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УҪЛАНКӐРИ ПАЛАН
Филипп Л У К И Н кӗвви

Уҫланкӑри палан
Шап-шурӑ ҫурӑлсан,
Эпир сӑмах татсаччӗ санпалан.
Кӗрхи кунсем ҫитсен,
Паланӑмӑр пиҫсен
Эс таврӑнма пулсаччӗ аякран.
Сана ӑсатсанах,
Тӑм тиврӗ палана,
Шап-шур чечекӗ ӳкрӗ ҫӗр ҫине.
Ҫавна эс пӗлтӗн-ши,
Ҫавна эс сисрӗн-ши, Тӑван яла килмерӗн кӗркунне.
Мана курсан ялан
Пуҫне усать палан,
Туять вӑл эпӗ саншӑн ҫуннине.
Ан ман, савни, ан ман,
Халь хӗп-хӗрлех палан,
Пире кӗтсе упрать вӑл ҫырлине.
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ШУРӐ-ШУРӐ АКӐШСЕМ
Филипп ЛУКИН кӗвви

Шурӑ-шурӑ акӑшсем
Тӳпене ҫӗкленнӗҫем
Акӑш пек ачаш саспа
Эп калатӑп сан ятна,
Мамӑк пек ҫунатӑмпа
Эп вӗҫетӗп сан патна,
Савниҫӗм.
Ҫӑлтӑр куҫлӑ чечексем
Ыйхӑран вӑраннӑҫем
Чечекле чеченлӗхпе
Эп калатӑп сан ятна,
Ҫамрӑк ҫӗмӗрт ҫеҫки пек
Сӗртӗнетӗп кантӑкна,
Савниҫӗм.
Пахчари саркайӑксем
Юррине пуҫланӑҫем
Сарӑ кайӑк чӗлхипе
Эп калатӑп сан ятна,
Сар хӗвел пек чӗрӳпе
Ӑнланан-ши эс мана,
Савниҫӗм.
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Ю РРӐМПА САЛАМЛАТӐП САНА
Филипп Л У К И Н кӗвви

Шурӑмпуҫ парнелет кӗмӗл сывлӑм,
Cap хӗвел ҫупӑрлать таврана.
Пархатарлӑ Чӑваш ҫӗрӗ-шывӗ,
Юррӑмпа саламлатӑп сана.
Ёҫ тытать пин те пин хӗр те ывӑл
Ҫӗнетмешкӗн ялпа хулана,
Ешӗл тумлӑ Чӑваш ҫӗрӗ-шывӗ,
Юррӑмпа пулӑшатӑп сана.
Ытарми кӗввине шӑпчӑк хывӗ
Кӗмӗл уйӑх ансан пахчана.
Ҫӗрӗм-шывӑм, Чӑваш ҫӗрӗ-шывӗ,
Юррӑмпа ыталатӑп сана.
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ҪӖРӖМ-ШЫВӐМ, ЧӐВАШ ЕН
Филипп ЛУКИН кӗвви

Ҫӗрӗм-шывӑм, Чӑваш ен,
Ешӗл аркӑллӑ ҫаран.
Анне евӗр илӗртен
Эс пире мӗн ачаран.
Ҫӗрӗм-шывӑм, Чӑваш ен,
Кӗмӗл тинӗс пек уй-хир.
Эс пире ӗҫе чӗнен,
Ҫавӑнпа ӗҫчен эпир.
Ҫӗрӗм-шывӑм, Чӑваш ен,
Ҫӗр пин юрӑллӑ тӗнче,
Ҫамрӑклан та чечеклен
Анлӑ Атӑл хӗрринче.
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ПАТТӐР А Н ДРИ ЯН
Филипп Л У К И Н кӗвви

Тӳпере вӗҫсе ҫӳрерӗн
Кӑйкӑрпа пӗр тан,
Эс чӑваш ятне ҫӗклерӗн,
Паттӑр Андриян.
Хушса юрламалли:

Ш уршӑлтан салам яратпӑр,
Шур Ш упашкартан,
Ю рӑра сана мухтатпӑр,
Паттӑр Андриян.
Уйӑха салам каларӑн
Анлӑ Атӑлтан,
Ҫӑлтӑра та эс пуҫ тайрӑн,
Паттӑр Андриян.
Вӑй хуратӑн, тӑрӑшатӑн
Халӑхшӑн ялан,
Ӗҫӳпе ҫунат хушатӑн,
Паттӑр Андриян.
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УНКӐ ШЫВӖ
Филипп ЛУКИН кӗвви

Хӗвелпе ҫиҫсе выляҫҫӗ
Ункӑн ҫутӑ хумӗсем,
Ҫавала илсе каяҫҫӗ
Янӑравлӑ кӗвӗсем.
Хушса юрламалли:

Ункӑ шывӗ, Ункӑ шывӗ,
Савӑк юрӑ эс юрлан.
Савӑк юрӑ эс юрлан,
Чӑваш ҫӗрӗ пуянран.
Уй-хирте хастар ӗҫлеҫҫӗ
Маркасем те ишексем,
Кунсерен илемленеҫҫӗ
Тӑрӑнсем те чатуксем.
Туллирех ҫӗршыв кӗлечӗ
Тырӑ-пулӑ ӑннӑҫем,
Ҫён кун-ҫулӑн ҫӗн тивлечӗ
Ыталать пире, туссем.
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АН ВАСКА
Филипп ЛУК И Н кёвви

Ан васка, пикеҫӗм, ан васка,
Килелле утмашкӑн ан васка.
Чӗрери калас сӑмахӑма
Эп ёлкёреймерём калама.
Ан васка...
Ан васка, савниҫӗм, ан васка,
Алӑкна уҫмашкӑн ан васка.
Тепӗр хут сӑнна пӑхса илем,
Кайӑк пек ҫунатланса ҫӳрем,
Ан васка...
Ан васкаччӗ, чунӑм, ан васка,
Сывӑ пул темешёкн ан васка.
Санпалах пуласшӑн-ҫке чёрем,
Саншӑн ҫеҫ вӑл тапӗ ӗмӗрех,
Ан васка...
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КӖТЕРНЕ
Филипп ЛУКИН кӗвви

Кӗтерне, кӑтартсам аллуна,
Ылтӑн теҫҫӗ-ҫке пурте ӑна.
Ылтӑнах-мӗн, чӑнах ылтӑнах:
Ахальтен ял-йыш ҫӗрӗ сана
Юмахри пек тыр-пул парас ҫук,
Ҫӗршыв ылтӑн медаль парас ҫук.
Кӗтерне, юрласам юрруна,
Кӗмӗл теҫҫӗ-ҫке сан сассуна.
Кӗмӗлех-мӗн, чӑнах кӗмӗлех:
Ахальтен аслӑ ял илтмелле
Шӑнкӑрав пек ян-ян янрас ҫук,
Каччӑсен канӑҫне татас ҫук.
Кӗтерне, ташласам ташшуна,
Акӑш теҫҫӗ-ҫке пурте сана.
Акӑшех-мӗн, чӑнах акӑшех:
Ахальтен кайӑкхур-тантӑшсем
Сан тавра пуҫ тайса ишес ҫук,
Санпала сывлӑша вӗҫес ҫук.
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НУМАЙ ПУЛАТЬ ЭСИР КИЛМЕННИ
Филипп ЛУК И Н кёвви

Нумай пулать эсир килменни,
Пӑри пӑтти пӗрле ҫименни.
Пирӗн ҫула манса кайрӑр-ши,
Тупаймасӑр калле утрӑр-ши?
Нумай пулать сире курманни,
Сар сак ҫине пӗрле ларманни.
Пиртен лайӑх юлташ тупрӑр пуль,
Вӗсем патне сукмак хыврӑр пуль.
Ёмёрлекен ёмёр иккё мар,
Тӑвансем пек тату пурӑнар.
Пурри-ҫукки - ялан ҫурмалла,
Тус-юлташӑн ҫапла пулмалла.
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ЮРАТУ
Филипп ЛУКИН кёвви

Ан васка, пикем, сараях пикем,
Ҫут Ҫавал шывне итлесем, пикем,
Вал сана кётет, юррине юрлать,
Сараях ача саламне калать.
Ан васка, пикем, сараях пикем,
Хурӑнсар шавне итлесем, пикем,
Вал сана кётет, юррине юрлать,
Сараях ача ёмётне калать.
Ан васка, пикем, сарӑях пикем,
Тинёс пек хире итлесем, пикем,
Вал сана кётет, юррине юрлать,
Сараях ача шухӑшне калать.
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КИЛСЕМ, САВНИ
Филипп ЛУК И Н кёвви

Эп сана юратса чёререн
Шӑпчӑкпа танлаштартӑм ун чух.
Шӑпчӑк халь те юрлать каҫсерен,
Анчах эсӗ, савни, кунта ҫук.
Эп сана юратса чёререн
Куккукпа танлаштартӑм ун чух.
Авӑтать-ҫке куккук кунсерен,
Анчах эсё, савни, кунта ҫук.
Эп сана юратса чёререн
Тӑрипе танлаштартӑм ун чух.
Тӑри халь те юрлать тӳпере,
Анчах эсё, савни, кунта ҫук.
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ҪУРХИ ШАНЧӐК
Филипп ЛУКИН кӗвви

Ҫуркунне шывсем шавлаҫҫӗ
Ҫыранран туха-туха,
Туйӑмсем чечек акаҫҫӗ
Cap хӗвеллӗ улӑха.
Юхса кайрӗҫ,
Юхса кайрӗҫ пулӗ шӑнкӑр шывӗсем,
Таврӑнаймӗҫ каялла вӗсем.
Улмуҫҫи пахчи шап-шурӑ
Туй пӗркенчӗкӗ ҫакать.
Чӗртеймест-ши савӑк юрӑ,
Тусӑм, пирӗн шанчӑка?
Вӗҫсе кайрӗҫ,
Вӗҫсе кайрӗҫ пулӗ пирӗн шӑпчӑксем,
Таврӑнаймӗҫ каялла вӗсем.
Майӗпен шывсем чакаҫҫӗ,
Тӑкӑнаҫҫӗ чечексем.
Пуҫ тайса салам калаҫҫӗ
Таврара уйсем-хирсем.
Ҫук, иртмен-ха,
Ҫук, иртмен-ха, тусӑм, ҫутӑ ҫуркунне,
Ҫитеймен-ха кӗмӗл кӗркунне.
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АН КАЙ, CAB И И
Филипп ЛУК И Н кёвви

Ҫут уйӑх шунӑҫем
Ҫунаҫҫӗ ҫӑлтӑрсем,
Ҫӑлтӑрсем ҫеҫ ҫунаҫҫӗ-и паян?
Эс те туян аван,
Эп те туяп аван:
Ҫунаҫҫӗ пирӗн ҫамрӑк чӗресем.
Тухӑҫ хӗрелнӗҫем
Юрлаҫҫӗ шӑпчӑксем,
Шӑпчӑксем ҫеҫ юрлаҫҫӗ-и паян?
Эс те туян аван,
Эп те туяп аван:
Юрлаҫҫӗ пирӗн шухӑ чӗресем.
Ан васкасам, савни,
Кӑштах тӑхта, савни,
Ан кай, савни, юлас килмест санран.
Эс те туян аван,
Эп те туяп аван:
Ялан пӗрле пуласшӑн чӗресем.
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ИКӖ ПУҪКӐШАЛӖ
Филипп ЛУКИН кӗвви

Иккӗн ҫыхсаттӑмӑр икӗ пуҫкӑшӑлӗ
Утмӑлтурат чечекне пуҫтарса,
Тем самантра-ҫке ҫӗкленчӗ ҫил вӑшӑлӗ
Кӑшӑлсӑр юлтӑмӑр иккӗн тӑрса.
Хушса юрламалли:

Икӗ пуҫкӑшӑлӗ,
Икӗ пуҫкӑшӑлӗ,
Чӑрсӑр шывпа юхса кайрӑр ҫӗрле,
Икӗ пуҫкӑшӑлӗ,
Икӗ пуҫкӑшӑлӗ,
Хӑш ҫаврӑма-ши ҫитейрӗр пӗрле?
Алӑ сулса сире иккӗн ӑсатрӑмӑр
Хум хыҫӗнче курӑнми пуличчен.
Усӑннӑ пирӗн мӑшӑр ҫунатӑмӑр Иккӗн ҫӳрерӗмӗр шӑппӑн ирччен.
Утмӑлтуратӑмӑр, утмӑлтуратӑмӑр,
Хӑвӑрт сӳнтертӗн сенкер ҫӑлтӑрна.
Темӗн шырарӑмӑр, темӗн ҫухатрӑмӑр,
Халӗ пӗччен асилетӗп сана.
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УЛМА ПАХЧИНЧЕ
Филипп ЛУКИН кёвви

Кӗрсем, савниҫӗм, Саврӑш пахчине,
Тутан, савниҫӗм, хӗрлӗ улмине.
Хӑмач тёс парё ёмёрлёх сана,
Тел ей хёлхемё пиллё вал чуна.
Иртсем, иртсем, пикеҫӗм, малалла,
Сап-сар улма хӑех кёрет алла,
Хӗвел сӑнне парнелӗ вӑл сана,
Хӗвеллӗн упрӗ ытарми сӑнна.
Килсем, савниҫӗм, шур улма патне,
Сана калать вӑл ӑшӑ саламне.
Ятуллӑ пултӑр планах яту,
Пехиллӗ пултӑр пирён юрату.

Ч -Ъ Ч З эУ
2. Заказ № К-3569.

МӖН-МА ПӐХАТӐН MAH ҪИНЕ
Романс
Филипп ЛУКИН кӗвв

Мӗн-ма пӑхатӑн ман ҫине
Хӗвел пек ӑшӑ куҫпала,
Ирӗлтеретӗн чӗрене
Таҫта чӗнен хӑватпала?
Мӗн-ма калатӑн ятӑма
Ҫӑлкуҫ пек шӑнкӑр сасӑпа,
Ҫеҫке пек ҫепӗҫ туйӑма
Ӑсса илес пек ывӑҫпа?
Мӗн-ма кӗрнеклӗ кӑмӑлу
Сенкер тӳпе пекех таса,
Ян-ян янрать хитре куллу
Чуна ачашшӑн лӑпкаса?
Санри паха асамлӑха
Туйма, савниҫӗм, эп хавас.
Анчах хамра ҫав ырлӑха
Мӗнле тупас, мӗнле тупас?
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ЫЛТӐН ҪӖРӖ
Филипп Л У К И Н кӗвви

Чупса кайрӗ кӑлтӑр-кӑлтӑр
Ылтӑн ҫӗрӗ аллӑмран,
Сӳнсе ларчӗ ҫутӑ ҫӑлтӑр,
Сӳнсе ларчӗ умӑмрах.
Эп шырарӑм, ай, шырарӑм,
Эп шырарӑм ҫӗрӗпе,
Шыраса эп тупаймарӑм
Хамӑн ылтӑн ҫӗрӗме.
Хӑш ҫулпа ҫӳрен халь, тусӑм,
Ҫывӑхра е аякра,
Ҫунса пӗтнӗ юратушӑн
Кулянан-ши хушӑран?
Чупса кайрё кӑлтӑр-кӑлтӑр
Ылтӑн ҫӗрӗ аллӑмран,
Сӳнсе ларчӗ ҫутӑ ҫӑлтӑр,
Сӳнсе ларчӗ умӑмрах.
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ЭПИР ӖҪЕ ТУХСАССӐН
Филипп ЛУКИН кӗвви

Эпир ӗҫе тухсассӑн,
Алла штурвал тытсассӑн,
Ылтӑн тырӑ пуҫ таять,
Cap кӗлете хӑй каять.
Эпир ӗҫе тухсассӑн,
Станок умне тӑрсассӑн,
Яш кӑкӑрта юн вӗрет,
Сив тимӗре чун кӗрет.
Эпир ӗҫе тухсассӑн,
Ҫӗнӗ никӗс ярсассӑн,
Ҫурт хӗвелрен уртӑнать,
Тӳпенелле туртӑнать.
Эпир уяв тусассӑн,
Кӗрекене ларсассӑн,
Хӗр-пикисем - иҫӗм пек,
Йӗкӗчӗсем - ҫиҫӗм пек.
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КӐМӐЛ-ТУЙӐМ
Григорий Х И РБЮ кӗвви

Ҫамрӑксем чечек пек илӗртӳллӗ, ырӑ
Ҫӗмӗрт ҫеҫке ҫурнӑ ҫепӗҫ вӑхӑтра.
Ш ӑратать тавралӑх ҫӗкленӳллӗ юрӑ,
Чун-чӗре ҫунать-ҫке вутлӑн кӑкӑрта.
Пикесен пит-куҫӗ ҫырла пек илемлӗ
Ҫӗр ҫырли сӗтеклӗн пиҫнӗ вӑхӑтра,
Юрату асамӗ тыткӑнлать хӗлхемлӗн,
Чун-чӗре ҫунать-ҫке вутлӑн кӑкӑрта.
Ӗмӗтсем ҫиҫеҫҫӗ ҫут хӗвеллӗн, ӑшшӑн
Сад улми саралнӑ савӑк вӑхӑтра.
Ытарми ҫӗршывшӑн, ҫирӗп юратушӑн
Чун-чӗре ҫунать-ҫке вутлӑн кӑкӑрта.
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САН КУҪУСЕМ
Григорий ХИРБЮ кёвви

Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр мар, ик ҫӑлтӑр,
Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр мар, ик ҫӑлтӑр:
Йӑлкӑшаҫҫӗ санӑн хӑмӑр куҫусем,
Умӑмра ҫиҫсе тӑраҫҫӗ ҫутисем.
Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр мар, ик ҫӑлтӑр,
Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр мар, ик ҫӑлтӑр:
Сирпӗтеҫҫӗ сивӗнми вӗри хӗлхем,
Ҫунтараҫҫӗ ҫамрӑк чӗрене вӗсем.
Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр мар, ик ҫӑлтӑр,
Чӑн тӳпере ҫич ҫӑлтӑр мар, ик ҫӑлтӑр:
Савнӑ тусӑм, эс ачашшӑн пӑхнӑҫем
Юратни ҫинчен калаҫҫӗ куҫусем.
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ХӐМЛА ПАХЧИ
Герман ЛЕБЕДЕВ кӗвви

Хӗрсем, шӑратар-и юррине
Татнӑҫемӗн ылтӑн хӑмлине.
Хӑмла пахчи телей пахчи пек,
Пирӗн пурнӑҫ хӗвел шевли пек.
Лӑпкӑн-лӑпкӑн ҫилӗ вӗрнӗ май
Уҫҫӑн-уҫҫӑн, юррӑмӑр, ян кай.
Ёҫӗмӗрсем ӑнса пынӑран
Савӑк кӗвӗ янӑрать ян-ян.
Ав килеҫҫӗ маттур йӗкӗтсем,
Йӑл кулаҫҫӗ пирӗн савнисем.
Эй, хӑмламӑр, ешӗлех хӑмла,
Эс ҫӗклетӗн пирӗн кӑмӑла.
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ЧӐВАШ ЕН ВАЛЬСӖ
Герман ЛЕБЕДЕВ кӗвви

Йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫуталаҫҫӗ
Анлӑ Атӑл хумӗсем,
Атӑла пуҫне таяҫҫӗ
Чӑваш ен вӑрманӗсем.
Ӑшӑ ҫил ҫӳрет хаваслӑн
Уй-хире ачашласа,
Ешерет умри пуласлӑх
Тинӗс евӗр хумханса.
Тав сана, тав сана,
Хамӑр Чӑваш ен,
Тав сана, тав сана,
Савнӑ Чӑваш ен.
Тӳперен килет хӗвеллӗн
Ҫурхи ырӑ пархатар,
Ҫунатне сарать илемлӗн
Шурӑ акӑш - Шупашкар.
Пурнӑҫ туйӑмӗ яланалӑх
Аннӑ пирӗн урама,
Чӑваша тӳпе пил панӑ
Ёмӗр-ӗмӗр пурӑнма.
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ТУС-ТӐВАН ПУЛСАССӐН
Герман ЛЕБЕДЕВ кӗвви

Тус-тӑван пулсассӑн пурӑнма аван,
Тус-тӑван пулсассӑн ӗҫлеме аван.
Ешӗл ҫуркунне пек ешерет тӗнче,
Хӗмленет хастарлӑх чун-чӗресенче.
Тус-тӑван пулсассӑн савӑнма аван,
Тус-тӑван пулсассӑн юрлама аван.
Тус-тӑван сӑмахӗ - ҫутӑ ӑраскал,
Тус-тӑван юррийӗ - иксӗлми вӑй-хал.
Ӗҫ умне тӑрсассӑн ӗҫӗмӗр ӑнать,
Юрӑ пуҫласассӑн юррӑмӑр янрать.
Тулӑх пирӗн пурнӑҫ, ытарми аван,
Ма тесессӗн хамӑр пурте пӗр тӑван.
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АХ, ВӖРЕНЕ
Герман ЛЕБЕДЕВ кӗвви

Ах, вёрене, ах, вёрене,
Эпир лартрӑмӑр иккён сана
Виҫӗмҫул ҫуркунне.
Ах, вёрене, ах, вёрене,
Эс кӳретӗн илем пахчана,
Саралан кёр енне...
Ах, вёрене, ах вёрене,
Ҫӑлтӑр евӗр ҫулҫу хём сапать
Тара шыв хёррине.
Ах, вёрене, ах вёрене,
Халь ҫав хӗр инҫетре пурӑнать...
Мускавра вёренет.
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AH MAH МАНА
Герман ЛЕБЕДЕВ кёвви

Эп сан тесе,
Эс ман тесе
Сӑмахсӑр тунӑ тупана
Ӑнланнӑран
Каймасть асран
Хирти чечек
«Ан ман мана».
Тӑнланӑран,
Ӑнланнӑран
Сана, инҫе каякана,
Юлташ пекех
Пуҫ тайрӗ тек
Сӑпай чечек
«Ан ман мана».
Маттур салтак,
Патвар салтак,
Сыхла пире, упра хӑвна.
Кётет пире,
Кётет пёрле
Хитре чечек
«Ан ман мана».
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ХӐМЛАҪӐСЕН ЮРРИ
Герман ЛЕБЕДЕВ кӗвви

Хура ҫӗре кӑпкалатса,
Кӑпкалатса, ачашласа
Хӑмла лартса хӑвартӑмӑр,
Ҫуркуннепе шӑвартӑмӑр.
Ылтӑнӑмӑр,
Хӑмламӑр, ай-хай,
Ҫӗклен, кашла,
Ши кай, пи кай!
Шуҫӑмпала пӗрле тӑрса,
Хӗвелпеле пӗрле тухса
Ялпа-йышпа ӗҫлерӗмӗр,
Ырма-канма пӗлмерӗмӗр.
Ӳсет ҫип тӑрӑх явӑнса,
Ҫил вӗрнӗҫемӗн аванса,
Пуйса пырать ял-йышӑмӑр,
Хӑват хушать ҫӗршывӑмӑр.
Тӑвансене сума суса,
Ырӑ ҫынна хисеп туса,
Кӑпӑкланать чӑваш сӑри,
Тутанайса пӑхсамӑр-и?
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ВӐЙ ПАТӐР!
Федор ВАСИЛЬЕВ кӗвви

Пин-пин тӑри юррипеле пӗрле
Шӑнкӑртатаҫҫӗ тӑрӑ ҫӑлкуҫсем.
Ҫурхи хӗрӳ хӗвел тӗррипеле
Уя тухаҫҫӗ тырӑ ӑстисем.
Вӑй патӑр!
Вӑй патӑр, тӑвансем, сире,
Вӑй патӑр
Ҫӗртен-шывран тупра тума,
Вӑй патӑр
Пучах ҫумне пучах хушма,
Вӑй патӑр, тӑвансем, сире!
Шуракӑш евӗр шурӑ Шупашкар
Кӗсле кӗввипеле янрать ян-ян.
Пилленӗҫем хуламӑр пархатар
Чунра патварлӑх ҫӗкленет паян.
Атте-аннен асри хавалӗпе,
Аки-сухин чунри хавалӗпе,
Чӑваш ҫӗршывӗн ырӑ пилӗпе
Утар, туссемӗр, пурнӑҫ ҫулӗпе.
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КӖПЕР
Федор ВАСИЛЬЕВ кӗвви

Эс килне кӗмерӗн, эп кёмерём,
Алран-ал ҫӳрерӗмӗр тытса,
Икӗ чунӑн курӑнми кӗперӗ
Ӗмӗр ҫирӗп пуласса шанса.
Ҫав асамлӑ кӗперпе каҫатчӗҫ
Сарӑ ҫу пек ҫепӗҫ сӑмахсем,
Каҫсерен йӑл-йӑл кулса вылятчӗҫ
Юрату ҫуратнӑ ҫӑлтӑрсем.
Инҫете эп кайрӑм, эсӗ юлтӑн,
Пин-пин ҫухрӑм тӑсӑлчӗ кӗпер.
Чикӗре тӑни ҫинчен хӑюллӑн
Ҫырусем ҫырап кунне икшер.
Эп санран салам кӗтеп пӗр вӗҫӗм,
Ялкӑшсах ҫунать чунри кӑвайт.
Эс чӗнместӗн нимӗн те, савниҫӗм,
Ҫӗршӗнмен-ши сан енчи сӑвай?
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ЛАНТӐШ
Федор ВАСИЛЬЕВ кӗвви

Пахчара эп лантӑш татрӑм
Лӑпкӑ ирхине,
Лантӑшпа сана ӑсатрӑм
Чикӗ хӗррине.
Тен, унта та курӑн лантӑш
Вӑрмана тухсан,
Пӗл, савни, ялти хӗр-тантӑш
Пурӑнать аван.
Халӑхпа хире эп ҫӳрӗп,
Анӑп улӑха,
Юрату мана вӑй кӳрӗ
Икӗ ҫуллӑха.
Кӑйкӑр пек вӗҫсе эс килӗн
Аякри ялна,
Лантӑшпа кӗтсе эп илӗп,
Тусӑмҫӑм, сана.
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ПУРНӐҪ ЮРРИ
Федор ВАСИЛЬЕВ кӗвви

Ҫӗнӗ кун сунать пире
Ҫӗнӗ пархатар,
Тӑвансемӗр, уй-хире
Нимене тухар.
Акине те сухине
Ӗмӗр пуҫ таяр-и,
Хамӑр пурӑнӑҫ ҫулне
Ӗҫпеле уҫар-и.
Ҫӗр айне ахах-ӗнче
Хурса хӑварар,
Пин пӗрче ҫити ӗрче,
Тесе ыр сунар.
Пӑхмӗ cap хӗвел ялан,
Килӗ ӑмӑр кун,
Шанӑҫа ҫухатмасан
Пурпӗр чакмӗ чун.
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ПИНЕРПИ
Анисим АСЛАМАС кёвви

Кашни ҫыннӑн хӑйне пӳрнӗ ячӗ,
Ашшӗ-амӑш хунӑ ят пулать.
Тусӑмсем, чуна пӑлхатрӗ-ячӗ,
Вут хыптарчӗ пӗр асамлӑ ят.
Пинерпи
Пинерпи
Пинерпи
Пинерпи

-

ҫурхи шывсен янравӗ,
инҫе чӗнен вӑй-хал.
малашлӑх шӑнкӑравӗ,
телей те ӑраскал.

Таврари хӗрӳ хӗвел хӗлхемӗ
Пинерпи шевлийӗн ҫуталать,
Ҫуркуннен пуҫҫавӑрмӑш илемӗ
Пинерпи тӗррийӗн туйӑнать.
Кӳршӗри пикен ҫунатлӑ ячӗ
Янӑрать ӗҫре те вӑйӑра,
...Кантӑксем пӗрне-пӗри сӑнаҫҫӗ,
Эп ӑна куҫран пӑхма хӑрап.
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АН ТӐК, ЧИЕҪӖМ, ҪЕҪКӲНЕ
Тимофей ФАНДЕЕВ кӗвви

Ан тӑк, чиеҫӗм, ҫеҫкӳне,
Илем кӳреймӗн пахчана.
Ан тӑк, пикеҫӗм, куҫҫульне,
Тин ҫавӑраймӑн каччӑна.
Ӑна эс ман, ӑна эс ман,
Тек ан ҫӳре ҫак вырӑна.
Шӑнкӑрчпала ҫерҫи нихҫан
Лараяс ҫук пӗр йӑвана.
Текех ан ӳкӗн, сарпикем,
Янраттӑр урама куллу.
Урӑх ҫулпа ҫӳрет иккен
Сан пурнӑҫри ӑраскалу.

34

ҪӐЛТӐР КУҪӐМ
Геннадий М АКСИ М ОВ кӗвви

Йӑлтӑр-йӑлтӑр хӗвел тухнӑ чух,
Ҫамрӑк-кӗрӗм хире утнӑ чух
Мӗншӗн эс ялан
Пӑрӑнан манран,
Ҫӑлтӑр куҫӑм, хура хурлӑхан?
Кӗмӗл уйӑх сапсан ҫутине
Кашни каччӑ тупать телейне.
Мӗншӗн эс ялан
Пӑрӑнан манран,
Ҫӑлтӑр куҫӑм, хура хурлӑхан?
Эп туятӑп сан ӑшӑ чунна,
Эп сисетӗп хаваслӑ куна...
Мӗншӗн эс ялан
Пӑрӑнан манран,
Ҫӑлтӑр куҫӑм, хура хурлӑхан?
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УШКӐН-УШКӐН
Геннадий МАКСИМОВ кӗвви

Ушкӑн-ушкӑн пӗлӗт айӗнчен
Аван мар-ҫке уйӑх тухмасан,
Шуракӑш пек хӗрсем хушшинче
Пит кичем-ҫке эсӗ пулмасан.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр юхан тӑр шывне
Ҫутӑ витре тулли ӑсса ил,
Эп тӑрсассӑн вӑйӑ картине,
Чунӑм савни, ӑшшӑн пӑхса ил.
Улма пахчи ҫеҫке ҫурнӑ чух
Сивӗ ҫилӗ мӗншӗн вӗрет-ши,
Савнӑ тусӑм, сана курнӑ чух
Калас сӑмах ӑҫта ҫӗтет-ши?
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АНИССА ЮРРИ
Геннадий МАКСИМОВ кёвви

Ҫилсем вӗрет, ай-хай, ҫилсем вӗрет,
Сарӑ хӗре хыпар каласшӑн.
Сан хыпарна, ӑш ҫил, пӗлес килет,
Ах, уҫҫӑнрах, ах, уҫҫӑнрах кала, тархасшӑн.
Чӗкеҫ вӗҫет, ай-хай, чӗкеҫ вӗҫет,
Сарӑ хӗре хыпар каласшӑн.
Сан хыпарна, чӗкеҫ, пӗлес килет,
Ах, уҫҫӑнрах, ах, уҫҫӑнрах кала, тархасшӑн.
Ҫеҫке ӳкет, ай-хай, ҫеҫке ӳкет,
Сарӑ хӗре хыпар каласшӑн.
Сан хыпарна, ҫеҫке, пӗлес килет,
Ах, уҫҫӑнрах, ах, уҫҫӑнрах кала, тархасшӑн.
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К) PATHАРАН
Геннадий МАКСИМОВ кёвви

Мӗн-ма нихҫанхинчен сенкеррӗн
Тухать ҫут шуҫӑм тухӑҫран,
Хитрен пӑхать сӗвек кӗперӗ?
Юратнӑран, юратнӑран.
Мӗн-ма курнаҫҫӗ ҫывӑхраххӑн
Тулли уй-хирпеле ҫаран?
Эс савӑнса ӗҫе тухатӑн Юратнӑран, юратнӑран.
Мӗн-ма ҫӑлкуҫ тӗнче пек аслӑн
Янрать тавралӑх шӑплансан,
Чун тем кӗтет, кӗтет хаваслӑн?
Юратнӑран, юратнӑран.
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АЛЬБИНА ЮРРИ
Геннадий МАКСИМОВ кёвви

Каҫхине тухса итлерём
Шӑнкӑр шывӑн сассине,
Ман ятпах юрлать пуль терем
Шыв янравлӑ юррине.
Эп тӑнларӑм - пӗлеймерӗм
Шӑнкӑр шывӑн шухӑшне.
Ирхине тухса итлерӗм
Сарӑ кайӑк сассине,
Ман ятпах хывать пуль терӗм
Вӑл илемлӗ кӗввине.
Эп тӑнларӑм, пӗлеймерӗм
Сарӑ кайӑк ӗмӗтне.
Вӑйӑра чунтан итлерӗм
Сарӑ каччӑ сассине,
Ман ятпах калать пуль терӗм
Каччӑ ӑшӑ самахне.
Эп тӑнларӑм, пӗлеймерӗм
Сарӑ каччӑ кӑмӑлне.
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СӲНЕЙМЕСТ ЧУНРИ ЮРАТУ
Геннадий МАКСИМОВ кӗвви

Тӳпере вӗҫен кӑйкӑр-кайӑкӑм,
Ывӑнмасть-ҫке сан ҫунату,
Ай, хӗр-тантӑшӑм, ырӑ тантӑшӑм,
Сӳнеймест чунри юрату.
Пахчара ӳсен шурӑ лантӑшӑм,
Хисепрен тухмасть сан яту,
Ай, хӗр-тантӑшӑм, ырӑ тантӑшӑм,
Сӳнеймест чунри юрату.
Урапи ҫине виҫҫӗн ларнӑшӑн
Йывӑра илмест хура тур,
Ай, хӗр-тантӑшӑм, ырӑ тантӑшӑм,
Сӳнеймест чунри юрату.
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КАМ ВАЛЛИ?
Геннадий МАКСИМОВ кёвви

Шыв хӗрринче - шурӑ чул,
Пурҫӑн ҫип пек утма ҫул.
Кам валли-ши, кам валли?
Сан валли те ман валли.
Сенкер тӗслӗ тутӑрне
Шуҫӑм ҫакрӗ ту тӑрне.
Кам валли-ши, кам валли?
Сан валли те ман валли.
Юрра ячӗҫ шӑпчӑксем,
Ҫеҫке ҫурчӗҫ чечексем.
Кам валли-ши, кам валли?
Сан валли те ман валли.
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СПАСОВ ХАЛӐХ АСӖНЧЕ
Григорий МОКЛАКОВ кӗвви

Тӳпере ҫӑлтӑрсем ялкӑшаҫҫӗ,
Чӗрере ҫуратаҫҫӗ хӗлхем,
Халӑхра ҫӑлтӑрсем пек пурнаҫҫӗ
Ырӑ ӗҫ тӑвакан паттӑрсем.
Спасов - халӑх комиссарӗ,
Спасов - халӑх асӗнче,
Чӑваш ҫӗрӗн пархатарӗ
Хӗмленет ун ятӗнче.
Ачаран чӑнлӑха вӑл ҫул уҫнӑ,
Ачаран пулнӑ ҫивӗч, патвар.
Тӑван ҫӗр ячӗпе вӑрҫӑ вӑрҫнӑ
Жуковпа, Чуйковпа юнашар.
Яланах тӗрӗс пурнӑҫшӑн ҫуннӑ
Вӗри чунлӑ полковник юлташ,
Йывӑра ҫӗнтерме ырӑ суннӑн
Пирӗнпе вӑл туптать ҫӗн малаш.
Улӑпа асӑнса кам юрламӗ,
Кам мухтамӗ ун сумлӑ ятне?
Спасов ӗҫӗ те Спасов урамӗ
Ёмӗр упрӗҫ чӑвашлӑх чысне.

