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Упа пек мёкёрсе яма л ӑх
чёре тени кӳтсе ҫитсен,
сӗтел урисене чӑрмалӑн
/пушманӑн пуҫӗпе ирччен.
Вӑй пӗтӗ те — йӑваш та сапӑр,
йӗркеллӗ таулӑн ирхине.
Капгни оӑмах хура ш ӑна пек
ӳтри каш ни тар ш ӑтӑкне
ҫӳҫентермешкӗн пуҫлаоасоӑн —
нимех те мар. Нимех те мар.
Мӗштур ӳт-пӳ сурать пулсаосӑн —
ыратнине кӑш т чакарм а
ӳт-пӳ калӑпӑш не чакар эс.
Пуҫна аллусемпе хӗстер.
Ш ӑлна ҫырт. Ч ӑмӑртан та — лар эс.
Саватӑн (Канлӗхе? Чипер!
Вӑл тирӑюри шӳрпе лек — канлӗх,
тӑнм асӑр утас тен пулсан,
утту — кӑш тӑртатса пы малӑх
асӑрхануллӑ пултӑр сан.
Е ӳт-иӗвӳ .тачка та лёнчёр,
ҫемҫе те оӗлпӗр пулм алла,—
ҫӗре ватса, чулоем чӗтреччӗр
ун айӗнче — асу ӳт, паллах,
чӑвен тӑмасть вӑл. Карӑнмаҫҫӗ
шӑнӑрӗоем. Вӗри хӗмсем
ӳтре чӗлтӗртетсе хыпмаҫҫӗ.
Симметри оанкунне еиссе,
хӑех тепёр енне куҫать вӑл —
шёвек ӳтнпӳ. Муҫать — юлхав.
Хӑй те сиомеоӗрех упрать вӑл
э. Г. Н . А йхи. Ч ер ӗ тсвӗ.
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турилккери лӑпкӑлӑха.
Ху .канлехне ҫапла тирпейлён
управанокер! Утту пёртте
ан улш ӑитӑр, ялан илемлӗ,
этем утти пек тӳрӗ те
оулмажлӑ лултӑр, ан чӗтретёр
теоея — эс тух ҫьгнсем патне,
лӗлтер — ӑш ра мӗн кӳтнине те
ӳте туртоа ырагнине
мӗнпур сасша!
А нчах ҫынсем
алла — ал пам а мар тытаҫҫё,
сан 1аллуна каллех вёсем
ал таппине тытоа л ӑх м а ,ҫеҫ
пыроа ,хьшашлёҫӗ тесен —
ан тух!..
Килӗсенче тирпейлӗн
оан ал таппи ш ӑпланасса
кётекеноем — сӑпайлӑн, меллӗн
ш ур перчетнисене хьивса,
ан пусчӑр сан енне пёр утӑм,
ан ҫулӑхчӑр тесен — ялан
сан хӑвӑн ирӗклё те ҫутӑ,
илемлё, ҫӳллё пулмалла!

2
Танам к а л а н ӑ : пурнӑҫ — тӗлӗк...
Ҫук! Эп — ун чёрӗ .ҫутинче!
Ш ёлепке м ар, хӑлхаллӑ ҫёлёк
ласартӑр манӑн пуҫ ҫинче —
каш ни утӑм ралах тирпейлӗн
хывас лулсаосӑн та ӑна —
эп й ӑ н ӑш м ӑп : чӑн-чӑн чёреллӗ
чӑн^чӑн ҫынва, граж данина
чыслатӑп — ят-шывне лӗлмесӗр!
Енчен те эпӗр йӑвӑш оан —
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хӑш чух хисепӗмӗр чӗресёр
мёлкесене тивес пулсан —
Руҫ талкмишпе — сенкер те хулӑн
юр айӗнче — юӗриленсе —
тапаҫҫӗ — итлӗр! — ыратуллан
кирче луҫланӑ чёресем.
Ҫапла, куллӑрсене л ы тарӑр:
эсир илтместӗр вёсене.
Смоленск тӑпри ш ӑлса хӑварнӑ
оалтак чёри сас танине
вунииҫӗ ҫул тӑнлатӑп эпӗ.
Енчен ап ш ӑпланас пулсан —
®ӑл ҫиллӗн тапнине илтетӗп.
Канать вӑл — ман чёре тапсан.

