӗҫ сиксе тӑрать,
Хӑй Саватере
Тапса ӳкерет.
Ҫапӑҫать ик яш
Тӗттӗм пӳлӗмре.
Автомачӗсем
Икӗ кӗтесре.
Пӗр кана ҫӗрте
Ҫаврӑнса илсен,
Вӑйпа нихӑш те
Ҫӗнтереймесен,
Иккӗш те си кет
Икӗ кӗтессе,
Пӗр-пӗрне тӗллет
Автомат илсе.
Автомачӗсем
Хӑйсен мар иккен,
Иккӗшӗ вӗсем
Ылмашнӑ иккен.
Пульӑн ҫук чӗри,
Чунӗ-чӗмӗ ҫук,
Чӗлхи ҫеҫ вӗри
Курок турнӑ чух.
Ганс пӑшалӗ халь хӑй Ганса тӗллет,
Саватерӗн те хуҫине пӳлет.
Ҫуккӑ вӗсене чараяс хӑват.
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Ик курокӗ те харӑс туртӑнать,
Икӗ пуля шӑп харӑс ыткӑнать,
Ик чӗре шӑпах харӑс чарӑнать.
Ырӑ шухӑшпа тунӑ патронпа,
Амӑшӗн алли хунӑ пульӑпа
Ывӑлӗ ҫапла ик куҫне хупать.
Ак мӗнле килет хӑш чухне шӑпа.
Туйрӑн - ши ҫакна эс, Марье аппа?
1984
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ВУТЧУЛЬ
Легенда
Ҫӳренӗ тет ӗлӗк
Халапҫӑ этем.
Чунтан хисепленё
Ӑна чӑвашсем.
Пулнӑ ун ухӑ,
Йӑлттам урхамах,
Тата пулнӑ купӑс,
Асамлӑ сӑмах.
Чӑваш ҫӗрне виҫнӗ
Ҫӑрхийӗн юртти,
Йӑл ҫиҫӗмӗн ҫиҫнӗ
Сӑмахӗн ҫути.
Кама йывӑр килнӗ,
Элчелӗ хура,
Ҫав ҫын хута кӗнӗ
Сехмет-пурнӑҫра.
Суха туса панӑ
Вӑл ҫук ҫынсене,
Капан капанланӑ
Йышпа кӗркунне.
Вӑл юрӑ юрланӑ
Уяв кунӗнче,
Кӗсле те каланӑ
Чӑваш туйӗнче.

Ӑҫта унӑн килӗ Никам та пӗлмен.
Тӳпемӗрӗн пилӗ
Ҫапла пулнӑ, тен?
Хӑюллӑн вӑл кӗнӗ
Турхан керменне,
Ҫитсе кисрентернӗ
Ҫӗрпӳтӗрмине...
Вутчуль тесе чӗннӗ
Ӑна халӑхра,
Ун чунӗ хӗмленнӗ
Вутчуль пек умра.
Таҫтан вирт ярсассӑн
Тискер ҫичӗ ют,
Вутчулӗ васкавлӑн
Утланчӗ тет ут.
Халхавлӑ яш-кӗрӗм
Ҫӗкленчӗ тет кар,
Ҫапла чӑваш ҫӗрӗн
Пуҫтарӑннӑ ҫар.
Чул сикнӗ, хир ҫуннӑ
Хаяр вӑрҫӑра,
Шыв евӗр юн юхнӑ
Варта-ҫырмара.
Хӗлхем пек ҫӳренӗ
Вутчуль-утаман
199

Хӑрти те ҫӗмренӗ
Хӑранӑ унран.
«Ан парӑн, Ялавӑр!
Тӑр ҫирӗп, Вутлан!» Вутчулӗн йыхравӗ
Янранӑ ян-ян.
Ҫич кун ҫапӑҫсассӑн
Тӑшман парӑнать,
Кам юлнӑ, ҫав шӑппӑн
Хӳтте шӑвӑнать.
