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ПУҪЛАМӐШӖ
Поэма

1
Туятӑп эп: ман пит ҫинче
вӗри те сарлака куҫсем
йывӑрланса та юнӑхса
ҫывӑхараххӑн туртӑнаҫҫӗ.
Вӗсем сана йӑлтах-йӑлтах:
урусене, аллусене,
куҫусене, — хӗвел хӗртсе
ҫӳхен ҫемҫетнӗ ҫӗмӗрт пек
чӗлтӗртетсе, тӗксӗмленсе
ялтӑракан куҫусене —
сана, сана, йӑлтах, йӑлтах
курасшӑн пӗр пулса, пӗрле,
пӗрле пӗр сулӑмлӑ пуласшӑн
ҫывӑхараххӑн туртӑнса.
Ҫапла куҫ сарӑлать, ҫапла
куҫ уҫӑлать, ҫапла тӗнче —
тӑват енне ҫиҫен тӗнче —
сарлакаланнӑ май куҫсем
йывӑрланса та юнӑхса
курма пуҫлаҫҫӗ — тӗнчене.
Куратӑп эп: пӑт-пат тӗссем
пӗрре те сапаланчӑк мар, —
вӗсем те йывӑррӑн куҫаҫҫӗ —
йӗр хӑварса, тарӑнлатса,
мана хӑйсен ҫулне-йӗрне
куҫ кӗретех кӑтартнӑ пек.
Ҫапла вӗсем те куҫнӑ май
кӗреҫҫӗ сулӑма, вӗсем те
кӗресшӗн пӗр вӗри тӗсе,
кӑварлашса-амалашса
хыпа-хыпа ялтӑракан
пӗр тӗс пулса ҫавӑрӑнасшӑн.
Ҫапла ӗне тирне сӳсен
ҫав тир ҫинче, тӳнтер енче,
ялтраҫҫӗ канӑҫсӑр тӗссем
ҫиҫсе, сӳнсе, куҫа-куҫа...
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Ҫапла шоссе таврашӗнчи
ҫул хӗрринчи кашни чулах
выртать управлӑн та тирпейлӗн —
такам алли ҫинче выртса
киленнӗ пек. Анчах халь-халь
такам ӑна вырӑнӗнчен
тапратасран хӑранӑ пек.
Каҫ ҫутинче лаҫ хыҫӗнче,
типсе хуралнӑ вӗлтӗренлӗ
картишӗнче картан-картан
тирпейлӗн, шӑппӑн выртакан
шур кӗленче катӑкӗсем —
таҫта ҫула кайма тухса
канмашкӑн чарӑннӑ пек... Тапӑр
халь-халь ҫула тухас пекех...
Пёр тёс те ҫук — лӑплантарса,
эп ӑнланса-пӑхса канмалӑх,
халь ман пӗр ҫавӑнпа кӑна
курас килет мӗн те пулин, —
ӑнланмалли, хам тунӑ евӗр,
ман пулнӑ пек — ӑнланмалли.
Эп ҫавӑнпа кӑна курасшӑн
сана, сана — йӑлтах, йӑлтах, —
хама хам ҫухатса, манса
курасшӑн сан куҫусене —
вӗҫ-хӗрсӗр пысӑк пулнӑ евӗр
туйӑнакан куҫусене...
Пӗр вӗсенче ҫеҫ маншӑн халь
ялтраҫҫӗ эп ӑнланмалли
чӗлтӗртетсе ҫунан тӗссем,
мана вӗсем асилтереҫҫӗ
эп ывӑнсан, куҫа хупса,
таҫта хамрах, хам витӗрех,
манрах ҫӗкленнӗ тӗссене
хам ӑнланса тинкернине...
Эп сан куҫусенче кӑна
упрайӑп вӗсене — унта ҫеҫ
вӗсем пӗлтерӗҫ пурнӑҫа...
Туятӑп эпӗ — аллӑмсем
ак туртӑнса йывӑрланаҫҫӗ,
ҫак туртӑну, ҫак ырату
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куҫса пырать мӗнпур ӳте,
кӑшт ҫурӑм шӑнӑрне пушат ҫеҫ,
кӑшт тайӑн ҫеҫ — сана ыйха
туртма пуҫлать... Кашни сӗвем
ыратнипе йывӑрланса
ыраттарать — йӗри-тавра.
Вара йӑлтах, мӗнпур ӳтре,
манра йӑлтах — пӗр ырату.
Ман сӑввӑмсем те ҫавӑнпа —
чӗлхесӗр пулнӑ ачана
ҫапсан, вӑл вӑрӑм та илемсӗр,
хӗрӳллӗн кӑшкӑрнӑ пек ҫеҫ...
Илтетӗп эпӗ — сасӑсем
пӗрне-пӗри шыра-шыра
туртӑннине-кӗрленине.
Ту-сӑртлӑ ҫӗрӗн, кӑнтӑр ҫӗрӗн
виҫ ӗмӗр пурӑнан концерчӗ
йӑлт манӑн пӳлӗме тулса
ҫавӑрӑнать те силленет,
йӗрет те ҫапӑнать хӑватлӑн,
лачкам шӳсе йывӑрланать.
Анчах ҫак сас та, ҫак кӗрлев те
хӑй вӑйӗпе ҫеҫ туртӑнса
хӑй ҫеҫ пурӑннипе ман чухлӗ,
ман вӑхӑт чухлӗ пурнаймасть...
Вара пӑшӑлтататӑп эпӗ
хампа кӑна... Ҫапах, ҫапах та, —
илтес килет ман урӑх сас —
ӗшеннӗ йытӑ хӑй ятне
ӳтпе туйса итленӗ пек.

