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ХАЛАЛ

Самантлӑх шавшйн, йӳнс чысшӑн 
Пехил ыйтмарӑм Музйран.
Тархасшӑн, вулаканӑм, йыишн 
Ҫак пӗчӗк парнеме манран.

Инкек-синкек тӳссе тертленнӗ 
Ват ҫын-и эс е яш этем?—
Ёнен, кун ӳчӗпех ӳтленнӗ 
Ман ҫак калавӑн йӗркисем.

Ун Зӑнӗпех вӗсем сӑнланнй,
Кӑшт шупкарах та — мён тӑвас! 
Пире ййлтах виҫеллӗн панӑ, 
«Сахал!» тени те пулӑшмасть.

Тен, курӑнмё курас килнийӗ. 
Ҫапла, кунҫул талккишӗнче 
Пӗр ҫын йстӑнӗн пайӑркийӗ 
Чарйнаймасть пурин ҫинче.
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Мана та илёртрӗ ҫын чунён 
Пӗр аӑрттӑн-вӑрттӑн кӗтесси — 
Мӗнпе пуян, мӗнрен вйл чухӑн, 
Мӗнрен килет вӑл типесси,

Мӗн-ма ытла ансат пекки те 
Хӑш чух пит йывйр ӑнланма... 
Ҫак шухӑшсем, унтан — ытти те 
Пйлхатрӗ манӑн чунйма.

Тата... ҫав «юрату» сймахӑн 
Несӗллӗхне шыра-шыра 
Ҫипрен те ҫинҫерех сукмакйм 
Ҫӗтсе ҫӳрерё сйввӑмра.

Ай-хай! Эп хамйнне пстертӗм.
Кайран-и, тусӑм, калаҫар.
Вула. Ҫитменнине ҫитер те 
Ытлашшине каҫар, каҫар...
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П Е Р Р Е М Ё Ш  ҪАВРАМ 

I

Халь вахат хам ӑран  к алаван  
П уҫлам ӑш не уҫса курма... 
Илтетӗп — кӗмёл ш ӑнкӑравӑн  
Сасси тапратрӗ  йыхӑрма.
Ун янкӑс  кӗввине тӑнлар-ха, 
Аҫта вӑл йыхӑрать, пӑхар-ха, 
Н ар  питлӗ сарӑ  хӗрсене,
Вёсен чипер каччисене?
К ам а ҫав помидор сӑм салла ,  
Капрон сухаллӑ  асатте, 
Алсишӗпе сӗлте-сӗлте,
Куҫне хӗссе парать  тем паллӑ  
Х аваслӑ  ушкӑн варринче, 
Эреш лӗ чӑрӑщ айӗнче?

7



Ҫапла, ҫапла, эсир ӑнлантӑр:
Ку — Ҫӗнӗ ҫул, ку — Хӗл Мучи. 
З а л р а  ман героя ш ыратӑр.
Ч асах  кӑтартӑп. Тӑхтӑр, чим... 
Халь, вӑхӑта сая  ям асӑр , 
Йӑласене пит уям асӑр  
К алам  кӑшт ҫак  ҫынсем ҫинчен— 
П алланисем  те пулӗҫ, тен. 
М арина, ав, тӑрать  кулянчӑк,— 
М ан ҫывӑх пӗлӗш, ырӑ чун, 
Ы рлам алли  нумайччӗ ун,
Анчах те ы лтарах  вӑтанчӑк,
Те сапаланчӑк  пулнӑран 
Савнийӗ сивӗнчӗ унран.

III

Унпа ун тантӑш ӗ М илана —
Ҫӳхе тута та тӳр сӑмса.
Вӑл пӗр каҫрах-мӗн улта ла н ӑ  
Тусне, теприншӗн хыпӑнса.
Тепри вара — ӑнман этем-ши?
Ҫур литр та илмен-ҫке темшӗн 
Ҫураҫнӑ каҫ, ҫӗн хӑтара  — 
Ҫуттисӗр кам халь  хӗр парать? 
Путланнӑ ӗҫӗ ҫак юлташӑн, 
Ҫапах  вӑл уншӑн ӳкӗнмест. 
Кунтах вӑл, ав, нимскер чӗнмест 
Сӑхлантарать  пулас ҫӗн ташӑ. 
М иланӑпа халь  малтанхи —
Леш , пурӑнӑҫ ҫынни, пахи.



IV

Кунтах — мён сӑлтавпа, пӗлместёп — 
Пёр кандидат, сатур ӑсчах.
Хай арам не таш ш а ченмест те, 
К уҫлать  сар хёрсене анчах. 
Хашпӗрисем к ал ан ӑ  тӑрӑх ,
Ҫав ҫын ытла та пулнӑ йӑрӑ:

М ӗнле хӗрарӑм  аркине 
Хӑш вӑхӑтра  ты тмаллине 
Анкарнипе вӑл хывнӑ никӗс.
Ҫынна хирсе хӑй хыҫнелле,
Х ӑпарнӑ имӗш ҫӳлелле.
Халь пурӑнать  чипер те тикӗс... 
Анчах та ҫакӑ  сас-хура 
Я нрать  суя пек хӑлхара .

V

Ав, N. т а — эреветлӗ каччӑ,
Упа пек вӑйлӑ вӑл, патвар.
Ун чапё тахҫанах  я н р а т ч ӗ — 
Пелетпёр: пач салтавсар  мар. 
М уркаш  та, Элӗк те Улатар,
Ун юн вылянӑвне кура тӑр.
Ак х алӗ  пёр ӑна пула 
Пире те ҫывӑх Чулхула.
Ун паянхи чипер савнийӗ,
Ҫ ӑт ҫыпҫӑнса таш лаканни , 
Чулхуларан . Аван савни —
Ш ӑпах  такам  та ӑмсаннийӗ.
Ҫ апла ,  куҫ хитринех савать,
Ш атра  питли — ах!— хаш  сывлать.
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VI

Нумай-нумай кунта яш-кӗрӗм... 
Эрешлё те чӑпар тумтир... 
Вы лянчӑк сӑнлӑ арӗ-хӗрӗ...
Кун пеккине курнах эсир. 
Т аш лать  ман |Й. Ч ӑнах  та ҫавӑ...  
Чим, ав герой та... курӑр, авӑ, 
Темле юлташӗпе тӑрать.
Х аваслӑ, сӑнӗ йӑлтӑрать.
Хӗр ушкӑнне сӑнать  ынатлӑн 
(Ку ун юратнӑ ӗҫӗ пек)
К ӑ ва к  та ӑш ӑ куҫёпе.
Анчах пӗр ҫакӑншӑн-и ятлӑн  
Хаваслӑ  яш ҫынна... тата  
К ӑш т чап та илнё поэта?

VII

Поэт, Вадим Атнер. Тархасш ӑн. 
Хисеплӗ критиксем, сиртен 
Эп хӗрхенӳ ыйтма хӑясш ӑн 
Пером ытла та тимсӗртен. 
К аҫарӑр ,  вӑхӑт  тупаймарӑм , 
Хирте пулман, цеха кайм арӑм , 
Хӑрассӑм пур та ҫы лӑхран ,— 
Ҫырам-ха терӗм ҫывӑхран.
И кке пайланнӑ Ҫӗр суранӗ,
Поэт чӗри урлах выртса,
Ҫ урать пулсан ӑна касса,
Эп урӑхла  герой ш ырам-и?— 
Ҫук. Ун шӑпи вӑл ,  ман шутпа, 
Питех те тӗслӗхлӗ шӑпа.
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VII I

Эппин, туссемёр, сапӑр  пулӑр. 
Тӑсам  пуҫланнӑ ҫаврӑма.
Ман Аполлон мӑнукӗ, курӑр, 
В альсра  пуҫланӑ ҫаврӑнма. 
Т аш лать  вӑл ҫӑм ӑллӑн  та ирӗк. 
Ҫемҫен пулнн те, пурпӗр ҫирӗп 
Хӗр-тусӗн пилӗкне тытать,
Тем култарать,  темскер вӑлтать, 
П ӗрре вӑл хӗрӗнчен те ҫепёҫ,
Тепре чӑрсӑрлан агь  самай 
Ана куҫран тинкернӗ май.
Алхаснӑ пеккӗн (сӑвӑҫ тсп-иҫ) 
Й ӗплет чӗлхи, чӳхет сасси -  
Х аль  мода-ҫке тӑрӑхласси.

IX

Ак та ш ӑ  пётрӗ. Ман поэтам 
С ӑпайлӑн  пуҫ таять  хёре.
Кӗҫех п аллан ӑ  силуэтӑн 
Укерчӗкӗ тухать лере.
Поэт — ун хыҫҫӑн. Куҫё ҫиҫрё... 
С ам ант  — ик ҫӗр ҫырли пек пиҫрӗ 
И лем лӗ сӑн ун умӗнче...
Эй, ҫа м р ӑ к  та ӗлккен тӗнче!
Ы тла та хӑвйрт, пит те ҫамӑл, 
Ш анса пӗртен-пёр ыррине,
Пёр чун тупать-мён теприне,
Ҫёр к ӑм ӑл  мар кунта — пӗр кӑмӑл 
Вылять те чӳхенет, вӗҫет —
Е ачашлагь, ҫ кӗвӗҫет.
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X

— Эсех-и, И лемпи?— Ш ӑп та лӑп.
— Нумай-ҫке курманни.—  Ҫапла.
—• Ҫӗн ҫул та ҫитрӗ. С алам латӑп .
— Салам. И ӑ л т  мантӑр-и яла?..
— Аҫу-аннӳ мӗнле чупаҫҫӗ?
— Ват ҫын... Хуллен кӑш тӑртагаҫҫӗ.  
Мӗн ҫӑм ӑлпа эсир кунта?
Е ӗҫлеместӗр-и шкулта?
— Ку калаҫун ҫӑмхийӗ пысӑк. 
Кӗскен калас-тӑк ,  халӗ эп 
Пӗр ж урналта ҫӗмёрттереп.
— Эсир халь  ял  мухтавӗ, чысӗ... 
Ҫапах...  илсемӗр аллӑра :  
Тус-пӗлӗшсем нумай залра .

XI

Ун аллине ҫемҫен хӗр сирчӗ, 
Куҫран пӑхса, йӑл-йӑл кулса.
Ҫ ак  ҫепӗҫлӗх чӗрнийӗ ҫивчӗ 
Хӗстерчӗ поэта касса.
Анчах вӑл нимӗн палӑртм арӗ,
Тек хӗрӗн аллине тытмарӗ, *
Тем-тем ҫинчен калаҫнӑ  май 
З а л а  сӑнарӗ вӑл пӗрмай,
Ана-кӑна куҫпа тӗллерӗ,
Кӗҫ чӗнчӗ илчӗ те тусне 
Пуҫ сӗлтрӗ Илемпи енне:
— Ак, Выльский, пирӗн ял  чиперӗ, 
Тек урӑх хӗр эс ан суйла, 
В ӑ р н ар а л ла  ҫул такӑрла .
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XII

Мӗнле пулатчӗ-ши сӑм ахӗ  
М ӑнтарӑн  Сантӑрӑн. Анчах 
С аланчӗ хёр кулли ахахӑн:
— Н ачар-им? К урӑм лӑ  ачах...— 
Чӑн, йывӑрччӗ саманчӗ. Хам та 
Ҫакна псрре пӑхсах ӑнлантӑм. 
Эппин, м анар  та вӗсене 
П ӑхар-ха  ыттисем ҫине.
Ш ӑпланчӗ музыка. Ҫӗр саслӑн 
Я нрарӗ за л  вӗҫрен вӗҫе.
Кӗҫ Хӗл Мучи тӑсать  ӗҫе:
Ч ӑнах  Ҫӗн ҫулхилле, хаваслӑн , 
Чӗнет пурне те ӑм ӑртм а — 
С ӑ вӑ ла м а  та  ю рлама.

XIII '

Тухаҫҫё юрӑҫсем пӗрерӗн,
Икшерӗн тухакан та пур.
П уласлӑх  ҫам рӑкра  темерӗн — 
Пёри тепӗрннчен маттур.
П арчкан  пек юхайса утаҫҫӗ,
Пуҫа кӑш т ҫӳлелле ухаҫҫӗ,
Ҫунат пек ҫӑм ӑл  алӑсем  
Хуллен-хуллен хумханнӑҫем ;
Хӗрсем ш ӑрантараҫҫӗ  юрӑ.
Анчах яшсем те япӑх  мар — 
П урах  вёсен те пархатар .
Кам ӗненмест, тархасш ӑн , курӑр — 
Кашни е Трошин, е Бернес,
Е М агом аев  — ма тиркес.
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XIV

Ак тухрӗ Илемпи. Сиренён 
Куҫа йӑм ӑхтарать  кӗпи.
Кӗске те тӑп ӑлк ка  ҫӗленё, 
Тыттарнӑ ҫут мерчен ҫиппи.
Ун хулӗсем те м ӑйӗ уҫӑ,
К ӑш т каҫӑр мӑн к ӑм ӑл л ӑ  пуҫё, 
Ун пурҫӑн ҫӳҫӗ йӑм-хура — 
Юхать, юхать вӑл  мӑй тавра. 
Ун уринче — П ар и ж  пушмакӗ 
Гранат сӗткенӗн тӗсӗпе 
Ҫиҫет. Ҫ ак  пысӑк хисепе 
Ч ӑнах  тӑрать-ши унӑн хакӗ? 
Ҫ апах  чи илемли, туссем,—
Ан а й ӑ п л ӑ р — хӗр урисем.

XV

Анчах ҫурхи чечек илемӗ 
Пӗр уйрӑм пайёнче ҫеҫ мар. 
Ун ҫулҫипе кӑна  киленмӗн, 
Темле пулсан та  вӑл  япшар. 
Ҫ ак  пӗрлӗхе епле ваклатӑн? 
Дна пӗрле курса хаклатӑн . 
Ман Илемпи те ҫавӑн пек — 
Тин ҫурӑлнӑ ҫурхи чечек. 
Пӳ-сийӗпе те, сӑнӗпе те 
И к  ҫеҫпӗл тӗслӗ куҫӗпе 
Вӑл ты ткӑнларӗ  пуҫӗпех 
Кунти яш ҫынсене пурне те. 
Поэт та пӑхрӗ ун ҫине, 
И тлерӗ унӑн юррине.
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Ҫуркуннепе шап-шурӑ ҫӗмӗрт, 
Пиҫсен татаҫҫӗ ҫырлине.
Таҫта чӗнет ҫунатлӑ ӗмӗт, 
Таҫта чӗнет ҫунатлӑ ё м ӗ т — 
Таҫти телейлӗ ҫӗрсене.
Мӗскер ш ы рать  хура чӗкеҫӗ — 
Кёрпе каять,  ҫурпа килет?
Е ют ҫӗрсем-и илӗртеҫҫӗ,
Е ют ҫӗрсем-и илӗртеҫҫӗ,
Е ҫавӑн пек-и ун тивлет?
Ҫак уй-хирсем м ана ҫуратнӑ, 
Сиктернӗ манӑн сӑпкана. 
Пулин те ӗмӗтсем ҫунатлӑ, 
Пулин те ӗмӗтсем ҫунатлӑ, 
Телей кунтах кӗтет мана...