Вутчулӗ, лӑпланнӑн,
Хывать хулканне,
Тӳрех вичкӗн сӑнӑ
Лекетчӗрине.
Ан вил,ҫӗнтерӳҫӗ,
Ан вил, йӑлтавар...
Анчах та ертӳҫӗ
Текех чӗрӗ мар.
Пытарнӑ яш-кӗрӗм
Ӑна ту ҫине,
Мӗнпур Чӑваш ҫӗрӗ
Курнан тӳпене.
Упрать паттӑр кӑйкӑр
Вутчультӑприне,
Каҫ-каҫ Алтӑр-ҫӑлтӑр
Сапать ҫутине.
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Ҫӗр ҫул-и элле,
Ытларах-и, выртсан,
Тухать ҫиеле
Вӑл ҫӗпрамӑш пулса.
Яштак кӗлеткеллӗ,
Вӑшкалсӑр хитре.
Вӑл хӑй - ҫич хевтеллӗ
Асамлӑ йӗтре.
Вӑл хӑй - тулли уйӑх,
Вӑл хӑй - кӗрнӳкер.
Курас тесен - улӑх
Ҫавту тӑррине,
Пуплет ҫиҫӗмпе вӑл
Кӑвар хӗмӗпе,
Пуплет чечекпе вӑл
Хӗвел чӗлхипе.
Пырать унта сӑвӑҫТупать ҫилҫунат.
Ҫитет унта юрӑҫ Ҫӗн пил туянать.
Мухтавлӑ вутчулӗ
Пурне те курать,
Чӑвашӑн кунҫулӗ
Ун урлӑ выртать.
27. 10.96
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ПӐЯВ КАПАВ Ӗ
Петӗр Градов юлташӑма

Баллада
Виҫ ҫул ҫак шухӑшпа
Авӑрланса ҫӳрерӗн эсӗ, Сементер,
Виҫ ҫул ҫак шухӑшпа
Асапланса ҫӳрерӗн эсӗ, Сементер,
Виҫ ҫул ҫак шухӑшпа
Арасланса ҫӳрерӗн эсӗ, Сементер,
Паян, тӑванӑм, ҫитрӗ санӑн мехелӳ,
Кӑпка ҫӗре ӳкинччӗ сарӑ йӗкелӳ,
А н тив, кайран хунта хитре хунав кашлатӑр,
Сан ырӑ туйӑму туйралӑх пек ташлатӑр.
Пӗрре курсах кӑмӑлӑма вӑлтса та ӑнланса,
Эп ҫыраяс ҫука сасартӑк тавҫӑрса,
Тивӗҫӗме тӳрех эс илтӗн х у ҫине,
Эппин, сӑваплӑ чӗлхӳпе
Шухӑшӑма пӗлтерччӗ ҫынсене.
Тавах сана.
Пехил сана.
Пуҫла эппин ман сӑмаха,
Минетлӗн сӳтӗлтӗр ҫӑмха.

Пӑяв мӗнне эсир паллах пӗлетӗр.
Пӑяв тени вӑл пур кашни килтех-тӗр.
Вӗрен тесен - вӑл пысӑкрах манран,
Кантра тесен - вӑл пӗчӗкрех манран.
Кӗскен калас-тӑк, эп - вӑталӑххи.
Хуҫалӑхра - усал-и, лайӑх-и, 202

Кирлӗ пулать пӑяв кирек хӑҫан та,
Кирлӗ пулать пӑяв кирек ӑҫта та.
Тӗрлӗ мелпе хайланӑн хайлава,
Тӗрлӗ мелпе яваҫҫӗ пӑява.
Мана виҫҫӗлетсе те пӗтӗрсе,
Чӑтуллӑ пул та ҫирӗп пул тесе
Хуҫам явсаччӗ кантӑр сӳсӗнчен.