2
Пӗр ӳт сӗвемӗ тепринчен
урӑхларах пулнипеле
чӗре ӳтне ыраттарса
тивни те — пӗринчен тепри
урӑхларах. Ман йынӑшу
манран килет-и?.. Чӗрӗ ӳт
ыратуран хӑтӑласса
туртӑнни ҫеҫ ку...

Аттесен ячӗпе

Ман ӳгри,
манри кашни йынӑшӑва
илтмелӗх сас-хура тума
пулӑшакан ҫӑвар ӑшши
пӗр сивӗнсе, пӗр ӑшӑнса
ылмашӑнса тӑнипеле
сассем те тӗрлӗ...
Пёр пулса,
пӗр пысӑк вӑй ячӗпеле
ыратнипе, ҫак сасӑсем
пӗрле пулса, пӗр сулӑмпа
ҫавӑрӑнса йывӑрланасшӑн.
Ҫапла эп, — хам сисмесӗрех, —
ыратуран хӑтӑлма ҫеҫ
пӗччен пӑшӑлтататӑп... Ман
сӑмахӑмсем — мӗн те пулин
илес те туянас тесе —
тахҫан ӳте ыраттарса
вӗреннӗ сӑмаха-сасса
хам тӗллӗн ҫеҫ калани мар...
Пӗчченлӗх тенӗ сӑмаха
шухӑшласа кӑларнӑ ҫын —
пӗрремӗш ҫын — вӑл, ман шутпа,
утрав этемӗ пулмалла...
(Ҫын хушшинчи пӗчченлӗхе
урӑхларах та калама
май пулнӑ пуль...) Утрав ҫинче
сутмаҫҫӗ ним те... Сӑмахсем те
унта — пӑшӑлтатма анчах...
Утрав пек вӑрманта, каҫпа,
ват чӑрӑш тӑрринче ларать
пӗччен пёр карӑш... Таянать
вӑл йывӑҫӑн вулли ҫумне,
ун кушӑрханӑ урисем
туратӑн хуйӑрӗ ҫине
ҫывӑхараххӑн тӗртӗнеҫҫӗ.
Иывӑрланса ӗнтӗркекен,
пӗччен, сас-чӳсӗр шӑнакан
ват йывӑҫӑн салху сивви
хуллен шуса витме пуҫлать
ват карӑшӑн урисене,
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шала — чӗр ӳт вӑйсӑрланса
артаклӑн, хурлӑн тапакан
вӗри тӗле — ҫитет... Вара —
ват карӑш кӑшкӑрать — хӑй те
сисмесӗр, — ывӑнса, салхуллӑн...
Ку — пӗр йӑх тепӗр ют йӑха
вилме пами йыхравласа
пӗчченлӗхрен — ӑшша, ӑшша —
ҫӗкленӗве, хӳгленбве
вӗрин чӗнсе ӳкӗтлени...
Каллех пуш пӳлӗмӗн сивви
урасене витет. Хуллен
ҫӳле вӑл хӑпарать. Часах
шӑнма пуҫлаҫҫӗ алӑсем.
Вара эп кантӑк умӗпе
утса ҫӳретӗп каллӗ-маллӗ...
Илтетӗр-и — таҫта инҫе
карлаттарса шатӑртаттарнӑн
тем кӑшкӑрнӑ пек туйӑнать?..
3
Кая юлса вӑраннипе
питӳ сан шыҫнӑ пек. Эс лар.
Пӗрремӗш хут аслатие
илтсе тёлӗнекен ача
тӳпенелле тинкернӗ евӗр —
сан куҫусем куҫаҫҫӗ — ҫирӗп,
ҫине-ҫине... Сасартӑках —
тем тупнӑ евӗр чарӑнаҫҫӗ...
Мӗн каласа парас сана?
Эп ача чух хур кӗтӳпе
йӑмралӑх айӗн ялалла
анни ҫинчен-и?.. Пӳрт-ҫурта
анне ҫап-ҫут ҫуса тасатнӑ.
Кӑмакана ик си шӑлса,
ик хут шӑлса таса шуратнӑ.
Анне хуран ҫакать. Вара
выртатӑп эпӗ сак ҫине.
Турат ҫунса шатӑртатни
хурсем шуйлашнӑн туйӑнать...
Эп ыйӑха путса шутлатӑп:
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халь вут тивет вӗт-вӗт хыпса
хуранӑн хӑрӑмне... Вара
шӑваҫӗ вётё те хитре
хӗмсем, — каҫ кӳлӗм ҫырлана
пӗр ушкӑн каякан хӗрсем пек...
4