XVI

Вӗҫленчӗ юрӑ. З а л  пӗр харӑс
Бис! кӑш кӑрать  те ал  ҫупать. 
Ҫук, И лемпи тек ю рламарӗ, 
Вӑл тусӗсем патне чупать. 
Тупать. П ӗр ушкӑн пухӑиаҫҫӗ, 
Лна телей, тслей суиаҫҫӗ.
Ы р к ӑм ӑлпа ыталаса,
Чӑп-чӑп! илеҫҫӗ чуптуса. 
Хӗрелнӗ Илемпи. Ешеннӗ. 
Куҫҫулӗ витӗр хӑй кулать, 
Ш ӑрҫан ик рет ш ӑл  ҫуталать. 
Поэт стена ҫумне сӗвеннӗ, 
С ӑнать  вӑл ҫак ӳкерчӗке,
Чӗри илст сике-сике...



XVII

Чӑнеҫҫӗ сӑвӑ вуламаш кӑн. 
Вадим тӑм арӗ  ушкӑна. 
Хунавлӑх хушшине тухм аш кӑн 
Аван та мар пек халь  ӑна. 
Таҫта ҫухалчё ҫӑмӑл  шухӑш, 
Темрен вӑтанчӗ ирӗк, шух ӑс. 
Халь унӑн ҫам рӑк  чӗринче — 
й ӗ к е  кӗмен ҫав йӗрӗлче,
Ҫав ҫип тирмен ахах  пӗрчийӗ, 
Пуҫра пулман мерчен тухъя. 
М ӑя ҫакман тарай  ҫуха,
Хӑлха курман алка  ӗнчийӗ. 
Ҫунса п ӑш ӑлтатать  тути:
«Эс — чи таси, эс — чи ҫутти».

XVIII

...Тахҫан, Ҫавалкасси  ҫеремӗ 
Ҫ арран чуптарнӑ вӑхӑтра ,
Поэт букварь йӑтса ҫӳренӗ,
Хӗр сикнӗ са р ӑ  сӑпкара.
Ун чух пӗрин вӑраннӑ  ёмӗт, 
Теприн телейё пулнӑ ӗмкӗч. 
Пӗрин вӗҫевӗ — пур тёнче, 
Теприн вӑл — ам ӑш  чӗрҫинче. 
Пӗри ун чух вуланӑ сӑвӑ ,  
Анкарнӑ вӑрттӑн ӑрӑма.
Тепри юратнӑ ю нтарма,— 
Ҫапла-ҫке иккӗшӗ те сыввӑн, 
Пӗлмесӗрех пӗри-пӗрне, 
Т айтарнӑ пурнӑҫ алтӑрне.
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XI X

К аярахп а ,  тухъяллӑ  М уза 
Яш вӑй-хала ҫӳҫентерсен, 
Темле асам лӑ  та чарусӑр 
Х аваслӑхпа хӗмлентерсен, 

А валлӑх , паянхи, м алаш лӑх , 
Ҫӗрти те ӗмӗтри м ӑнаҫлӑн 

Атнер умне ш ӑрҫан-ш ӑрҫан 
Ӳкерёнмешкён тытӑнсан, 
Вунҫиччӗри кёрнеклӗ каччӑ 
Кашни иртен хӗр чӗрине 
Х ӑварнӑ  чух хӑй сӑнарне 
М ан Илемпи ш кула чупатчё, 
П уҫлам ӑш  хут черчен алли 
Ҫ ы ратчӗ унӑн саспалли.

XX

2. Ю рий ААдаш

Мускав. Атнер тытать экзамен.
Ах, вӗтӗ конкурсӑн али!
Ҫ акаҫҫӗ список: пӑх та савӑн.
Атнерён ҫук савӑнмалли.
К унпах хёрӳллӗ яш  аптрамӗ:
И к  ҫул тар  тӑкрё заводра  вӑл,
В ара  ӑна кётсе илет 
М ухтавлӑ университет.
Кунта шӑп пилӗк хут хӗл нртнӗ, 
Ш авланӑ  пилӗк ҫуркунне.
Атнер курман Илемпине.
Тен, кам пёлет, хӑлхи ун илтнё 
Ҫ ав ҫурӑлас чечек ҫинчен?
Анчах сахал-и  хёр тёнчен?  ̂ —
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XXI

Унтан виҫ ҫул шкулти яш ушкӑн 
Т ӑнланӑ унӑн сӑмахне:
Вӗрентнӗ вӑл Толстой та Пушкин 
Ч апа кӑларнӑ  чӗлхене.
Ку тӗлелле ман героиня 
Хӗр пулнӑ — аттестат та илнӗ, 
Чунтан юратнӑран юрра 
Вӑл  килнё ват Ш упаш кара.
Анчах тӗл пуласси инҫе-мӗн.
Поэт ятне сайра пӗрре 
Хӗр куркаланӑ пичетре.
Ннтеш тесе кӑна-ши?.. Темён...
Ҫав ят тӑп чарнӑ хӗр куҫне,
Сӑввн — хускатнӑ шухӑшне.

XXII

Этем хӑватлӑ .  Ҫ утҫанталӑк  
Хӑш чух тата  хӑватлӑрах .
Мӗне яш чух тума х ал а л лӑ ,
Ҫавна тӑвайм ӑн  ватлӑхра.
Атнерӗн ӑсӗ ир вӑраннӑ,
Ачалӑхпа вӑл ир тӑраннӑ.
(Курман та лайӑххӑн  ӑна.
Ку уҫӑмлӑ — ш утлакана.)
Ч асах  вӑл туйнӑ ҫепӗҫ туртам, 
Анчах та юрату тени,
С ӑпайлӑхра пиҫекенни,
Тӗлӗнмелле асам лӑн ,  ҫуттӑн,
Ы тла тасан курӑннӑран 
Тухман ун туйӑмӗ ӑшран.
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X X II I

Мнҫе Н арспин черчен санарӗ  
Ун чӗринче пичетленмен!
Ана ӑнланакан  пулм арӗ  —
Ун туйӑмне никам пӗлмен.
Чӗре ҫил-тӑвӑлӗ те х ӗ р л ӗ х — 
Трагеди мар-и ҫакӑ  пӗрлӗх? 
Мӗскершӗн тантӑшӗсем пек 
Ҫы вӑхланман  вӑл хӗрсемпе? 
Мӗскершӗн куҫ ытараймийӗ 
Чӑн  туррӑн курӑннӑ ӑна? 
Мӗскершӗн ӑнланман ҫавна 
Хӑй — ӑш ҫунтармӑшӗ, «туррийё»?.. 

Ҫ апах  та ҫак к ӑткӑслӑхра  
Илем те тар ӑн л ӑх  пурах. ....

XXIV

Хыҫа юлсассӑн уй хапхийӗ, 
Сӗвӗрӗлсессӗн кил ӑшши,
Атнер чӗришӗн чи пахийӗ 
Ч ӑ н ах  та ирӗклӗхчӗ-ши?

М алтан  ку ирӗк ҫӳҫентерчӗ:
Ы тла та йывӑрччӗ ун терчӗ. 
Кайран, ӳксессӗн йӗр ҫине,
Атнер сисмерӗ ун тертне.
Ёҫлерӗ те вӗренчӗ йывӑр,
Ялан тус-йышпала пӗрле.
Каҫ-ир е тепӗр чух ҫӗрле 
Килетчӗ Муза. «Тӳс, ан ҫывӑр!»— 
Тесе ш ӑлатчӗ те пуҫран 
П ӑхатчӗ  Атнере куҫран.



X X V

Виҫесӗр пурӑнӑҫ пехилӗ.
Телейсӗр, кам ҫакна туйман.
В ӑл  Атнере лӑсканӑ вирлӗ, 
А чаш ламасӑр  та кайман.
Сӗнсе, ш анм асӑр  та юптарнӑн, 
В ӑл  ун ӑс-туйӑмне туптанӑ,
Пӗр хӗртнӗ те хӗрӳ вутра — 
Ч ӑм тарнӑ сивӗ авӑра.
Ана чӑн юрату кервенӗн 
Ҫӗкленӗ ҫичӗ пӗлӗте.
Кайран ҫап-ҫарамас ӳте 
Чулсем ҫине пӗр шелсӗр пенӗ. 
Аманнӑ та Атнер •— ванман.
Сас панӑ Муза: «Тӳс, ан ман».

XXVI

Анчах этем чӗрийӗ чухӑн,
Ана ӑспа ӑшӑтмасан.
Атнер те, чунӗ кӳтнӗ чух ун, 
Час-час ҫӳренӗ аташса.
Ҫук, чӑнлӑх шырани пулман вӑл. 
Атнер ҫакна сасартӑк  маннӑ.
Шур эрехпе хура элек 
Х ӑварнӑ ун чунне сивлек.
В ара  шӳтленӗ вӑл асаплӑн: 
«Агасфера ҫитмешкӗн ман, 
К уратӑр, нумаях юлман.
Епле шӑпа! Епле ҫул чаплӑ! 
Поэт, ак вилӗмсӗрлӗхӳ!..»
Хӗрхӳ шӳтленӗ вӑл, хӗрхӳ.
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X X V II

К ам а хӑҫан  вӑл, ҫул пӑрлакӗ ,  
Й ӑв а н та р ать  як а  ҫинче.
Ҫ апах  чӑн-чӑн этемӗн хакӗ — 
Уксен тӑ м а  пултарнинче.
Атнер ӑстӑнӗ, чун хавалӗ  
Пиҫсех ҫитмен пулин те халӗ, 
Кӗрсен те намӑс-ҫылӑха,
Вӑл ҫухатманччӗ ҫынлӑха.
Пӗр ҫын тус пултӑр тепӗриншӗн, 
А самлӑн ҫиҫтӗр юрату,
П ултарнӑ чухлӗ ырӑ ту,
Чунна ҫунтар Тӑван ҫӗршывшӑн 
Ак ҫакӑ чыслӑ кодекса 
Я л а н лӑ х  хы внӑ вӑл ӑса.

XXVIII

Ак халь, поэзи чунё евёр, 
Умра ҫиҫсессӗн Илемпи,
Таҫта ҫухалчӗ чун сӗрлевӗ, 
Иртнин пытанчӗ кӳлепи.
Епле тӗлӗнм елле самантчё!— 
Атнер ӗнерхине йӑлт манчӗ. 
К аллех, каллех , тахҫанхилле, 
Вӑл хирӗҫ утрӗ хӗвеле. 
Каллех  телей кӗтет чӗрийӗ, 
Вӑл ҫитессе те ӗненет. 
Чарусӑр  хум пек ҫӗкленет 
Астӑн патне чӗре вӗрийӗ. 
Каллех  умра, ак, юнашар, 
Поэзи, пурнӑҫ — пӗр сӑнар...



X X IX

Пуҫланчё пикесен «шур вальсӗ». 
Ю лташ  суйларӗ хӗрупраҫ.
Пыраҫҫӗ, реверанс тӑваҫҫс —
Тух, имӗш, кӑлӑх  ан калаҫ.
Атнер чӗри Илемпипехчӗ.
Тем пекчӗ вӑл килсен, тем пекчё! 
Нивушлӗ ҫакӑ суйлавра 
Тӑрса юлать-ши вӑл  хӑрах?
Ҫук, хӗр чӗри те ӑнлануллӑ .
Килет, ав, Илемпи утса.
Шур аллине парать  тӑсса:
— Ш ӑп ман валли пӗр каччӑ юлнӑ. 
Чӗнетӗп. Атьӑр юлташла.
Пулсассӑн к ӑм ӑлӑр ,  паллах.

XXX

Ун к ӑм ӑл  пур-и? Эй, тёнчемёр!
Эс урм ӑш  тепӗр чух ытла.
Тен, юптаратӑн эс пӗрте-пёр 
Темле тӑр л авсӑр  камитла.
Епле сенкер кӑвак  тӳпешӗн 
Ы тарайми — чечек эрешӗ,
Епле чечек хӑй тӳпене 
Тӑсать черченкӗ аллине,
Ҫ аплах  поэтӑн кансӗр чунӗ 
Ҫ ак  хӗр патне халь  туртӑнать.
Хӑй шӑпине вӑл йӑлӑнать...  
Вӗриленет ун ӑсӗ, юнӗ...
Вӑл пурнӑҫран ыйтнин тӳпи 
Ҫ ак  сам антра  — пӗр Илемпи.
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XXX I

Вуниккӗччен нумай та марччӗ. 
Сӑпайлӑ  Ю рпике алли 
Мучи хутаҫӗнчен кӑларчӗ 
П арне — таш лакансем  валли.
Ҫ апла иккен поэт тивлечӗ:
Ун ячӗпе Ш ам пань  шерпечӗ,
Ман йӑм ӑка ,  Илемпине,
П араҫҫӗ пысӑк пукане.
Атнер, ш ӑв-ш ав кӑш т лӑплансассӑн , 
Илемпине сӗнет шерпет,
Хӑй ун пуканине илет.
К улать  те вӑл , сы влать  те ассӑн; 
Хӗрпе кайм а та ун шут пур,
Хӑйне чёнме те — ах тур-тур ...