Йӑтатчӗҫ утӑ - капанра типсен,
Ҫыхса ҫӗклетчӗҫ типӗ ҫатрака,
Лаҫра ҫунтармалли чармак кӑка,
Е хӑмӑл пуҫтарсассӑн вут чӗртмелӗх
Ӑна киле илсе кӗме те меллӗ.
Пӗр сӑмахпа, Чурпай тӑрӑхӗнче,
Ман шутпала, унта кӑна та мар,
Пӑяв-хӑяв - ялан ал айӗнче,
Мӗн-ма тесен, пӑяв ӗҫре патвар,
Этем хутне кӗме ялан хастар,
Эппин, ун пур хӑй евӗр пархатар.
Анчах, туссем, пӑяв пурнӑҫӗнче те
Пайтах пулаҫҫӗ тӳнтерле ӗҫсем.
Пусаҫҫӗ выльӑх - ӑнланатӑр ӗнтӗ Пире тивеҫҫӗ пилсӗр тивӗҫсем.
Ку йӗркене тата чӑтмашкӑн пулӗ,
Нумай асаплантармӗ пуслӑх чулӗ,
Хавшак этем пӳкле шухӑшпала
Хӑш чух вӗрен-пӑяв тытать алла.
Ун чух вара, тӑванӑм Кириле,
Ҫӳҫ пуҫ тӑрать чӑнах та вирелле.

Ҫапла эп ҫенӗк анинче, тулта,
( Ку вӑл, туссемӗр, хӗрӗхмӗш ҫулта),
Ӗмӗрӗнче мӗн-мӗн кӑна курман
Пӑлан мӑйраки пек хитре юман
Ҫекӗлӗмрен тӑраттӑм ҫакӑнса,
Ӗҫ тунӑ хыҫҫӑн каннӑ пек пулса.
Килте никам та ҫуккӑ вӑхӑтра
Вунӑ ҫулхи Исук, кӑпка-кӑтра
Cap ҫӳҫлӗ хӗрача, часрах тухса
Мана вӗҫертрӗ ассӑн сывласа,
Унтан, ҫӳҫне ҫилпе варкӑштарса,
Вӑл танлӑн утрӗ анкартинелле,
Арпа ӳплийӗ еннелле.
Ак ҫитрӗмӗр хайхи.
Вӑл уҫрӗ алӑкне.
Куҫне тӗллерӗ хыр кашта ҫине.
Вара, тӗвӗличчен пӑяв вӗҫне,
Калас тесе пӑлхавлӑ шухӑшне
Самантлӑх майлӑ тӑчӗ чарӑнса,
Чунри сӑмахӗ тухрӗ тӑвӑнса:
« Каҫар мана, асаплӑ кукамай,
Эсӗ вилни паян шӑп ҫичӗ кун.
Ялан пёр сан ҫинчен шутланӑ май
Тек тӳсеймест кунта ман тӑлӑх чун.
Сана хурса кайсассӑн тупӑка
Умра кӗлленчӗ cap хӗвел ҫути,
Ҫунатӑп, кукамайӑм, шухӑшпа:
Ҫухалчӗ, пӗтрӗ пурӑнӑҫ тути.
Шутла хӑвах: анне те тайгара,
Вӑрман касать Тавда таврашӗнче,
Аттен те кунӗ-ҫулӗсем кӑра,
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Ҫӳрет вӑл хӑямат хӗсметӗнче.
Тӑшман тесе пуҫ янӑ ҫынсене
Кам килӗ ҫавӑрса ку таврана,
Кам кӳрӗ ӑраскал вёсен хӗрне,
Ил, кукамай, телейсӗр мӑнукна...»
Ҫав самантра хайхи арпалӑха
Виҫ сурӑх пычӗҫ-кӗчӗҫ васкаса,
Кив шӑлтӑрмаллӑ кӗҫӗн алӑка
Исук хӑварайман-мӗн ҫаклатса.
«Чим, - тет Исук, - сурӑхсене капла
Хӑварнӑшӑн лекет-ҫке инкерен.