42

М Ӑ Ш Ӑ Р КӐВАКАРЧӐН

Геннадий МАРКИЯНОВ кӗвви

Мӑшӑр кӑвакарчӑн лӑпкӑ ирхине
Пырса ларчӗ пирӗн чӳрече ҫине.
Мӑшӑр кӑвакарчӑн тетчӗҫ-ҫке ялан,
Мӗншӗн мӑшӑр мар-ши иксӗмӗр наян?
Мӑшӑр мар ҫав иксӗмӗр паян.
Упраймарӑм, тусӑм, сан юратӑвна,
Халь мӗнле пӗрлештерес-ши ик чуна?
Мӑшӑр кӑвакарчӑн тетчӗҫ-ҫке ялан,
Мӗншӗн мӑшӑр мар-ши иксӗмӗр паян?
Мӑшӑр мар ҫав иксӗмӗр паян.
Ӗмӗрех эп усрӑп чӗрере ятна,
Юрату чӑнах килет пӗрре кӑна.
Мӑшӑр кӑвакарчӑн тетчӗҫ-ҫке ялан,
Мӗншӗн мӑшӑр мар-ши иксӗмӗр паян?
Мӑшӑр мар ҫав иксӗмӗр паян.
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АВЛАНМАРӐМ ВӐХӐТРА
Геннадий МАРКИЯНОВ кӗвви

Авланмарӑм ҫирӗмре,
Хӗр суйларӑм Ҫӗрпӳре,
Тупаймарӑм хитрине,
Ик ҫӳҫ хӗрри кӑтрине.
Авланмарӑм вӑтӑрта,
Хӗр суйларӑм Вӑрнарта,
Тупаймарӑм хитрине,
Сар чечек пек саррине.
Авланмарӑм хӗрӗхре,
Хӗр суйларӑм Иӗпреҫре,
Тупаймарӑм хитрине,
Шӑнкӑр шыв пек саслине.
Авланасчӗ аллӑра,
Пит хытман-ха ал-ура,
Эх, хитре-ҫке хӗрӗсем,
Мана савӗҫ-ши вӗсем?
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МӖНЛЕ ХӐЙСА КАЛАМ-ШИ?
Геннадий МАРКИЯНОВ кӗвви

Ҫӗмӗрт ҫеҫкине эп татрӑм,
Ах, мӗнпе ҫыхайӑп-ши,
Ҫамрӑках качча юратрӑм,
Ах, мӗнле калайӑп-ши?
Ҫуркунне ӗшне илемӗ
Йыхӑрать-ҫке уҫӑлма,
Кӳршӗ каччӑн чун хӗлхемӗ
Ҫавӑрать-ҫке пуҫӑма.
Ҫивӗт хӑйӑвне салтам та
Ҫӗмӗрт ҫеҫкине ҫыхам,
Ӑшшӑн-ӑшшӑн йӑл кулам та
Куҫӑмпа йӑлтах калам.

45

ӐНЛАНСАМЧЧӖ МАНӐН ЧӖРЕНЕ
Геннадий МАРКИЯНОВ кӗвви

Улӑха тухсамччӗ, тусӑм, сарпикем,
Пин те пин чечек сапать хитре хӗлхем.
Вуласамччӗ пин чечек кӗнекине,
Ӑнлансамччӗ манӑн чӗрене.
Вӑрмана пырсамччӗ, тусӑм, сарпикем,
Чаплӑ юрӑ шӑратаҫҫӗ кайӑксем.
Итлесемччӗ ҫепӗҫ шӑпчӑк юррине,
Ӑнлансамччӗ манӑн чӗрене.
Шыв хӗрне ансамччӗ, тусӑм, сарпикем,
Тыткӑна илет чуна ҫурхи илем.
Танласамччӗ шӑнкӑр шывӑн сассине,
Ӑнлансамччӗ манӑн чӗрене.
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ТӐВАНӐМ , ТӐВАНӐМ

Гаврил МИТРОФАНОВ кӗвви

Тӑванӑм, тӑванӑм,
Хӗвел анать,
Антӑр-и хӗвелӗ,
Уйӑх тухать.
Тӑванӑм, тӑванӑм,
Уйӑх шӑвать,
Йӑлтӑрти ҫӑлтӑра
Сӑмах хушать.
Тӑванӑм, тӑванӑм,
Ҫуммӑн ларар,
Савӑнса пӗр ҫавра
Юрӑ юрлар.
Тӑванӑм, тӑванӑм,
Ӑсатса яр,
Ҫут ҫӑлтӑр ҫутипе
Киле каяр.
Тӑванӑм, тӑванӑм,
Тавах сана,
Нихӑҫан манас ҫук
Ыр кӑмӑлна.
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ТӐВАН Ҫ Ӗ РШ Ы В Ӑ М - ЧӐВАШ ЕН

Иван АРШИНОВ кӗвви

Хастар утатӑн канӑҫа пӗлмесӗр,
Ятна-сумна ҫуллен ҫӗклен.
Хӑват ҫумне хӑват хушатӑн эсӗ,
Тӑван ҫӗршывӑм - Чӑваш ен.
Алран кайми аки-сухи кӗтесӗ
Ӗҫпе туптаннӑ ӗмӗртен.
Чун-чӗрӳпе патвар та ырӑ эсӗ,
Тӑван ҫӗршывӑм - Чӑваш ен.
Пуҫа тайса аттем тесе чӗнес-и,
Аннем теес-и чӗререн?
Пире чипер кун-ҫул сунатӑн эсӗ,
Тӑван ҫӗршывӑм - Чӑваш ен.
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TAB ЮРРИ
Иван АРШИНОВ кӗвви

Саламлать ҫут тӗнчене
Сывлӑм сыпнӑ ир,
Пархатарлӑ ӗҫчене
Пуҫ таять уй-хир.
Уйӑм-хирӗм, тав сана,
Тырпулушӑн тав,
Тырӑ-пул паракана
Ӗмӗрех мухтав.
Сарӑ кайӑк кӗввине
Янратать ян-ян,
Пархатарлӑ ӗҫчене
Пуҫ таять вӑрман.
Сӗм вӑрманӑм, тав сана,
Пурлӑхушӑн тав,
Пурлӑхне хушакана
Ёмӗрех мухтав.
Ик ҫыран ытамӗнче
Ҫуталать Ҫавал,
Пархатарлӑ ӗҫчене
Парнелет хавал,
Ҫӗрӗм-шывӑм, тав сана,
Ырлӑхушӑн тав,
Ырлӑхне упракана
Ёмӗрех мухтав!
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ӖМӖР САККИ САРЛАКА
Иван АРШИНОВ кӗвви

Ырри ыртарнӑччӗ сана,
Чипер сӑнра телей шыракана.
Каллех шаккатӑн манӑн алӑка,
Каллех шаккатӑн манӑн алӑка, Ёмӗр сакки сарлака.
Ёлёкхи пек куҫу кулмасть...
Памарӗҫ-им унта пылпа кулач?
Ҫухатрӑн-им самантлӑх ырлӑха,
Ҫухатрӑн-им самантлӑх ырлӑха?
Ёмӗр сакки сарлака.
Йӑву та, ачусем те ҫук,
Хӑв пепкӳсемшӗн пултӑн эс куккук.
Нихҫан иртми, тееттӗн яшлӑха,
Нихҫан иртми, тееттӗн яшлӑха...
Ёмӗр сакки сарлака.
Ҫурхи шыв пек юхать кун-ҫул,
Ҫавӑрӑнса килмешкӗн ҫук ун ҫул.
Каллех шаккатӑн манӑн алӑка,
Каллех шаккатӑн манӑн алӑка...
Ёмӗр сакки сарлака.
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ПУРНӐҪӐМ - КУНҪУЛӐМ
Иван АРШ ИНОВ кӗвви

Ах, шухӑ ачалӑх, ӑҫта эсӗ тартӑн,
Хавас вӑйӑсем выляса?
Хавас вӑйӑпа савӑнтартӑн пулсан та
Кичемӗ пӗрлех пычӗ сан.
Ах, ҫамрӑклӑх-яшлӑх, ӑҫта-ши ҫухалтӑн,
Телейлӗн ҫиҫсе, йӑл кулса?
Телей асамне астивтертӗн пулсан та
Усалӗ ҫумрах пычӗ сан.
Ах, пурнӑҫӑм-пурнӑҫ, иртетӗн, васкатӑн:
Утту кунран-кун хӑвӑртрах.
Пуҫа шухӑшпа шурататӑн пулсан та
Ырри сан ҫавах ытларах.
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ЧАВСА ҪЫВӐХ - ҪЫРТМА ҪУК
Иван АРШИНОВ кӗвви

Юратсах сана, чӗкеҫӗм,
Чӗнтӗм эп атте килне.
Йӑл кулса кӑна ирттертӗм,
Хӗр чух хӗрӗх тенине.
Ҫын сӑмахӗ - хирӗҫтермӗш,
Теттӗм кӗвӗҫ шухӑша,
Пурпӗрех-ҫке хӗрӗх пӗрмӗш
Кӗчӗ иксӗмӗр хушша.
Ӗмӗрех чӗкеҫ пулассӑн
Чӗвӗлтетрӗн ҫамрӑк чух.
Куккукла халь авӑтатӑн...
Чавса ҫывӑх - ҫыртма ҫук.
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САЛАМ, ШУПАШКАР
Иван АРШИНОВ кёвви

Шупашкар урамёнче
Ретӗн-ретӗн ҫӑкасар.
Ҫӑкасар ытамӗнче
Мӗншӗн юрӑ юрлас мар?
Эпир килнӗ, килнӗ анатран, туран,
Ҫитнӗ, ҫитнӗ ҫывӑхран та аякран.
Юрӑ-кӗвӗ - пирӗн пӗрлӗх, пирӗн пархатар,
Йышӑнсам ӑна, хӗвеллӗ Шупашкар.
Шурӑ-шурӑ ҫурчӗсен
Йӑл кулаҫҫӗ куҫӗсем,
Ма тесессӗн ҫыннисем Пурте хамӑр тӑвансем.
Алран-ал тытса юрлар
Акатуй юррисене,
Ян-янратӑр Шупашкар,
Ҫӗклесе Чӑваш ятне.
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ПИРӖН САВНӐ ЯЛӐМӐР
Вера НАТАЛИНӐПА
Иван АРШИНОВ кӗвви

Юр юрлаҫҫӗ йӑмрасем Ырӑ кун сунаҫҫӗ.
Пикесем пек хурӑнсем
Ташлама тухаҫҫӗ.
Сад пахчи пек капӑр тумлӑ
Пирӗн савнӑ ялӑмӑр.
Ҫил килет те хумлӑн-хумлӑн
Ҫӗкленет вӑй-халӑмӑр.
Кӗмӗл карлӑклӑ кӗпер Ик ҫыран тӑванӗ,
Шыв кӗвви, ай-хай, чипер,
Ҫав кӗвве кам манӗ?
Куҫ тулли ентешӗмсем,
Хурӑнташлӑ халӑх,
Пултӑр чӗрери хӗлхем
Ӗмӗр асӑнмалӑх.
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КӖТСЕ И Л ӖП ТУСӐМ А

Иван АРШ ИНОВ илемлетнӗ

Ешӗл улӑх сарлака,
Хӗрлӗ чечек тат та ил.
Хам юратнӑ салтака
Асилетӗп каҫ та ир.
Хӗвелтухӑҫ чиккинче
Вӑл сыхлать Раҫҫей ҫӗрне.
Иккӗн ларнӑ сак ҫинче
Эп вулап ун ҫырӑвне.
Ӑшӑ ҫумӑр ҫунӑ чух
Илӗртет ҫут асамат.
Иртсе кайӗ икӗ ҫул Кӗтсе илӗп тусӑма.
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ЫЛТӐН МАР-ШИ ЭС, АННЕ?
Иван АРШИНОВ кӗвви

Ылтӑн мар-ши эс, анне?
Кӗмӗл мар-ши эс, анне?
Ылтӑн пек, ай, хаклӑ-ҫке,
Кёмёл пек, ай, сумлӑ-ҫке.
Ылтӑнран та пахарах,
Кёмёлрен те сумлӑрах.
Ҫӑлтӑр мар-ши эс, анне?
Уйӑх мар-ши эс, анне?
Ҫӑлтӑр пек хӗлхемлӗ-ҫке,
Уйӑх пек илемлӗ-ҫке.
Ҫӑлтӑртан хӗлхемлӗрех,
Уйӑхран илемлӗрех.
Шӑпчӑк мар-ши эс, анне?
Е саркайӑк эс, анне?
Ҫут хӗвел, чечек, ахах Ырлама ҫитмест сӑмах.
Эс нимрен те лайӑхрах,
Пуринчен те хаклӑрах.
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ТУСЛӐХ ЮРРИ
Вера НА ТАЛИНӐПА
Иван АРШИНОВ кӗвви

Атӑл шывӗ сарлака
Ҫул хывать авкаланса.
Тӑванла пур халӑха
Ыталать хавхаланса.
Калаҫать вӑл пирӗнпе
Вырӑсла та чӑвашла,
Калаҫать вӑл пирӗнпе
Тутарла та ҫармӑсла.
Хум ҫапать мӑн ҫырана,
Шав шӑваҫҫӗ вӑхӑтсем.
Улшӑнсан та самана
Улшӑнмаҫҫӗ шухӑшсем.
Раҫҫейпе эпир ялан
Утӑмлатпӑр алран-ал,
Хамӑр туслӑ пулнӑран
Хушӑнса пырать вӑй-хал.
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ПЕХИЛ
Иван АРШИНОВ кёвви

Савнӑ ачасемёр,
Энӗш юхнӑ евёр
Ҫамрӑк вӑхӑт васкаса иртет.
Пӗчӗк ҫеҫ ҫӳреттӗр,
Халӗ ак сире те
Пурнӑҫ ҫулӗ ирӗке чӗнет.
Ваттине пуҫ тайӑр,
Вӗттине ал парӑр,
Ҫывӑх пултӑр хамӑр тус-тӑван.
Ырӑпа ан ырӑр,
Йывӑртан ан хӑрӑр, Ӗҫ ҫынна нихҫан та хур туман.
Пӗр-пӗрне, атьсемӗр,
Каҫарма пӗлсемӗр,
Каҫарусӑр юрату та ҫук.
Ҫурхи йывӑҫ евӗр
Туратланӑр ӗмӗр,
Пирӗнтен ан тухтӑр ҫеҫ куккук.
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АН КАЙ, ТӐВАН
Иван АРШИНОВ кёвви

Ан кай, тӑван,
Ан кай, тӑван,
Татах пуплес килет.
Кайсан, хӑҫан итлемелле
Сар ҫу пек сӑмахна,
Хӑҫан тепре савӑнтарас чуна?
Ан кай, тӑван,
Ан кай, тӑван,
Татах юрлас килет.
Кайсан, хӑҫан итлемелле
Шӑнкрав пек сассуна,
Хӑҫан тепре ҫӗклентерес чуна?
Ан кай, тӑван,
Ан кай, тӑван,
Татах ташлас килет.
Кайсан, хӑҫан вёренмелле
Сан ҫӑмӑл ташшуна?
Хӑҫан тепре уҫӑлтарас чуна?
Ан кай, тӑван,
Ан кай, тӑван,
Пёрле пулас килет.
Кайсан, хӑҫан, ай, кётмелле
Кёрекене сана?
Хӑҫан тепре савӑнтарас чуна?
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ИКЕ ВИТРЕ
Иван АРШИНОВ кёвви

Урампа иртсе пыратӑн
Эсӗ шыв ҫӗклемӗпе.
Хёвелпи пек туйӑнатӑн
Ҫурхи кун илемӗпе.
Сарпикем, кала тархасшӑн,
Сисетех, сисетех сан чун-чӗрӳ,
Пӗр витрӳ хӗвел пулсассӑн,
Мӗн-ши иккӗмӗш витрӳ?
Акӑш евёр ярӑнатӑн,
Пур тавра ӑмсанмалла.
Паллашасчӗ, ик ҫунатӑм,
Манӑн кӗҫӗр санпала.
Сарпикем, кала тархасшӑн,
Сисетех, сисетех сан чун-чӗрӳ,
Пёр витрӳ телей пулсассӑн, U х т
Мӗн-ши иккӗмӗш витрӳ?
> хут
Сахал мар-тӑр лайӑх каччӑ
Сирӗн ял урамӗнче,
Пурпӗрех санпа ларасчӗ
Шурӑ ҫӗмӗрт айӗнче.
Сарпикем, итле тархасшӑн,
Пӗлтӗр ырӑ, пӗлтӗр ырӑ чун-чӗрӳ,
Пӗр витрӳ эс ху пулсассӑн, i
Эпӗ - иккӗмӗш витрӳ.
> хут
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ЯЛӖ ЯТНЕ ЯРАҪҪӖ
Иван АРШ ИНОВ кӗвви