XXXII

Туссем, сисетӗр ӗнтӗ хӑвӑр  
Кам килнине к ӑм ӑлӑм а.
Тунмастӑп: калам а  ҫук йывӑр 
И ккёш ёнпе те уйрӑлм а.
Кӗҫех вуниккӗ! Ҫ ам рӑк  халӑх  
Ҫӗн ҫул черкки тытса нӑтм алӑх  
Кӗрекене лар м а  в а с к а т ь — 
Пӳлӗмсене чупать, йӑрккать.
Анчах та ,  чимӗр, мӗн илтетӗп:
— К аҫар-ха ,  Илемпи, сана 
Атя темерӗм хӑнана...
— Ҫук, х ӑв ӑра  пӗрле чӗнетӗп. 
й ы ш  пӗчӗк пирён пӳлӗмре.
Пёр каччӑ пулӑр виҫ хӗре.
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XX XI I I

Таҫтан кӗҫ сикрӗ тухрӗ Сантӑр, 
Ҫыхланнӑ пӗлӗшё унпа.
— Эсир ӑҫта тарса пытантӑр? 
Вилсе ш ыратпӑр тусӑмпа...  
Сӑмах ҫине сӑм ах  ҫаптарчӗҫ, 
Илемписем патне уттарчӗҫ. 
Курант кӗрленӗ вӑхӑтра  
Вёсен черккеччӗ алӑра.
Ёҫсе Ҫӗн ҫулшӑн, ҫӗн телейшӗн, 
Хуплу пуҫларёҫ, касрёҫ торт, 
К аларӗ  Сантӑр анекдот.
Ун пёлӗшӗ, темскер пёлесшӗн, 
Хӑй ҫумӗнчи ик пӑрчкана 
Сӑнарӗ вӑрттӑн пӗр кана.

XXXIV

Те иртрӗ малтанхи вӑтанӑҫ,
Те Илемпийӗ т ӳ л е к р е н —

Атнер чунне те ҫитрӗ канӑҫ, 
В ӑранчё ӑсӗ тёлёкрен.
Кулать  вӑл ытлашши ш ӑв-ш авсӑр , 
Ш ӳтлет виҫеллӗн, каҫӑхм асӑр , 
Пёри, тепри калаҫнӑ  чух 
Унран тимлӗреххи те ҫук. 
Ю.сташӗсем ӑна халь  м аннӑ —
Ав, Сантӑр ҫутӑ шыв ӗҫет.
Ун пӗлӗшё темскер ӗҫлет:
И к хёр серепине ҫакланнӑ  —
Пӗрне вӑл вӑрттӑн ҫупӑрлать, 
Теприйӗнне те «ҫу вӑрлать».. .



X X X V

Ҫ апах  ман ш упкарах  ӳкерчӗк 
Татах  хуш ма ыйтать йӗрке.
Пером ӗрӗхтерсе пӗтерчӗ. 
Савать-шим вӑл та ирӗке?
Мӗнех, романҫӑ хӑй те лирик. 
Эппин, тархасш ӑн , ак ӑ  ирӗк. 
Ю нтарм ӑш  ручка еккипе 
Тула чупар-и сиккипе.
Утах килне эс лӑпкӑн, Сантӑр.
Ун тусӗ, эс майне пӗлен —
Асат пёр тӑ.хлачна хуллен,
Тепри, ан тив, хулран ҫаклантӑр.. .  
М ан хыҫҫӑн, Илемпи, Атнер!
Тухар, каҫ  ш ӑплӑхне итлер.

XXXVI

Эй, Атӑл хёлё, Атӑл каҫӗ! 
Ш ап-ш урӑ тум лӑ Ш упашкар!
Тӑван сӑнсем чуна лӑпкаҫҫӗ,
Куҫра чӗртеҫҫӗ хӗм-кӑвар.
Тин ҫеҫ ҫуралнӑ  май ҫулталӑк  
Х авхалан уллӑ  ҫутҫанталӑк  
П ач ах  та хӗрхенмест мулне,
Яр! уҫнӑ пысӑк ҫӳпҫине.
Т ӑкать, тӑк а ть  вӑл шурӑ м ам ӑк  
Ч ӑваш  ҫӗршывӗн хӗрӗсем,
Чи хӳхӗм катанпир тӗртсе, 
Ҫ улталӑк а  парне пам алӑх,
Ҫав пир ҫинчи ахах-ӗнче 
Савса пӑхм алӑх  пур тӗнче.



XX XV II

Халь вӑхӑт  юхӑмё ҫухалнӑн 
П ӑхать  Атнер хӑй тавралла . 
Мӗнпурӗ, ҫӗнӗрен ҫуралнӑн,
Л ӑп кать  ҫемҫелнӗ кӑм ӑла.
Хӑйпе пӗрле утан хӗр ҫулё —
Вӑл унӑн ҫулӗ, унӑн ҫулӗ;

Хёре савӑнтаран  тӗнче —
Вӑл акӑ, унӑн умӗнче!
Вёсен иртни вӑл — пурҫӑн хурчё 
Хывса пӑрахакан  кёпе.
Мӗскер тӑвас  ҫав к и в в и п е —
Вӗсем халь  ҫӗн инҫетлӗх курчёҫ. 
Тӗл пулчӗҫ мар-и ун ятне 

Ҫак  каҫ Илемпипе Атнер...

XXXVIII

Анчах, ыр ҫыннӑмсем, ан васкӑр , 
Ҫук шаннӑ кайӑк  йӑвара .
Час-час мӗн курӑнни — йӑлт маска ,  
Тӗшши, чӑнни тесен вара ,—
Ун ҫулӗ вӑрӑм  та тумхахлӑ.
Ана тупас текенӗн хаклӑ  
Тӳлес пулать чыспа, чунпа, 
Кӗтмесӗр пӑсӑлнӑ  юнпа.
Ан тивӗр, пултӑрах, ик ҫамрӑк , 
Куҫӗсене ҫыхса ҫапла,
Хуллен ш ыраччӑр ҫав  ҫула. 
Ҫӳреччӗр ҫаврӑм  хыҫҫӑн ҫаврӑм , 
Ман йывӑр та кӑнттам ӑса 
Вӗҫмешкӗн паллӑ  хӑварса .
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Ю ртах, юртах, мухтавлӑ ям бӑм, 
Чуп, Ҫилҫунатӑм, чуп, ҫӳрен. 
А халь  те ӗнтӗ ят туянтӑм 
Пӗр чӑтӑм сӑр  тиркевҫӗрен. 

К алаҫак аи ,  ан тив, к ал аҫ ӗ—
К апла ҫеҫ мар хӑш чух тыллаҫҫё. 
Пӗлм еллине пӗлес тесен, 
Пӗтермеллех-ҫке итлесе.
Кӗвви кашни кӗслеҫӗн хӑйӗн:
Пӗри вӑраххӑв  ӗнӗрет,

Тепри тӳрех ӗр ӗ х те р е т—
Вӑййи мӗнле, ҫапла-ҫке вайӗ.
Ан касӑр  пӗкӗннӗ пуҫа —
Пикемён чарш авне уҫам.
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Пит вӑрӑм  мар Ҫӗн ҫул уявӗ, 
Студентшӑн вӑл пачах кӗске.
Канмасть  ман Илемпи ку яхӑн:
Кӗҫех, кӗҫех экзамен-ҫке.
Ирех пуҫтарӑнса вӑр-варрӑн,
Хӑш чух— ҫисе, хӑш чух — выҫ варлӑн  
Чупать вӗрентекен патне,
Е, тепӗр чух, хӑй пӗчченех,
'Гупать те пуш аудитори 
Темле асам лӑ  сисӗмпе 
Ю рлать  вӑл  ш ӑпчӑк  сассипе,
Пурне те астӑван  истори 
Ярсассӑн ш ухӑш а ӑна,
Л а р а т ь  чёнмесӗр пӗр кана.

111

П аян  та Илемпи юрларӗ,
П аян  та унӑн пӳрнисем 
Вылянӑҫемӗн ырчӗҫ мар-и?—
Халь, ш ӑнӑр туртнӑ пек, вӗсем 
Ы тла та м айсӑр хускалаҫҫӗ.
Чёнмесӗр ларчӗ  те пӑртакҫӑ 
Ҫӳҫне юсарӗ Илемпи,
Чӑнк! турӗ ӳкнӗ пуҫ йӗппи.

Илмерӗ пӗшкӗнсе ӑна хӗр,
Сётел ҫине чавсаланса,
Тек ларчӗ пӗр ҫӗре пӑхса.
Вадим, Вадим мӗлкийӗ, ахӑр,
Унпа халь  темӗн калаҫать.
Ана хистевлён явӑҫать.
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Ку таранччен шап-шур пӗркенчӗк, 
Т ак м ак лӑ ,  ш ы льӑк лӑ  янрав  
Илемпине пит илёртменччё, 
Х уравсӑрахчӗ ҫав йыхрав.
Калаҫҫӗ: хӗрупраҫӑн  — хӗрӗх. 
М анаҫҫӗ: пӗр чӗре — пӗр хӗлӗх. 
Н ивуш лӗ хӗрӗх алӑра  

Вӑл  тӗрӗс юлӗ-ши вара?
Пулмасть. Ҫавна ман Илемпи те, 
Тур сиртӗр тенён инкекрен,
К артса хӑв ар н ӑ  пӗчӗкрен. 
Куллен-кунхи чӑпарлӑх  витӗр 
Пӗрне ҫеҫ кӗтнӗ ун чӗри...
Аҫта-ши, кам-ши ҫав, пӗри?

V

...Вӑл пулнӑ председатель хӗрё.
' Н уш ал л ӑ  пурнӑҫ курманран 

Вӑл ҫитӗнчӗ хаваслӑ ,  ч ӗ р ӗ —
Чи хавасличчӗ ушкӑнран.
Килте тесен,— килте-ҫуртра та,
Ёҫҫи ҫитсен, бригадӑра  та 
Ун ҫыпӑҫуллӑччӗ алли;
И лем лё юррипе кулли 
Ҫын к ӑм ӑлне ҫӗклентеретчӗ; 
Ватта-вӗтте сума суни,
Пурне те ырӑ ҫеҫ сунни 
Ана татах  илем кӳретчӗ,
«Ах, ҫак Черемшинсен пики!
Вут пек-ҫке»,— тетчӗҫ ун пирки.
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VI

И к  ҫивӗтре ик Шур хӑюччӗ 
И к  кӳкӗрчен чечекё пек.
Ш кул пахчинче ӳксе-ши юлчӗҫ?— 
Ҫунмаҫҫӗ, вӗлкӗшмеҫҫӗ тек.
Ун чух миҫен-ши асапланчӗҫ, 
Миҫен-ши к ӑлӑхах  хӑтланчӗҫ 
К ӑш т аслӑрах  класри яшсем,
Ҫ ак  чечеке татас  тесе?
Анчах хӗр вӗсене курмарӗ, 
П ӑхм арӗ  нихӑшне куҫран; 
Тантӑшӗсем асӑрхасран  
Ашра ҫеҫ вӑрттӑн с а л ам л ар ӗ  
Класри пӗр л ӑп к ӑ  ачана. 
Мӗскершӗн, кам пӗлет ҫавна...

VII

Мӗскершӗн? Ах, вӑл асӑрхатчё:
Епле виҫесӗр тунсӑхпа
Ҫ ав  ҫам рӑк  ун енне пӑхатчӗ,
Епле вӑл ӑшӑччӗ унпа! 
Анланмасан та, пурпӗр туйӑн 
Ун чёринчи сӑм ахсӑр  туйӑм 
Епле тулса капланнине,
П ӗрре пӑхсассӑн ун ҫине.
Вӑл  пит те чӗмсӗрччӗ, вӑтанчӑк. 
Хӑшпӗрисемшӗн, тен, айван.
Анчах ку мӗскӗнлӗх пулман — 
Чӑн  ҫепӗҫлӗх ялан  пытанчӑк, 
Ашри таса  вӑрттӑнлӑха  
Асли кӑтаргм ӗ х ал ӑ х а

30



VII I

Вӑл кёвёҫетчё те. Л е ш  харсӑр, 
Ш ӑв-ш авлӑ  ачасем хӗре 
Хупӑрласа илсен, вӑй-халсӑр 
'Гӑрса юлатчӗ-ши? Пӗрре 
Илемпирен Зем ф ира турӗҫ. 
«Кӑвайт» ҫунатчӗ. Иккӗн тухрӗҫ. 
Такам  хӗре куҫран пӑхать,
Т акам  ӑна куҫиа сӑхать.
Ҫук, ҫук! Вӑл — унӑн Илемпийё! 
Пӗтин ку нсрсӗр маскарад!
Куна пахм а та чун х ӑ р а т ь — 
Ҫ апла тертленчё пуль чӗрийӗ 
Ҫав каччӑн. Уснӑччё пуҫне.
Тек тӑрм алатч ӗ  хӑй ҫӳҫне.

IX

Ю ратрё хёр. Каш т вӑхат  иртрё — 
Май тупӑнчӗ тӗл пулмалли. 
Савнийён аллине хӑй тытрё 
Ун вут пек пӗҫерен алли.
Улт-ҫичӗ ҫухрӑмри ялтанччӗ 
Ҫав, кӗвӗҫекенскер, ҫав  каччӑ. 
Тулта тан тапнӑ вӑхӑтра 
Вӑл пурӑнчӗ интернатра.
'Гемле,— те чӑн та ӑнсӑртран-ши, 
Е юриех курас тесе?—
Пёр каҫ кӗреҫҫӗ те килсе 
Илемпипе каччин юлташӗ... 
Вуниккӗсем ҫитес тӗле 
Вӑл ӑсатать  хӗре киле.
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X

Ах, шӑпчӗ-ҫке тӗнче, ах, шӑпчӗ... 
Тӗнче — пӑш ӑлтату  анчах.
Ҫӳхе тумланнӑччӗ. Те шӑнчӗ — 
Тем ҫӳҫентерчӗ пек качча.
Кӗтет, сӑнать  ҫӳлтен ҫут Алтӑр, 
К алать  пек: юрату ҫуралтӑр!.. 
Ч ӑнах  га, пурнӑҫ йӗркипе 
Халь чуптума та вӑхӑт  пек.
Сисет хӗр: каччӑ — ҫулӑм , ҫулӑм! 
В ӑл хӑй те ӗнтӗ ҫулӑмрах.
Чӗнет ӑшра: «Кил ҫумарах!»
Анчах тем к ӑлтӑк  пур кунҫулӑн — 
Чӗтрет те каччӑ вӗтӗнет,
Питпе питрен ҫеҫ сӗртӗнет.