- Ах, пыччӑ, пыччӑ... Айтӑр каялла,
Сывпуллашмашкӑн килтӗр-ха иккен...»
Сурӑхсене вӑл кайрӗ йыхӑрса.
Урам енчен, унпа пӗр харӑсах,
Ҫыру Пӑрчканӗ ҫитрӗ те пырса
Пӗлтерчӗ Исука ыталаса:
- Исук, ак телеграмма. Сан ятпа.
«Ыран ҫитетӗп,» - пӗлтерет аннӳ.
Иккен, килет-ха айӑпсӑр аппа,
Пур Чӑнлӑх, пур... Ан хухтӑр ӗненӳ...
Ну, эп утам-ха... Ҫырусем нумай,Тесе Пӑрчкан вӗҫтерчӗ малалла.
Исук, алри хутне вуланӑ май,
Пӗрре ташша ҫаптарчӗ майралла,
Ун хыҫҫӑн юхрӗ-шурӗ чӑвашла,
Вара каларӗ шӑппӑн: « Кукамай,
Хут илтӗм... Халь... Пымастӑп пулмалла...»
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Туссем, эсир шутлатӑр пуль, пӑяв Вӑл юнсӑр та чӗресӗр япала.
Ҫук, ҫук, туссем! Ҫав кун чӑн-чӑн уяв
Хӗмленнине эп туйрӑм чунпала.
Арпалӑх каштинчен вӗҫерӗнсе,
Турат куҫне ачашшӑн перӗнсе
Эп ункӑн-ункӑн явӑнтӑм хитрен.
Ҫав самантра ман пек майне пӗлсе
Ҫаврӑнас ҫук циркри нимле ҫӗлен.
Хамах вырнаҫрӑм хамӑн ҫекӗле.
Шап-шур тӑман каратчӗ шурӑ парӑс.
Шӑпах ҫав каҫхине тӑван киле
Исукӑн амӑшне ҫитерчӗ нарӑс.
« - Изидӑҫӑм, Исукӑм...
- Ах, анне...»
Ҫав ытама, туссем, курасчӗ сирӗн...
Тавах, лекмерӗм ҫылӑх тытӑмне,
Тесе халь хӗпӗртетӗп каҫӑн-ирӗн.
28. 09.96
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ХУШКА
Халап
Хӗрӗх пӗрмӗш, хӗрӗх пӗрмӗш,
Хӗрӗх пӗрмӗш ҫулхине
Ҫакӑн евӗр тӗлӗнтермӗш
Курчӗ пирӗн пӗр ӗне.
Ӗҫӗ ак мӗнле тухсаччӗ:
Питӗ сӗтлӗ пулнӑран
Выставкка ӑна ярсаччӗ
«Ҫӑлтӑр» ятлӑ колхозран.
Мускавра та парӑнмарӗ
Никама чӑваш ӗни,
Шырасан та тупӑнмарӗ
Ун сӗтне ҫитекенни.
Сӗчӗ унӑн ҫуллӑ, тутлӑ,
Сӑвӑмра - витре ытла,
Суса ил те виҫӗ хутлӑн,
Виҫ витре - хӑвах шутла...
Куркашар ӗҫес пулсассӑн
Ун сӗтне пёр класс ача,
Ҫӳрӗ кашниех хавассӑн,
Выҫмӗ хырӑмӗ пачах.
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Ылтӑн медальпе чысларӗҫ
Чӑваш енӗн ӗнине,
Ӑшӑ сӑмахпа мухтарӗҫ
Хаҫатра ун хуҫине.
Ун хуҫи - Татюк аппамӑр,
Колхозри сӗт сӑвакан,
Пӗр ырмасӑр та канмасӑр
Тунӑ хӑй ӗҫне чунтан.
Вӑл ачи пекех юратнӑ
Хушка ятлӑ ӗнене,
Пӗччен чух унпа хускатнӑ
Чӗрери сӑмахсене.
Пӗр-пӗрне тӳрех ӑнланнӑ
Ырӑ чун та янавар,
Ӑнлану тени яланлӑх
Кӳнӗ пысӑк пархатар.