3
Тӗнче Пуррин ҫути ас — манш ӑн.
Куҫа ,ҫак ҫутӑ ниартнӑ чух,
кувҫулӑм ра валас оӑмахшӑн
санран кирли эп тупас ҫук.
Сан йыш унта пӑш ӑлтататӑп
ҫакна эп хурлӑ ӑш ӑм ра.
Пӗр оаншӑн ҫеҫ айван «урнатӑп
мичем, талпас калаҫура,
ӗҫме оӗноен, «тавсси» теетӑп
ҫак йыш пёлмен-курманнине...
Ш авра эп — ш ӑплӑха итлетӗп,
«Кама кал ам чун хурлӑхне?..»
А нчах — итлер-и халь, ак, манӑн
кӳрш е — ҫак вӑрӑм йёкӗте,—
кирек (Хӑш гаӑхӑтра к ал авӑ
кирек мёнле сӑмахё те
хӑть исамшӑя та ҫемҫе те лайӑх,
5*
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ю равлӑ тухтӑрччё тесе,
тутисене ялан сӑпайлӑн
ачаш ача лек йӗпетсе,
хӑй те туймаеӑр пур эртелшӗк
пӗччен тертленекен этем —
вӑл — исайӑкоем пек алӑоемшӗн
ӗҫме сӗнет. Ёҫер-и, тен?
А ичак — ун пек алсем нурман эп.
Хӗл варринче ёне кӳлсе,
тӗл-тӗл юӗренленсе хуралнӑ,
кӳтсе тӑртаннл алӑсем
пӗрре те кайӑксам «пек марччӗ.
Ҫил — витеретчӗ ш ӑмш ака.
Хул-ҫурӑм оурнинчен чухлатчӗҫ
хёрарӑмсем ҫанталӑка.
Пӗр авӑртан пӑтавюкана та
ҫав ҫул тулатчӗҫ улмасем.
Ш ӑн .ҫӗр ҫыпӑҫнипе ытла та
нгултӑраланнӑччӗ юӗсем.
К аҫарӑр та — унта «уроаттӑм
ҫара алӑсене, хура
Алӑсене ҫеҫ!..
Эй, хӑватӑм,
ш алти сӑваплӑ ӑн кӑрав,
чун илтӗвӗ! — упра чӗркаллён
тӑван аоапӑн т е с и н е !
Мӗнле сӑмах пуоарӗ халё
асри салху сӑмахсене?
Ару ахлатнӑ лек, тапранчӗ
анне юрри ,ман асӑм ра,—
ҫӗкленчӗ... Укрӗ те ам анчё
Садра... Чунра... Кунти йышра.
К аларӗ, тейӗн: ӑш ӑнаймёҫ
шӑнса пӑрланнӑ геайӑксем...
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Асра та халь ҫамрӑкланаймӗҫ
тӑван хёр-арлӑх сӑнёсвм.
Чун калӑпӑш ӗ лек упранӗ
ҫак юрӑ, ш ӑппӑн ыратса,
ӑна тӑн л авӑ май, сӑнланё,
асри куҫ курӑмне ш артса,
выҫ ял... Выҫ кӗр... А сри,— мӗнпурӗ,
ялан — ®ыҫ оӑн пек хураокер.
Вил тӗолӗ — Ҫеҫпӗлӗн «шыв-юрӗ »,
ун кайӑкне пытарнӑскер...
4.
Тӗнче Пуррин ҫути эс — манш ӑн...
Ашра анчах ҫакна калам.
К унта ап — урӑхла сӑмахшӑн.
Антив, эп сирӗнпе пулам
яка хут укҫасем тултарнӑ
йӑп-йӑпӑркка кӗсъе тӗпне
ирӗксёртен пырса ҫакланнӑ
тусанлӑ пӑхӑр вырӑнне,—
мёнпур оаопа янрасчё унӑн —
нимпе те ҫапӑнмалӑх ҫук.
Оалху ирпе лӑс ҫумӑр ҫунӑн,
контрабассем оӗрленӗ чух —
антив, пулам эп чӗмсӗр ҫекӗл,
тумтир |Ҫеклийӗ вырӑнне,—
и лащ ла кашгае те явлӑк ҫех-и —
пулать ҫакмаш кӑн ун ҫине
плащ ран кӑш т йывӑр япала та.
Ёшегамё аллӑм — йывӑра
ҫакмаҫҫӗ алӑран нихҫан та.
А ча чухне ап А тӑлра
ула куш ак ҫури курсаччё.

Тем ҫакнӑччӗ ун мӑйёнчен.
Тинкертём — чул хура курнатчӗ.
5.
Пите сухал та тӗкеёмлетнӗ,
ҫапах та жамшӑн та пулсан
пулас килет алла вӗрентнё
упа ҫу1р и пек хуш ӑран.
Эп хам в ӑя ш анми пулсассӑн,
вӗчӗхӳ ҫеҫ юн таш ш нче
хёрхӳн йӳҫмешкён пуҫлаоассӑн,
ӳт-тир сиомелӗх иит ҫинче
®ӗри куҫсен муокулӗеем
йывӑрланоа туртӑннине те
туйм алӑхах пулса ҫитсен —
епле пулин те, кам патне те
пулин — каҫпа е ирхине —
сӑлтавсӑрнмӗнсӗрех кӗресчӗ,
вӗри вителӗкӳ ҫине
ҫил ш ӑятнӑ пуҫӑмпа ӳкесчё.
Сан аллусен вӗрилёхне
туясчӗ ҫеҫ... Вара — ҫитет те:
кал лек пёлетӗп — эс шанан.
Эс манш ӑн А тӑл та, анне те,
ҫӗршыв пек кирлӗ эс мана.
1954—1956, Мускав.

