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Тавах, нуша: кулач чӗлли тыттартӑн,
Тав, юрату: яш чунӑма вӑратрӑн,
Тӑшманӑм, кил, сана та ал парам:
Мана эс тӑп выртас ҫӗртен тӑратрӑн.
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Шурӑмпуҫсем хӑпариччен, малтан,
Мӗскер каласшӑн-ши пире автан?
Автан пире каласшӑн: «Эй, этем,
Ӗмрӳ иртсе пырать, часрах вӑран!»
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Ак укӑлча... Салам, cap кайӑк сачӗ,
Тесе пырса кӗреп тӑван яла.
Кунта эп яшлӑха тара парсаччӗ,
Паян... мӗнле илем-ши каялла?
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Туссем ҫинчен илтеп хитре хыпар.
Ҫӗн кун, эс вӗсене пыл ҫеҫ хыптар.
Ман тилхепе тесен — ӑна хытар,
Поэзири ҫӑмӑллӑхран хӑтар.
*

*

*

Эй, арҫынсем! Шӑрантӑр ярӑм-ярӑм
Вӑй-халӑмӑр кун-ҫул вучахӗнче,
Вара кӑштах каҫарӑнӗ, тен, парӑм
Тӗнче тытан хӗрарӑм умӗнче.
Юрий Сементер
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ҪУЛӐМ-ЙӖРӖМ

Эпӗ Чӑваш Республикинчи Красноармейски районӗнчи Танӑш ялӗнче 1941 ҫулхи
кӑ рл а ч уй ӑ хӗ н 2 -м ӗ ш ӗ н ч е
ҫуралнӑ.
Ҫӗрпӳри культурӑпа ҫут
ӗҫ ш кулӗнче ятарлӑ вӑтам,
И.Н.Ульянов ячӗллӗ Чӑваш
патш алӑх университетӗнче
аслӑ филологи пӗлӗвӗ илнӗ.
Салтак хӗсметӗнче Германире (1960-1963) тата
Атӑлҫи ҫар округӗнче политика ӗҫӗнче (1969-1971)
тӑнӑ. Комсомолӑн Ҫӗрпӳ райком ӗнче (1 9 6 4 -1 9 6 6 ),
Ҫӗрпӳ район хаҫачӗн пай пуҫлӑхӗнче (1966-1969), Чӑваш кӗиеке издательствин илемлӗ литература редакторӗнче (1971-1974), “Ялав” журналӑн тӗп редакторӗнче (1974-2005) ӗҫленӗ.
1973 ҫулта мана А. Алка, А. Эсхель, Г. Орлов сӗннипе СССР писательсен союзне и1^ӗ'<?.м :
Тӑван литературӑра аллӑ ҫул ёҫлесе ҫирӗм ытла
*

*
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кӗнеке пичетлесе кӑлартӑм. Вӗсенчен Уама “Иӗс шӑн3

кӑрав”, “Хурапа шурӑ", “Хуркайӑк ҫулӗ”, “Ҫиҫӗм сапаки”
кӗнекесем ытларах килӗшеҫҫӗ.
Чӑваш композиторӗсемпе туслӑ пурӑннӑ май юрӑ
жанрӗнче чылай ӗҫлеме тиврӗ. Г. Максимовӑн “Телей
кайӑкӗ” , “Аттила” оперисене, ”Шур акӑш” музыка комедине, Ф. Васильевӑн “Вӑрман ачисем” балетне ҫырнӑ
ҫӗре хутшӑнтӑм.
Юрӑсенчен "Уҫланкӑри палан" (кӗвви Ф. Лукинӑн),
"Кӑмӑл-туйӑм" (кӗвви Г. Хирпӳн), "Килсе курӑр хӑнана"
(кӗвви Г. Лебедевӑн), "Ан кай, тӑван" (кӗвви И. Аршиновӑн), "Ӑҫта-ши халь ҫав ҫуркунне" (кӗвви Н. Карлинӑн),
"Малтанхи юратӑвӑм" (кӗвви Ю. Кудаковӑн), "Шурӑмпуҫ"
(кӗвви Ю. Шепиловӑн), "Тилӗ юртать" (кӗвви А. Никитинӑн) тата ыттисем халӑхра уйрӑмах анлӑ сарӑлчӗҫ.
Сӑмах май, юрӑсен пӗтӗмӗшле шучӗ пилӗкҫӗрурлӑ
каҫса кайрӗ.
Куҫару ӗҫне те умри тивӗҫ вырӑнне хурса туса пытӑм. А. Пушкин, М. Лермонтов, С. Есенин, А. Твардов
ский, М. Джалиль, К. Крапива, Б. Олейник, Р. Харис тата
ыттисем ҫырнисене, ҫавӑн пекех театрсем валли тёрлё
чёлхерен вун пилёк пьеса чӑвашла куҫартӑм.
Чӑваш поэзине эпӗ тӗнчен тарӑн философиллӗ, хӑйне евӗрлӗ сӑн-сӑпатлӑ культура палӑкӗ тесе шутлатӑп,
ҫав ӗненӳпе хавхаланса кунсеренех алла калем тытатӑп.
Чӗлхемӗре сума сӑвакансем умӗнче пуҫӑма таятӑп.

Юрий СЕМЕНТЕР.
2009 ҫулхи ҫӗртме уйӑхӗ.
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ЧУНРА ХӖМЛЕННӖ
ҪИҪӖМ
Пысӑк калӑпӑшлӑ сӑвӑлла романсен тапхӑрӗ иртсе пырать пулмалла: юлашки ҫулсенче Петӗр Хусанкайӑн “Аптраман таврашӗ” , Ухсай Яккӑвӗн “Ту урлӑ
ҫулӗ” пек нумай кӗвӗллӗ те нумай ҫемӗллӗ хайлавсем
ытлашши курӑнсах каймарӗҫ. Акӑ поэзире ҫур ӗмӗре
яхӑн хӑй ҫулӗпе утакан Сементер те, ку таранччен хайланӑ вун икӗ поэмине пӗр хуплашкапа кӑларас тесе
хатӗрленнӗскер, ал ҫырӑвне вӑхӑтлӑха умӗнчен сирсе
хучӗ. Ун вырӑнне вӑл пире “Ҫиҫӗм салаки”* ятлӑ сӑвӑ
пуххи парнелерӗ.
“Салаки те пулать-ши ҫиҫӗмӗн?” - текен шухӑш та
вӗлтлетсе илчӗ малтанах пуҫра, анчах аслати умӗнхи
ҫиҫӗм ҫыххи те, уявсенче кризисне-мӗнне пӑхмасӑрах
ҫине-ҫинех яракан салютсемпе фейерверксен салакисем те куҫ умне пайӑррӑн тухса тӑчӗҫ те - иккӗленӳллӗ
шухӑш ҫиҫӗм ҫиҫсе ҫухалнӑ пекех хӑвӑрт сирӗлчӗ.
Ку кӗнекере пӗтӗмпех тӑватшар йӗркеллӗ сӑвӑсем.
Тытӑмӗ енчен пӑхсан вӗсене тухӑҫ поэзийӗнчи рубаи
евӗрлӗ теме пулать: шухӑшпа шухӑш ытларах чухне е
ыйтупа хурав майлӑ, е пӗр-пӗрне хирӗҫлесе - тезӑпа
антитеза хурӑмлӑ - йӗркеленсе пыраҫҫӗ, састашӗсем
те тӗпрен илсен а а ӑ а виҫеллӗ ӳкерчӗксемпе ҫыхӑ* Сементер Ю.С. Ҫиҫӗм сапаки: Сӑвӑсем. - Шупашкар: Чӑваш кӗнеке изд-ви. - 223 с. Редакторӗ В.Н. Алексеев. Художникӗ
С.А. Бритвина. Тиражӗ 1000 экз.
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наҫҫӗ. Турра шӗкӗр, чӑваш чӗлхин тӗлӗнсе каймалла
пиҫӗлӗхӗ ку ҫӗнӗлӗхе те кӑмӑллӑнах йышӑнать, эппин,
сонетпа октавӑна та, станспа рондона та хапӑл тӑвакан Ҫеҫпӗл шкулӗ ку уйрӑмлӑха та ҫывӑх курать. Чӗлхемӗре хисеплесе пуҫ таймалли сӑлтавсем тупӑнсах
пыраҫҫӗ иккен-ха.
“Европӑшӑн, Мускав Руҫӗшӗн тухӑҫ ҫӗрӗсем Пӑлхар патшалӑхӗ пулнӑ вырӑнтан пуҫланса каяҫҫӗ”, - тет
поэт, хӑйӗн хушма ятне те пиншер те пиншер ҫухрӑма
тӑсӑлнӑ аслӑ анат тӗнчинче - Сементер ятлӑ хулара тупнӑскер.
Унти “халӑхсен сӑмах пултарӑвӗ пӗтӗм ӳнерлӗхе
хӑйне евӗрлӗ кӑмӑл-туйӑмпа, сӑнарлӑ шухӑш эрешӗпе
пуянлатса тӑрать. Паян пирӗншӗн Рудаки, Саади, Ха
физ, Омар Хайям, Навои, Фирдоуси тэта ыттисен ячёсем поэзи тӳпинчи чи ҫутӑ ҫӑлтӑрсемпе танах” , - тет
сӑвӑҫ кӗнекен “Тухӑҫ йыхравё” ум сӑмахӗнче.
Хальхи ӑрури тӗрӗк чӗлхиллӗ халӑхсен литературинчи ӑстасене те манса хӑварман поэтӑмӑр. Пёр
ӳсӗмри Абдулла Арипов узбекӑн, Лоик Шерали таджикӑн, Оразгулы Аннаев туркменӑн, Равиль Бикбаев
пушкӑртӑн, Равиль Файзуллинпа Ренат Харис тутарсен сӑвви-юрри пысӑк хака тивӗҫекен пуянлӑх пулнине палӑртать. Хамӑр сӑвӑҫсене те асра тытать Юрий
Сементер. Тухӑҫ туртӑмӗсем чӑваш поэзийёнче те тул
лии палӑрнине кӑтартать вӑл. Уйрӑмах вӗсем Констан
тин Ивановпа Николай Полоруссов - Шелепи, Петӗр
Хусанкайпа Ухсай Яккӑвӗ, Митта Ваҫлейӗпе Ваҫлей
Давы дов-Анатри, Илле Тукташпа Валентин Урташ,
Петӗр Эйзинпа Николай Исмуков, Ираида Петровӑпа
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«Трак ен» ентешлӗхӗн хастарӗсем

А. Львов: «Пӗрлӗх - пирӗн пархатар!..»

Виҫӗ пӑхаттир
8

Андриян Николаев космонавт паллӑ ентешсемпе.
Сулахайран сылтӑмалла: В. Иванов, Г. Степанов,
А. Архипов. Шупашкар. 2004 ҫ., утӑ

Ю. Сементер, В. Валем сӑвӑҫ (1947-2004), А. Львов
9

Ю. Сементерӗн 60 ҫулхи юбилейӗ ячӗпе ирттернӗ
концертсенчен пӗринче. 2001 ҫ.

Сулахайран сылтӑмалла: Николай, Владимир, Валерий
Егоров сен кил-йышӗ - республикипе паллӑ династи
10

Икӗ салтак - Ю. Сементер, И. Григорьев

Еншик Чуллӑра ҫуралса ӳснӗ Вячеслав Яковлев,
Раҫҫей Федерацийӗн А слӑ сучӗн членӗ (сылтӑмран
виҫҫӗмӗш), Красноармейскинчи Спорт керменӗнчи
ирӗклӗ майпа кӗрешекенсен ӑмӑртӑвӗнче. 2007 ҫ.
11

В. Леонтьев юрӑҫ «Ялав» журнал редакцийёнче.
2004 ҫ.

А. Дмитриев, И. Григорьев, О. Алексеев, А. Николаев,
А. Львов, К. Портнов, Ф.М. Лукин (1913-1994) компо
зитор пурӑннӑ ҫурт ҫинче Асӑну хӑмине уҫнӑ вӑхӑтра
12

Черетлӗ пуху. Ю. Сементер, В. Прохоров, В. Львова,
А. Львов, Т. Петрова, Г. Федоров, Г. Николаев

«Трак ен» ентешлӗхӗн правлени членёсем: А. Яковлев,
Ю. Яковлев, А. Львов, В. Егоров, Ю. Сементер.
Шупашкар. 2005 ҫ.

Геннадий Федорова
Ентешлӗхре вёл хӑвӑрт ӳсрӗ:
Хамӑр ретри ахаль ҫынран
Пулса тёрса «финанс министрё»
Савёнтарать пире паян.
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Любовь Мартьянова хайлавӗсенче тулли лучах пек курӑнса тӑраҫҫӗ.
Кӗнекери строфасене вулатӑн та аваллӑха тёпе
хурса шӑраннӑ сӑмахсем чӑваш ҫыннин паянхи шухӑшкӑмӑлне, пурнӑҫри туртӑмӗсене, туслӑхпа юратури
ӑнлавӗсене сӑнлани, халӑхӑмӑрӑн авалхи тата хальхи
йӑли-йӗркине ф илософиллӗ куҫпа пӑхса пахалама
ӑнтӑлни курӑнать.
Тӑватшар йӗркелӗхсем ача чухнехи кӑвайт умӗнчи
выртмана, ҫар ҫыннисен йывӑрлӑхри ҫиҫӗмле шухӑшӗсене, ҫӗрпе пӗлӗтӗн пӗр тӗнчене пӗрлешекен ҫыхӑнӑвне чун шайӗнче тӗпчеҫҫӗ. Сӑмах май, поэт хӑй те лаша
кӗтӗвӗ кӗтнӗ, салтакран офицера ҫити ӳснӗ, литература
ӗҫӗнче нумай ҫул пиҫӗхсе ҫав шухӑшсене тӗшӗленӗ.
Юрий Сементер хӑйӗн пултарулӑхне салтак сӑввисенчен пуҫланӑччӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче унӑн “Тупа” (1972),
“Ҫӗр ҫаврӑнать” (1974), “Аван-и, салтак” (1981) кӗнекисенчи хайлавӗсем пирки вулакансем те, литература
тӗпчевҫисем те сахал мар калаҫрӗҫ, ҫырчӗҫ.
1983 ҫулта ВЛКСМ Чӑваш обкомӗ поэта “Аван-и,
салтакшӑн” республикӑри Ҫеҫпӗл Мишши ячӗллӗ премие памалла турӗ. Сӑвӑҫ ку темӑпа кайранхи ҫулсенче
те сахал мар ӗҫлерӗ, ман шутпа, Тӑван ҫӗршыв хӳтӗлевҫисен шухӑш-кӑмӑлӗ ӑна паянхи кун та канӑҫ памасть:
“Шӗнкрен” баллада, “Катюша” , “Юлашки ҫул” поэмӑсем,
сӑвӑ ярӑмӗсем, халӑхра анлӑ сарӑлнӑ юрӑсем ҫакна
туллин ҫирӗплетеҫҫӗ.
Афган тата Чечня вӑрҫисене хутшӑннӑ ҫамрӑксен
паттӑрлӑхне те сӑнарларӗ сӑвӑҫӑмӑр, ҫак хирӗҫӳсен
сӑлтавӗсене те шӗкӗлчерӗ. Паллах, “Ҫиҫӗм сапаки”
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кӗнекере те ку темӑпа ҫырнӑ йӗрке сахал мар:
Ҫӗрле. Д ж ел ал аб ад таврашӗнче
Яш ӗм ӗре д уш м ан ш ӗнкренӗ татрӗ.
Ы л хан л ӑ пул ӑм пӗтӗм ҫӗр ҫинче
М ӗнпур салтакӑн амӑш не вӑратрӗ.
Пӗлтӗр Шупашкарта асӑннӑ вӑрҫӑсене хутшӑннӑ
чӑваш каччисен паттӑрлӑхӗпе паллаштаракан “Живи
и помни” кӗнеке пичетленсе тухрӗ. Салтаксен амӑшӗсем, тӑванӗсем, хӗр-тантӑшӗсем унта ҫырнӑ шухӑшсене вуласан, поэт каланӑ пек, ылханлӑ вут-ҫулӑм ҫӗр
чӑмӑрӗ ҫинчи ҫынсен кӑмӑлне пӑлхатса янине куҫӑн
куратпӑр. Чӑнах та, мӗскер шырарӑмӑр-ши эпир Аф
ган тӑвӗсенче, мӗскер суйларӑмӑр-ш и ҫунтаракан
хӗвел айӗнчи хӑйӑр хирӗсенче? Кунта шухӑшламалли ҫук мар.
Наци аталанӑвӗн паянхи шайӗ, умри малашлӑхӗ поэтӑн ӗҫ йӗркинчи тӗп ыйтусем. Халӑхӑмӑр хушшинчи ҫыхӑну, ырӑпа усал хирӗҫӗвӗ, юратӑвӑн чӑвашла
сӑнӗ-сӑпачӗ - ҫакӑ тэта ытти тӗрлӗ тема поэта яланах
ҫӗнӗлле тишкерӳ патнелле йыхӑраҫҫӗ, ҫӗнӗ сӑнарсем
урлӑ ҫӗнӗ пӗтӗмлетӳ тума май параҫҫӗ.
Ш ухӑш па чӗлхе ӳнерӗ пирки каланӑ сӑмахсем
те хӑйне евӗрлӗн илтӗнеҫҫӗ кӗнекере. Ӑспа, чунпа
пӗр кӳлӗмре вӗсем. Акӑ литературӑри хӑйӗн ӑрӑвӗ
ҫине М итта пул та р ул ӑ хӗ витӗр пӑхса тӗвӗленнӗ
йӗркесем:
Йӑхт аш ӑмсем! Миттамӑра пуҫ тайӑр.
В ӑл сив кӗл р ен ҫӗн х ӗ м кӑл ар н ӑ Тайӑр.
П аян пире л е ке н пуҫ кӑш ӑльсем Ун я чӗпе еш ернӗ чӗрӗ лавр.
-
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Ҫапла вара Юрий Сементерӗн “Ҫиҫӗм сапакин” тымарӗ ачалӑхра, ҫӗршыв хуралӗнче, сирӗлсе сирӗлми
шухӑш сӗвемӗсенче вӑй илнӗ...
Тӗрлӗрен туйӑм ҫиҫтерет поэзи ҫиҫӗмне. Кӗнекере эпир чӑвашлӑх ҫавринчи ҫӗнӗ пулӑмсене туятпӑр,
самана сывлӑшӗнчи паянхи пӗлӗтсемпе тӗтресем патне те пырса тухатпӑр, туслӑхпа юрату пахчин халиччен
лексе курман кӗтессине те кӗретпӗр, ырӑпа усалӑн
ӗмӗрхи ҫырлаху-ҫураҫусӑр тытӑҫӑвне те ҫакланатпӑр.
Илсе пӑхар-ха ҫав тӗслӗхсенчен хӑшне-пӗрне те пулин:
С аккун калать: “Э п - сутӑнми хӑват ”.
А н ч а х ӑн а в у л а н ӑ в и ҫ ваккат
П ӗр чӑнл ӑха в и ҫ тӗрлӗ ӑн л ан аҫҫӗ...
Поэт, эс м а р -и ч ун л ӑхл ӑ тахат?
Кунта сӑвӑҫӑмӑр чунлӑх пӗлтерӗшӗ пирки хӑйӗн лирикӑлла геройӗ мӗн ш ухӑш ланипе паллаш тарать.
Кӗскен, уҫӑмлӑн, виҫеллӗн:
Ҫ ы нна у с а л п а л а тавӑракан Усал в а л л и ҫӗн в ӑ р л ӑх акакан.
Кам тарӑхнӑ ки л сем ӗр м ан пата,
Эп - у с а л а ы рра ҫавӑракан...
Чӑнах та, мӗн тери аван пулмалла тискеррӗн, кӑтӑрса кайичченех тарӑхнӑ кашни ҫын, тӑвӑллӑ ҫумӑр
хыҫҫӑн хӑй ҫыранне нихҫан каялла кӗмесле туртӑшаканскер, хӑйне хӑй мӗнле ҫураҫтармаллине ӑнланса
илни. Чиркӳре-и унта, вӗрӳ-суруҫӑ патӗнче-и, ҫут ҫанталӑк ытамӗнче-и - пурпӗрех: этемӗн ырӑ енне ҫаврӑнас кӑмӑлӗ тупӑнни паха. Чунӗ ҫырлахтаруллӑ сӑмах
тӗлне пулинччӗ ҫеҫ.
Юрату ҫинчен сӑвӑҫсем Гомертан пуҫласа пирӗн са-

-
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манташсем таранчченех - ҫав тери нумай ҫырнӑ. Хамӑр
Хусанкай лирикин чӑвашла ҫепӗҫлӗхӗ, Тукташӑн шӑп халӑхла шӑратса кӑларнӑ ҫаврисем, Урташӑн кӗвӗленсе тӑракан ҫӗкленӳлӗхӗ пӗтӗм чӑваш чунӗнче пурӑнаҫҫӗ. Алла
пулин те юрату асамлӑхӗ, илемӗ, пархатарӗ ҫинчен паянхи шайпа калама Исмуков валли те, Афанасьев валли
те, Сементер валли те ҫӗнӗ сӑмах пур иккен:
Ҫулатӑп утӑ ш ухӑш сан ҫинче,
Юрлатӑп ю р ӑ - ш ухӑш сан ҫинче,
Тӗнче тени санр ан тӑрать п у л ь , тусӑм,
М ӗн-м а тесен - пур ш ухӑш сан ҫинче.
Ҫиелтен пӑхсан ыттисем каланӑ шухӑшах ҫӗкленӗн
туйӑнать пек Сементер, анчах кунта сӑмах ҫаври те,
шухӑш ҫиҫӗмӗ те, туйӑм вылявӗ те - йӑлтах хӑйӗн, ҫак
юхӑма чунӗ витӗр кӑлараканӗн. Эппин, юрату тӗнчи,
уҫлӑх пекех, виҫесӗр аслӑ.
Салтакӑн ҫӑлтӑр витӗр курӑнса выртакан ҫулӗйӗрӗ... Ашшӗсемпе ывӑлӗсен хушшинчи тикӗс мар хутшӑнӑвӗсем... Тӗнчешӗн ку таранчченех аваллӑх тымарӗсемпе те, чӗлхипе те, ӳнер вӑрттӑнлӑхӗсемпе те салтӑнми тӗвӗ пулса тӑракан чӑваш халӑхӗн асамлӑ шӑпи,,.
Ҫак ыйтусене ирхи ҫил варкӑшӗ пек хускатакан сӑвӑсен пуххи пире савӑнтарчӗ, акӑ мӗнле пӗтӗмлетӳ патне илсе ҫитерчӗ: ҫунтаракан ҫиҫӗм тӳпе хуралса килнӗ
самантсенче сапакаланать.
“Ҫиҫӗм сапаки” пирки калаҫнӑ май ентеш сӑвӑҫпа
паянхи поэзи туртӑмӗсем ҫине те ҫитрӗмӗр. Литературӑри хӑш ят ытларах шухӑшлаттарать-ши Сементере,
камсен сӑвви-поэми хунав тымарӗ ярать-ши ун чунӗнче? Куратӑп-ха, килти кӗнеке сентрисем ҫинче Навои,
-
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Низами, Рудаки, Саади, Омар Хайям, Руставели, вёсемпе юнашарах иртнӗ ёмёрти Хикмет, Вургун, Твардовс
кий, Симонов, Исаев, Федоров, Луконин, Наровчатов
томӗсем... Хамӑрпа кӳршӗллӗ халӑхсен сумлӑ ывӑлӗхӗрӗн парнисен хушшинче - Файзуллин, Харис, Миннуллин тутарсем, Бикбаев, Аралбаев, Ганиева пушкӑртсем, Николаев, Тимиркаев, Иванова ҫармӑссем, ыттисем. Ҫакӑ хӑйех поэт тӗнчин хӑш-пӗр енӗсене уҫса
парать.
- Туртӑм тени пӗр вырӑнта тӑмасть, ҫӗнелсе, вӑйӑ
карти пекех пысӑкпанса пырать, - терӗ поэт иксӗмӗр
пултарулӑх ыйтӑвӗсем тавра калаҫса ларнӑ хушӑра. Юлашки вӑхӑтра эпӗ украин поэчӗ Микола Винграновский ҫырнисене питӗ килӗштеретӗп. Унӑн сӑнар тумалли
меслечӗсем, туйӑм вӑрттӑнлӑхне палӑртмалли кӗввиҫемми калама ҫук хӑйне евӗрлӗ. Поэзи вӑрман пекех
нумай йывӑҫлӑ, ҫаран пекех нумай курӑклӑ, симфони оркестрӗнче сӗрме купӑссемпе пӗрле флейтӑпа гобой та,
кларнетпа саксофон та, литаврӑпа параппан та кирлӗ
пулнӑ пекех, вулакана баллада та, ода та, лирикӑлла
юрӑ та, ҫӗкленӳллӗ марш та, ҫепӗҫ туйӑмлӑ серенадӑпа
баркарола та кирлӗ. Паян, ирӗклӗх алӑкӗсем уҫӑлнӑ вӑхӑтра, пирӗн шухӑшсемпе туйӑмсен регистрӗ нумай
хӗлӗхлӗ, нумай чӗлхеллӗ пулмалла...
Ҫакӑн пектӗллевсемпе ӗҫлекен поэт пире ҫитес вӑхӑтрах жанр енчен те, форма тӗлӗшпе те ҫӗнӗ хайлавсемпе савӑнтарасса шанас килет.
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Сӑмах хӑвачӗ

Юрий Сементер - «Трак ен» ентешлӗхӗн чи хастар ӗҫченӗсенчен
пӗри. Ӑҫта кӑна пулмарӑмӑр-ши эпир
унпа: Чатукассинчи Филипп Лукин
композитор музейӗнче, Кӗҫӗн Шетмӗ
шкулӗнче, Яманакра, Еншик Чуллӑ
тӑрӑхӗнче, Шывпуҫ Чуракассинче,
Уписемпе Карайсенче... Поэтӑмӑра
кашни ялтах пӗлеҫҫӗ. «Сементер
килнӗ» тесессӗн чӗннӗ ҫӗре ҫиҫӗмле хӑвӑртлӑхпа пухӑнаҫҫӗ, калаҫӑвне, сӑвви-юррине каҫса кайса итлеҫҫӗ, хавхаланаҫҫӗ ентешӗмӗрсем.
«Мӗнпе илӗртет-ши халӑха унӑн сӑмахӗ?» — тесе часчасах шухӑшлатӑп эпӗ. Ахӑртнех, хамӑр ҫӑл куҫсен шӑнкӑравлӑхӗпе, уй-хирсен сулмаклӑ хумханӑвӗпе, хамӑр тӑрӑхри шӑпчӑксемпе cap кайӑксен ҫепӗҫ юррисемпе пӗрлешсе каять пулмалла унӑн поэзийӗ. Ҫавӑнпа ӑна ватти-вӗтти
те, яш-кӗрӗм те хӑйсен ӳсӗмӗнчи ҫын вырӑнне хурса йышӑнаҫҫӗ.
Акӑ ӑҫта, акӑ мӗнре, ман шутпа, «Ҫиҫӗм сапакинчи»
тӑватйӗркелӗхсен халӑхӑмӑр шухӑшӗпе пӗрлешеслӗхӗ...
А лексей ЛЬВОВ,
«Трак ен» ен теш л ӗх ертӳҫи.