Каврӑҫкасси тееҫҫӗ,
Каврӑҫкасси тееҫҫӗ.
Каврӑҫкасси ачисем
Каврӑҫ тӗлне пӗлмеҫҫӗ.
Каврӑҫ хӑшӗ тесессӗн
Катӑркаса тӗллеҫҫӗ.
Пилешкасси тееҫҫӗ,
Пилешкасси тееҫҫӗ.
Пилешкасси хӗрӗсем
Пилеш тӗлне пӗлмеҫҫӗ.
Пилеш хӑшӗ тесессӗн
Палан ҫине тӗллеҫҫӗ.
Ҫирӗккасси тееҫҫӗ,
Ҫирӗккасси тееҫҫӗ.
Ҫирӗккасси ҫыннисем
Ҫирӗк тӗлне пӗлмеҫҫӗ.
Ҫирӗк хӑшӗ тесессён
Ҫӳҫе ҫине тӗллеҫҫӗ.
Темиҫе кас ҫак ялта:
Пилешкасси, Ҫирёккасси,
Каврӑҫкасси, Вӑрманкасси Курӑнмасть пӗр йывӑҫ та.
Курӑнмасть пӗр йывӑҫ та
Пурпӗр йывӑҫ лартмаҫҫӗ,
Ялӗ ятне яраҫҫӗ.
61

ҪУРХИ КАҪ ВАЛЬСӖ
Борис НИКИТИН кӗвви

Хӑш вӑхӑтра шӑпланчӗ вӑйӑ,
Ӑҫта хаваслӑ такмаксем?
Ҫут ҫӑлтӑрсем саланнӑ майӑн
Пӗрлешрӗҫ пирӗн сукмаксем.
Хушса юрламалли:

Сан аллунта - ман алӑ,
Пёр пек тапать ик чӗре.
Пӗрле утма яланлӑх,
Ҫӳл тӳпе, пиллесемччӗ пире.
Сӑмахсӑрах ӑнланнӑ евӗр
Сад пахчинчи саркайӑксем,
Мӗнле тӗл пулчӗҫ систермесӗр
Ҫак ырӑ каҫ шӑпамӑрсем?
Пӑшӑлтатать ем-ешӗл ҫулҫӑ,
Ҫӑлкуҫ ҫӗн кӗвӗ кӗвӗлет.
Умри урам хапхи те уҫӑ,
Тухар-и хирӗҫ хӗвеле?
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ТЕКЕРЛӖК
Николай КАРЛИН кӗвви

Мӗншӗн, мӗншӗн йӗретӗн, текерлӗк,
Каҫсерен юханшыв хӗрринче?
Кун-ҫулу-им сан питӗ синкерлӗ
Е чӗппӳ-им ют ҫын аллинче?
Улӑхра эс вӗҫен каллӗ-маллӗ,
Ҫаврӑнатӑн ҫаран ҫийӗпе.
Пур пӗрех-ҫке шӑпа ӑраскалӗ
Пытанать шурӑмпуҫ ҫилӗ пек.
Ах, текерлӗкӗм, айӑпсӑр кайӑк,
Сассупа ан амант чӗрене.
Манӑн хамӑн та халӗ ҫул тайлӑк,
Эп ҫухатрӑм телей йӗррине.
Яланах йӑлтӑрти ҫутӑ суннӑн
Илӗртетчӗ пуласлӑх пире.
Халӗ ҫук ман ҫумра савнӑ ҫыннӑм,
Пӗчченех ӗмӗрлеп ӗмӗре.
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ПОЧТА ХӖРӖ
Николай КАРЛИН кӗвви

Йӑлтӑр-йӑлтӑр кӗмӗл ҫӗрӗ
Кӗмӗл ҫӗрӗ, ҫут тевет.
Сенкер куҫлӑ кӳршӗ хӗрӗ
Мерченрен те ирттерет.
Ай-хаях, кӳршӗ хӗрӗ,
Ай-хаях, почта хӗрӗ,
Сенкер куҫлӑ кӳршӗ хӗрӗ
Мерченрен те ирттерет.
Почта хӗрӗн ҫулӗ-йӗрӗ
Маншӑн паллӑ пӗтӗмпех,
Кӳршӗ хӗрӗ тунӑ тӗрӗ
Илӗртет урамӗпех.
Ай-хаях, кӳршӗ хӗрӗ,
Ай-хаях, почта хӗрӗ,
Кӳршӗ хӗрӗ тунӑ тӗрӗ
Илӗртет урамӗпех.
Виҫ хаҫат илсе тӑратӑп,
Ҫырӑнатӑп халь тепре,
Ҫав хӗре кӑна куратӑп
Каҫсерен эп тӗлӗкре.
Ай-хаях, кӳршӗ хӗрӗ,
Ай-хаях, почта хӗрӗ,
Ҫав хӗре кӑна куратӑп
Каҫсерен эп тӗлёкре.
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Ма ялан кулса пӑхать-ши
Кӳршӗ хӗрӗ ман ҫине?
Ман ятпа салам тухмасть-ши
Ун тулли уртмахёнчен?
Ай-хаях, кӳршӗ хёрё,
Ай-хаях, почта хёрё,
Ман ятпа салам тухмасть-ши
Ун тулли уртмахёнчен?
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АН КУЛЯН, TABАН
Николай КАРЛИН кёвви

Улмаях ҫеҫки, шурӑях ҫеҫки
Вёл те вёл вӗҫет ҫӗр ҫине.
Шур ҫеҫке ӳкни, ҫуркунне иртни
Тунсӑхпа витет чӗрене.
Ан кулян, тӑван, ан кулян, тӑван,
Ҫут тӗнче пӗлет хӑй ӗҫне.
Пахчари улми ҫулҫӑ палӑрми
Ҫимӗҫне кӳрет кӗркунне.
Сарӑях пикем, ытарми пикем,
Туйӑнта янрать хӗр йӗрри.
Иртсе кайрӗ-им, иртсе кайрӗ-им,
Иртсе кайрӗ-им хӗр ӗмри?
Ан кулян, тӑван, ан кулян, тӑван,
Ҫут тӗнче пӗлет хӑй ӗҫне.
Ачусем ӳссен, кӑйкӑр пек вӗҫсен
Ҫӗнӗрен килет ҫуркунне.
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ӐҪТА-ШИ ХАЛЬ ҪАВ ҪУРКУННЕ?
Николай КАРЛИН кӗвви

Таса ҫӑлкуҫсем шӑнкӑр-шӑнкӑр юхатчӗҫ,
Васкатчӗҫ мӑн шыв ытамне.
Ачаш куҫусем ӑшшӑн-ӑшшӑн пӑхатчӗҫ,
Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне?
Ҫӗн кӗвӗ калатчӗ телейлӗ саркайӑк
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?
Вӗҫет, ҫаврӑнать самана ҫил-тӑманӗ,
Виҫет ӗмӗр хӑй виҫине.
Мӗн-ма эп те, эс те пӗлместпӗр, тӑванӑм,
Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне?
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ХӖРТА11ТЛШСЕМ
Николай КАРЛИН кӗвви

Ҫил уҫҫинчи шур чатӑр евӗр
Курнаҫҫӗ шурӑ ҫӗмӗртсем.
Ӗмӗтӗрпе ӑҫта вӗҫетӗр,
Ҫуркуннехи хӗртантӑшсем,
Хӗртантӑшсем?
Чӑн тӳпери пин ҫӑлтӑр тейӗр,
Лараҫҫӗ капӑр чечексем.
Кӑмӑлӑрпа ӑҫта вӗҫетӗр,
Ҫу кунӗнчи хӗртантӑшсем,
Хӗртантӑшсем?
Ан кайӑрах тесе пӳлеймӗр,
Ҫавах каяҫҫӗ акӑшсем.
Шухӑшӑрпа ӑҫта вӗҫетӗр,
Кӗркуннехи хӗртантӑшсем,
Хӗртантӑшсем?
Юр пӗрчине илсе юр витӗр
Раштав пуҫкӑшӑль ҫыхнӑҫем,
Чунӑрпала ӑҫта вӗҫетӗр,
Хӗл кунӗнчи хӗртантӑшсем,
Хӗртантӑшсем?
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АННЕ
Николай КАРЛИН кӗвви

Сана хёвел чӗреллӗ тетчӗҫ.
Хёвел пек лартӑн эс анса.
Хёвел пек чунупа, 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.
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ХУРӐНЛӐХРИ ПИЛЕШ
Николай КАРЛИН кӗвви

Мӑшӑр хурӑн ҫумӗнчи пилеш
Ҫырлине тӑкать шур юр ҫине.
Аякри савни, халь ан ӳпкелеш,
Ҫавӑраймӑн иртнӗ кунсене.
Ҫеҫкери пилеш тухсан умма
Ӑнсӑртран тӗл пулчӗҫ сукмаксем.
Мӗншӗн-ши ун чух ҫамрӑк пуҫӑма
Тыткӑнларӗҫ ҫепӗҫ сӑмахсем?
Юрату сарсассӑн ҫунатне
Татса кайрӗҫ эп утас ҫула:
Шупашкар пики ман савни ятне
Ӑшшӑнрах каларӗ пулмалла...
Хурӑнсен ытамӗнчи пилеш
Килес ҫул та ларӗ ҫеҫкене.
Пирӗн юрату кӳрӗ-ши эреш
Ҫӗнӗрен вӑраннӑ чунсене?
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ЧӐВАШ ТӖРРИ
Николай КАРЛИН кӗвви

Тӗррине эрешлет ҫутӑ шуҫӑм,
Cap хӗвел ыталать таврана.
Тӗрӗсен ҫырӑвне, савнӑ тусӑм,
Вуласа кӑтартсамччӗ мана.
Чӑваш хӗрӗ - ылтӑн ҫӗрӗ,
Ылтӑн ҫӗрӗ - асамат,
Чӑваш хӗрӗ тунӑ тӗрӗ
Чӗрене хушать ҫунат.
Шӑпчӑксем ҫепӗҫ юрӑ хываҫҫӗ,
Пин ҫӑлкуҫ шӑратать ҫав юрра.
Ҫеҫкери ҫуркунне вӑй-хӑвачӗн
Юрату хӗмленет-ҫке чунра.
Пир ҫинче - ырӑ кӑмӑл ахахӗ,
Ҫӳл тӳпе кӳрекен пархатар,
Чун савни, пирӗн пурнӑҫ сукмакӗ
Тӗрӗри пек выртать юнашар.
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ҪИНҪЕЕХ ТЕ КӖПЕР
Николай КАРЛИН кӗвви

И, шыв юхать, шыв юхать
Икӗ ҫыран хушшипе.
Те юрлать, те калаҫать
Хӑйӗн кӗмӗл сассипе.
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,
Ейӳ тулли шыв ансан
Каҫӑ юхса каймӗ-ши?
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ВӐЙӐРА
Николай ЭРИВАНОВ кӗвви

И, ҫил вӗрет, ҫил вӗрет, ҫил вӗрет,
Хурӑн тӑрри хумханать, хумханать.
Ҫил ачийӗ пирӗн ҫамрӑк ӗмӗре
Тӗнче тӑрӑх сапалать, сапалать.
Урам вӑрӑм - мӗн усси, мӗн усси
Симӗс курӑк шӑтмасан, шӑтмасан.
Савни тени мӗн усси, мӗн усси,
Ялан пӗрле пулмасан, пулмасан.
Хӗрӗх чалӑш хёрлӗ ту, хӗрлӗ ту
Мӗн-ма ытла чӑнкӑ-ши, чӑнкӑ-ши,
Чун ҫунтармӑш юрату, юрату
Мӗн-ма йывӑр килчӗ-ши, килчӗ-ши?
Ҫут кӳлӗри шуракӑш, шуракӑш
Мёншӗн пӗччен ишет-ши, ишет-ши,
Хамӑр касри хӗр-тантӑш, хӗр-тантӑш
Мӗншӗн пӗччен ҫӳрет-ши, ҫӳрет-ши?
Ват юманне каснӑҫем, каснӑҫем
Тураттине иртӗр-ха, иртӗр-ха,
Сар чечек пек cap хӗрсем, cap хӗрсем,
Вӑй картине кӗртӗр-ха, кӗртӗр-ха.
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м ӑ ш ӑ р ҫ Ал т ӑ р

Николай ЭРИВАНОВ кӗвви

Cap хӗвел ансан,
Каҫ чаршав карсан,
Шур ҫеҫкеллӗ пахча витӗр
Шӑпчӑк сас парсан Тусӑм, пире
Ҫӳллӗ тӳпере
Мӑшӑр ҫӑлтӑр саламлать,
Кӗмӗлӗпе ыталать,
Ылтӑнӗпе илӗртет те
Ёмӗр пӗрле пулӑр, тет.
Юрӑ юрласан,
Ташӑ ташласан
Ҫутӑ уйӑх пек ҫиҫеҫҫӗ
Туйӑмсем тасан.
Шухӑш ҫунатне,
Ӗмӗт хӑватне
Чӗрӗ кӑшӑл пек ҫыхар-и
Юрату ятне?
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АЙ, ВЫЛЯР-И, ВЫЛЯР-И
Николай ЭРИВАНОВ кёвви

Ай, выляр-и, выляр-и,
Ҫил ачи пек выляр-и,
Ҫил ачи пек выляр-и, Мӑшӑр ҫунат хушар-и.
Хушса юрламалли:

Тух, тусӑм, ташлама та,
Тух, тусӑм, ташлама,
Вӑй выляма,
Вӑй выляма-юрлама.
Ай, юрлар-и, юрлар-и,
Шӑкӑлчи пек юрлар-и,
Шӑкӑлчи пек юрлар-и, Шӑкӑл-шӑкӑл пурнар-и.
Ай, ташлар-и, ташлар-и,
Шуракӑш пек ташлар-и,
Шуракӑш пек ташлар-и, Шурӑмпуҫ пек курнар-и.
Ай, калар-и, калар-и,
Ҫӗнӗ такмак калар-и,
Ҫӗнӗ такмак калар-и, Ҫӗнӗ вӑй-хал тупар-и.

75

САН ЯТУПА
Николай ЭРИВАНОВ кёвви

Сарӑ кайӑк, сарӑ кайӑк,
Ма пӗрмай юрласшӑн тӑрӑшан,
Кам патне ял тӑрӑх кайӗ
Сан сассу, хӗвел анса ларсан?
Юрӑпа-ҫке, юрӑпа,
Тусӑм, эс тӑван тупа,
Хавхаланнӑ кӑмӑлпа
Эп юрлап сан ятупа.
Ылтӑн сывлӑм, кӗмӗл сывлӑм,
Ма ялан ӳкетӗн ҫӗр ҫине,
Кам умне хумашкӑн сулӑ
Пикенетӗн эсӗ ир енне?
Кӗмӗлпе те ылтӑнпа,
Тусӑм, эс тӑван тупа.
Хавхаланнӑ кӑмӑлпа
Эп пурнап сан ятупа.
Асаматӑм, асаматӑм,
Йӗпенмесӗр ҫумӑрпа
Кам пӳне эс ыталатӑн
Ҫичӗ тӗслӗ капӑр хӑюпа?
Хӗвелпе те ҫӑлтӑрпа,
Тусӑм, эп тӑвап тупа,
Хавхаланнӑ кӑмӑлпа
Эп килеп сан ятупа.
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П И РЕН ЮРАТУ
Николай ЭРИВАНОВ кёвви

Ай-хай, теҫҫӗ, чаплӑ, теҫҫӗ,
Улмуҫҫи, сан туратту.
Ҫеҫкерен те хитререх-мӗн
Чӗрери чӑн юрату.
Ай-хай, теҫҫӗ, вӗри, теҫҫӗ
Ҫиҫӗм, санӑн хӑвату.
Ҫиҫӗмрен те вӗрирех-мӗн,
Тусӑм, пирӗн юрату.
Ай-хай, теҫҫӗ, вӑйлӑ, теҫҫӗ,
Кӑйкӑр, санӑн ҫунатту,
Ҫунатран та вӑйлӑрах-мӗн
Пархатарлӑ юрату.
Ай-хай, теҫҫӗ, ӑшӑ, теҫҫӗ,
Cap хӗвелӗм, сан ҫуту,
Хӗвелрен те ӑшӑрах-мӗн
Турӑ панӑ юрату.
Юрату! Сана илеймӗн
Кӗмӗлле е ылтӑнла,
Сан ятна кашнин мӗн ӗмӗр
Чӗрере упрамалла.
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ТИЛ ЮРТАТЬ
Анатолий НИКИТИН кёвви

Тил юртать, тил юртать,
Ҫырма тарах тил юртать.
Ҫырма тарах тил юртать те,
Шур юр ҫинче йӗр юлать.
Чун туртать, чун туртать,
Сирен пата чун туртать.
Сирён пата чун туртать те,
Кёрсе тухсан мён пулать?
Тӑвансем, тӑвансем,
Ытарайми ыр ҫынсем,
Кӑмӑлӑрсем кёмёл пек те
Сӑмахӑрсем ылтӑн пек.
Тӑвансем, тӑвансем,
Асран кайми ыр ҫынсем,
Тӗл пулнӑ чух савнар-и те
Ёмӗр пӗрле пурнар-и?
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КУРМА КИЛСЕН
Анатолий НИКИТИН кёвви