XI

Тен, кам пёлет, вӑлахчё  мар-и 
Ялан пӗрле пулма пӳрни?
Ҫук, тем ҫитмерӗ, сыпӑнмарӗ,
Й ӑл т  кӑлӑх  хуйхӑрни-йӗни. 
Ю лаш ки хут ӑсатнӑ  саслӑн  
Ш кул ш ӑнкӑравӗ  янрасассӑн , 
Район фогографё хӗрсе 
Ёҫленӗ май леш «паттӑрсем» 
К аллех  Илемпирен хӑпмарёҫ, 
Вышкай, чее куҫӗсемпе 
Хӗре тӑлларӗҫ  пӗтӗмпе,
Пӗччен утас утма памарӗҫ.
Качча хӗр сӑн сӗнсен кайран...  
Ҫӗр татӑк  пулчӗ ҫав сӑнран.
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XII

Ҫапла саланчӗ сулчӑ тёвё.
Кур: иккёш — икё тӗнчере.
Кашнин ҫён пурӑнӑҫ, ҫӗн кӗвё. 
Хутран-ситрсн кӑна чӗре,
Темскср ҫухатнӑн, тем шыранан, 
Сурать пирченейми суранӑн.
Ҫапах та ҫ а м р ӑ к — м алалла!  
Ёненӳпе пурӑнм алла .
Кёҫ Илемпин те иртрӗ терчё.
Вал шур Ш упаш кара  ҫитет. 
Пединститут... музфакультет...
Кёрпе студент йышне хӗр ерчё. 
Халь  унтанпа кӗҫ виҫӗ ҫул 
Чул кастарать  ҫак  аслӑ шкул.

XIII

Кӑш т хы пкаланчӑк  пирӗн ёмӗр.
Ку чухнехи прагматиксем 
Хуҫмаҫҫӗ савнисемшён ҫӗмӗрт — 
Ҫӳреҫҫӗ кӗленче чиксе.
Аслӑлӑха пуҫҫапна тапхӑр,
Тен, ы тларах  та асӑрхатпӑр: 
Ш ӑпах-мӗн чунсӑрлӑх тени — 
Х авш ак ӑса ҫиекенни.
Д ж и н сп а  гитара ачисемшӗн 
Анӑҫупа телей — самант.
Чӑн ӑраск ал  та чӑн талант  
Ҫур пусдӑх пурлӑх ҫеҫ вӗсемшён. 
Пӗлм е ҫав эшкертен пӗрне 
Тӳр килнӗччӗ Илемпине.
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X IV

М алтан  хӗр вӑрттӑн хаш! сывларё. 
Куҫ умӗнчи ҫав сӑнара  

Пӗр чӗнчӗ хӑй, пӗр х ӑ в а л а р ӗ  — 
Унран пытанӑн-и, ара?
Ҫапах та сисрӗ пулӗ чунӗ:
Ҫав яш чӗри ҫунатсӑр, кунӗ, 
Апла-тӑк, туйӑмсен вутне 
Сӳнтермеллех пуль, ахӑртне? 
Мӗн-ма-ха тивӗҫсӗр этемӗн 
Хӗр шӑпипе вы лям алла?
Ҫук, ку — килпетсӗр-ҫке ытла:
Ял ҫерҫине карапп ӑл  темӗн.
Вара ним шелсӗр (хӑй кӗтмен!)
Хӗр сивӗнчӗ ҫав йёкӗтрен.

XV

Ак халь... вӑлах , вӑлах  ку пулчӗ: 
Кӳреннӗн ӳкнӗ куҫ харши.
Тути темскер каларӗ ,  к у л ч ӗ —
Хӗр шутсӑр кӗтнинех мар-ши?
Тем ю махларӗ,  тем тухатрӗ, 
Ю тш ӑнӑва ҫемҫен аркатрӗ,
Ш евлен ҫуталчӗ те вара  
Хумханчӗ, ҫиҫрӗ хӗр тавра,  
А сӑрхануллӑн ачаш ларӗ,  
Хӗмлентерсе пите-куҫа,
М антарчӗ анӑҫ-тухӑҫа,
Хӗвеллӗ ҫумӑр пек таш ларӗ ,
Унтан, куҫ виҫинчен тухса,
Я л т р а р ӗ — ҫӑлтӑр пек таса.
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XV»

Халь ҫак  асран  тухми ӳкерчӗк 
Тӳлек те канӑҫсӑр  чуна 
Й ӑл тах  хуптӗрлесе ҫ и т ер ч ӗ— 
Епле пӑрса ярас  ӑна?
Суя хаваслӑхна  кулас-и,
Айван м ӑнаҫлӑхпа хуплас-и,
Е шӑппӑн-ш ӑппӑн м акӑрас ,  
Куҫҫулӗпе ҫуса ярас?
Тен, чӑн та , ҫутҫанталӑк  пилӗ 
Ш ӑпах пуль ҫавӑ, курӑнни, 
Тепре ӑна тӗл пулӑн-и,
Халь хӳтерсен ш анм алӑх  ҫилӗ? 
Эппин, мӗн-ма-ши хӳтерес, 
Мӗн-ма чуна ирёксӗрлес?

XVII

Ҫапла, пӗрре шуйханнӑ кайӑк  
Л ӑ п л ан ай м ан  пек йӑвинче,
Хӗр чунӗ те, пӑлханнӑ майӑн, 
Ҫунса кӗлленчӗ тӗпӗнче.
Хӗр тӑчӗ, йӑлипе сӑрланчӗ  
(С и см ер ӗ— пичӗ варалан ч ӗ) ,  
Ҫемҫе ҫухавипе мӑйне 
Хупларӗ, илчӗ портфельне, 
Куҫне тахӑшӗнчен пытарнӑн 
Пуҫне пӗксе, ҫӳлти хутран 
Вӑл анчӗ а я л а  аран,
Хӗл сиввипе сы вларӗ тарӑн , 
Ҫапах кӑкӑрӗнчи вута 
Сӳнтереймерӗ, тупата.
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XV II I

Ку тапхӑрта хӗр тенӗ халӑх  
В ӑрҫтаркалать  хӑшне-пӗрне.
Халь, имӗш, ун ҫитмест сйпайлйх, 
Вӑл маннӑ, имӗш, тивӗҫне.
Мӗн тейӗн, ҫы лӑхлӑ эп хам та: 
Хӑш чух ӑна, лешне ятлатйп, 
Анчах, пӑхсассӑн тарӑнрах ,
Арҫын тени айӑплӑрах .
Ачаш ҫепӗҫлӗхе туйса-ши, 
Хирӗҫлеме пӗлмснсксре,-  
Чуптунӑҫемӗн сар хӗре 
Эпир ӑна йӑлтах  тытасшӑн. 
К айран  «ҫул хӗрринчи пӑрҫа»
Тесе те янраш атпӑр  ҫав

XIX

Туссем, хусах туссем, хуть кал ӑр  
Тӳрре тухасшӑн хӑй тесе,
Ҫапах хӗре ачаш  ты гкалйр —
Алра ш анаҫҫӗ чечексем.
Алхасӑр, шӳтлёр, ю рлӑр, кулйр, 
Ҫав вйхйтрах пахчаҫ пек пулӑр, 
Мӗн-ма тесен, чечек пекех,
Тӗнче хавасӗ вал — пике. .
Ун хакӗ-сумӗ те илемӗ —
Сиртен вал вййсӑр пулнинче. 
Нивушлӗ унйн ҫумӗнче 
Сиртен пӗри те ирӗлеймӗ? 
Ҫаплах-тйк, сирёи ӑш ӑрта  
Устернӗ чурйслйх ш ӑрка.



Чӑн, Илемиишӗн ку хӑруш лӑх 
Ҫукпа пӗрех теме юрать.
К уракан а  мӗскершӗн — куҫлӑх?
Вӑл унсӑрах  аван курать.
Епле пулсан та, сивӗ варкӑш  
Сӗмне туять черченкӗ акӑш.
Ман Илемпи те ҫавӑнпа 
С ӑм ахлам асть  кашни ҫынпа.
Ан тив, ун сыхлӑхӗ ан чактӑр.
Хӑй умӗнчи ҫын ӑшчикне,
Ун сиввине, ун ӑшшине 
Сисме вӑл тӑрӑш тӑр ,— анчах та 
Хӑш чух сисмест — те ҫамрӑкран, 
Те пит ш анм а хӑнӑхнӑран

XXI

Атнер... Атнершӗн вӑл ют ҫынччӗ, 
Сайра хутра ӑна ялта  
Тӗл пулнӑ. Араскал-ш и ҫырчӗ 
Тепре курмаш кӑн  Ҫӗн ҫулта?
Хёр илткеленӗ — ш ухӑ тетчӗҫ 
Вадим ҫинчен. Ҫыртсах ҫиетчёҫ 
Ҫ ав йӗкӗте хӑш пӗр хёрсем 
(Качча кайма ҫул ҫитнисем).
Вӑл теприсемшӗн ҫӑлтӑр пулнӑ — 
Ялта пӗр сӑвӑҫ-ҫке, талант! 
Виҫҫӗмӗшсем тӑватчёҫ ант, 
Енентерсе: вӑл имӗш хунӑ 
Таҫти темле тӑрп алтая ,
Чее ге, тетчёҫ,— «кӑсая!»



х х п

Чӗлхе тенин шӑммийӗ ҫук ун.
Ҫӑвар  тавра карта тытман.
Кайран хуть темӗн чухлӗ ҫӑкӑн, 
С ӑм ах  вӗҫертрӗн-тӗк м алтан  — 
Й ӑл тах  ахаль: ҫав с а л ак ай ӑ к  
Хаваслӑн вӗҫнӗ-тухнӑ-каннӑ,
Вӑл тупнӑ пӗр к аварлӑ  йыш.
Халь тин ӑна хуть кас, хуть чыш — 
Пӗрре ҫӳппе хупланнӑ чӑнлӑх 
Хӑйне кӑтартиччен пире 
К авк аз  та куҫӗ Ҫурҫёре.
Пёлетпӗр: чӑнлӑх  ёмӗр чунлӑ,
Анчах час тупӑнмасть, инкек, 
Тутанхамон тупӑкӗ пек.

XXIII

Тёрӗссипех калас  пулсассӑн, 
Хальччен те Илемпи ҫине 
Вадим тавра  сӗрленӗ сасӑ 
Яманччӗ-ха хӑй йӳҫҫине.
Пёр кӑсӑксӑр , пӑш ӑрханм асӑр ,  
Нимрен те пит асӑрханм асӑр  
Итлетчӗ те вӑл  ҫав  сасса 
Хӑш чух хуратчӗ тавӑрса:
«Ҫынни ахаль  ҫын мар-ҫке,— ятлӑ. 
Ҫӗр куҫ сӑнать  пуль те ӑна,
М а слон тееймӗҫ ш ӑнана?
С ӑм ах  вӑл, пӗр тухсан, ҫунатлӑ. 
М ай евӗр ш утласан  вара, 
Килӗшӳлли пайтах унра...»
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X X I V

П ы рать  халь  Илемпи тӗллевсӗр, 
Пйтравлй шухйша путса.
Ана тӗлех пулас-тӑк  эсер, 
К урм асӑрах  иртет утса.
Ҫук уҫӑм лӑх  пуҫра. Т а в р а л а х — 
й ӑ л  ҫутӑ курӑнми пӑтравлӑх. 
Усал сехмет танатинче 
Чӑн пурнӑҫ ҫӗтнӗ. Пур тӗнче 
Тӳнет, ҫавӑрӑнать  те сассӑр, 
Й ӑл т  парӑнса ҫав х ӑв ата ,— 
С ам антлӑх  лӑпланать .  Татах, 
Куҫа нимле уҫма пам асӑр , 
Пӗтӗрӗнет ҫавраҫилле,
Йӗрсе хӗр чунӗпе пӗрле.

XXV

Хёр чунё. Вал черчен те ҫепёҫ. 
Вӑл кӗлчечек ҫеҫкийӗ пек.
Ҫеҫке те тай ӑл ат ь  вӗҫе-вӗҫ 
Хаяр ҫилсем тулланипе.
Аманнӑн, сывлайми тертленнён, 
Ш алтан  касӑлнипе эрленнӗн, 
Усать, усать пуҫне ҫеҫке —
Хӑй пурпӗрех илемлӗ-ҫке!
Хйй пурпӗрех усрагь  управлӑн  
Чечен, япш ар несӗллӗхне.
Хитре тӗсне, ыр шӑршине 
Н ихҫан та ҫухатасшйн марлӑн. 
Вӗсем пур чух вйл — чечекех. 
Вёсем пӗтсеҫсӗн — хйрйк ҫех.
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XXVI

Ҫаплах, ҫаплах  ман Илемпи те. 
Ак ӗнтӗ, утнӑ-утнӑҫем,
Сирсе те сирёлми сём витёр 
Кёҫ тухрӗҫ ҫутӑ пӑнчӑсем.
Кӗҫ сарӑлчӗҫ вӗсем, мӑнланчёҫ, 
Тӗспе те хапипе сӑнланчӗҫ: 
Ҫуралнӑ ял та ш авлӑ  шкул, 
Чечеклӗ улӑх, утма ҫул,
И к  сӑрт ҫамки ҫинче — туйралӑх, 
Сӑрт айӗнчи таса  ҫӑлкуҫ,
Ҫилхе те Лаҫҫырми, Ш урпуҫ — 
П а л л ан ӑ  ен, манми ачалӑх, 
М озаикӑн пуҫтарӑнса,
Й ӑ л т  куҫ умне тӑ р ать  тухса...

XXVII

Л ӑ ш  пулчё хӗр чёри. Ҫухалчё 
Тем, вупӑр пек пусаканни. 
Тӗтрелӗх сирӗлчӗ. Ҫуталчӗ 
Ҫӗр пичӗпе тӳпе ани.
Халь сывлама та ӗнтӗ ҫӑмӑл, 
Ҫӗкленчӗ, улш ӑнчӗ пек кӑмӑл. 
К аллех  хитре каҫхи тӗнче.
Эппин, ҫак каҫ ытамӗнче 
Ман Илемпи татах  ҫӳретӗр...
Эй, ҫук,— вӑл таврӑннӑ, килтех. 
Ш ӑп ҫав тӗле, юри пекех,
Килет пӗри. Курать, кӗрет те, 
Хӗр шӑннӑ чӗркуҫҫисене 
Хӑй пичӗпе ӑшӑтнине.
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— Ах! Эс-ҫке ку. Ирт. Хывӑн. Ан тӑр. 
Ҫ а н т а л ӑ к — вилмелле шӑнса!
— Ҫ анталӑк?  Д а -а !— Игле-ха, Сантӑр. 
Ш анатӑп  эс пулӑшасса.
Ёҫ-пуҫё... ӗнтӗ, тархаслатӑп.. .
— Эс хуш кӑна, йӑлтах  тӑватӑп.
— М ан йӑм ӑк  пур-ҫке... хӗр пӗрчи... 
Тем шухӑш тытнӑ мур ачи.
П аян  сасартӑк  ыйтрӗ атӑ.
Ҫинҫе тс ҫӳллӗ кӗлелли.
— К урнӑҫланса ҫӳремелли.
Шел, йӑм ӑкуш ӑн эпӗ ватӑ.
Ю рать-ҫке — Илемпи хушсан, 
Хирёҫлеместпер нихӑҫан.

XXIX

Виҫи темлеччӗ?— Вйтӑр пиллёк...
Ҫук, вӑтӑр  улттӑмёш  пулас...
Хула улӑш тарать  ҫав. Кирлӗ.
М айра пек пултар. М а хурлас?
Халь мӗн-ҫке... час сӑмсаланаҫҫӗ.  
Кримплен ыйтмасть-и? Амсанаҫҫӗ! 

Кримплен тата! Ҫын пултӑр-ха. 
Кримпленсӑр пулаймасть, аха.

А аттине тупатпӑр, юрё. 
П у л ӑш м ал л ах ,— Хёрс, ан ман,
Ҫып пӑхнине туйма аван.
— Ҫ апла,  хӗртен мӑн ҫын тек пур-и... 
Эппин, ҫак  сӑлтавпа  сана 

Чёнсе пӑхас-и кинона?
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XX X

— Кино? Юрать. Мӗн кӑтартаҫҫӗ?
— «Даури». Ю р ату  унта.
— Вуланӑ-ха. Фильмне курасчё.
— Э, кёнеке в а л — ерунда!
Ҫиччас! «Мирта» директор хамӑн. 
Ёҫлет-и телефонё? А мӗн,
З а к а з  парас та хӑвӑрграх...
Эс ху, тавай, вӑр-вартарах .. .—
Вӑл аялти хута вӗҫтерчӗ.
Хӗр, ывӑннӑн куҫне хупса,
Тем чухлё ларчё  шутласа:
«Виҫ саслӑ, сивё-сивё скерцо.
П ёри — инҫе, ку — юнашар,
Ҫук, ҫук... В адим ш ӑн эп мул мар.

XXXI

Ҫ апла, ун чух вӑл  пит сӑпайлӑ ,
И ёркеллӗ  тытрё-ха хӑйне.
К алаҫрӗ  ырӑ, тек тёк майлӑ 
Ш ӑлса  ш утарчӗ сӑмахне.
Эп хам, вунпиллёкри айван пек, 

Сӑхлангӑм  пулмалла. Ун чапё,
В ӑл  чӑн та чыслӑ ӗҫ туни,
М анран таҫтах ҫӳлте тӑни,
Тен, илӗртрӗ...  Ку — сӗрӗм, сёрём... 
«Йёркеллӗ!» Курнӑ-курм анах  
В ӑл йӗркерен тухмасть, паллах.
Ах! Кам эп уншӑн? К ӳрш ӗ хӗрӗ. 
В ӑл , аслӑ  пиччелле, юри 
М анпа ыр к ӑм ӑл л ӑ  мар-и?..
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К аллех  суятӑп. А ш шӑн-ӑшшӑн 
Пӑхатчёҫ унӑн куҫёсем.
Алли вӗриччӗ. Ҫ ам рӑк  ӑсшӑн, 
Тен, туйӑнчӗҫ ҫапла вӗсем?
Тата...  пӑхм а та хӑй кӗрнеклӗ. 
Ҫук, Саш а мар, ҫапах тӗреклё. 
Ун ӑсӗ вӑйлӑ. Хул вӑйне 
Кам хисеплетӗр халь  ҫине?
Вӑл пирӗн группӑри хӗрӳллӗ 
Пуҫтахсем пек вигрен-витрен 
Портвейн ӗҫмест. Хутран-ситрен 
Уявсенче тытать те пулӗ.
Чӗлхи епле тата!.. Чӑнах,
Вӑл пур енчен те арҫынах...

XXXIII

Анчах... М ана шанать-ҫке Саш а, 
Вӑл  чӑтӑмлӑн  кӗтет, кӗтет.
Хӑй пурнӑҫне пама та маншӑн 
Вӑл хатӗр, акӑ мӗн йӗртет. 
Х амах та пуль ӑна шантартӑм... 
Ах, мӗншӗн-ши тата  кӑтартрӑм  
А йванлӑха ку Вадима?
Х амах яратӑп  ятӑма...
Ҫук, темён мар-ҫке! Ёнтё юрӗ. 
Ах, Саш а, кил-ха хӑвӑртрах.. .  
Аҫта ҫӳретӗн эс вӑрах?..
Вадим... М ана-ҫке вӑл чуптурӗ... 
Эп хам  та... Чун — вӗрипелех... 
Куҫ хуралса  кнлет каллех...
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Ҫук. К ирлё мар капла. Аннеҫӗм...
Аттем пӗлес пулсаи ҫакна,
Хаяр сӑмах  калатчӗ ҫеҫ-им,—
Вӑл тивёҫлӗ туртса ҫакма!
Ах, ҫитӗ, ҫитӗ, ҫитӗ, ҫитӗ!
Ҫитет кун чухлӗ аташни те.

М ана пӗри те кирлӗ мар!..
К аллех  ку — йӑнӑш. П ит вӑр-вар,
Пит васкаса ярса пусатап.
Вӗҫерӗннӗ кустйрмалла 
У рапаран иртсе м ала ,
Ай-вай, анаталла  кусатйп...
Ҫ апла ансах та  ҫитӗп-ши,
Е хам пуҫа хам ҫийӗп-ши?„»

XXXV

— Ну, пулчё, Л ипа!— Выльский килчё. 
Ш утланӑ пек, ик вырйн пур,— 
М ӑнкӑм йллӑн  ҫиҫет ун пичё.

-  Маттур эс, С аш а, пит маттур.
Шел, темшён эс м ана савмастйн,
Ни парнесем илсе памастйн.
Асту ак: эп качча кайсан,
Выртса йёрес те килё сан,—
П уплерӗ хӗр тумланнйҫемӗн.
Шарт! сикрё Выльский:— Ан калаҫ. 
Сана никам та юратмасть 
Ман чухлё.— Чйн-ши? Темён, темён... 
Эппин мӗн-ма Ҫӗн ҫул ирпе 
М ана эс ятйн Атнерпе?»
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— Ҫ апах та пӗр ялсем-ҫке эсер.
Ман к ӑм ӑл ё  тата ҫапла:
Ҫын тенине хӗсӗрлемесӗр 
Утма-чупма май пам алла .
Чӑн, пурччӗ тепёр интерес те... 
Ш утларӑм: л ай ӑхрах  пӗлесчӗ,
Кусем мӗнле позицире,
М ӗнле финал кӗтет пире.
— Ну, Саш а, Саш а, култаратӑн . 
Эппин, позици тёлёшпе
З п и р  мёнле пек ентешпе?
— Д а ,  Л ипа , эсӗ пултаратӑн.
Анчах... тёрёссипе... Атнер 
Вӑл саншӑн... мён... пенсионер.

XXXVII

— Апла, финал енчен пӑхсассӑн...
— Й ӑл та х  йӗркеллӗ. Пёр сӑмах.
Вӑл хӑй  те пит ҫунмасть-ха саншӑн. 
Ҫакна ӑнлантӑм  курсанах.
Ну, к айрӑм ӑр!— Тӑхта! Тӑхта теп. 
Чим, урӑх  кофта тӑхӑнатӑп .
Ҫӳхе ку... Ах, хӗр ӑстӑнне 
Й ыт ҫитӗр-и: шӑп ирхине 
Ана й ӑм ӑк ӑм а  парсаччӗ.
Пӗтет те ӗнтӗ эскимо —
Ыран та пулӗ-ҫке кино.
— Ы ран  пулмасть вӑл ,— терӗ качча.
— Ах, чӑн та пулмӗ те, ваҫка.
Эппин, атя, атя .— Васка!
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— Ай, чим-ха, Саш а, ан ҫиллен те...— 
Хӗр иӑхрӗ ш ухӑш лӑн ҫӗре,—
Пуҫ ыратать-ҫке...  вӗрилентӗм.
Киношӑн пулӗ кун тепре.
Те грипп ку... ӗнтӗ пыраймастӑп.. .
— Шел. Ирӗксӗр илсе тухмастӑп. 
Чӑнах  та ыратать  пулсан,
Выртсах канас пулать пуль сан.
Пӗр лайӑх  врач пур та.. .— Ҫук, С аш а, 
Нимскер те кирлё мар, ёнен.
— Ну юрё. Тек ан вёрилен.—
Ак Выльский хыттӑн ҫупӑрласш ӑн 
Карт! туртӑннӑччӗ хӗр енне,—
Хӗр сирчӗ унӑн аллине.

XXXIX

Чёнмерӗ каччӑ. Тем ӑнланнӑн,
Хӗре сӑ н ас ар а х  пӑхса 
К а л ар ӗ :— Кан-ха. С амайланӑн .
К аям  эп. Ан тӑр. Ан ӑсат ,—
В ӑл  тухрӗ. Хӗр хуллен ҫӗкленчӗ. 
Чӑнах-мӗн кӗлетки ӗшенчӗк —
Ни кӗнеке тытас килмест,
Ни урӑх  ӗҫ ал л а  кӗмест.
С асартӑк  икӗ куҫӗнчен те 
Куҫҫулӗ анчӗ йӑрласа .
Хӑй антӑхса кӗтен сасса 
Илтет пек хал ь  вӑл пур енчен те... 
Анчах пуш-пушӑ пӳлӗмре 
Никам сӑм ах  хуш масть  хӗре.
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В И Ҫ ҪЕ М Е Ш  ҪАВРДМ 

1

Кунеем иртеҫҫӗ урхам ахӑн ,— 
Юр сирпӗтсе, шевле тӑкса. 
Анмасть Атнерӗн ӗҫ ку яхӑн  — 
Хуть т а л ӑ к  лар  хут хуратса. 
Тӑнран тухас пек ш ухӑш ла та 
Ы лхан  е чӗрнӳне кӑш ла  та 
Чун кӳтнипе ҫырт тутуна — 
Ҫук, пӗр минренӗ ӑстӑна 
Нимле те ҫитеймест йӗркелӗх. 
К а х ал л ӑн  хускалать  к ӑш т ал. 
Нимле те таврӑнм асть  вӑй-хал 
Шӳтпе, хӗмпе хуса кӗртмелӗх 
В ы лянчӑк шухӑш м ӗ л к и н е — 
Телейлӗ сӑвӑ  ӗлкине.
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II

П аян  та виҫҫӗрех вӑл  тӑчӗ.
Утне ҫемҫетрӗ йӑлипе.
Пёр чаш ӑк  кофе ӗҫрӗ. П ӑчӑ,
Питех те пӑчӑ пулнипе,
Чӳречине уҫса вар-варрӑн,
Упке туллин вӑрах  сывларё.
Унтан, гимнаст сн аряд  патне 
Ҫ ы вхарнӑ пек, пухса вӑйне,
Хуллен сӗтел патне ҫывхарчӗ. 
Л арать .  Р о м а н ӗ — ҫук - юртмасть, 

Хӑй ҫумӗнчен те у й ӑ р масть.
«Ҫапла иккен-ха. М уза тарчӗ»,— 
К ӑвак  сӗмри тула пӑхса,
Атнер ш утларё  тарӑхса.

III

Ёҫре вӑл х ӑтӑлнӑ  пек туйрё 
Ҫ ак  сӳрӗклёх лӑймакинчен. 
Ю лташё-тусӗпе шӳт турӗ 
К алаҫнӑ  май хоккей ҫинчен. 
Ҫунтарчё анекдот пёр ярам  — 
Теми паллах  ёнтё: хёрарӑм .
Апат вӑхӑтёнче, кайран,
Тек кулчё кӳрше майраран.
Анчах та шурӑччӗ ҫав  пичё,
Анчах та сивӗччё ҫамки,
Мёнпур халапё-такм акки ,
Мӗнпур калаҫӑве-кам ичӗ 
Сӳнетчӗ хурлӑхлӑ  куҫра —
Ун урӑх шухӑшчё пуҫра.
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IV

Мӗн-ма-ха унӑы Илемпийӗ,
Ч ӑваш  чӗлхиллӗ турпике,
П улм арӗ  уншӑн пурнӑҫ пилӗ?
Ҫ апла пулас пекехчӗ-ҫке!
Эппин, мёсксршён-ха, мӗскершӗн 
Хёр сӑнӗ ҫутӑччӗ Атнершӗн —
Вӑл уйӑхла  та хӗвелле 
Тӑкатчӗ йӑлтӑркка  шевле? 
Мёскершӗн ун кашни сӑмахӗ, 
Сассин кӗвви е йӑл кулни,
Вӑл са вӑ к  е салху пулни,
Ун янкӑр  куҫӗсен ҫ ӑ т м а х ӗ — 
Мёскершён ҫака пётёмпех 
Атнершён пулчё — тётём пек?

V

Пёлмест, ӑнланайм асть  ҫакна вӑл. 
Пӗлсе ҫитер хӗр тенине!
Хӑшпӗрисем каларӑш , явӑл  
Тытмасть-и ун тилхепине?
Ҫав мар-и, шӑл йёрен тухатмӑш, 
Чёре ҫунтармӑш, ӑш пӑтратмаш, 
Л а р с а  пёр тӗттём кётесре,
Унга, кунта пӑрать  хёре,
Ана пёр ҫепӗҫ пӑхтарать  те, 
К аш тах  тӑрсан — юнтарттарать, 
К айран  кӗҫ ш анчӑк партарать,  
Т арӑхтарать -тарӑхтарать  те,
Чӗр туйӑмран юлать вилли —
Ҫ апла вал, явал, чунилли.
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VI

Атнершӗн ӗнтӗ ҫакӑ  п аллӑ :
Ялне хӗр кайнӑ Выльскипе.
Пыраҫҫӗ пуль-ха алл а -а лл ӑ н  
Ш ӑп пулнӑ Ҫавалкассипе.
Утаҫҫӗ пуль юри вӑраххӑн,
Юри, юри м ӑнаҫлӑраххӑн ,
Чее сӑн-питлӗ инкесем 
Й ӑ л т  курччӑр-пӗлччӗр-ха тесе.
Т ӑрать  пуль хапхара  аслам ӑш .
Тен, ҫӑварни пуҫланнӑ май,
Симпыл та пур. «Тавай, тавай ,—
Чӗнет пуль Выльские хӗр а м ӑ ш ,—< 
Минтер ҫине лар... Ан ш арла .
Ҫи ак  икерчӗ ӑшӑлла.. .»

VII

Тӑван-пӗтенӗ килчӗ пулӗ,
П ӑш ӑлтатаҫҫӗ  пуль хуллен:
«Ийя, кайм а та ҫитнӗ ҫулӗ..»—
«Тата. Кун пек пӳ-сипелен 
Тем тӗрлӗ вырӑс та ӑмсанӗ»,—
«Эх, кайӗ ҫав. 'Гаҫтах ӑсанё».— 
«Мӗскер таҫти? Ш упаш карта  
Ёҫлет, тет-иҫ. И нж енерта» .—
«Пӑх-ха: ачи те — ӑм ӑрткайӑк ,
П ӗр  к ӑлтӑк  курӑнм асть  ниҫта...» 
й ы тт и  те картишре, тулта,
Х аваслӑн  йынӑш ать пуль. «Л ай ӑх!»— 
Теес пек хӑйӗн чӗлхипе,
Тек пӑтратать  пуль хӳрипе...
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Мён-мӗн кӑна ӳкерёнмерӗ 
Атнерӗн тӗннӗ пуҫӗнче,
Мӗнле кӑна вӑл  хӗнемерӗ 
Хӑйне ӳпкев пусмӑрӗнче!
В ӑл  тӗлӗнчӗ хӗр чейинчен те,
Ун кӑнттам рах  савнийӗнчен те,
Хӑй ячӗпе вара, чӑнах,
Ун пулчӗ пӗр сӑмах: ухмах!
Ҫапах та асӗнчен кайм арӗ 
Хӗр сӑнӗ, ҫӳҫӗн пайӑрки,
Чӗрни ҫинчи лак  йӑлтӑркки,
Тутин ҫунтаракан кӑварӗ...
Вӑл ним те, ним те ӑнланмасть: 
«Ҫук! Ку —  пулма пултараймасть!..»

IX

Вӑл иин те пӗрмӗш хут хак ларӗ  
Ҫӗн ҫул каҫран ку таранччен 
Мӗн пулнине. В ара шутларӗ: 
«Тӗлӗнмелли нумай тӗнчен.
Апла...  тӗлӗнмелли те ҫук-тӑр...
Пӗр эп ҫеҫ мар. Ҫунин те ҫунтӑр 
Ҫак  чун ӑшшисӗр ҫыхӑну.
Кун пек сам антлӑх  йӑпану 
Унччен те пулнӑ ӗнтӗ унӑн.
Ах, кӳршӗ хӗрӗ, пӗчӗкскер,
Ҫӗр м ӑкӑртса  тин тухнӑскер, 
Ч упкалӑн  эсӗ те ун-кунӑн,
Чӗрӳ  ҫине ӳксен кӑвар.
Шел тулӗк: ҫав кӑвар  — эп мар».
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X

Ю ратупа кам асапланнӑ,
Ун н арк ӑм ӑш лӑ  шерпетне 
Кам ытлӑн-ҫитлӗнех тутаннӑ, 
Ҫ ав  ӑнланать  Атнер чунне.
Ҫав ӑнланать...  анчах та уҫҫан 
Атнер ҫине пӑхса тӑруҫӑн,
Вӑл  кулкалать  халь  темӗнле 
Ы тарлӑн, Мефистофелле.
Ав, унӑн ачисем чупаҫҫӗ,
Ав, м ӑ ш ӑ р ӗ — чуречере... 
Ҫапла,  ун иртнё ҫав черет. 
Х аль  ыттисем асап  тупаҫҫӗ.
Ку — пурнӑҫҫаврӑнӑш . Апла 
Ч ӑтм аллине йӑлт чӑтм алла.

XI

Мён калӑн, ку ҫапли ҫапла  та 
(П ы танаймастӑн  ч ӑн лӑхран ) ,  
Эп кӑшт урӑх л ар ах  ш утлатӑп  
Ҫав сӳннӗ, хытнӑ халӑхран .
Эп Илемпишӗн хӗвӗнетӗп, 
Анчах виҫесӗр хӗрхенетӗп 
Т ӑванӑм а та, ма тесен 
Чӗри черченкӗ поэтсен.
Пур тепӗр шухӑш та, атьсемӗр: 
Этемлӗх ӑсӗ-чунёнче 
Поэт ялан  хӗр ҫумёнче— 
Орфей та Евридика евӗр.
Е, каласассӑн  хам ӑрла ,
Вёсем— пёр йӗкӗр м ӑйӑрла .
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П ач  пилсӗр мар-ха ҫутҫанталӑк, 
М ан халӑхӑм  та хёрсёр мар, 
Поэтш ӑн чун савни пулм алӑх  
Ҫ апах  вӑл  ҫуралмасть  вӑр-вар. 
Атнер нуши те ҫавӑнтах-тӑр?
К ам ахальтен  пит антӑхтартӑр  
'Гӑр-кӑнтӑрла та сӗм каҫпа 
Хӑй туйӑмне ҫав выҫлӑхпа?
Пӗр ҫӑлтӑр ҫиҫрӗ те... ҫухалчё. 
Х аль  м акӑрас-и, апӑрш а?
Атя, гаткалар  мар ӑша, 
Т атӑлм алли  нумай ах а л ь  те.
Ҫитет, поэт. Сӗнксе ан лар. 
Ш ӑв-ш авлӑ  урам а  тӑнлар.

XIII

П ар к а  ҫитет Вадим. Ю м анлӑх  
П ас ар  пек кӗрлесе тӑрать.
Кирек ӑҫта пӑхсан та, халӑх  
Вылять, кулать, таш лать ,  юрлать. 
Ку — хӗлӗн юлашки янравӗ.
Ав, пӗкӗ айӗн ш ӑнкӑравӗ ,
Систернӗн ҫуркунне ҫинчен, 
Ш ӑн к ӑртатать  черчен-черчен.
Ун сассинче — ҫурхи хаваслӑх . > 
Пур ы рлӑх кӗтекен чӗре 
Тӗрлет ҫӳҫенчӗк ӗмӗтре 
Тӑн-тӑн тӗнче те ҫут пуласдах , 
К а ва к  тӳпе, к ӑва к  инҫет... I 
К аш ни шухӑшӗпе вӗҫет.
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XI V

Анчах поэтшӑн пурнӑҫ, ӗмӗт —
Пӗрех. Ун ҫепӗҫ чёрине 
Ҫ ак  ик феноменӑн вут-хӗмӗ 
Ҫиет, сиплет кунсеренех.
Мӗн — пурнӑҫ? В ӑл  та ӗмӗт мар-и? 
Вӑл — ирӗк ӗмӗтӗн ты марӗ,
Вӑл — ӗмӗт ҫимӗҫӗ те хӑй.
Вӗсем — пӗр сулӑм лӑ  ик вӑй.
Вӗсем пӗрле — кунҫул. А пла-тӑк  
Мӗскершӗн хӑшпӗри пиртен 
Тартасш ӑн пӗлӗте ҫӗртен,
Ҫӗре пайласш ӑн  татӑк-татӑк ,
Ҫурхи чӑх куҫӗпе вара  
Курасш ӑн пурнӑҫ... татӑкра .

XV

Ҫ апла ш ухӑш ласа  ҫӳретчё 
Вадим пӗччен. Ун ҫумёнчех:
— Атнер? Ялпа хула поэчӗ!
Аван-и?— илтӗнчӗ кӗҫех.
Вӑрт ҫаврӑнчӗ Атнер, йӑл к у л ч ё — 
Ҫынни палланӑскер-м ӗн пулчӗ.
— Салам, Алиса. Ч ап  тупма 
Тесе тухсаччӗ те, сукм ак  
Ш ӑп сан патна илсе ҫитерчӗ.
—  Ах, тӗрӗс мар: м ана,  ача,
В ӑл  парнелерӗ ҫак качча..
— Ку — тӗттӗм шухӑш...— Тӗлӗнтерчё! 
Н ивуш лӗ авланм ан  поэт
К ӑ ш т  тӗттӗмрен те шикленет?
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— Ай-яй, Алиса, эс шуйттан-мён...
— М ӑйракалли-и  е м ӑкла?
Каҫар.. .  чӗлхе-ҫӑвар кӑнттамӗ...  
Ш ӳтлесшӗн ҫеҫчӗ... йӑм ӑкла .
П аяи  эп ирӗклӗ. Ҫӳретӗп 
Ҫ апла кӑш т ӑссӑр, ихӗретӗп. 
С ӑлтавӗ  ҫук та темелле 
К улм аш кӑн ,— Ку... кам а мӗнле.
— Улах паян  килте. Чӗнесшӗн 
Пӗр ик-виҫ тус.— Пӗчченшӗн ку 
Ҫ апах  та нум айрах .— Ан кул!
Ак, пыр-ха ху та .— Мурилесшӗ! 
Тен, пырӑп та-и...— Ой, Вадим! 
Пыр. И ӑ л т  пур: музыка, интим...

XVII

Ҫук, вӑл  унта каяс темерӗ.
Анчах та тунсӑх кӑш ӑлне 
Нимпе ҫапса ҫӗмӗреймерӗ,
Н импе те ш анч ӑк  пӗтнине 
И рттереймерӗ хуҫӑлмасӑр.
Ҫ апла, идеалист вӑл харсӑр  
Еҫ ӑннӑ, ырӑ вӑхӑтра.
И нкек  килсе ҫапсан вара,
Вӑл , хӑйӗн ҫӳллӗшне те маннӑн, 
Т ата  а я л а р а х  ӳкет,
Пуҫне чӗр та м ӑ ка х  чикет.
Ш ӑпи ҫапла-мӗн туяканӑн:
Ҫӗн туйӑм кирлӗ. Ҫ ав кӑна 
Сиплет малтанхиичен ӑна.
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Атнерӗн те ҫитмерӗ вӑйӗ 
Ҫӗнме ҫав ҫы пҫӑнчӑк чире.
Ак юрату симпылё-сӑйӗ —
Вадим тискер агонире.
Ни ҫывӑх гус, ни ҫутҫанталӑк, 
Ни еҫ — нимскер уҫм арё а л ӑ к  
Тухма хӑруш ӑ читлӗхрен.
Пёр ҫавӑнтан  кӑна, лерен,
Чӗнет пек ӑш ш ӑн, илӗртӳллӗн 
Алисӑн ҫӑм ӑл  кӳлепи.
«Ах, Илемпиҫём, вилӗмпи!»— 
Хаш! хуйхӑрать  Атнер хӗрӳллӗн, 
Унтан, элес-мелес мӗлке,
Ярать  хӑйне вӑл  ирӗке.

XIX

Кирлех-ши ҫав тӑ р л авс ӑр  каҫӑн  
Укерчӗкне туса пама?
М ана, тӗрӗссипе, хальхаҫҫӑн  
Лекмен ун пек ҫӗрте пулма.
Ку — пёчӗк орги. Виҫӗ м ӑш ӑр, 
Сӗтел тавра  л арса  пср кӑш ӑл ,  
Черкке пушатнӑ чи малтан , 
Унтан, йӑлт к аясла  халтан ,
Тек ҫӗнӗ таш ӑсем  таш ланӑ,  
Ю рланӑ, кулнӑ. К а я р а х  
Амур тивлечӗпе вӑрах  
Вӗсем йӑпаннӑ, ачаш ланнӑ.. .  
Чухлатӑр  пуль: репертуар 
Чы слах  та, к ӑ м ӑ л л а х  та мар.
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XX

Атнер... Вӑл ы йхӑллӑн  сӑнарӗ 
Хӑй ҫумёнчи мёлкесене.
Пёрин те уҫамлӑн  сӑнарӗ 
К ӗмерӗ ун чунне-ӑсне.
К аш т уйрӑм лартн ӑ  пуш пуканӑн 
Хапи ума тухсан, «Ку камӑн?
Ку — Илемпин-и?» тенӗ пек,
Ана тӗллерӗ куҫӗпе.
Анчах ҫак  шухӑш тек сам ант  та 
Т ӑм арӗ  унӑн пуҫёнче.
Ш ав-ш ав та сӗрём хушшинче 
В ӑл илтрӗ тап-таса  бельканто. 
Куҫне вӑл  хупрӗ те... ҫапла 
Н умай та ларчӗ  пулмалла.

XXI

Каллех  ӑстӑнёпе йёрлерӗ 
Чӗри мӗскер астунине.
Ашра: «Ку мар, ку мар-ха,— терё, 
Сӳтсе кунсенӗн ҫӑмхнне.—
Эппин, ӑҫта, ӑҫта ҫав татӑк? 
Пурах-и вӑл? Пулсан...  апла-тӑк  
Хӗр Выльские чӑнах манман. 
Анчах мана та вӑл, ӑнман,
Чи гутлӑ ш анчӑкпа тухатрӗ. 
Унтан... ҫур уйӑх эпӗ ҫук: 
Командировка. Ҫавӑн чух 
Ш ӑпа ҫинҫе ҫиппе шарт! татрӗ.
Эп таврӑнтӑм  — хӗр калаҫмасть. 
Ку ҫеҫ-и — алӑкне  уҫмасть!
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Ҫапла, чёркуҫленмешкӗн хатӗр  
Эп ун илемӗ умёнче.
Анчах та ш ухӑш лӑр-ха ,  атьӑр: 
Халь урзх  ёмӗр ҫӗр ҫинче. 
«Савсамччӗ, И лемпи!»—• теер-и, 
Чӗртер-и туйӑмран феери?
Ҫук! Туйӑм — рак  хуранӗнчи 
Сӑпайлӑ  ш ӑплӑхӑн  ӗнчи.
Кам тӑр-ухмах, ҫавсем иалкаччӑр , 
Чупгуччӑр митинг пуҫтарсах...»
— Е чӗнмелле-и кӑш кӑрсах?
Атя, мана кӑш т пулӑш, каччӑ,— 
Ҫунса ҫемҫелнӗ этеме 
Алиса туртрӗ тӗттӗме.

XXIII

П оэтӑн тӗлкӗшен кӑварё  
Пӗҫертрӗ-ши А лисӑна —
Вӑл тутлӑн-тутлӑн ҫуп ӑрларӗ  
К ӑш т ӗнтӗркенӗ каччӑна.
Вӑл ҫуттӑн пӑхрӗ, лӑпкӑн  кулчӗ, 
Юри ҫемҫелчӗ, пулчӗ сулчӑ,
Сар йӗтӗн ҫӳҫ пайӑркиие 
Тек к ӑтӑкл ар ӗ  майӗпе,
Шур ӳчӗпе ҫунатлантарчӗ 
Атнерӗн сӳрӗк кӑмӑлне:
Хуратнӑ куҫ тӗкӗсене 
Ҫӗклерӗ, тунсӑхлӑн антарчӗ;
Татах  ҫӗклерӗ те тепре 
Чуптурӗ лӑпкӑн  Атнере,
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Ҫ ак  ҫепӗҫлёх-ши ирӗлтерчӗ 
Атнер ӑшчикӗнчи пӑра — 
Хуйхи-суйхи, асапӗ-терчӗ 
Ҫухалчӗ тахӑш  самантра.
Мӗн калӑр , ҫын чӗри — телейшӗн; 
Хӑйне тивӗҫлине илесшӗн 
А саплӑн талпӑннӑ чухне 
Сисмест те вӑл  ултав мӗнне. 
Епле ач аш л а м а р ё  пулӗ 
Атнер ҫав каҫ Алисӑна.
Хӗр м акӑрчӗ  те пӗр кана,
Анчах калайм ӗ, мӗн куҫҫулӗ 
Ш ӳтерчӗ унӑн минтерне,
И ӗпетрӗ каччӑ кӑкӑрне.

XXV

М арт уйӑхӗн кӗрен хӗвелӗ 
Кёрсессӗн пӗчӗк пӳлёме,
Шур чӗнтӗрлӗ ҫӳхе кӗпеллӗ 
Алиса тӑчӗ тем илме.
Хӑй киммине хӑй  ӳпӗнтернӗ 
Этемӗи пусӑрӑнчӑк, тертлӗ,
Пӗр ш ухӑш сӑр  куҫӗсемпе,
Ҫав вӑхатрах  темле сӗмпе 
В ӑл  ӗҫкӗ пӳлӗмне ак  тухрӗ,
Ҫ а р а  уран, хуллен пусса, 
С алхуллӑн  ҫаврӑнчӗ пӑхса;
Сӗгел ҫинче мӗн пур, йӑлт пухрс; 
Атнер куҫне килӗшмелле 
Тирпейлёх кертрё тёпеле.



XX VI

Алиса...  'Гемшӗн-ҫке ҫак  хӗрӗн 
Кунне-ҫулне уҫас килмест.
Вӑл ӑслӑ, вӑл  чее, вӑл  йӗрӗ, 
В ӑл ахальтен  вута кӗмест.
Ун портретне курас килет-и? 
Тархасш ӑн — паянхи Миледи.
Ун чунӗ пӑр пек. Куҫӗнче 
К ӑвак  та тӑрӑ кӗленче.
С ӑм ахӗ  — пыл, ҫемҫе — тӳшекӗ, 
Кулли те пирӗштин пекех.
Ҫ апла,  вӑл ҫиелтсн — пикех, 
К айран-ҫке п ал ӑ р ать  инкекё. 
Вӑл арӑм  пулнӑ виҫӗ хут.
Ун пурнӑҫё — укҫа та шут.

XXVII

Вадим патне хуллен вал  пычё. 
Поэт ача пек ҫывйрать:
К ӑш тах  тӑртаннӑ  сӑнӗ-пичӗ, 
К ӑш тах  йӑл кулӑ палӑрать .  
Алиса йывйррӑн сы вларё  —
Ҫав сам антрах  хӑйне ятларӗ  
Ҫ апла ҫемҫелнӗшӗн ытла:
Ҫук, ун чӗресӗр пулмалла! 
Анчах та ҫутҫанталӑк  вӑйӗ 
П арӑнтарать-ҫке  ӑстӑна.
Алиса та, ав, каччӑна 
Ачашшӑн ҫуп ӑрларӗ  хӑйӗн 
Ҫемҫе те ӑш ӑ аллипе,
«Эс манӑн! М анӑн!»— тенё пек.
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Вадим ҫанлах-ха вӑранмарё. 
Эппин (хама хирӗҫлесех)
Хӗр кунҫулне кӑтартам  мар-и, 
Ан юлтӑр ҫылӑхӑм тесе? 
Анланӑр: вӑл  та ман пепкех-ҫке. 
Ытти ачам-пӑчам  пекех-ҫке 
Ҫ уралнӑ вӑл ман хевтепе.
Ак халь, роман хистевӗпе,
Ана эп ӳкерсессӗн нёрсӗр,
Ун айӑпӗ-и ку вара?
Пӗр чӗптӗм айӑп ҫук унра!
Эп — айӑпли... Анчах ҫак  хёрсёр 
К алавӑм  сулчӑн туйӑнать, 
й ё р к е  юртти те такӑнать.

XXIX

Алиса...  Хӑш тӗлтен пуҫлас-ши?.. 
Вӑл ӳснӗ хӑтлӑ  ҫемьере. 
Полковник пулнӑ унӑн ашшӗ,
Ун ам ӑш ё ательере 
Тумтир моделёсем хайланӑ.  
Кунҫулё йывӑррӑн м айланнӑ 
И к  ҫам рӑк  ҫыннӑн м алтанах  
(Ку пулнӑ вӑрҫӑ хыҫҫӑнах).  
Ҫёршыв тӗрекӗ ӳснӗҫемӗн 
Вӗсем те халӑхпа  пёрле 
Хуллен ҫёкленнӗ ҫӳлелле,
Анчах та служ ба кӑруҫҫелён 
Ч арусӑр  ҫаврӑнӑш ӗнче 
Куҫне вӗҫертнё хёрёнчен.



X X X

Ҫакна хӑйсем вӗсем сйсмен те. 
Хӗр питӗ, тутӑ ■— мӗн тата? 
Ш култи вӗренӗвӗ тесен те,— 
Алиса пулнӑ чи малта.
Мӗн хушнине йӑлтах  типтерлӗ 
В ӑл  пурнӑҫланӑ. Хӗнлӗ-тертлӗ 
Хатӗрленмен уроксене.
Час-час вӗрентекенсене 
Астӑнӗпе вӑл тӗлӗнтернӗ,
П ӗр сӑм ахпа к ал ас  пулсан, 
Ш кул уншӑн каторга пулман; 
Ана вӑл медальпе пӗтернӗ. 
Ененнӗ пурте ҫавӑнпа:
Алисӑн — к ӑм ӑл л ӑ  шӑпа!

XXXI

Алиса М ускава ҫул тытнӑ.
Чун туртнӑ Г И Т И С  алӑкне  
Уҫса вӑл  кӗнӗ те — ш ак  хытнӑ, 
Ҫын куҫӗпе курса хӑйне:
А р а , таланчӗ ун тем мар-мӗн — 
Ку пусмапа ҫӳлех хӑпармӑн.
Ан пултӑрччӗ ӳкӗнмелле!
Тен, килелле вӗҫтермелле. 
Ҫапла иккӗленсе ш утланӑ ,
Аспа пӑтраннӑ вӑхӑтра  
Ш ӑпа  темле режиссера 
Ун кунҫулне кӗртсе те янӑ. 
Хурчка! Шур акӑш  чӗппине 
П ӑрахн ӑ  вӑл  тусан ҫине.
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Килтен тин хӑпнӑ хӗрачаш ӑн  
Вӑл курӑннӑ пӗлӳҫӗ пек.
Куҫран тинкернӗ тек ачаш ш ӑн 
К уҫпӑваканӑн  куҫӗпе.
Вӑл илӗртнӗ хӗре, ш антарнӑ,
Хӗр хирӗҫленӗ — вӑл  юнтарнӑ, 
Ю птарнӑ, вӑлтнӑ йӑн саспа.
Кайран, папак  ҫураласпа,
Ш ыва пӑрахнӑ йӗп пек ҫӗтнӗ.
Мӗскер тӑвас  Алисӑн халь?
Алра кӗҫ... иккӗмӗш медаль!
Мӗн ӗмӗтленнӗ, пурте пӗтнӗ.
Ҫук — ӗненӳ! Ҫук — юрату!
Пур тарӑху  та  ырату.

XXXIII

Килте, ку хыпара илтсессён,
Пуҫланнӑ ахӑрсамана.
Полковника ҫак  д рам а  стресӗ 
Тӳрех ӑсатнӑ ҫӑвана.
Алиса таврӑннӑ васкавлӑн
(«Сыв пул, асран кайми М ускавӑм!»),
Анчах, тухсассӑн ҫул ҫине,
Вӑл ш ӑнтнӑ пӗчӗк пепкине.
К аллех  килте вӗр-ҫӗнӗ тупӑк,
К аллех  — асаплӑн  макӑрни...
Е чӑнахах  ир такӑнни 
Каҫчен пырать-ши? Ентӗ хупӑ 
Алисӑн чунӗ те чӗри —
Ю лман унта ҫутти, чӗрри.
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X X X I V

Элле кунҫул кусатӑранӗ 
С асартак  хирённё таҫта:
Й ӑ л т  улш ӑннӑ кун йӑлтӑравё,
Куҫ хӑнӑхни те ҫук ниҫта. 
Й ёритавралӑх  пушӑ, пушӑ — 
Чӳречерен пӑхма хӑруш ӑ. 
й а л л а н ӑ  сӑн та — ак, сӳрет! — 
М асар мӗлки пек чӗтретет.
Ҫ апла пёр ш анчӑксӑр , тӗллевсӗр 
Алиса пурӑннӑ ик ҫул,
Пушхир чечекё саксаул  
Пёчченҫӗ ӗнтсркенӗ евёр.
Халь музыка театрӗнче 
Ёҫлет вӑл ҫёвё цехёнче.

XXXV

Нимскер ге хак л ӑ  мар халь  унша 
Хӑй ирӗклӗхӗсӗр пуҫне...
«Аван-ҫке! Ку хёвеллӗ куншӑн 
Тавах  чӑваш туррисене!»—
Атнср вӑранчӗ. С а л так л а  вал 
Кёҫ тирпейленчё хӑпӑл-хапӑл . 
К алаҫрӗ  типпӗн, м а й ӗ п е — 
Л ару-тӑру  кӑтартнӑ  пек;
Чун туртнипе тесе калайм ӑн ,
Ум чунӗ халӗ  — ирӗкре.
С амант та ҫакӑ  читлӗхре 
Ю лмаш кӑн  тек вӑл пултараймӗ. 
Алиса тутине ҫыртать,
Качча сӑм ахсӑр  ӑсатать.



ТАВАТТАМЕШ ҪАВРАМ 

1

К ӑ ва к  тёспе ҫуталчӗ тухӑҫ. 
Хуллен-хуллен ял вӑранать.
Ял ҫумӗнчи пёр чӑнкӑ ту кӗҫ 
Хыпса илессён туййнать.
Ак хыпрӗ, ҫулӑмланчӗ авӑ!
Х авас ача-пӑча йӑславӗ 
А валлӑх  тёнӗн ахрӑмне 
Илсе ҫитернӗн ял енне,
Вӗҫсе хӑпарчӗ сӑрӑ  тӗтӗм. 
Я лтлатрӗ ҫутӑ тепӗр хут,

Т аш ларӗ ,  явӑнчӗ те вут —
Л ӑ п  сӳнчӗ. Пӗр сам антлӑх  тӗттӗм 
Х упларӗ пур тавралӑха ,
Анчах вӗт-шакӑр хал ӑ х а
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II

С амантлӑх  тӗттӗм хӑратать-и?— 
Ҫӗклемӗн ҫинчӗк улӑм а 
Пёри, теприйӗ ывӑтать  те, 
К аллех пуҫлать вут улам а; 
К аллех ҫав ҫуйхашу, ҫав кулӑ...  
Ирех пӗр шӗвӗркки хӑюллӑн:
— Хей! С а л ак ай ӑ к  тӑмани!
Ҫак  таранччен те тӑман-и!— 
Тесе ш аккарӗ  те, ку яхӑн 
Черемшинсен килне-ҫуртне 
Чӑнах  чун кӗнӗ, ахӑртне: 
Пуҫланчӗ хӗвӗшӳ, туятӑн, 
Ш ӑлт-ш алт хупаҫҫӗ алӑка ,  
Чӗртсе яраҫҫӗ  кӑмака...

III

Ак чупрӗ Л и п а  та йӑславлӑ  
Тӑвайккине, ача йышне.
М анмарӗ хурам а крислаллӑ,  
Йӗлме тупаньлӗ тантӑшне. 

Хӑҫантанпа хӗре вӑл  кӗтнӗ, 
Хӑҫантанпа шур ут  та пӗтнӗк 
Ш ӑрш иллӗ аслӑк  айӗнче 
Вӑл тунсӑхланӑ — ай, тӗнче!.. 
Васкать хӗр. Ашшӗн м улаххайӗ 
Кӑш т пысӑкрах та-мӗн ӑна.

Хӗр чарӑнчӗ те пӗр кана 
Гинкерчӗ таврана  куҫ айӗн: 
Тен, ку чӑнах — ачаланни, 
Курсан, мӗн калӗ  ял ҫынни,
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IV

Ш ӑв-ш авлӑ , тӗтӗмлӗ, ҫап-ҫутӑ 
Сӑрт тӳпине ҫитсен, кунта 
Хӑйне пӗр вӑхӑт  темшӗн юттӑн 
Хӗр туйрӗ ҫам рӑк  ушкӑнта. 
Ача-пӑча ялан  ҫапла-ҫке:
Вӗсем сана тӳрех паллаҫҫӗ.
Эс тинкеретӗн темӗнччен 
Вёсен шевле пек куҫӗнчен,
Тӑванӑн, пӗлӗш-хурӑнташӑн 
Сӑнне куратӑп-ши тесе...
Анчах, пӑхсан та тӗсесе,
Пурнех паллайм ӑн  ҫав, аташ ӑн. 
Пӗр ш утласан, виҫ ҫул — тем мар, 
Ҫавах... хавш ать  темле тымар.

V

Пӗр пӗтӗм савӑнӑҫ-хаваслӑх  
Ҫӗнтерчӗ-шим Илемпине:
Кулса та ю рласа яраслӑн  
В ы рнаҫрӗ ҫунашки ҫине.
Анчах та, ю рлам ах  хӑйм асӑр , 
Хӗпӗртевне те чӑтаймасӑр,
Пӗр пепкене хӑйпе лартса,
Вӑл  вирхӗнчӗ ҫил кӑларса.  
Ҫитеҫҫӗ аяла .  Хуллеҫҫӗн 
К аллех  утаҫҫӗ ҫӳлелле.
Хӗр пепкене тытса ҫӗклет. 
Хӑйсем тем кӑм ӑллӑн  пуплеҫҫӗ...  
Ах, хӗл илемӗ — ҫӑварни! 
Ҫ апла-ҫке хӳхӗм ун парни.
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VI

Хӑпарчӗҫ. Ҫуттӑн, хӗпӗртӳллӗн 
Ҫунать сӑн-пичӗ Илемпин.
К аллех  ача сасси хӗрӳллӗн 
Хускатрӗ таврана : пи-пи!
К аллех  вут чӗлхисем ҫӗкленчӗҫ; 
К аллех  ҫын мӗлкисем чӗтренчӗҫ; 
Пӗр уш кӑнӗ хаш ка-хаш ка 
Туртса хӑпарчӗ ҫунашка;
Ҫӳлтен тапранчӗ тепӗр ушкӑн — 
К ула-кула,  юрла-юрла 
Вӗҫтерчӗ вӑл ан аталла .
«Ну, чиперукӑм, чиперушкӑм,— 

Хёр чёнчӗ пепкине.— Кил, лар. 
Эпир маттур-ҫке, хӑвалар!..

VII

Кӳр, хам л ар а м  м ала . Эп — ватӑ. 
Эс хытӑ-хытӑ тыт манран.
Ҫ ав ш ырлантан персе ансан та, 
Сывах ю латпӑр  ак, куран.
Атя! Э-хей!..» Ҫуна тапранчӗ, 
Ҫӗре те перӗнмен пек анчӗ.
Ш ӑп аяла  ҫитсен кӑна 
В ӑл  тӑрӑнчӗ пӗр хурӑна.
Т ӑрса ш акканчӗҫ пӑрлӑ  юрӑн 
Уте тирен хылчӑкӗнчен.
Пепке — вӗт-шакӑр хыҫӗнчен. 
Пӗчченҫӗ Илемпи. В ат  хурӑн 
Ҫумне вӑл тёршӗнчӗ темле,
К ӑш т калаҫар -ха  тенӗлле...
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VIII

Ту еннелле пӑхса тӑруҫӑн  
Сы вларӗ ассӑн Илемпи.
Тин ҫеҫ ытла та уҫҫӑн-уҫҫӑн 
Анланчӗ хӗр: чи илемли,
Чи тасаран  таси, кунҫулӑн 

П уҫлам ӑш ӗ тивертнӗ ҫулӑм,
Ы рми х ав аслӑ  сӑн-питсем —
Ачалӑхра анчах ҫаксем.
Кайран хуть те мӗн чухлӗ пурӑн,
Пул паттӑр е ахаль  этем —
И деалла  хутшӑнусем 
А чалӑхӑн  анчах... М аттуррӑн,
Суясӑр, куҫран-куҫ, тӳртен...
Халь  кам  хӑять  ҫапла пиртен?

IX

Ак иртнӗ каҫӑн ӗмӗлки те,
Сив шыв юхтарнӑн ӳт ҫине,
Темле тискер чӗрчун тум витӗр 
Ш еллевсӗр кӗртнён чӗрнине,
Хӗр ӑстӑнне лӑскать  хаяррӑн.
Хёр туртӑнать. «Тархасш ӑн, чарӑн!»—• 
Ун чунӗ тилмӗрет, анчах 
И лгм ест тискер чӗрчун пачах.
Ҫук, ҫук — илтессине илтет те,
Сунар вӑййи астарнӑран 
М ӑ ш кӑлласа  пӑхать куҫран.
Е вӑл: «Сана ҫав кирлӗ»,— тет-и?
Е хирӗҫ тӑрасса  шанать?
Пӗрех хал ь  — хӗр асапланать .
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...Вӗсем каҫпулттипе ҫитоеччё. 
Ш ӑпланнӑ пекчӗ Ҫавалкас .  
Л а в к к а  енчен ҫеҫ илтӗнетчӗ 
Пӗчченҫӗ, тӑ л ӑх  ӳсӗр сас.
Хапха патне ҫывхарнӑҫемӗн 
И к  ҫам рӑк  пӑлханм асть  тееймӗн. 
Кампур вӗрсе ярсан  тинех 
Вӗсем л ӑ ш  пулчӗҫ, ахӑртнех.
Кӗҫ амӑшӗ, ш уйханнӑ кӑлӑк,  
Уҫать те ҫенӗк алӑкне,
Вӗлт! ҫеҫ пӑхса хӑна  енне,
Хӗрне тем систерес пек, кӑлӑх 
Куҫне-пуҫне вы ляткалать ,
Пӳрте чёнет, тем-тем калать.

XI

Унтан... п алӑртм асан  та паллӑ: 
Ч ӑваш  енче, хӑна  тесен,
Ун умӗнче кӑш т м ухтанм алӑх  
(Вӑл хӑй те мухтасса кӗтсе),
Чи лайӑх  ҫимӗҫ кӑлараҫҫӗ,
С ӑра ӑсса, курка параҫҫӗ,

Ку ларнӑ , теҫҫӗ, хӗрӗх кун, 
Хӑвачӗ, теҫҫӗ, пур-ши ун?

Кӗҫ (куркаланӑ-ҫке, пӗлетпӗр): 
Ах, теҫҫӗ, ывлӑм, чуп-ха, чуп — 
Лешайккинчи Мирун мучун 
Пур сӗрме купӑс. Чӗн. Кӗтетпӗр. 
Эсир (хӑна енне, юри)
Ан тиркӗр ӗнтӗ: мӗн пурри...
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XII

Хӑнин вара,  сценари майӗн,
Чӗкеҫ чӗлхиллӗ пулмалла.
Сӑй-ҫимӗҫ техӗмне «чи лайӑх» 
Б алп а  кӑна хак лам алла .
Ан тив, хуҫи кӑш т турткалаш тӑр , 
Ҫук пуль тесе те кӑшт тавлаш тӑр ,— 
Ёненӗр: парӑнать  пӗрех.
Хӑни те ӗнтӗ хитререх,
Тен, ӑсл ӑр а х  та пек халь  уншӑн. 
Ч ӑн ах  та ырӑ ҫын пуль ҫав,
Тесе ш утлать  вара  хуҫа.
Тем пек телейлӗ хӑй ҫак куншӑн. 
Ак, ывӑл таврӑнать .  Салху.
Тӑмасть, тет. Чӗн, тет, кайса ху.

XIII

Ҫапла-ш и пулчё, урӑхла-ш и 
Черемшинсен кӗрекинче —
Чсрре кӗрсе к ам ах  тавлаш ӗ, 
Сӑмах-ҫке урӑххи ҫинчен.
Арҫынӗ колхозран килменшӗн, 
Хӑнасене кӗтсе илменшӗн 
Ним чухлӗ те М арье аппа 
П ӑш ӑрхан м арӗ ,  ман шутпа.
Вӑр-вар анчах сӗтел пуҫтарчё.
Мӗн пур пы лакӗ е йӳҫҫи,— 
Тархасш ӑн, акӑ : ӗҫ те ҫи.
Анчах... хӗр сӑнӗ шӗл-кӑварччӗ. 
Курагь-ха амӑш ӗ, сисет.
Ун рсӑйӗн те чӗри сикет.
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XI V

Кёҫ килчё хӑй  те, Дм итрий Саввич, 
Н атуҫ та ҫитрӗ хуларан .
К алаҫрӗ  ашшӗ: «Ну, чун савӑнч.
Сире пӗрле курма аван.
Ялтан тарм аш кӑн  — урӑр  ҫӑмӑл.
Килме тесессӗн — сирӗн тӑм вӑл...
Ну, юрӗ-ҫке, чухлап кӑштах.
Ҫапах...  т ар ай м ӑр  пит таҫтах,—
Чеен те ӑш ш ӑн вӑл тинкерчӗ 
Аслин к ӑва к  куҫӗсенчен.—
Тарас тесессӗн те енчен,
Ҫ ак  ҫуртӑн савӑнӑҫӗ-терчӗ,
«Анне» сӑм ах  пек, ӗмӗре 
С ӑваплӑ  пултӑрччӗ сире».

XV

Ана-кӑна ыйтса пӗлсессён,
Кӑш т ҫемҫелсен чӗлхе-ҫӑвар,
«Ну, Л и п а ,— терӗ аш ш ӗ,— эсё 
Чи кирлине те ан пытар».
Чӗнмерӗ хӗр. Анланчӗ Сантӑр: 
«Пуҫланчӗ! Х аль сӑм ахсӑр  ан тӑр!»— 
Х авхалантарчӗ  вӑл хӑйне,
В ара  тапратрӗ  сӑмахне...
Каҫар  та, ӑслӑ  вулаканӑм ,
С ӑм ахӗ  С антӑрӑн  ничем.
Епле эп чӑтӑм ҫитерем 
Хӗр ҫураҫма х ӑт лан ак анӑн  
А рпаш ӑвне сӑвва чыхса 
В а р ал а м а ш к ӑ н  хам чыса?.,
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XVI

К алам  кӗскен: вӗҫсе ҫитет те 
Чи майлӑ, вы рӑнлӑ сехет,
Ман Выльский, тусӑмсем, сисетӗр! 
Килйыш пуҫне парне сӗнет.
Й ӑ л а  тени й ӑл м ак  ҫав ҫыншӑн, 
Ҫ аплах  вӑл  пулчӗ Черемшиншӑн: 
Тем хирӗҫ тӑчӗ ун шалтан,
Ҫын турткалаш рӗ те малтан, 
Кайран, йӑли-ҫке тенӗ пеккӗн, 
Ашра телей сунса хӗрне,
Вӑл илчӗ Выльский парнине. 
Ш ӳтлерӗ: «Халь пахча инкекӗн 
Татах та кӗскелет ури —
П ӑш а лӗ  ку чи маттурри».

XVII

Кун хыҫҫӑн уҫӑм сӑрлӑх  чулӗ 
Веҫерӗнчӗ-тӗр Выльскирен,
Ярр! уҫӑлчӗ-тӗр пурнӑҫ ҫулӗ 
Умра тап -такӑррӑн , хитрен.
Вӑл йӑл кулать, ҫиҫет вал халӗ. 
«Ҫакна ак ам ӑш ӗ пахалӗ» ,—
Тесе, ват хулпуҫҫи ҫине 
Уртать вӑл  кӑнтӑр пурҫӑнне. 
Ваттин, чӑнах, йӗпеннӗ куҫӗ.
В ӑл тур кӗтессине ш ырать,
Качча чстрсвлӗн ал  парать. 
Анчах, туссемӗр, унӑн пуҫӗ 
П урҫӑнш ӑнах-ш и ҫаврӑнать?
Ҫук! Хӗрӗшӗн вӑл савӑнать.

73



X V I II

Ах, сисрӗ хӗрӗ те: черетлӗн 
Халь ун парне йы ш ӑнм алла ,
Ҫав сам антра  «этем ӗретлӗн»,
Пӗр кӑлтӑксӑр  курӑнм алла.  
Ҫапла-ха, пурте п аллӑ ,  паллӑ.
Ав, ам ӑш  сӑнӗ те ялтравлӑ ,
С ӑмахӗ ашшӗн те ҫемҫе,
Каччи те тухмӗ кӗлмӗҫе,
Ҫапах...  Ҫук, к ӑм ӑл л ӑн  хӗр кулчӗ, 
Каччи хӑй аллипех м ӑйран 
Ана ш ӑрҫа  ҫакса ярсан;
Щ утларӗ мӗскӗннӗн: «Ну, пулчӗ: 
Ҫ ак  пӑхӑнулӑх  сӑнчӑрне 
Хываймӑп ӗнтӗ ӗмӗрне».

XIX

Натуҫ тӗлӗннипе ш ак  хытнӑ. 
Епле илемлӗ-ҫке шӑрҫи!
Кун пеккине ал р а  кӑш т тытнӑ 
Тепрер хӗр тӗнчере пур-ши? 
Шур мӑй ҫинчи ш ап-ш урӑ ӗнчӗ 
Хура ҫӳҫпе ҫураҫнӑ ӗнтӗ.
Вӑл хӗм сапать  к ӑ в а к  куҫа, 
Кӗрнек кӗртет сӑна-пуҫа.
Ҫапах, аппам, мӗн чирӗ ерчӗ, 
Ш утлать  хӗр, к аласам ,  аппа. 
Ч ӑнах  хитре эс ш ӑрҫапа ,
Анчах эс унсӑр та чиперччӗ. 
Н ивуш лӗ ҫак  сив я п а ла  
С ана та сивётӗ? К ала .
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XX

Н ивуш лё уйӑрӗ сана вӑл 
Атте-аннемӗр хӗвӗнчен?
Н ивуш лӗ ваттисен сӑнавӗ 
П улман-ш и тӗрӗс халиччен? 
Калаҫҫӗ-ҫке: чӑн туслӑх— хаксӑр,
Е юратмаҫҫӗ-ши тӑкаксӑр? 
Мана-тӑк...  пурнӑҫпа танах 
Савни калас ачаш  сӑмах.
Ах, Илемпиҫӗм, ах, чиперӗм,
Тен, ӑсӑм пит айваннипе 
Ч ӑнах  та йӑнӑш атӑп эп?
Тен, хак лам аш к ӑн  та пӗлмерём, 
Мӗскер вӑл, чӑн та, чун савни, 
Мӗскер вӑл чун савни парни...

XXI

Тен, ҫак  этем, ҫак Выльский, ҫакӑ.. . 
(Мёнле сӑмах  тупса калас!)
Тен, вӑл аппамш ӑн — пурнӑҫ хакӗ, 
Чи хӳхӗм кӗвӗри ҫут сас.
Тен, вӑл  ӑстӑнлӑ та, маттур та, 
Ҫ апах  мӗскер, мӗскер эп куртӑм 
Ун сивӗ хӑм ӑр  куҫӗнче, 
Сасси-хусканӑвӗсенче?
М ана вӑл  туйӑнчӗ пайташӑн 
Вӗчӗрхенен улшуҫ пек ҫеҫ.
Ав, куҫӗсем епле ҫиҫеҫ 
Аппа чунне ярса тытасшӑн.
Ҫук тӑ р ӑ  чӑнлӑх ҫак ҫынра. 

сиҫӗм ӑссӑр-ши м анра?
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XXII

Хёре шухӑшёнчен вӑратнӑн  
С асартӑк  чӗнчӗ ак  пӗри:
«Натуҫ, кил кунтарах. Хӑратним? 
Санпа та кӑш т пуплӗпӗр-и?»
Ах, лешӗ-ҫке. Ҫап-ҫутӑ кулӑ.
Ун аллинче — ш ӑр ҫ ал л ӑ  сулӑ.
Ана вӑл хӗр енне тