Дётӗм тӗн^ери пролетарисем,

пӗрлешӗр!

ИРӖКЛӖХ ЙУРРИСЕМ.

Издание Чувашской секции Политического
Отдела Реввоеннсовеп.а б армии.
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К у м м у н и е т с е н Мареелйӗзӗ.
Тӗн-фипе рев<ц>утси тӑватпӑр,
^ураллӑх сӑн^ӑрне ватрӑмӑр;
Пирен хӗрлӗ йалав вӑл коммунӑ,
Тавлашасси пирӗн таса ӗҫ.
Асаплааса епир тунисене
| Ҫисе аурнакан ҫӗленееыпе
ИулашЕи хут тӑрса ҫапӑҫмашкӑн
Вёҫрен вбҫён атӑр, кӗр тйрар!
Хӑйуллӑ, таса ҫёреллӗ, хӗҫ, пӑшвл тытӑр
Ҫынна пусмӑрлакана сирпёнтертёр,
Пур перех ҫӑлӑнӑҫ, йе вплӗм пире.
Малалла, мӑлалла, ыалалла, малалла.
Тӑвансем мӗлйунпа иирӗп пӗтрӗҫ,
Тӑлӑх амӑшсем йӗрсе йул-ҫӗҫ,
Суранпа фухӑнсем те макӑр^ӗҫ,—
Ҫаксенфен тӑшман камне пёлёр.
Ылттйва пуҫҫаиса пурнакансем
^аплӑ ҫуртсен^е хӑтӑлаймёҫ,
Куштанпа банв-хуҫине тавЛрма
Хӑруш сехет тин ҫитсе тӑ^ӗ.
Хӑйуллӑ . . .
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Пирӗн вӑйпа тӑранакансене,
Халӑха пусмӑрлакансеве,
Савӑтпа, кёлё ҫур$ӗ тупӑшпе
Мул пухса пурӑнакансене,
Вёсен вамӑссӑр тупӑшё пирки
Авалтап пирён нун тӑвӑнат,
Вӑрҫӑра вилнисем, аккупра ҫёрниеем
Пурте вёсене тавӑрӑпӑр.
Хӑйуллӑ . . .
Усалсем тата пире йуваҫҫё,
Ан^ах вӗсем петесси ҫитрё,
Вӑрҫӑра вёсене шелдемӗпӗр,
Хӑйсем те пире шеллемерӗҫ.
Ҫапӑҫакан йулташ, ап шелле вӗсене,
Кайран пире ан ултала-^ӑр.
Авалхи кив тӗн-ҫе вавдёкӗ ҫине
Хамӑрӑн ҫут ҫурта лартӑпӑр.
Хӑйуллӑ . . .
Ӗҫпе пиҫсе хытнӑ алӑсемшӗн
Тён^ери пЕр ӗҫ те хӑруш мар.
Нивамӑп кӑейи халӑх тарӗпе
Малашне тулса хулӑнланмӗ,
Ӗмӗтсёр ултавҫӑ пилсерленӗ,
Ан^ах ар$ине тултараймё,—
г
£ухӑнсен ӗҫлӗхлё коммунӗв-ҫе
Ни пуйанни, фухӑвни пулмё.
Хӑйуллӑ . . .
Пупсемпе улиутсен ушкйние хирӗҫ,
Йун ӗҫекен сӗлӗхсем ҫвне,
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Тён^ери пстӗм '§ухӑн халӑхем,
Пайсӑр йулнисем, пурге тӑрӑр!
Тйрӑр, ҫӗне пурнӑҫ патт&рсем!
Асап а^исем, пурте тӑрйр!
Йулашки хуг тӑрса ҫапйҫмашкӑн
Вӗорен вӗҫӗн атӑр кӗр тӑрӑр!
Х&йуллЛ . . .
А. М и л л и куҫарнӑ.

Марселйеза.
Авалхи тёп^ереи уййрлар-и,
Тӑприне урараа силлер-и...
Ылттӑн вӳмирсем, пирён т&шмансем,
ГГатшан ҫӳл ҫуртне вурӑймастпӑр.
Аса ил & халӑхпа пӗрлешегпӗр,
Выҫӑ халӑх патяе кайатп&р:
Ылханатпӑр пёрле тӑшмансене,
Ҫапӑҫӑпӑр вара вёсемпе.
ЕВ ёҫлекен халӑх, саксе тӑр-ха!
Тӑшыана хирӗҫ тӑр, выҫ тӑван,
Халӑх тарӑхнӑ сас йанратӑр-ха.
Малалла, мачалла, малалла,
Епир йӑвӑр асаппа тупнине
Ӗмётсёр пуйанеем ҫаратаҫ:
Пирён таряа вёсем мӑнтйрлавцёҫ,
Йулашки татӑка туртвалаҫ.
Вёсен савӑац^йр тесе выҫӑхатгӑр,
Сутӳ—илӳ туса 'бухӑосене
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Вёсем ҫӑтҫӑр, пиртев м&шкадавд&р,
Тесе вёсемшён выҫӑхсд лар.
Еӑ ӗҫлекеп . . .
Епиар ёмёр хуйхӑрни ҫитаест им?
Тӑннсем п / р т е харӑе тӑрар,
ДпаХртак пуҫласа Шур тииёс^ен,
Ателда айакри Кавкас|ен,
Вӑреӑсм, йытӑ—пуйансем ҫине,
Йун ӗҫекеа патта ҫипе те:
Пӗгерер ылханлӑ усалсене,—
Ыр пурнӑҫ ҫуталса тин тухё!
Ей ӗҫлекен . . .
Етемсен тӑванл&х, ^ӑа хӗвелё
Йунлӑ вут хыҫӗн^ен ҫуталё,
А^асене килӗшӳ, телейдӗх
Йулашки йун тӑкса туиӑпӑр—
Ирёклех ёкёрб вара килӗ,
Ултавпа усал цӗтӗҫ пуҫёпех,
Лётём халӑхсем тинех пёрлешёҫ,
Таса ёҫ патшалӑхе тӑвёҫ,—
Ей ёҫлекен . . .

Атӑр харӑсах, йулташсем.
Атӑр харӑсах, йулташсём!
Ҫапӑҫса вӑЗдӑданар,
Хамӑр. кӑаӑрпа ҫёмёрсе
Йрёк алӑкне уҫар (2 хут)
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Халӑх хушшин^е ҫуралса
Еҫ ҫемйвн^ усрёмёр!
„Тйванлӑхпа ирёклӗхшӗн*
Епир ҫанӑҫма хатӗр (2 хут)
Пире сӑв^&рпа усрарӗҫ,
Выҫлӑхиата ҫунтар^бҫ;
Хурлйхлй кунсем ҫухал^ӗҫ,
Ҫапйҫмалли кун ҫатрӗ (2 хут)
Еҫе пуҫласа йатӑыӑр,
Ҫапӑҫма т,асрах васкӑр;
Патшан мӗлк° пек вӑйен^ен
Хӑри вара пврӗн ҫар? (2 хут)
Мӗа пур патшав вӑ,й ха^ӗ те
Ӗҫлекенсен алливт^.
Хамӑр патроя тултаратпар
Штык та хаыӑр лартатпӑр (2 хут)
Еаир тӑвакап таса ӗҫ
Пулассине ёненсе
Ҫуклӑх ылханла ҫӗклемпе
Хӑраыасӑр ҫапӑҫар (2 хут)
Мён авалтанхп хӗалӗхе
Сираӗнтерсе йарӑпӑр,
Еҫлӗхӗн хёрлӗ йалавне
Ҫӗре лартса хурӑийр (2 хут)
А. М и л л и куҫарна.

^ӑваш $ухӑнӗсен йурри.
Тӑрар, -ьухӑнсем,
Харӑсах т&рар

—
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Тёи^е ҫав&рар—
Пёэдӗр Еиввисем!
Мул асапён^ен
Атӑр хӑтйлар,
Хыт т&ллисен^ен
Татса ыйткӑнар.
Х а л п ^ е н ыакӑреа
Тархасларймӑр,
Куҫ—дул, йухт&рса
Тинӗҫ тур&мӑр.
Пӗлёт ҫинелле
Епир пӑ,хрӑн*р,
Турӑ йеннелле
Алла тӑсрамӑр.
Пӗдӗт уҫӑлмарӗ,
Манна ҫумаре,—
Еаир выҫҫине
Турӑ, курмарб.
Ешгр йӗнин^ен
Пуйан йӗрӗн^ӗ,
Ҫур пус аха^тен
Ывӑтса па$ӗ.
„Пула* тендере,
Ырӑ ҫын йепле",
Тесе ыухтарӗ
Мёскён пуйанне.
Пуйан пинӗие
Хӑйне йӗртнине
Аса идмерӗ,
Ӑнах тав турӗ.

Хӑйсен пурлахне
Тек сыхлаттарса
Цухӑнсен йунне
Тӑааҫ авалтан.
Типшем ^ухйнсен
Алли—урипе
Ҫӗр шыв тёпӗн§ен
Иухаҫ мулсенё.
Тӗн^е пулнӑран
Сасси •ҫухйнӑн
Пӗлёте хӑпарат,
Кӑлйх тархаслаг.
Тапла хуласем
^ух&н таррин^ен,
Тён^е пуйансем
Тэухан йунӗнҫен.
Выҫахса ^ирпе
Шӑна пек вилет,
Щӑршлӑ пӳлӗмре
Ӗмӗрё иртет.
^ухӑа йӗнине
Ҫерӗ те илтмест,
Пӗлёт те пӗлмест,
Тинёс те сисмест.
ҪёрВ илтӗэдӗ—
Пуйан аллин^е,
Пӗлӗт пӗлё-11ӗ—
Пупсен аллив^е.
Турапа патша,
Темле пуҫдӑхта

—

10 — '

Пире ҫ&лаймёҫ,
Телей параймӗҫ.
Тӑрар, ^ухӑнсем,
Пивӗ пе сиксе,
Тӗв-ҫе пу^анссм
^ е т р е ^ ӗ р пиртен!
Пур оут ҫанталӑк
Пуйан аллин^е,
Ҫутӑ рай алӑв
Вӗсен кӑсйияҫе:
Пётӗм тӗвҫери
Тутлӑ ҫимӗҫсем
Ун сӗтел тулли—
Пуйаяшӗя вӗсем!
хитре хёрсем
Пуйан аллин^е
^анлЗ ӑслисем
Унӑн умӑнт^е.
Ҫӗрен сӗткенне
Ӗмсе пурӑват,
Хӑйӗн^ен куҫне
Никама курмаст.
Ӳ$ё тӗн^ере
Сарӑлса вырта*
Тоунне -ррвӳре
Пупе тасатат.
Тӑрӑр, эдхӑнсем,
Нияёне сиксе,
Тёц^е пуйансем
Т^ётреэдёр пиртеи!
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Пуйан тӗнҫине
Салатса тӑкар
Увӑи викӗсне
Те ан хӑварӑр!
Пуйан хӗн^ине,
Хамӑр тунине,
Тутавмарймӑр—
Мулшӑн турӑмӑр.
Тёрӗс марлӑхпа,
Намӑссӑрл&хпа
Тулвй тӗн^ене
Ан шеллӗр пӗртте.
Мӗн пур ^ер •ҫуна,
Ҫут ҫанталӑка
Мул сӑн^ӗрӗнцен
Хӑтӑрса йарар,
Иетём *ӗр т^уна
Нрӗклёх парар,
Ҫут—ҫанталӑка
Хаваслантарар!
Ӗҫе хӑн&хнӑ
Хыт алӑсеаше
Шаккавӑ йан&—
Тепӗр тӗн^вре.
^ухӑн хӑлӑхсем
Хӑйсемшён ӗҫлӗҫ
Тӗв^е пуҫлахсем
Мӑлйунсем пулӗҫ.
Пуйан, т>ухӑнни
Ун зухне пулмё,

—
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ВЗйли, халсӑрри
Ун 'йух илтёимё,
Ҫёр хӑй ҫимӗҫне
Пур ҫынсене те
Тан парса таре,
Йӑлт тӑрантарӗ.
КураЁмасси те,
Тарӑхасси те
Ун зухне пётӗ
Сасси те пулмё.
Пёр халӑх ҫине
Тепри тапӑнмё,
Йун тӑканнине
Никамта вурмё.
Тинех ҫӗр ҫине
Йурату килё,
Унӑн тутине
Етем тип пёлӗ.
Хавасланпипе
Тён^е йуррине
уна х&партса
арёҫ йурласа
Тйрар, ^ухӑвсем,
Мӑлйунпа сиксе,
Пуйан тён^ине
Тӑвар салатса!
Тӗп^е туллипех
^ухӑа халӑхсем,
Тён^е пуҫлӑхсем
Пулӗҫ вӗсекех!
А. М и л л и.
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Похоронный марш.
Есир халӑха ^ӗререн йуратса
Тавлашса ҫапӑҫса вилсе выртрар!
Халӑх ирёвлёхпе пурӑнт&р тесе
Есир в&й ҫитниве туса хӑвартХр.
Нӳрлӗ тӗрмесен^е хуйхӑрса лартӑр...
Пуҫа касакан сутйесем сире:
„Тимӗр тӑлӑсемпе кӗисӗртеттерсе
Еайӑр!* тесе тӗрӗс мареут турӗҫ(2хут).
Ывйвнаскер есӗ утса пыратӑн,
Ал-ура сӑн^ӗрё ^анкӑргатат.
Ум&нти ҫеҫен хир ҫулӗ йеннелле
Вӑрттӑн хуйхарса ес дӑхатӑн.
Хӗвел хӗртнипе сӑн^рсем ӑшӑнфёҫ,
Сан ӳтне ҫёлен пек с&хса кӗ^ёҫ.
Сӑн^ӑрсем шӑйӑрнӑ суранусен^ен
Вёри йуну сан ҫӗр ҫине тумлат. (2 хут).
Асап курнӑшӑн ес ӳпкелеместӗн,
Савнӑ еҫшӗн хӗнсем зуратйы;
Йулташу ҫуклӑхпа пӗтсе ларнине
Тӳссе тймашвӑн пултараймарӑн.
Тзӑнлӑх пурт&ран хаватлӑраххине,
Унп&н хӑвӑн йунна йухтарнине,
Тивёҫле хисеппе хисеплессине
Таса 1уну сан ёненсе тӑрат (2 хут).
Хараса ӳкаине пусарас тесе,
Тӑшман ылттӑн ҫуртра ӗҫсе ларат,
Ан^ах хӑрушӑ ал в5.л, пётессине
Пёлтерсе, тахҫанах ҫырса тӑрат!

I
Шхаттир пек вӑйлӑ ирӗклӗ халӑх
Тӗрӗсмарлӑх пӗтсен сиксе хӑрӗ!
Таса ҫулпа есир паттӑрӑн утрӑр—
Тӑвансем, тссе ӑсататпӑр срре (2 хут).
А. Милли куҫарнЛ,

1. К о м м у я д с т с е н

Марсвлйезӗ.

2. М а р с е л й е з а .
В. А т ӑ р х а р ӑ с а х ,

йудташсем.
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б. П о х о р о н н ы й

йурргт.

жарш.