Пахчасем шап-шурӑ ҫурӑлатчӗҫ,
Пӗтӗм ял ларатчё чечекре.
Ҫавӑн чух эс, ҫӑлтӑр ҫакнӑ каччӑ,
Ҫулӑм чӗртрӗн чӗрере.
Ҫурхи ҫил вӗретчӗ уҫҫӑн-уҫҫӑн,
Юрӑсем юхатчӗҫ айлӑма,
Ешӗл ҫулҫӑ пек салтак ҫи-пуҫӗ
Хускататчӗ чунӑма.
Акӑш пек ачашшӑн эс каларӑн:
- Савнӑ тусӑм, санӑн пулӑп эп.
Ик эрне иртсен вӗҫсе те кайрӑн
Эс хур кайӑк ҫулӗпе.
Халь ялан кӗтетӗп эп, салтакӑм,
Ҫӗмӗртсем тепре ҫурӑласса.
Эс сыхлан таса тӳпе кӑваккӑн
Ӗмӗр тӑтӑр ҫуталса.
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АЯКРИ ТАНТӐША
Анатолий НИКИТИН кӗвв1

Аякка йыхӑрать пурнӑҫ ҫулӗ,
Аякка вӗҫтерет ик ҫунат.
Умӑнта сарӑ кун ӑшшӑн кулӗ,
Пурпӗр кил туйӑмне ан ҫухат.
Ҫӗнтерсе ҫичӗ ту урлӑ каҫӑн,
Ҫитӗн ҫич юханшыв леш енне.
Пурпӗрех ан мансам эс, тархасшӑн,
Хамӑр ялӑн лаштра йӑмрине.
Уялла тинкерет куҫ илмесӗр
Ҫӗн хапхаллӑ хитре униче.
Лӑпланаймӗ аннӳ эс килмесӗр
Кӑн-кӑвак чӳрече умӗнче.
Ёҫӳпе пулӑн ятлӑ та сумлӑ,
Аслӑ халӑх кӳрен чыспалан.
Пӗчӗк шыв хӗрринчи ешӗл тумлӑ
Тӑван ял урамне эс ан ман.
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ЮРАТУҪӐМ, ЮРАТУ
Анатолий НИКИТИН кӗвви

Чупса антӑм ирхине улӑх варрине,
Тирес терӗм ҫип ҫине сывлӑм шӑрҫине.
Тиреймерӗм ҫип ҫине сывлӑм шӑрҫине,
Ҫакаймарӑм каҫхине шур кӗпе ҫине.
Ах, савниҫӗм, савниҫӗм,
Тух-ха урама,
Ах, савниҫӗм, савниҫӗм,
Лар-ха ман ҫума.
Чупса тухрӑм урама юрӑ юрлама,
Чӗрери шухӑшӑма вӑрттӑн калама.
Хӑяймарӑм пуҫлама ҫепӗҫ юррӑма,
Калаймарӑм тусӑма хам сӑмахӑма.
Йӑлтӑркка ахах шӑрҫи, сывлӑмах шӑрҫи
Шурӑмпуҫ хӑпарнӑ чух мӗншӗн сивӗ-ши,
Юратуҫӑм, юрату, иҫӗм йывӑҫҫи,
Эс ҫеҫке кӑларнӑ чух мӗншӗн йывӑр-ши?
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АСА ИЛНИ
Анатолий НИКИТИН кёвви

Шӑнкрав курӑкӗ суйлаттӑн
Манпала эс ҫуркунне.
Шӑпчӑк кайӑк пек юрлаттӑн
Янратса уничене.
Сар хӗвел пекех лӑпкатчӗ
Ҫепӗҫ сасӑ чӗрене.
Ҫамрӑк пуҫӑм ҫаврӑнатчӗ
Эс пӑхсассӑн ман ҫине.
Майӗпен уй-хир пушанчӗ,
Халь чечек сӗнмест ҫаран.
Чунӑмра ешернӗ шанчӑк
Сӳнчӗ эс ҫухалнӑран.
Ҫур килеҫҫӗ, кӗр каяҫҫӗ
Кайӑксем кунтан ялан.
Вӗҫен кайӑк евӗр каччӑ
Пултӑн мар-и эсӗ ман?
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ПИРӖН АННЕ
Анатолий НИКИТИН кӗвви

Анне, эсӗ ир тӑран,
Ир тӑран та ӗҫ тытан,
Анне, эсё ир таран,
Ир таран та ӗҫ тытан.
Пахчара йӑран ҫумлан,
Апатне лартса яран,
Васкаса ӗне сӑван,
Кӗтӳне те хӑвалан.
Ытарми хитре анне,
Ывӑнми ёҫчен анне,
Ытарми хитре анне,
Ывӑнми ӗҫчен анне,
Ҫӗнӗ кунӑн ыйхине
Эс сиретён пулмалла,
Шуҫӑмне те хёвелне
Эс чёнетён пулмалла.
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МАЛТАНХИ ЮРАТӐВӐМ
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Малтанхи юратӑвӑм,
Чӗрери ыратӑвӑм,
Ҫутӑлсаттӑн шуҫӑм пек пурнӑҫ умӗнче.
Чечексен ачашлӑхӗ,
Яш кун-ҫул малашлӑхӗ
Илӗртсе тӑратчӗҫ-ҫке тусӑм ҫумӗнче.
Малтанхи юратӑвӑм,
Чӗрери ыратӑвӑм,
Ма пурӑнаймарӑн-ши ҫамрӑк чунӑмра?
Ҫуркунне хаваслӑхӗ,
Кӑвак куҫ кӑваклӑхӗ
Мӗншӗн ҫунса кайрӗ-ши тӗттӗм ҫулӑмра?
Малтанхи юратӑвӑм,
Чӗрери ыратӑвӑм,
Ҫаврӑнса килеймӗҫ тек ытарми кунсем.
Малтанхи юратӑвӑм,
Ытарми ҫухатӑвӑм,
Аякри ҫут ҫӑлтӑр пек ялкӑшан хӗлхем.
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ЧӐВАШ ҪӖРНЕ КИЛСЕ КУРСАМӐР
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Чӑваш ҫӗрне килсе курсамӑр,
Туссем, чечеклӗ ҫуркунне:
Чӑн-чӑн телей ӗшни пек капӑр
Тухса вӑл ларӗ куҫ умне.
Чӑваш ҫӗрне килсе курсамӑр
Ҫулла, хӗвеллӗ кунсенче:
Юлташ пек кӑмӑллӑ та сапӑр
Ыталӗ ытарми тӗнче.
Чӑваш ҫӗрне килсе курсамӑр,
Туссемӗр, тулӑх кӗркунне:
Мӗскер акса ӳстернӗ хамӑр Йӑлтах сӗнет уй-хир анне.
Чӑваш ҫӗрне килсе курсамӑр
Шап-шурӑ хӗл уявӗнче,
Пуҫне таять капмар хуламӑр
Хӑна-вӗрлемӗр умӗнче.
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ИКЕ ПИЛЕШ
Юрий КУДАКОВ кёвви

Аслӑ ялӑн ҫумӗнче
Юханшыв юхса выртать,
Шывӑн ик ҫыранӗнче
Ик хитре пилеш ларать.
Ах, шывра
Хумпа хум ҫӳреҫҫӗ ҫума-ҫум,
Пӗрлешме пултараймаҫҫӗ,
Ҫырана ҫитсессӗнех
Саланса каяҫҫӗ...
Ҫуркунне хӗвел пӑхсан
Ҫурӑлаҫҫӗ пилешсем,
Илӗртӳллӗн аванса
Пуҫ таяҫҫӗ ҫил вӗрсен.
Юратсассӑн пӗр-пӗрне
Ӑшшӑн кул та алӑ пар, Икӗ тантӑш ӗмӗрне
Ёмӗрлеҫҫӗ уйрӑмшар.
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САЛТАК ТӲМ И ЧЕЧЕКӖ
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Ёшнесенче янрать саркайӑк туйӗ,
Асаплӑ шухӑш ҫуратать чунра.
Салтак тӳми чечекӗн сарӑ уйӗ
Cap тинӗс евӗр хумханать умра.
Салтак тӳми чечекӗ,
Салтак тӳми чечекӗ...
Ӑҫта халь эсӗ, асӑмри салтак?
Салтак туми чечекӗ Чечен вӑрҫин инкекӗ,
Пурнӑҫӑма аркатрӗ-ҫке йӑлтах.
Пире салтак тӳми паллаштарсаччӗ,
Салтак сукмакӗ пек инҫет сунса.
Чечек ҫаранӗн сарлака ҫуначӗ
Пире кӗтсе илетчӗ савӑнса.
Салтак тӳми чечекӗпе ӑсатрӑм
Сана, савниҫӗм, эпӗ аякка.
Ӑсатрӑм та - яланлӑхах ҫухатрӑм
Сана, савниҫӗм, хамӑн салтака.
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АКӐШСЕМ
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Урама тухатӑп, тӳпене пӑхатӑп Чунӑма тивеҫҫӗ тунсӑх сасӑсем.
Ӑҫталла каятӑр, ӑҫталла васкатӑр,
Шурӑ тутӑр евӗр шурӑ акӑшсем.
Ҫаралать ҫӑкалӑх, ҫухалать ман яшлӑх,
Ҫулҫӑ пек вӗҫеҫҫӗ ырӑ кунӑмсем.
Мӗншӗн ир каятӑр, мӗншӗн пит васкатӑр,
Ҫутӑ ӗмӗт евӗр шурӑ акӑшсем?
Чӗрери ҫеҫкеҫӗм тӑкӑнмасть тесеттӗм,
Шӑпланмаҫҫӗ теттӗм яшлӑх каҫӗсем.
Ах, мӗн-ма каятӑр, ах, мӗн-ма васкатӑр,
Шурӑмпуҫ ачи пек шурӑ акӑшсем?
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ҪЫРУ ҪЫРСАМӐР
САЛТАКСЕМ ПАТНЕ
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Ёнер пӗрле ҫӳренӗ йӗкӗтсем
Паян тухаҫҫӗ чикӗ хуралне.
Саламлӑр вӗсене, чипер хӗрсем,
Ҫыру ҫырсамӑр салтаксем патне.
Ҫӳл тӳпере хываҫҫӗ ҫӗн йӗрсем,
Анаҫҫӗ тарӑн тинӗссен тӗпне...
Ан манӑр вӗсене чипер хӗрсем,
Ҫыру ҫырсамӑр салтаксем патне.
Ыр ӗҫпеле пыраҫҫӗ ӳстерсе
Ҫарти яшсем ҫӗршывӑн хӑватне,
Юратӑр вӗсене, чипер хӗрсем,
Ҫыру ҫырсамӑр салтаксем патне.
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ЮРЛА, САЛТАК
Юрий КУДАКОВ кёвви

Юрла, салтак, килӳ ҫинчен юрла,
Тӑван кил-йыш кётет сана план.
Тӑван ял-йыш ямасть сана асран, Юрла, салтак, юрла.
Юрла, салтак, савни ҫинчен юрла,
Чун-чӗрипе вӗҫет вӑл сан патна,
Хёвел пек ӑшшӑн асӑнать ятна, Юрла, салтак, юрла.
Юрла, салтак, туссем ҫинчен юрла,
Сан вӑй-халу - вёсен вӑй-халӗнче,
Вёсен хӑвачӗ - сан ӗҫӳсенче, Юрла, салтак, юрла.
Юрла, салтак, ҫӗршыв ҫинчен юрла,
Ытамӗнче усрать вӑл ывӑлне,
Курсах тӑрать ун шухӑш-кӑмӑлне, Юрла, салтак, юрла.
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ТАВРӐНАТЬ ҪАРТАН САЛТАК
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Йӑл кулать илемлӗ ир,
Пуҫ таять тӑван уй-хир.
Тивӗҫне татса йӑлтах
Таврӑнать ҫартан салтак.
Юрласа юхать Ҫавал,
Чӗрере вылять вӑй-хал.
Сарӑлать хыпар ялта:
Таврӑнать ҫартан салтак.
Саламлаҫҫӗ ватӑсем,
Савӑнаҫҫӗ cap хӗрсем,
Ҫамрӑк ӑвӑс пек яштак
Таврӑнать ҫартан салтак.
Ҫупӑрлать ачашшӑн ҫил,
Ак умра - ҫуралнӑ кил.
Ашшӗ-амӑшӗ - тултах...
Таврӑнать ҫартан салтак.
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САЛАМ, ҪУРАЛНӐ ҪӖР
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Ял-ял витӗр тухрӑм, ял-ял куртӑм,
Пултӑм эпӗ тӗрлӗ хулара.
Хамӑрах ҫуралнӑ килӗм-ҫуртӑм
Пур пӗрех ҫӳрерӗ асӑмра.
Уйсем урлӑ утрӑм ҫухрӑм-ҫухрӑм
Уй кӗвви янрарӗ хӑлхара.
Хамӑрах хирте юрланӑ юрӑ
Пур пӗрех ҫӳрерӗ асӑмрах.
Ҫула каяканӑн ҫулӗ вӑрӑм,
Салтак ҫулӗ тата вӑрӑмрах.
Хамӑра ӑсатнӑ пиллӗ вырӑн
Пур пӗрех ҫӳрерӗ асӑмрах.
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ХУПАХҪӐСЕН Ю РРИ
Юрий КУДАКОВ сӑвви

Чӗрере вылять кӑвар:
Кашниех хастар.
Мӗн тӑвар, мӗн тӑвар?
Алтӑрсем тытар!
Пичкисем ай-хай капмар,
Пурпӗр хӑрар мар:
Мӗн тӑвар, мӗн тӑвар?
Ҫавӑрса хурар!
Тус пурри вӑл - пархатар!
Тусӑм, алӑ пар!
Мӗн тӑвар, мӗн тӑвар?
Туслӑ пурӑнар!
Кил, тӑванӑм, юнашар,
Ҫуммӑн вырнаҫар.
Мӗн тӑвар, мӗн тӑвар?
Юрӑ шӑратар!
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ҪУРХИ ЮРӐ
Юрий КУДАКОВ кӗвв

Куҫне уҫайрӗ лантӑш чечекӗ,
Шурӑ хӗм сапрӗ ҫут тӗнчене.
Сарӑ пикеҫӗм, шурӑ ҫеҫкеҫӗм,
Мӗншӗн пӑхмастӑн эс ман ҫине?
Эс ман ҫине, ай, пӑхас пулсассӑн,
Юрлӑп эп шӑпчӑк, ай, сассипе.
Хирӗн-вӑрманӑн кайӗ ман сассӑм,
Ҫиҫӗп эп пурнӑҫ хавасӗпе.
Ҫӗмӗрт вӑранчӗ, сад капӑрланчӗ,
Ырлӑх пиллерӗ пур таврана.
Ӗмӗт хӑвачӗ, шухӑш ҫуначӗ
Ҫӗнӗ вӑй пачӗ ҫамрӑк чуна.
Тен, эс, савниҫӗм, шурӑ ҫеҫкеҫӗм,
Ху та сисен пуль кӑмӑлӑма:
Ҫунччӑр тесессӗн ҫӑлтӑр та ҫиҫӗм
Ҫак сӑмаха ман каламаллах.
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АН MAH, ТӐВАН
Юрий КУДАКОВ кӗвви

Инҫеех те тӑван, ҫывӑх тӑван,
Ҫитсе курми ҫӗрте пире ан ман.
Симӗс чӑрӑш ҫине, ай, пӑхса ил,
Аякри тӑванна, ай, аса ил.
Ураҫҫисем ука, кумми пурҫӑн,
Виҫмесӗрех кӗпе, ай, ан касӑр.
Эсир ҫӗнӗ ҫӗре, ай, кайнӑшӑн
Пире манчӗҫ тесе, ай, ан калӑр.
Йӑранах та йӑран ешӗл сухан,
Чӗрсе ҫиеймесен, ай, чун чӑтмасть.
Пӗр варта-ҫке выртса ӳснӗ пулсан,
Хыпар илеймесен кӑмӑл тулмасть.
Хурама та пӗкӗ эп автартӑм
Хура лаша валли, ай, пӗветсе.
Уй хапхинчен тухса юр юрларӑм,
Ҫичӗ ютри тӑван илттӗр тесе.
Вӗҫен кайӑк вӗҫсе ҫитеес ҫук,
Эп юрлакан юрра илтеес ҫук.
Асӑнта тытмалли, ай, пит нумай,
Аякри тӑванна ан манса кай.
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АННЕМӖРСЕМ
Юрий КУДАКОВ кёвви

Хӑй кӗввине калать хӗл каҫӗ
Ҫил ачисем вылянӑҫем.
Пӳртре сӑпка юрри юрлаҫҫӗ
Асран кайми аннемӗрсем.
Cap тенкине тӑкать шкул сачӗ,
Пӗлӳ тӗнчи сапать хӗлхем...
Кӑшт хурланса пӑхса юлаҫҫӗ
Асран кайми аннемӗрсем.
Ҫут ҫӑлтӑр витӗр курӑнаҫҫӗ
Эпир ҫӳрес ҫулсем-йӗрсем.
Пире чун варринче усраҫҫӗ
Асран кайми аннемӗрсем.
Шуракӑшсем ҫунат сулаҫҫӗ
Инҫе ҫӗре ӑсаннӑҫем...
Шуракӑш евӗр туйӑнаҫҫӗ
Асран кайми аннемӗрсем.
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ПУҪӐМ КАЙРӖ ҪАВРӐНСА
Юрий КУДАКОВ кӗвви

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,
Пёр ҫырлине татрӑм та
Пуҫӑм кайрӗ ҫаврӑнса.
Ҫавал ҫырми ҫич ҫӑлкуҫ,
Ҫавал ҫырми ҫич ҫӑлкуҫ,
Уничисем ҫеремлӗ,
Хӗр-пикисем хӗлхсмлӗ,
Пӗр пикине пӑхрӑм та
Пуҫӑм кайрӗ ҫаврӑнса.
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АТТЕ-АННЕН ҪУРАЛНӐ КУНӖ
Александр ОСИПОВ кӗвви

Атте-аннен ҫуралнӑ кунӗ
Савса чӗнет тӑван яла.
Ачи-пӑчин хаваслӑ чунӗ
Киле вӗҫет саркайӑкла.
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.
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КЕРЕКЕ ҪАВРИ
Александр ОСИПОВ кӗвви

Кашта ҫинчи чӑхсем пек ретӗн
Ларса упрар-и пӗрлӗхе,
Пире ятуллӑн та пехетлён
Пуҫтарчӗ сумлӑ кӗреке.
Эппин, черккемӗре ҫӗклер-и
Чунри хӗлхем хӑвачӗпе,
Ун шерпетне тӗппи ӗҫер-и
Ҫак кӗрекемӗр ячӗпе.
Курсамӑр: хур чӗппи - пӗр пуслӑх Пӗр йӗрпеле утать умра.
Пире ҫапла усрарӗ туслӑх
Хӗвеллӗ, ҫутӑ тытӑмра.
Эппин, ҫак туслӑхшӑн тытар-и,
Туссемӗр, тепӗр черккине,
Пирти тӑванлӑх пархатарӗ
Ҫӗнеттӗр хӑй кӗвелӗкне.
Атте-анне, лаштра йӑмралӑх,
Асран кайми чӑваш тӗнчи,
Туссемӗр, пиллӗхлӗ малашлӑх
Пулинччӗ ҫӗнӗ кун ӗнчи.
Атте-аннешӗн, хамӑр еншӗн
Тӑрар, туссем, ура ҫине,
Ҫурхи пахча мӗнле ем-ешӗл,
Ҫапла курар кӗр ҫимӗҫне.
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IIИ КАМА ТА АН КАЛА
Михаил МИХАЙЛОВ кёвви

Йӑрӑс хурӑн, ешӗл хурӑн,
Симӗс тутӑр, шур кӗпе.
Укаланнӑ улӑх урлӑ
Эпӗ утрӑм савнипе.
Эпӗ утрам савнипе
Юрату сукмакӗпе,
Хурӑн, сисрӗн пулмалла, Никама та ан кала.
Тӑрӑ Шетмӗ, хумлӑ Шетмӗ,
Кӗмӗл карлӑклӑ кӗпер.
Чун-чӗрешӗн каҫ кӗске-мӗн Ир ирлерӗмӗр эпир.
Эпӗ каҫрӑм савнипе
Юрату кӗперӗпе.
Шетмӗ, илтрӗн пулмалла Никама та ан кала.
Ҫӗнӗ уйӑх ҫӳл тӳпешӗн Ылтӑн тӗслӗ куҫ харши.
Ҫак телейлӗ каҫ мӗскершӗн
Вӑрӑмрах пулмарӗ-ши?
Эп калаҫрӑм савнипе
Юрату сӑмахӗпе,
Уйӑх, куртӑн пулмалла, Никама та ан кала.
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КИЛ-ЙЫШ ЮРРИ
Николай АНДРЕЕВ кёвви

Сирӗн ҫул Анаткасран тухатчё,
Пирӗн ҫул тухатчё Тукасран.
Пёр чӗкеҫӗн ик патвар ҫуначӗ
Пулчӗҫ-тӑчӗҫ ҫав ҫулсем кайран.
Юрату - пӗрлештерӳ хӑвачӗ,
Юрату телей кӳрет пире,
Юрату - ҫӗн шуҫӑмсен хӑмачӗ,
Юратар-и ӗмӗр-ӗмӗрех!
Хӑтлӑ пулчӗ ҫавӑрнӑ йӑвамӑр,
Ӑшӑ пулчӗ ытарми тёпел.
Ма тесессӗн - ӑнланатпӑр хамӑр:
Килтенех тухать килти хӗвел.
Кӑйкӑр пек вӗҫеҫҫӗ ывӑлсемӗр,
Акӑш пек вӗҫеҫҫӗ хӗрӗсем.
Сывлӑм витӗр килнӗ шӑпчӑк евӗр
Савӑнар-и, ырӑ тӑвансем!
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ЧУНӐМА АН ХУС КАТ
Юрий ЖУКОВ кёвви

Мӗншӗн, мӗншӗн каллех эс тухатӑн
Купӑспа униче хёррине?
Мӗншӗн, мӗншӗн чуна хускататӑн,
Юррупа пӑлхатан чёрене?
Ҫӗршыва инҫетре эс сыхларӑн,
Икӗ ҫул куҫ пек кӗтрӗм сана,
Анчах эсӗ мӗн-ма тытаймарӑн
Манмӑп тенӗ хитре сӑмахна?
Халӗ ҫӗнӗ касра пурӑнатӑп,
Пӗчӗк хӗрӗм сикет сӑпкара.
Чӳречем урама пӑхмасан та
Сан юрру янӑрать хӑлхарах.
Ҫӑкӑртан касса уйӑрнӑ чӗлӗ
Каялла пур пӗрех ҫыпӑҫмасть.
Чунӑма ан хускат, кӗмӗл чӗлӗх,
Иртнине ан вӑрат кашни каҫ.
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ЙЛЛ КУЛСАМ, САВНИҪӖМ
Юрий ЖУКОВ кёвви

Йӑл кулсам, савниҫӗм, йӑл кулсам,
Сивӗ хӗл тарать эс йӑл кулсан.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫуркунне ҫитет,
Таврана шап-шур ҫеҫке витет.
Йӑл кулсам, савниҫӗм, йӑл кулсам,
Шӑпчӑк вӑранать эс йӑл кулсан.
Кӗмӗл хӗлӗх кӗввине калать,
Ҫут хӗвеллӗ ӗмӗт ҫуралать.
Йӑл кулсам, савниҫӗм, йӑл кулсам,
Чунӑм савӑнать эс йӑл кулсан.
Асӑмран тухмасть хитре яту,
Ешерет асамлӑ юрату.
Йӑл кулсам, савниҫӗм, йӑл кулсам,
Сивӗ хӗл тарать эс йӑл кулсан,
Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫуркунне ҫитет,
Таврана шап-шур ҫеҫке витет.
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АЙ-ХАЙ, ТУСӐМ, ЯНРАТАР
Юрий ЖУКОВ кёвви

Сенкер тӳпе айӗнче
Ылтӑн тӗслӗ хӗвел пур,
Сарӑ хӗвел сӑнӗнче
Манӑн савни сӑнӗ пур.
Ай-хай, тусӑм, янратар,
Ҫӗнӗ юрӑ шӑратар,
Савни хӗвел пулсассӑн,
Мӗншӗн хӗвел пулас мар?
Шурӑ ҫӗмӗрт тӑрринче
Кӗмӗл тӗслӗ уйӑх пур,
Кӗмӗл уйӑх сӑнӗнче
Манӑн савни сӑнӗ пур.
Ай-хай, тусӑм, янратар,
Ҫӗнӗ юрӑ шӑратар,
Савни уйӑх пулсассӑн
Мӗншӗн уйӑх пулас мар?
Шурӑмпуҫ ытамӗнче
Йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫӑлтӑр пур,
Ҫавӑ ҫӑлтӑр сӑнӗнче
Манӑн савни сӑнӗ пур.
Ай-хай, тусӑм, янратар,
Ҫӗнӗ юрӑ шӑратар,
Савни ҫӑлтӑр пулсассӑн
Мӗншӗн ҫӑлтӑр пулас мар?
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ШӐНКӐР-ШӐНКӐР ҪАЛКУҪ
Юрий Ж УКОВ кӗвви

Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫӑлкуҫ,
Кӑмӑла эс ан хуҫ,
Ҫурхи каҫ кӗввине каласа,
Сан патна ҫитсенех,
Сассуна илтсенех
Иртнӗ кунӑм килет-ҫке аса.
Ҫӗмӗртсем ҫурӑлсан,
Кӗмӗл уйӑх тухсан,
Шӑпчӑксем шӑрататчӗҫ юрра.
Иккӗн шӑп ларнӑ чух,
Куҫран куҫ пӑхнӑ чух
Шӑнкӑр шыв калаҫатчӗ умра.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫӑлкуҫ,
Йӑлтӑркка шурӑмпуҫ
Ҫупӑрлатчӗҫ телей ӗшнине.
Сисеймерӗ чӗрем,
Пӗлеймерӗ чӗрем
Уйрӑлу ҫывӑхра пулнине.
Вӗрене ҫулҫине
Халь тӑкать шыв ҫине,
Эп кунта пӗчченех анасса.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫӑлкуҫ,
Кӑмӑла эс ан хуҫ,
Ҫурхи каҫ кӗввине каласа.
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МӖН МАНТАРЧӖ-ШИ?
Андрей ГАЛКИН кӗвви

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?
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ВИҪӖ ҪУРТА
Андрей ГАЛКИН кӗвви

Анӑҫ сӗмӗ ҫапсассӑн тулта
Пӳлӗмре эп ҫутатӑп
Виҫ сӑмах ячӗпе виҫ ҫурта:
Эп сана юрататӑп.
Чӗрери иксӗлми хӑвата,
Иксӗлми туйӑма
Пӗлтерсемччӗ, умри виҫ ҫурта:
Эп сана юрататӑп.
Эс ӗҫре-и е вӑрӑм ҫулта,
Ӑнлансамччӗ, ҫунатӑм,
Саншӑн ҫеҫ хӗмленет виҫ ҫурта:
Эп сана юрататӑп.
Чунӑма вӑй парать те туртать,
Илӗртет асаматӑн,
Яланах ялкӑшать виҫ ҫурта:
Эп сана юрататӑп.
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КАЛАСАМ, ЙӐМРА
Андрей ГАЛКИН кӗвви

Лаштраях йӑмра авӑнать,
Сараях ыраш пуҫ таять.
Каласам, йӑмра, каласам, ыраш,
Ма чӗрем пӑлханать?
Тӗл пулсаттӑмӑр ҫакӑнта
Шӑпчӑксем юрлан яхӑнта.
Ал парсаттӑмӑр, юратсаттӑмӑр,
Ҫакӑнта, ҫакӑнта...
Эпӗ санӑнччӗ ун чухне,
Эсӗ манӑнччӗ ун чухне.
Халь ӑҫта-ши эс, халь ӑҫта-ши эс,
Ытарми ҫуркунне?
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ШЕТМӖ ШЫВӖ
Вилорик РОМАНОВ кӗвви

Ун чухне эс каҫӑ хыврӑн
Шетмӗ урлӑ ҫуркунне.
Каҫӑ хыврӑн - сыпӑнтартӑн
Юрату утма ҫулне.
Шетмӗ шывӗ,
Шетмӗ шывӗ,
Шыв юхать,
Ҫыран юлать...
Каҫсерен каҫма аванччӗ
Каҫӑпа ялтан яла,
Ёшнере ирччен юрлатчӗҫ
Шӑпчӑксем ӑмӑртмалла.
Халь пӗччен аса илетӗп
Ытарми вӑхӑтсене,
Шыв хӗрне анса кӗтетӗп
Эс ҫартан килессине.
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ШУРАППАСЕМ
Зоя ПЕТРОВА кёвви

Шураппасем, сире курса
Ҫурхи ҫанталӑк вӑранать,
Юмах тӗнчи пек ҫуталса
Чунра хаваслӑх шӑранать.
Шураппасем, шураппасем,
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 тёрек.
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ЫЛТӐН КАҪ
Зоя ПЕТРОВА кӗвви

Ҫӗр ҫине тӑкӑнать ылтӑн ҫутӑ,
Ылтӑн шывӗ юхать валакран.
Ылтӑн пек туйӑнать калаҫу та
Сӑмаххи ылтӑн пек пулнӑран.
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.
Ёмӗтри телее эпӗ тупрӑм,
Ӑраскалӑм - тулли уйӑх пек.
Тухӑҫран шурӑмпуҫ хӑпарасшӑн
Шуратма тулли уйӑх сӑнне.
Шурӑмпуҫ, тӑхтасамччӗ тархасшӑн,
Ан сирсем ылтӑн каҫ илемне.
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САРӐ КАЙӐК
Зоя ПЕТРОВА кӗвви

Савни, мана аса ил,
Сарӑ кайӑк тытса кил,
Ӑна ларса юрлама
Тураттине хуҫса кил.
Ай-хай, сарӑ кайӑк,
Сарӑ кайӑк, чун савни,
Каланине манмӑн-и те
Сӑмаххуна тытӑн-и?
Кайӑк
Кайӑк
Савни
Савни

патне пынӑ чух
чӗлхипе калаҫ,
патне килнӗ чух
чӗлхипе калаҫ.

Сарӑ кайӑк сассипе
Савни чунӗ вӑранать,
Савни чунӗ вӑранать,
Хӗрӗх хӗлӗх янӑрать.
Хӗрӗх хёлӗх кӗввинчен,
Савни, эсӗ юрӑ ту.
Ик чӗрен пӗр юрринче
Ҫеҫке ҫуртӑр юрату.
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Ш УРӐ ЛАНТӐШ
Илья СТЕПАНОВ кӗвви

Ҫуркунне ҫурӑлан шурӑ лантӑш,
Ах, ларинччӗ кӑштах пахчара.
Сӗрме купӑс калан ырӑ тантӑш,
Ах, калинччӗ эп кӗтнӗ юрра.
Тӑхтамарӗ чечек, тӑхтамарӗ,
Ӳкрӗ унӑн ҫеҫки ҫӗр ҫине.
Каламарӗ савни, каламарӗ
Ман ятпа юрату кӗввине.
Cap хӗвел ӑшшӑн-ӑшшӑн пӑхсан та
Лантӑш тек ҫеҫкене ларас ҫук.
Хам ялан ун ҫинчен шутласан та
Тантӑш-тусӑм мана савас ҫук.
Кӳлӗре ишекен кӑвакалӑн
Ах, мӗн-ма чӗпписем пӗр мар-ши?
Ҫӗр ҫинче юрату ӑраскалӗ
Ах, мӗн-ма кашниннех пӗр мар-ши?

113
8. Заказ № К-356Ч

ЧӐВАШ ЕН ЮРРИ
Авраам БУРУНДУКОВ кӗвви

Каш-каш вӑрман пек кашласа,
Хирти тыр-пул пек пуҫ тайса,
Мӗн Атӑл евёр хумханса
Сана мухтатпӑр, Чӑваш ен.
Хушса юрламалли:

Хастар йышра мёнле аван:
Чун-чӗрере - ҫӗн шухӑшсем.
Пур тус-тӑван
Пёр пулнӑран
Ӑнаҫҫӗ пирӗн пурнӑҫсем.
Атте-анне пехилӗпе,
Аки-сухи тивлечӗпе,
Ҫӗн ӑрусен вӑй-халӗпе
Сана ҫӗклетпӗр, Чӑваш ен.
Ҫӗр пин сӑмах хӗлхемӗпе,
Ҫӗр пин юррун илемӗпе,
Ҫӗр пин тӗррӳн эрешӗпе
Пур пул эс ӗмӗр, Чӑваш ен.
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КАЙРИКАС КАЧЧИ
Авраам БУРУНДУКОВ кёвви

Каласа парсамччё,
Путёр путене,
Кӑйкӑр евӗр каччӑ
Ма усать пуҫне?
Путене пуплерё:
-Тусӑм, ан кулян,
Анаткасӑн хёрё
Пурпёр пулё сан.
Шухӑшна уҫсамччӗ,
Шукӑль шӑкӑлчи,
Ма ӳкет ҫуначӗ
Кайрикас каччин?
Шӑкӑлчи пуплерӗ:
- Тусӑм, ан кулян,
Анаткасӑн хӗрӗ
Пурпёр пулӗ сан.
Сарӑ кайӑк мар-им,
Шӑпчӑк мар-им эп,
Юрату кӑварӑн
Хӗмӗ мар-и эп?
Асамат кӗперӗ
Хывӑп паянах,
Анаткасӑн хӗрӗ
Пулӗ манӑнах.
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ЭС ИРЕХ ТӐРСАССӐН
Николай АЛЕКСЕЕВ кёвви

Эс ирех тӑрсассӑн, сарпикем,
Кантӑк кайӗ уҫӑлса.
Вӑштӑр-вӑштӑр ҫил пек туйӑмсем
Кӗрӗҫ савӑнса.
Кам ҫӳрет тесе эс ан шутла,
Ан тинкер урамалла.
Эпӗ вӑл, савниҫӗм,
Эпӗ вӑл, савниҫӗм,
Эпӗ вӑл, савниҫӗм, сарпикем.
Эс ирех тӑрсассӑн, сарпикем,
Юрӑ кайӗ янраса.
Ҫуркунне пек ҫутӑ кӗвӗсем
Юхӗҫ шӑранса.
Кам юрлать тесе эс ан шутла,
Ан тинкер урамалла.
Эпӗ вӑл, савниҫӗм,
Эпӗ вӑл, савниҫём,
Эпӗ вӑл, савниҫӗм-сарпикем.
Эс ирех тӑрсассӑн, сарпикем,
Лантӑш ларӗ пуҫ тайса.
Куҫран пӑхӗҫ шурӑ шӑрҫисем
Ырӑ кун сунса.
Кам пӑхать тесе эс ан шутла,
Ан тинкер урамалла.
Эпӗ вӑл, савниҫӗм,
Эпё вӑл савниҫӗм,
Эпӗ вӑл савниҫӗм-сарпикем.
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НАТАЛИ
Иван ХРИСТОФОРОВ кёвви

Эпё сан патна пынӑ чухне,
Юратап тесшӗн ҫуннӑ чухне
Сивӗ ҫил мёншён хыт вёрчё-ши,
Кӗрхи ҫумӑр мӗн-ма ҫурӗ-ши?
Натали, Натали,
Хирӗҫ тухсам,
Натали, Натали,
Ӑшшӑн кулсам.
Чёрене эсё
Кёрсе кур,
Сан валли унта
Пурте пур.
Хӑвӑртрах ҫывхарасчӗ тесе,
Кантӑкран сас парасчё тесе
Эпё туртӑнӑттӑм пур вӑйпа,
Анчах кайрам санран аякка.
Аякран та ҫап-ҫут ҫутатан,
Чунӑма хӑв патна эс туртан.
Чару ҫуккӑ текех ман валли,
Таврӑнатӑп яла, Натали!
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ТЕЛЕЙ СУНАТӐП
Иван ХРИСТОФОРОВ кӗвви

Ҫӗн кун, сенкер чаршав уҫса
Умра йӑл кулнӑҫем,
Кашни ҫынна куҫран пӑхса
Савса ал панӑҫем,
Сире, туссем-тӑванӑмсем,
Эп пуҫ таятӑп,
Сире, туссем-тӑванӑмсем,
Тел ей сунатӑп.
Хаваслӑ ҫил ыраш пуссин
Хуткупӑсне калать,
Хӗвелӗн чӗнтӗрлӗ хурси
Уйра уйран уҫлать.
Сире туссем-тӑванӑмсем,
Эп пуҫ таятӑп,
Сире, туссем-тӑванӑмсем,
Тел ей сунатӑп.
Шап-шурӑ хурӑн тӑхӑнать
Пин ярӑмлӑ кӗпе.
Савнипеле савни утать
Телей сукмакӗпе.
Сире, туссем-тӑванӑмсем,
Эп пуҫ таятӑп,
Сире, туссем-тӑванӑмсем,
Телей сунатӑп.
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ӖМӖТ
Иван ХРИСТОФОРОВ кӗвви

Ҫурхи хӗвел пӑхать асамлӑн,
Савниҫӗм, ҫӗмӗрт ҫеҫкине.
Хӗвел пулса тухасчӗ манӑн
Эс ҫӳрекен ҫулсем ҫине.
Шуракӑш таврӑнать васкавлӑн,
Савниҫӗм, акӑш кӳллине,
Ӑш ҫил пулса вӗресчӗ манӑн
Эс тытнӑ кимӗ ҫилкӗҫне.
Тӳпе телей вут-хӗмӗ сапнӑн,
Савниҫӗм, ырӑ каҫхине,
Тел ей пулса кӗресчӗ манӑн
Эс куракан тӗлӗксене.
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ХӖВЕЛТУХӐҪ, ХӖВЕЛАНӐҪ
Иван ХРИСТОФОРОВ кӗвви

Сарӑ кайӑк, сарӑ кайӑк
Хӑш еннелле вӗҫрӗ-ши,
Сарӑ кайӑк кӳнӗ савӑк
Ӑҫта кайса кӗчӗ-ши?
Хӗвелтухӑҫ, хӗвеланӑҫ,
Кун тӑршши - вёсен хушши,
Чӗрере ҫухалчӗ канӑҫ,
Хӑш енче тупайӑп-ши?
Ай, пикем, сарпикем,
Чун ҫунтармӑш эс иккен.
Иксӗмӗр пӗрле пулсассӑн
Кайӑк та юрлать иккен.
Ҫӗмӗртсем ҫеҫке ҫураҫҫӗ,
Тусӑм, эсӗ йӑл кулсан.
Ҫӑлтӑрсем те ал ҫупаҫҫӗ,
Тусӑм, эс ташша тухсан.
Хӗвелтухӑҫ, хӗвеланӑҫ,
Кун тӑршши - вёсен хушши,
Чӗрере ҫуралнӑ шанӑҫ
Пурнӑҫра кӗрейӗ-ши?
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НЕСЕЛ ЮРРИ
Николай ЗИМИН кёвви

Ӑсаннӑ, иртнӗ ҫич ӗмӗр
Сийне уҫса ҫиҫӗмле,
Куратӑп эпӗ, туссемёр,
Умри пин-пин несӗле:
Утаҫҫӗ шӑппӑн, сас-чӳсӗр,
Таяҫҫӗ пуҫ хӗвеле,
Утаҫҫӗ вӗсем, утаҫҫӗ вӗсем,
Вунҫич сыпӑкри несӗлсем.
Хушса юрламалли:

Манмалла мар ваттисене!
Манмалла мар кайнисене!
Манмалла мар, манмалла мар,
Манмалла мар тӑвансене.
Утаҫҫӗ аслӑ вӑрманӑн
Ҫавра ҫулҫи ҫутипе,
Утаҫҫӗ Атӑл-Ҫавалӑн
Тупа анат кукрипе,
Курнаҫҫӗ ватӑ юманӑн
Кӗреш, патвар пӗвӗ пек,
Ӗҫчен те вӗсем, сӑпай та вӗсем,
Вунҫич сыпӑкри несӗлсем.
Тӑван чӗлхе - чун хӗлхемӗ,
Пур халӑх ӑсӗ унра,
Тӗррин асамлӑ илемӗ
Тӑрать хаваллӑн умра,
Кӗвви - аваллӑх элемӗ Чӗртет малашлӑх юнра...
Хисеплӗ вӗсем, сӑваплӑ вӗсем,
Вунҫич сыпӑкри несӗлсем.
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ИКӖ АКӐШ
Николай ЗИМИН кӗвви

Юнашар вӗҫет ик шурӑ акӑш,
Хӗлӗх саслӑ кӗвӗ каласа.
Cap хӗвел шевлиллӗ ырӑ савӑш
Шур чечек ҫеҫки пекех таса...
Сӑрт та ҫук-ҫке, чунӑмҫӑм-кӗтретӗм,
Эс кунта килес сукмак ҫинче,
Ҫук-ҫке, тусӑм, тарӑн шыв кукри те
Иккӗн ӳснӗ ял урамӗнче.
Мӗн сӑлтавшӑн эп пӗччен ҫӳретӗп,
Мӗншӗн эсӗ те пӗр-пӗччен?
Ҫеҫкине тӑкать ик хӗрлӗ мӑкӑнь,
Пуҫ таять лӗп ҫилӗ вӗрнӗ май.
Ан ӳксем, ҫеҫкем, халех ан тӑкӑн,
Ҫуркуннем, халех иртсе ан кай.
Ҫуркунне сана каласа сӑмахӑм
Сан патна ҫитет-ши кӗркунне,
Яшлӑхри ҫилхеллӗ урхамахӑн
Хускатать-ши савнӑ хӗр чунне?
Ма ҫӳретӗн эс пӗччен, хӑрахӑн,
Ма пӗччен-ши эп кёр енне?
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ШУР ХУЛАМ ӐР ШУ ПАШ КАР
Станислав ТОЛСТОВ кёвви

Йалтӑркка хумсем килеҫҫӗ
Алла-аллӑн тытӑнса,
Кимӗсем ишсе ҫӳреҫҫӗ
Акӑш евӗр ярӑнса.
Ҫут тӗнчен илем кӗтесӗ,
Турӑ панӑ пархатар,
Шурӑ акӑш мар-ши эсӗ,
Шур хуламӑр Шупашкар?
Пахчисем уртаҫҫӗ шупӑр
Ҫурхи ӑшӑ каҫсенче,
Шӑпчӑксем калаҫҫӗ шӑпӑр
Кӗмёл уйӑх айӗнче.
Ҫут тӗнчен паха кӗтесӗ Хурӑнсар та ҫӑкасар,
Ырлӑх сачӗ мар-ши эсӗ,
Шур хуламӑр Шупашкар?
Чӗрене лӑпкать сӑмахӗ,
Вӑй хушать юрри-ташши,
Cap хӗрсен тӗрри-ахахӗ Чун уҫҫи те чун ӑшши.
Ҫут тӗнчен хитре кӗтесӗ,
Турӑ панӑ пархатар,
Чӑваш чунӗ мар-ши эсӗ,
Шур хуламӑр Шупашкар?
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ВЕРА, ВЕРОНИКА
Станислав ТОЛСТОВ кёвви

Утсам, савниҫӗм, ярӑнса утсам,
Телей сукмакёпе утсам.
Сан уттупа чиперленет илем,
Савса пӑхаҫҫӗ чечексем.
Вера, Вера, Вера, Вероника,
Тӳперен ҫутатакан хёвелём.
Вера, Вера, Вера, Вероника,
Эсӗ - манӑн пурнӑҫри телейём.
Юрла, савниҫӗм, савӑнса юрла,
Ирхи саркайӑк пек юрла.
Сан сассупа юрлаҫҫӗ шӑпчӑксем,
Чунра выляҫҫӗ шевлесем.
Ташла, савниҫӗм, савӑнса юрла,
Ташла эс шурӑ акӑшла.
Ҫурхи сипет килет сан ташшупа,
Умра кӗтет ҫут ҫӑлтӑрлӑ шӑпа.
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ҪУХАЛ MAH ЭП
Владимир АЛЕКСАНДРОВ кӗвви

Эс мана ҫухатрӑм тетён,
Эс мана шыратӑп тетён,
Ҫут кермснлӗ хулара,
Хамӑр аслӑ урамра.
Ҫухалман эп, ҫухалман,
Шыраса ан асаплан:
Эс ҫӳренӗ чух тура
Эп ҫӳретӗп анатра,
Ма итлесшён ман юрра
Эсӗ урӑх пахчара?
Ешерет чечек кӑварӑн,
Эс ӑна асӑрхамарӑн,
Кайрӑн эс теприн патне,
Пӑшӑлтатрӑн ун ятне.
Ҫухалман эп, савнӑ тусӑм,
Эпё - ҫӑлтӑр, эпӗ - шуҫӑм,
Эпӗ санӑн умӑнта,
Чӗрӳнте те чунӑнта.

125

КӖМӖЛ ТУЙ
Владимир АЛЕКСАНДРОВ кӗвви

Йӑлтӑрать тӳпе те уй Килчӗ-ҫитрӗ кӗмӗл туй.
Саламлатпӑр мӑшӑра
Юрӑра та ташӑра.
Кӗмӗл тӗслӗ кӗмӗл туй,
Кӗмӗл саслӑ кӗмӗл туй.
Пӗтӗм халӑх савӑнать,
Савӑк сасӑ ян каять.
Кӗр кӗрле эс, кӗмӗл туй,
Кӗмӗлрен пул ылтӑн туй.
Пурнӑҫ ҫулӗ ҫӑмӑл мар,
Пурпӗрех эсир патвар.
Хӑрамарӑр йывӑртан
Юрату пулӑшнӑран.
Пуҫ таяҫҫӗ ачӑрсем Акӑшсем те кӑйкӑрсем.
Пӳрт тулли тӑванӑрсем Пурнӑҫри ҫунатӑрсем.
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САРПИКЕМ, ХӖР-ПИКЕМ
Родион ПЕТРОВ кӗвви

Ҫутӑ ҫӑлтӑр эп шырарӑм
Йӑлтӑр-йӑлтӑр тӳпере,
Тӳпере тӗл пулаймарӑм
Тупрӑм хамӑр кӳршӗре.
Сарпикем, хӗр-пикем
Ҫӑлтӑртан та ҫутӑрах,
Ҫӑлтӑртан та ҫутӑрах,
Хӗвелтен те ӑшӑрах.
Эп хитре чечек шырарӑм
Ҫурхи ешёл улӑхра,
Улӑхра тӗл пулаймарӑм,
Тупрӑм хамӑр урамра.
Сарпикем, хӗр-пикем
Мӑкӑньрен те хитререх,
Мӑкӑньрен те хитререх,
Лантӑшран та хӳхӗмрех.
Юрӑҫ-кайӑк эп шырарӑм
Шур ҫеҫкеллӗ пахчара,
Пахчара тӗл пулаймарӑм,
Тупрӑм хамӑр вӑйӑра.
Сарпикем, хӗр-пикем
Шӑпчӑкран та ҫепӗҫрех,
Шӑпчӑкран та ҫепӗҫрех,
Тӑрирен те селӗмрех.
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КЕЛЧЕЧЕК
Родион ПЕТРОВ кёвви

Тусӑм, икссмср ятпа
Эп ӳстертӗм кёлчечек.
Ма вӑл тунсӑхлӑ куҫпа
Ман енне пахать ирех?
Хушса юрламалли:

Кёлчечекём,кёлчечекём,
Чӗрери шӗл-кӑвар,
Пёлтерсем, хитре чечекём,
Мана хитре хыпар.
Вӑйӑран пёччен ансан
Кётём эпё пахчана.
Урӑх вӑл ҫынна ан шан,
Терё кёлчечек мана.
Халь ӑҫта эс, ырӑ туе,
Хӑш ялта, хӑш урамра?
Иккён чёртнё юрату
Сӳнсе лармё-ши чунра?

128

ЕПЛЕ ХИТРЕ, САВНИҪӖМ,
ЭС ПАЯН
Олег КАЙКӐР кёвви

Епле хитре, савниҫӗм, эс паян:
Ҫурхи ҫеҫке пек ешерсе таран.
Куҫу вӗри кӑвар пек йӑл ҫиҫет,
Сассу ҫӑлкуҫ сасси пек илтёнет.
Эх, савниҫӗм,
Пиҫнӗ иҫӗм,
Илӗртетӗн эс мана,
Сан ҫинчен шутлатӑп вӗҫӗм,
Тунсӑхлатӑп яланах.
Епле хитре, савниҫӗм, эс паян:
Илемлӗх асамҫи пек туйӑнан.
Йӑл куллунта йӑлтӑртатать ахах,
Халь-халь таҫта вӗҫсе каяссӑнах.
Епле хитре, савниҫӗм, эс паян:
Шуракӑш евӗр ярӑнса утан.
Сан ятупах мӗн пур тӗнче ырри
Паян юрлать пуль юрату юрри.
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ИКӖ КӐМӐЛ ПӖР ПУЛСАН
Олег КӐЙКӐР кӗвви

Хӗм, хӗм, виҫӗ хӗм,
Виҫ хӗм ҫумне икӗ хӗм.
Виҫӗ хӗмӗ эс пулсассӑн
Икӗ хӗмӗ эп пулам.
Икӗ шухӑш пӗр пулсассӑн
Ёмӗт кайӗ малалла.
Хум, хум, виҫӗ хум,
Виҫ хум ҫумне икӗ хум.
Виҫӗ хумӗ эс пулсассӑн
Икӗ хумӗ эп пулам.
Икӗ туйӑм пӗр пулсассӑн
Туслӑх кайӗ малалла.
Сум, сум, виҫӗ сум,
Виҫ сум ҫумне икӗ сум.
Виҫӗ сумӗ эс пулсассӑн
Икӗ сумӗ эп пулам.
Икӗ кӑмӑл пӗр пулсассӑн
Пурнӑҫ кайӗ малалла.
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ХӖВЕЛЛӖ ҪУРКУННЕ
Олег КӐЙКӐР кӗвви

Мӗн-ма кӑҫал кунсем хӗвеллӗ,
Мӗн-ма кӑҫал чунсем телейлӗ?
Савни, сана тӗл пулнӑран,
Куҫу хӗвел пек кулнӑран.
Мӗн-ма кашни чечек кӑварӗ
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.
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САРКАЙӐКСЕН САССИПЕЛЕ
Олег КӐЙКӐР кӗвви

Юрла-юрла юхать тӑр шыв,
Юхать чул ҫийӗн аната.
Савниҫӗм, шыв васканӑ пек
Чупса килсемччӗ ман пата.
Саркайӑксен сассипеле
Ҫӗн юрӑ ӗнерет ката,
Калать вӑл шӑппӑн-шӑппӑн сан ята,
Саркайӑксен сассипеле
Ҫӗн юрӑ ӗнерет ката,
Калать вӑл шӑппӑн-шӑппӑн ман ята...
Пӗччен утса ӗшеннӗ чун
Тӗтрелӗхре ҫул ҫухатать,
Хӗвелӗм, ай, килсем, килсем,
Сирсем асаплӑ вӑхӑта.
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ЮР АТУ ЯЧӖПЕ
Владимир ФЕДОРОВ кёвви

Тӳпере 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 пек чипер.
Чӗрере варкӑшать ҫуркуннемӗр ҫуначӗ
Юрату ячӗпе, юрату ячӗпе.
Туй парни хурасса кӗтекен кӗмӗл ывсӑ Тулли уйӑх - ҫӳрет ҫӑлтӑрсен речӗпе.
' Ҫӗнӗ пурнӑҫ малашӗ пиллет пире, тусӑм,
Юрату ячӗпе, юрату ячӗпе.
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ЭП ПӖЛЕТӖП
Владимир ФЕДОРОВ кӗвви

Эп пӗлетӗп, эп пёлетёп
Эс ӑҫта пурӑннине,
Сенкер тёслё пёлёте те
Питӗ ҫывӑх пулнине.
Эп тупатӑп ҫав ҫурта,
Ҫирӗм иккӗмӗш хута
Хӑпарӑп ҫил варкӑшӗ пулса.
Ҫурма уҫӑ кантӑкран
Эп кӗреп те ӑнсӑртран
Тутунтан илетӗп чуп туса.
Эс туятӑн, эс туятӑн
Кам сана шыранине,
Кӑвакарчӑн пек ҫунатлӑн
Ир те каҫ сӑнанине.
Сарпикеҫӗм, ҫӗмӗрт куҫӑм,
Шухӑшпа эс ан шурал:
Пӳлӗме ҫутатнӑн шуҫӑм
Килӗ пирӗн ӑраскал.
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ПАЛАН ШАП-ШУРӐ ЛАРНӐ ВӐХӐТРА
Владимир ФЕДОРОВ кёвви

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 саркайӑк эс юрлас юрра.
Ҫук ҫухату, куҫҫуль те ырату,
Ҫӳрет ачашшӑн ҫепӗҫ юрату.
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ЭЙ, ҪӖРШЫВӐМӐР, ЧӐВАШ ЕНӖМӖР
Владимир ФЕДОРОВ кӗвви

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.
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КАҪРӐМӐР, КАҪРӐМӐР
Виталий УГАНИН кӗвви

Тантӑшсене пухрӑмӑр,
Инҫе ҫула тухрӑмӑр,
Каҫрӑмӑр, каҫрӑмӑр,
Шетмӗ урлӑ каҫрӑмӑр,
Шетмӗ урлӑ каҫрӑмӑр та
Ункӑ хӗрне тухрӑмӑр.
Ункӑ урлӑ каҫрӑмӑр,
Утнӑҫемӗн утрӑмӑр,
Каҫрӑмӑр, каҫрӑмӑр,
Ункӑ урлӑ каҫрӑмӑр,
Ункӑ урлӑ каҫрӑмӑр та
Атӑл енне тухрӑмӑр.
Атӑл енне тухрӑмӑр,
Ывӑнмасӑр утрӑмӑр,
Каҫрӑмӑр, каҫрӑмӑр,
Атӑл урлӑ каҫрӑмӑр,
Атӑл урлӑ каҫрӑмӑр та
Тӗнче умне тухрӑмӑр.
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ЭС ҪУРЛЛНӐ, ТӐВАНӐМ, ПАЯН
Галина СКВОРЦОВА кӗвви

Ма паян йӑл кулать cap хӗвел,
Ма паян пит хаваслӑ тёпел?
Эс ҫуралнӑ, тӑванӑм, паян,
Ҫавӑнпа савӑнатпӑр чунтан.
Ылтӑн тетпӗр ӗҫчен аллуна,
Кӗмӗл тетпӗр ян-ян сассуна.
Эс ҫуралнӑ, тӑванӑм, паян,
Ҫавӑнпа свӑнатпӑр чунтан.
Ҫумӑнта - мӑшӑру, ачусем,
Юнашар - ытарми тӑвансем.
Эс ҫуралнӑ, тӑванӑм, паян,
Ҫавӑнпа савӑнатпӑр чунтан.
Ырӑ ят пурлӑхран хаклӑрах,
Ырӑ кӑмӑл - мерчен те ахах,
Эс ҫуралнӑ, тӑванӑм, паян,
Ҫавӑнпа ыталатпӑр чунтан.
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ХАЛ EX АН КАЙ, ТӐВАН
Галина СКВОРЦОВА кёвви

Пуҫна ан тай, тӑван, пуҫна ан тай,
Ирех тухса ан кӳл ҫӳрен утна.
Курса тӑранаймарӑмӑр сана,
Ӑшпиллӗн уҫаймарӑмӑр чуна.
Кӑштах ларсам, тӑван, кӑштах ларсам,
Симпыл сӑри ӗҫер-ха тав туса.
Пӗрер ҫавра илер-ха юрласа,
Шуракӑш пек пӑхар-ха ташласа.
Халех ан кай,тӑван, халех ан кай,
Ахаль те курнӑҫатпӑр-ҫке сайра.
Ир хускалса каллех ир кайнӑран
Чунсем хурланӗҫ тахҫанччен кайран.
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МАНМАСТПӐР
Галина СКВОРЦОВА кӗвви

Сиртен хыпар илнипе
Урхамахне кӳлтӗмӗр,
Сарӑ ҫӳпҫе туприпе
Капӑрланса килтӗмӗр.
Манмастпӑр (3 хут)
Ыр кӑмӑлпа чӗннине,
Манмастпӑр (3 хут)
Хапха уҫса хунине.
Ик куҫ тулли тӑвансем
Пиҫнӗ хурӑн ҫырли пек,
Шӑранаҫҫӗ юррисем
Сарӑ кайӑк кӗвви пек.
Манмастпӑр (3 хут)
Ҫак кӗреке илемне,
Манмастпӑр (3 хут)
Сӑмахӑрсен пиллӗхне.
Тавах, пӗлӗш-хурӑнташ,
Ятӑр пулӗ хисепре.
Ытарайми тус-юлташ,
Чысӑр юлӗ ӗмӗре.
Манмастпӑр (3 хут)
Вӗри хуплу техӗмне,
Манмастпӑр (3 хут)
Ал сулса ӑсатнине.
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УЙРӐЛУ ЮРРИ
Галина СКВОРЦОВА кӗвви

Пӗрре унта, тепре кунта
Куккукӗ авӑтать иккен.
Тем пек аван пулсассӑн та
Сехечӗ чарӑнмасть иккен.
Каяс килмест, каяс килмест,
Ытамӑртан тухас килмест.
Пӗрле ларса калаҫнине,
Ял-йышӑм, нимӗн те ҫитмест.
Ҫерем ҫинчи мерчен-ахах
Мӗн-ма ытла илемлӗ-ши,
Тӑван-пӗтен калан сӑмах
Чӗрешӗн ма пит сиплӗ-ши?
Эпир ҫуралнӑ вырӑнсем
Уй хапхинчен курӑнас ҫук,
Тӑван патне ҫитес тесен
Ҫуран утса ҫитеес ҫук.
Пӗрре унта, тепре кунта
Куккукӗ авӑтать иккен,
Тем пек аван пулсассӑн та
Сехечӗ чарӑнмасть иккен.
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КАҪАР, АТГЕ
Галина СКВОРЦОВА кӗвви

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?
Пулять-ши ҫӑмӑл ҫак тӑпра?
Каҫар, атте...
/

Пин-пин ҫухрӑм утнӑ урунтах
Ларса юлчӗ вӑрҫӑри йӗтре,
Юн тӑкнин сӑлтавӗ те умрах
Кайрӗ саланса ирхи тӗтрен...
Каҫар, атте...
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ҪУМӐР, ҪУ
Галина СКВОРЦОВА кӗвви

Тӳпере ҫӑлтӑрсем
Вӑй выляма пӑрахрӗҫ,
Иксӗмӗре тумламсем
Вӗтелеме пуҫларӗҫ.
Ҫумӑр, ҫу, ҫумӑр, ҫу,
Таврана савса чупту!
Савнӑ тусӑм пӗрле чухне
Ҫунат сартӑр юрату!
Йӑлтӑр ҫиҫӗм ҫиҫет,
Аслатийӗ авӑтать,
Шалкӑм ҫумӑр ислетет,
Иксӗмӗре юратать.
Ҫумӑр, ҫу, ҫумӑр, ҫу,
Таврана савса чупту,
Пин-пин тумлам ташшийӗнче
Ҫирӗплентӗр юрату!
Вӑйлӑ ҫумӑр тӑкать,
Пур-ши тӗпӗ ку витрен?
Чун савниҫӗм ыталать,
Чуп тӑвать мана питрен.
Ҫумӑр, ҫу, ҫумӑр, ҫу,
Таврана савса чупту,
Сивӗре те, шӑрӑхра та
Тӗрӗслентӗр юрату!
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ТЕМШӖН МАНА ТИРКЕРӖҪ
Галина СКВОРЦОВА кӗвви

Йӑлтӑр-йӑлтӑр шӑрҫа илтӗм
Мӑя ҫакса ҫӳреме,
Шӑрҫи пултӑр терӗм ылтӑн,
Каччӑсене илӗртме.
Темшӗн мана тиркерӗҫ,
Шӑрҫи ахах темерӗҫ.
Шӑкӑлт-шӑкӑлт пушмак илтӗм
Шупашкарта ҫӳреме,
Уттӑм пултӑр терӗм хӳхӗм,
Йӗкӗтсене илӗртме.
Темшӗн мана тиркерӗҫ,
Ури паха темерӗҫ.
Йӑпӑр-йӑпӑр ҫипуҫ илтӗм
Капӑрланса ҫӳреме,
Парижра парик ҫӗлетрӗм
Пуянсене илӗртме.
Темшӗн мана тиркерӗҫ,
Эп хитрине сисмерӗҫ.
Ҫепӗҫ юрӑ суйлас терӗм
Концертсене ҫӳреме,
Сас ян-ян янратӑр терӗм
Савнисене илӗртме.
Темшӗн мана тиркерӗҫ,
Чун ёавниҫём темерӗҫ.
Эх, качча илеп темерӗҫ...
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ШУРӐМПУҪ
Юрий ШЕПИЛОВ кӗвви

Алла-аллӑн утрӑмӑр савнӑ тусӑмпа
Шур пӗркенчӗк тӑхӑннӑ аслӑ урампа.
Шур ҫеҫке пек ҫепӗҫҫӗн пӑхрӗ хӑмӑр куҫ,
Утрӑмӑр, сисмерӗмӗр - тухрӗ шурӑмпуҫ.
Шурӑмпуҫ, шурӑмпуҫ, шурӑмпуҫ
Кӗмӗл ҫутӑ сапать урама,
Шурӑмпуҫ, шурӑмпуҫ, шурӑмпуҫ
Ҫулӑмпа ҫунтарать чунӑма.
Уй-хирте пӗр тикӗссӗн шӑтнӑ хуратул,
Уй-хир пек ешертӗр-и пирӗн юрату,
Кӗмӗл ҫутӑ саптӑр-и кӗмӗл шурӑмпуҫ,
Умӑмра хӗмлентӗр-и мӑшӑр хӑмӑр куҫ.
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CABIIИ, ШУТЛАТӐП САН ҪИНЧЕН
Юрий ШЕПИЛОВ кӗвви

Кӗрен чечек кӗренлӗхӗпеле,
Ҫут ҫӑлтӑрсен хӗлхемлӗхӗпеле,
Ыр туйӑмсен хӗвеллӗхӗпеле,
Савни, шутлатӑп сан ҫинчен.
Шӑнкӑртатан шывсен хастарӗпе,
Тӑван уй-хирӗн пархатарӗпе,
Ҫунатлӑ чун-чӗре кӑварӗпе,
Савни, шутлатӑп сан ҫинчен.
Килес кунпа килес малашпалан,
Ҫитес ҫулпа ҫитес хаваспалан,
Чи сапӑр кӑмӑлпа, ялан-ялан,
Савни, шутлатӑп сан ҫинчен.
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ҪУРХИ СИПЕТ
Юрий ШЕПИЛОВ кӗвви

Шӑнкӑр-шӑнкӑр кӗвӗ шӑратаҫҫӗ
Улӑхри асамлӑ ҫӑлкуҫсем.
Ылтӑн-ши эс, кӗмӗл-ши, ҫу каҫӗ,
Пӗлтерсем, тархасшӑн пӗлтерсем.
Ай-хай, вӗрет, ай-хай ҫилсем вӗрет,
Ҫил хумӗпе ҫӳрет ҫурхи сипет.
Тухсам, савни, чӗрем сана кӗтет,
Ялан санпа пӗрле пулас килет.
Ҫӳл тӳпе ҫиҫет-ҫке йӑлтӑр-йӑлтӑр
Ҫӗн ҫулхи илемлӗ чӑрӑш пек.
Умӑмра ҫунать ик ҫутӑ ҫӑлтӑр,
Илӗртет хӗлхемлӗ эрешпе.
Пахчари саркайӑксен саламӗ
Ик ҫунат хушать кашни чуна.
Юратап тесе паян калам-и,
Ыталам-и, тусӑмҫӑм, сана?
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МАЛТАЙXИ САВНИЕ
Юрий ШЕПИЛОВ кёвви

Шӑпчӑксем пахчара юрӑсем шӑрататчӗҫ,
Янратса кӗмӗл витнӗ ҫурхи тӗнчене.
Эс те ҫамрӑк ун чух, эп те туйӑмлӑ каччӑ,
Алла-аллӑн утаттӑмӑр кӳлӗ хӗрне.
Анчах ҫав шӑпчӑксем пире мар-мӗн
мухтанӑ,
Пире мар-мӗн пилленӗ ҫӳлти ҫӑлтӑрсем.
Сан валли урӑх ҫын урӑх ҫул такӑрланӑ,
Май валли те шӑпа хывнӑ ҫӗн сукмаксем.
Ҫулсерен ӑшӑтать тӑван ен пархатарӗ
Ик ҫемье таврӑнсан хамӑр ял ытамне.
Хӑнара тӗл пулсан ҫепӗҫ юрӑ юрлар-и,
Асилсе малтанхи юрату хӗлхемне.
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АЙ-ХАЙ, ХӐНАМӐРСЕМ
Валентина РУДНИКОВА кёвви

Йӑлтӑр кӑна йӑлтӑр яраплансем
Йӑлтӑр хӗвел ҫинче ҫиҫеҫҫӗ,
Ярапланпа ятлӑ хӑнамӑрсем
Шупашкар ытамне килеҫҫӗ.
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.
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САРӐ КАЙӐК MAP-III И ЭСӖ?
Валентина РУДНИКОВА кӗвви

Ешёлех сада кӗрсессӗн
Сассуна савса итлем:
Сарӑ кайӑк мар-ши эсё,
Ҫепӗҫ шӑпчӑк мар-ши эсё,
Савнӑ тусӑм, сарпикем?
Чечексем патне ҫитсессӗн
Тайӑлса пуҫа пӗкем:
Шурӑ лантӑш мар-ши эсӗ,
Хӗрлӗ мӑкӑнь мар-ши эсӗ,
Савнӑ тусӑм, сарпикем?
Ҫӳл тӳпе йӑл-йӑл ҫиҫсессӗн
Чунӑмра вылять хӗлхем:
Ҫутӑ ҫӑлтӑр мар-ши эсӗ,
Кӗмӗл уйӑх мар-ши эсӗ,
Савнӑ тусӑм, сарпикем?
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КЛТӐРКАС
Дмитрий КУДАКОВ кӗвви

Сирӗн ялӑр ҫумӗнче
Ретӗн-ретӗн катӑркас.
Эп ку енче, эс леш енче,
Савнӑ тусӑм, мӗн тӑвас?
Катӑр-катӑр катӑркас,
Мӗнле сирсе ҫул уҫас?
Вулли ытла йӗплӗ-ҫке,
Ҫырли ытла тутлӑ-ҫке!
Вӑштӑр ҫилӗн хумӗпе
Савни сасси илтӗнет.
Ытарайми ай юррипе
Пике чуна илӗртет.
Ҫырӑ куҫлӑ сарпикен
Кӑмӑлӗсем мӗнле-ши,
Ӗмӗр пӗрле утма тивсен
Катӑркас пек чикмӗ-ши?
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САВНИҪӖМ, ПИРӖН ЮРАТУ
Виктор СЕРГЕЕВ кӗвви

Пин-пин ҫеҫке пекех хитре,
Тӳпемӗр, санӑн ҫунату.
Ҫӳл тӳперен те ҫӳллӗрех,
Ҫӳл тӳперен те ҫӳллӗрех,
Савниҫӗм, пирӗн юрату.
Мӑн улӑппа пӗрех ларать
Ем-ешӗл ҫӗлӗклӗ сӑрт-ту.
Патвар туран та вӑйлӑрах,
Патвар туран та вӑйлӑрах,
Савниҫӗм, пирӗн юрату.
Ҫӗр хум ҫумне пин хум ярать,
Ҫӗн тинӗс, санӑн хӑвату.
Ҫав тинӗсрен те тарӑнрах,
Ҫав тинӗсрен те тарӑнрах,
Савниҫӗм, пирӗн юрату.
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ИК ЧӖРЕ ЮРРИ
Виктор СЕРГЕЕВ кёвви

Хӗвел йӑл-йӑл ҫиҫет,
Ҫурхи кунсем килет,
Ҫурхи кунсем килет,
Ҫеҫке ҫурса пиллет:
Ик чёрене пёр-пёрне юратма,
Ик чӗрене пӗр-пӗрне ӑнланма,
Ик чёрене пёр чёре пек пулма,
Пёр ҫулпала алла-аллӑн утма.
Тӳлеккӗн каҫ пулать,
Сар кайӑк юр юрлать,
Cap кайӑк юр юрлать,
Юррипеле сунать:
Ик чёрене...
Тёнчен шурри те пур,
Тёнчен хури те пур,
Анчах ҫӑватчӗ юр,
Паян пиллет ав ҫур
Ик чёрене...

153

П И РӖН ВӐЙӐ КАРТИ
Олимпиада АГАКОВА кӗвви

Cap хӗвелӗ ялкӑшать,
Ачаш ҫилӗ вӑркӑшать,
Пире лайӑх вӗренме,
Савӑнса-кулса ӳсме.
Уҫӑ сасӑ ян каять,
Шкул пахчине янратать,
Килӗр вӑйӑ картине,
Ваҫук тӑтӑр варрине.
Аллуна та вылятан,
Уруна та хускатан,
Пултаратпӑр юрлама,
Тӑпӑр-тӑпӑр ташлама.
Эх, илемлӗ-ҫке ташши,
Юратать ӑна кашни!
Шӑранать вӑййи-кулли,
Ҫут малашлӑх ку тулли.
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САВНИ, УҪСАМЧЧӖ КАНТӐКНА
Виталий НИКОЛАЕВ кӗвви

Савни, уҫсамччӗ кантӑкна!
Ҫил варкӑшӗ пулса
Вӗҫсе эп кӗрӗп сан патна,
Тел ей сунса.
Савни, уҫсамччӗ кантӑкна!
Хӗвел шевли пулса
Вӗҫсе эп кӗрӗп сан патна,
Телей сунса.
Савни, уҫсамччӗ кантӑкна!
Кӗсле кӗвви пулса
Вӗҫсе эп кӗрӗп сан патна
Телей сунса.
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