Тин калаҫма вӗреннӗ пек —
тасаччӗ манӑн сӑмахсем...
Нумайччӗ-и вӗсем, сахал-и —
пурӗ пӗрехчӗ маншӑн. Эп
утма вӗренекен ача
пӗр хӑй ҫеҫ пулнӑ пек — пӗчченччӗ.
Эп ҫак пӗчченлӗхе пӗлетӗп:
пӗр вырӑнта анчах тӑрсан
вӑл ытларах сисӗннипе
куҫас килет, — шӑв-шав туса
мӗне пулин те — сӗртӗнсе
пӑхас килет, — ҫывӑхалла...
Сана витмерӗҫ сӑмахсем,
вӗсем — ыттисенни пекехчӗ...
Пур хускану та, аллӑмсем
ыратнипе ҫеҫ туртӑнни те —
ним те ӑнлантарса пама
пултараймарӗҫ пурпӗрех...
Ак халь — ҫак пӳлӗмре ик ҫын.
Епле санпа халь калаҫас,
епле сана халь пӗлтерес
эп пӳлӗмре каҫпа пӗччен
вӑранасран хӑранине?
Япаласем ҫине пӑхса
вӗсем куҫманнинчен, вӗсем
япаласем ҫеҫ пулнинчен
хӑранине?.. Камсем вӗсем —
ҫав антитезис, тезис тенӗ
сӑмахсене шухӑшласа
кӑларнӑ этемсем?.. Халь пӗтрӗҫ
сӑмахӑмсем те... Мантӑм эп
мана ҫын хушшинче вӗрентнӗ
хусканӑвӑмсене йӑлтах...
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Сенкер те тӗксӗм — пӳлӗмре...
Таҫта инҫе темскер кӗрленӗн —
тем пусарса-пусса пырса
ӳссе кӗрленӗн туйӑнать.
Халь тӗксӗм пӳлӗм варринче —
ик ҫын — пӗччен. Ик ҫын пӗрле —
халь пӗр мӗлке, пӗччен мӗлке пек.
Сас ҫук, пӗр ҫак мӗлке ҫеҫ тӗрлӗ
калӑпланса улшӑнни ҫеҫ —
ӳссе, чакса та сарӑлса
ылмашӑнни ҫеҫ курӑнать...
Тен, ҫакӑ ҫеҫ — мӗнпур ӳт-пӳ
хӑватлӑн ыратса, мӗн пур
хусканусем пӗрле пулса
тем пӗлтересшӗн туртӑнни, —
тен, ҫакӑ ҫеҫ ҫӗнме пултарӗ —
ӳт ӑшшипе, сивӗнесрен
шикленнипе туртӑнакан
ӳт ӑшшипе, йывӑрланса
туртӑнакан ӳт ӑшшипе?..
Ик ҫын пӗрле — пӗччен мӗлке пек,
таҫта инҫе кайма тухса,
ҫул-йӗр вӗҫне ҫитессине
шухӑшлама манса, аташнӑ
мӗлке пек... Тӗксӗм ҫутӑра
пӗр хулӑн мӑй ҫеҫ палӑрать —
хӑватлӑн туртӑнса, хӑй пек
вӗрин туртӑнакан ӳте
тӗл пулаймасӑр йывӑрланнӑ
тӑнлав ҫеҫ палӑрать кӑштах...
5

Чӗр вӑй таппи, тулли-тулли,
таса-таса ҫӗкленнӗ май
хӑй куҫӑвӗн сулӑмӗпе
хӑйне хӑй тасатса, хӑйне
тарӑнлатса, ирӗклетсе
хӑйне хӑй лӑпкӑ тӗс парать.
Йӗпеннӗ астра чӳхенсе,
куҫа туртса, илентерсе
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пӗр туйӑм хӑварать ӑшра —
ӳтре тем ӑшӑнса, хуллен
ывӑнтарса пӗр-ик сӑмах
калас килтернӗн туйӑнать...
Ҫапла эс — лӑпкӑ чух... Анчах
калаҫнӑ чух та утнӑ чух
эп сан вӑйна, ун тупсӑмне,
тен, ытларах ӑнланаятӑп —
сан вӑй таппи ҫӗкленнине,
вӑл туртӑнса, ирӗкленсе
илемлӗн куҫнине ун чух
хам курнӑ евӗр туйӑнать...
Ун чух кашни хусканӑву —
пӗр-пӗринпе килӗштерсе
сулмаклӑланнӑ пек. Пӗр вӑй
тепӗрине куҫса, хӑватлӑн,
пӗр пӗтӗм ирӗк вӑй пулса
лӑпланайман пек... Сан уп у
йывӑрланса пырса, пӗрмай
сулӑмланса, таҫта инҫе
тӗл пур пек туртӑнса ҫав вӑйӑн
ҫӗкленӗвне кӑтартнӑ пек...
Кайран, аса илсен, мана
ҫак талпӑну та туртӑну —
ялтравлӑ тӗксӗм кӗленчен
леш енӗпе тӗм хӗрлӗ ярӑм
куҫса чӳхеннӗн туйӑнать...
Сан вӑй таппи вӑл — хӑвӑнта,
таса илем ирӗклетсе
ҫӗкленипе, санри ҫак вӑй
тӗнчен пӗр вӗҫсӗр хусканса
ҫаврӑнакан хӑватӗнчен
ирӗклӗрех пек туйӑнать.
Кашни хусканӑву, кашни
ҫӗкленӗвӳ — эс такампа
кӗрешнӗ пек, эс такамран
уйӑрӑласшӑн пек, никам
хальччен курман хусканусем
хальччен курман ирӗклӗхпе
7. Геннадий Айхи.
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халь-халь пёр илеме кёрсе
куҫ умӗнче курӑнас пек...
Ҫапла эс, ху сисмесёрех,
утса-куҫса ҫӳренӗ май,
калаҫнӑ чух та, кулнӑ чух та —
ху хӑватушӑн, ху вӑюшӑн
шав кёрешетён — чёр тёнчен
туртӑнӑвне те йёркине
ҫёнсе, ху илемне те хӑвӑн
вӑйна таса упранӑ май,
тата ирёклёрех, тата
илемлӗрех куҫасшӑн пек...
Тёнче тулли тулса, унти
мӗнпур ҫутта пёрлештерсе
вёҫӗ-хӗррисёр куҫакан
хӑват та — нихӑҫан сана
канма памасть, — сан куҫусем
пёр-пёр ахаль калаҫура та
ялтраҫҫӗ йывӑр туртӑнса.
Пуҫа таяссисем, алла
сулса саламласси те саншӑн —
эс тем ҫинчен шухӑшласа,
илтми-курми пулса, сисмесёр
ятне туса илни кӑна...
Ӑҫта эс халь? Кам ҫуртӗнче
куҫса ҫӳретён эсӗ халӗ?
Ҫук, эс — эп пӗлнӗ, эп юратнӑ
хӗрарӑм мар... Вӑл, ҫав хӗрарӑм,
ман ҫуртӑмра пурӑннӑскер —
йӑлт урӑхчӗ... Вӑл пӗчёк сфинкс пек
ҫывратчӗ аллӑм ҫийӗнче.
Ирпе сенкеррӗн курнакан
и к хупӑ куҫӑн путӑкне
салхун сӑнаттӑм эпё: кам эс,
санра-и ман шӑпам тени?..
Кашни хусканӑвё ялан
ун тем тытса тем чарнӑ пекчё.
Вӗҫне ҫитмен пек туртӑнма,
ирӗкленме хӑранӑ пекчё.
Кӗпе ҫанни таврашёсем,
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ал ҫумалли савӑт-сапа та,
пӳлӗмсенчи япаласем —
пурте йӑлтах — ун утгине те,
кашни хусканӑвне те, — йӑлт
япаласемшӗн, пӳлӗмсемшӗн
виҫевлӗ тунӑ тахҫанах, —
юраттарса, картне лартса,
япаласен ушкӑнӗнче
пурӑнмалла туса...
Ӑҫта-ши
эс халь, — епле-ши хӳтлӗхӳ?
Епле-ши сан ирӳ-каҫу,
ман сфинксӑм?.. Эс кайсан кӑна-и
эп тупрӑм санӑн тупсӑмна?..
6
Ҫапла, юлташлӑх тенине
вӗсем ӳтпе кӑна туяҫҫӗ.
Пӗрин ӳт-пӗвӗ теприне
лексе пырсан ҫеҫ — ҫул ҫине
тухма хӑяҫҫӗ. Ҫул пирки
шухӑшласси те малалла
туртӑнасси-и, — ҫук, ку мар
пср ӳт тени тепӗрине
лексе пыни ҫеҫ. Тачӑрах
лексе пыни ҫеҫ, — кӗрлесе,
вӗт курӑк вӗҫтерсе килсе
хӑватлӑ ҫил сӗртӗнесрен
хӑрани ҫеҫ...
(Камсем ӑна —
ҫиле — ҫак вӗҫсӗр тӗнчере
чи пӗчченни тесе шутлаҫҫӗ? —
Хӑватлӑ ҫилӗн юхӑмне
лексе хуралнӑ курӑксен
вӗт ҫулҫисем куҫаҫҫӗ те —
вӗсем темскер пӗлтернӗн, эп
к ӗ р л е в ҫуралнине илтетӗп.)
7