Ҫавӑнпа вӗсем ҫӗнтернӗ
Мускаври ӑмӑртура,
Ҫӗрпӳсен ятне ҫӗкленӗ
Кремль ҫӑлтӑрӗ таран.
Чиперех пуҫтарӑнсаччӗ
Таврӑнма тӑван яла,
Пуйӑса та вырнаҫсаччӗ,
Тухнӑччӗ чипер ҫула...
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«Вӑрҫӑ!» тенӗ урмӑш сасӑ
Ҫурчӗ янкӑр тӳпене,
Пӗтрӗ ҫӗршывра хаваслӑх,
Хурлӑх витрӗ питсене.
Ҫӗр кисренчӗ, рельс арканчӗ
Ҫиҫӗм ҫиҫрӗ ик енче,
Ахӑрсамана пуҫланчӗ
Мускав ен вӑрманӗнче.
Пуйӑса акасӑрхарӗ
Бомба ҫакнӑ хурчӑка,
Вилӗмне сапа пуҫларӗ
Ҫывӑха та аякка...
Ирӗке тухма май килчӗ
Тӳнсе кайнӑ вакунран,
Талккӑшпех вут хыпрӗ-илчӗ
Пуйӑса ҫав хушӑрах.
Эс ӑҫта, Татюк аппамӑр?
Эсӗ хӑш енче, Хушка?
Ҫук, хунта тек тӗл пулаймӑр,
Хӑть пашка та хӑть хашка.
Чӗнчӗ, йыхӑрчӗ, шырарӗ
Хушкана Татюк аппа,
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Мӗн курас, тесе шутларӗ,
Колхозра пуш алӑпа?
Чӗтреве ерсен те чунӗ,
Макӑрсан та, мӗн тӑвас,
Вӑрҫӑ вӑхӑчӗн саккунӗ
Хӑйӗннех илет пулас.
Вӑрмана Хушкамӑр утрӗ,
Пӑрӑнса мӑн ҫул енчен,
Тухӑҫа ун чунӗ туртрӗ
Ҫак хӑрушӑ кӗтесрен.
Чарӑнса вӑл курӑк ҫирӗ
Пӗр ҫӑра уҫланкӑра,
Ҫиле майлӑ, ҫиле хирӗҫ
Утрӗ вӑл Шупашкара.
Ярӑнса ҫапла пыратчӗ
Муром ен вӑрманӗпе
Ӳкӗтленӗ сасӑ чарчӗ
Хушкана ир енӗпе:
«Юмахри пек ыр паниҫҫӗ,
Сӗт парсам пӗрер ҫӑвар,
Вара эпӗр вӑтӑр виҫҫӗн
Пулӑпӑр каллех патвар...»

Талпӑнать-мӗн ача ҫурчӗ
Анӑҫран тухӑҫалла,
Тин кӑна вакунӗ пурччӗ,
Халь - ҫуран талкӑшмалла.
Ҫу чӗлхеллӗ ҫепӗҫ няня
Сассине парсан ҫемҫен
Пӗр тумлам юлми сӗт анӗ
Тӗнчери кашни ӗнен.
Кӗҫ витре юрларӗ ячӗ
Хӑйӗн янкӑс юррине,
Сӗт хевти те сӗт хӑвачӗ
Пачӗ вӑй ачасене.
Хушкана кунта юратрӗҫ
Тутлӑ сӗт ӗҫтернӗрен,
Ачашларӗҫ те йӑпатрӗҫ,
Ят та хучӗҫ ҫӗнӗрен.
Виҫӗ кун Хушкамӑр утрӗ
Cap туталлӑ йышпала,
Ирӗке унтан чун туртрӗ,
Ма тесессӗн - каймалла.
Чиперех ҫапла пыратчӗ
Чулхула вӑрманӗпе,
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Ӗнтрӗктаврана каратчӗ
Хуп-хура сӑхманӗпе.
«Хальт!» - тени янрарӗ - кайрё
Хыр вӑрманӗ хушшинче,
Ют этем чӗлхи-ҫӑварӗ,
Тен, сас пачӗ ку енче?
Чӑнахах-мӗн, чӑнахах-мӗн,
Ют ҫи-пуҫ, ют парашют,
Ку ҫынна епле ӗненӗн,
Пуҫӗнче ун - пӑсӑк шут!
Тӗшмӗртет Хушка: «Ку кайӑк
Килсе лекнӗ аякран.
Ахаль мар ун ҫулӗ тайлӑк,
Ахаль мар вӑл утайман.
Хӑраса ун сӑсӑл вӗҫнӗ
Эп ҫывхарнине курсан,
Пӑшалне ҫакса, ал вӗҫҫӗн
Тӑнӑ вӑл шума кунтан.
Ҫук, тартмастӑп, вӗҫертместӗп
Путсӗр шухӑшлӑ ҫынна,
Хам енче куҫран ӳкес-тӗк
Каҫару пул масть мана!»
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Тарӑхтарнӑ вӑкӑр евӗр
Ик уран сиксе тӑрса,
Ним курӑнасса пӗлмесӗр
Аякран чупса пырса,
Фашиста Хушка таптарӗ
Ик патвар урипеле,
Чӑрмаларӗ, пӑталарӗ
Шӗвӗр мӑйракипеле,
Ют чӗлхе этемӗн чӗмӗ
Тӑмӑҫах ҫӗтсен кӑна
Иртрӗ кӑтӑру хӗлхемӗ Ҫулӗ чӗнчӗ Хушкана.
Кун та иртрӗ, каҫ та иртрӗ
Чарӑнми черетпелен,
Сӑр хӗрне Хушкамӑр ҫитрӗ,
Утрӗ, каҫрӗерипен.
Етӗрне енчен вӑл тӳррӗн
Ӳкрӗ Сурӑм вӑрманне,
Утрӗ каҫӑн, утрӗ ирӗн,
Тухрӗ ак Ҫӗрпӳ енне...
Мӑн ҫулпа килеҫҫӗ виҫҫӗн,
Мал енче - Татюк аппа.
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Ик салтакӗн куҫӗ вичкӗн,
Иккӗш икӗ пӑшалпа.
Тӗрмене тытса каяҫҫӗ
Анаткас дояркине,
Ҫухатнишӗн айӑплаҫҫӗ
Ҫӗнтерӳҫӗ - ӗнене.
АкХушка, ҫакна ӑнланнӑн,
Хирӗҫех чупса пырса,
Ытама лекет тӑванлӑн,
Ҫывӑх ҫын пек сас парса...
Уйрӑлма пӗлми тӑраҫҫӗ
Хушкапа Татюк аппа.
Хускалма та хӑяймаҫҫӗ
Ик салтак ик пӑшалпа.
12. 03.99
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ХӖВЕЛПИ

Легенда
Пурӑннӑ сӑвӑҫ чӑваш ҫӗрӗнче.
Юрӑ хӗмленнӗ ун яш чӗринче.
Уй-хир кӗввисем, ял-хула янӑравӗ,
Вӑрман хумханни, ҫӑлкуҫ шывӗн шаркавӗ
Ун чунӗнче шӑнкӑртатнӑ шӑнкравӑн.
Пурте юратнӑ ун шел юррине,
Пурте пуҫ тайнӑ сӑмах ӑстине.
Ҫамрӑк поэт, вут-хӗлхемлӗ чӗре,
Курнӑ пӗрре cap хӗвел пек хӗре.
Курнӑ - ҫакланнӑ тӳрех читлӗхе,
Вӑхӑтлӑх мар, мӗн ӗмӗрлӗхе:
Пикен кӑвак куҫӗ чечек пек ешернӗ,
Ҫеҫке евӗр пичӗ чуна ирӗлтернӗ,
Ҫӳҫӗ асамлӑн калаҫнӑ ҫилпе,
Утнӑ пике акӑшсен уттипе,
Хӑван авкаланнӑ яштак кӗлетки,
Ячӗ те пулнӑ хитре: Хӗвелпи.
Сӑвӑҫ йӑлтах ҫухатать канӑҫне,
Сӑвӑҫ йӑлтах манать савнӑҫне,
Чун хӗлӗхӗ тек карӑнса туртӑнать,
Халь-халь татӑлас пекех туйӑнать...
Шёл кӑварла шӑранан сӑввине,
Кӗрен мӑкӑнь пек ешерен кӗввине
Вӑл халаллать Хӗвелпи илемне.

Халӑх илтет ҫав асамлӑ юрра,
Ӑна янратать ӗҫре, уявра,
Яш-кӗрӗм ӑна илтерет урамра,
Шурӑмпуҫ киличчен кӗрлекен вӑйӑра.
Шел, Хӗвелпи сӑвӑҫа ӑнланмасть,
Шел, Хӗвелпи сӑвӑҫа йышӑнмасть,
Вӗҫет те каять урӑх кайӑкпала
Эпир пӗлеймен-илтеймен ҫулпала...
Хӗвел ҫавра ҫӗр ҫӑмхине ҫӑмхалать,
Вӑл виҫнипе кун пулать, каҫ пулать,
Ҫын пӗчӗкрен ҫапла пысӑк пулать,
Ҫын ҫамрӑкран ҫапла ватӑ пулать.
Акӑ поэт аллӑ ҫул тултарать,
Ҫав юрӑ каллех таврара янӑрать,
Юрӑ мухтать Хӗвелпи илемне,
Юрӑ мухтать Хӗвелпи хӗлхемне.
Уй та вӑрман янратать ҫав юрра,
Каллех шӑранать вӑл ялта, хулара,
Халӑх курать Хӗвелпи уттине,
Халӑх илтет Хӗвелпи сассине,
Халӑх чыслать утмӑлри сӑвӑҫа,
Ӑна пуҫ таять ватӑ ҫын та ача.
Чим! Кӗр-кӗрлен сумлӑ йыш варрипе
Иртет кӗреке патнелле сарпике.
Ик кӑвак куҫӗ - асамлӑ чечек,
Ик тулли пичӗ - анис улма пек,
Хурӑн ҫырли пек илемлӗ тути,

Утти, тӑвансемӗр, шуракӑш утти.
Сӑвӑҫ ларать чӗни-чӗнейми,
- Эс-им ку, тет.-асӑмри Хӗвелпи?
Сарӑ пике пӗшкӗнсе пуҫ таять,
Кӑвар пек вут-хӗмлӗ чечек тыттарать,
Унтан сӑвӑҫа питӗнчен чуптӑвать,
Унтан сӑмахне ҫапла хускатать:
- Ҫук, ҫитеймерӗ кунта Хӗвелпи,
Эпӗ ун хӗрӗ пулап - Уйӑхпи,
Аннеҫӗм ӑнланчӗ кайран йӑнӑшне,
Нумай вӑл ҫунтарчӗ чунне-чёрине,
Мӗн виличчен каҫармарӗ хӑйне,
Ҫаплах кӗрсе выртрӗ сив ҫӗр ытамне...
Сӑвӑҫ савса ҫупӑрлать пикене,
Шӑлать тутӑрпа мерчен куҫҫульне...
Юрри ак каллех янӑрать таврара,
Кӗвӗ пулса пурӑнать пур чунра,
Чӑн юрату вӑл - вилми, кивелми,
Итлӗр: юрлать ытарми Хӗвелпи...
Ай-хай, шӑратар ҫав юрра, тусӑмсем,
Нихҫан та ан сӳнччӗр чунри туйӑмсем,
Нихҫан та ан сӳнччӗр чунри туйӑмсем,
Яшлӑх кунне асилтерччӗр вӗсем.
1994
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