...Ку — ун чух марччӗ. Эп ун чух
пӗлместӗм ҫак йывӑрлӑха.
7*

Геннадий Лихи
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Тӳлек шыва тинкернӗ пулӑҫ
вӑлта ҫиппи карӑнасса
сыхланӑ пек сӑнаттӑм эпӗ
куҫсен хӑрпаххисем сасартӑк
кӑшт авӑнса туртӑнасса.
Ҫук, ку вӑл — урӑх ҫулхинеччӗ...
Ун чух — куҫран кӑна пӑхаттӑм,
куҫ хӑрпаххисене пӗрре те
эп сӑнаман. Асӑрхаман.
Ҫапах — хама астутарса
каламаллаччӗ: ӗлӗк хушӑн
пӗлеттӗн-ҫке пӗр йӗркене:
айван ҫура итлемесессӗн
е манӑҫса каяс пулсан
ӑна чарма пӗр паллӑ пур,
ҫакна мӗскершӗн мантӑн эсӗ,
ма каламарӑн эс: «Тубо!..»
Мӗскершӗн хӑвӑн вӑй-хална,
«эп» тенӗ халӑн ҫутине,
хӑвна — йӑлтах — тӗпрен, шалтан,
пур тӗлӗкӳ таранчченех —
эс ҫут ҫанталӑк ҫутинче
таса саспа сӑмах туса
янратаймарӑн килӗшӳллӗн?..
8

Анчах п у ҫ л а м ӑ ш ӗ — ялан
ҫапла вӑл...
Тӗлсӗр сисӗм-туйӑм
хӑй тӗллевне тупса, унран
сӑнар туса ҫав сӑнарта
тӗнчен вӗҫ-хӗрсӗр илемне
пӗр туйӑмра пӗрлештерсессӗн, —
ҫак вӑй Пурри, ҫакна тупни,
ҫакна пӗр-пӗр пуласлӑхра,
пиртен илме пултарасси —
сасартӑк, ҫиҫӗм пек шартса,
«ҫын» тенӗ тӗнчене хӑватлӑн,
тӗпрен улӑштарса кӗрет...
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Аттесен ячӗпе

Чун ҫеҫ-и, — ун чухне кашни
сисев тымарё таранччен,
й ӑ л т кисренет этем... Ун чух,
тен, — иккӗмӗш ҫуралура —
пур туйӑм та... Ун чух тёнче,
ун вӗҫсӗрлӗхӗ, ун ҫути —
куҫ умӗнчех ҫуралнӑ пек...
Ҫак кисренӳ иртсессӗн ҫеҫ
кӗтрет ҫути пек ҫывхарать
чун тӑнӑҫлӑхӗ, — пиллӗ канлӗх;
чун ҫӳллӗшӗ те палӑрать
таса ӑс-тӑнӑн тӳпинче;
ӑс-хакӑл, музыка пулса,
янранине ун чух туятпӑр...
Вӑл — пирӗн музыка... Анчах
тӗнче ӑс-тӑнӗн сассипе
вӑл тӳпери пек калаҫать,
ҫав вӑхӑтрах вӑл — юнашар, —
ҫумра, пур хапӑл кӑмӑлта...
Эпир «пӗртен-пӗр ку» тесе
чӗрешӗн палӑртнӑ чунра та,
тӑван ӑсра та сас парать
ун килӗшӳллӗ янӑравӗ.
Августӑн 8-15-мӗш ӗсем, 1957,
Ҫӗньял

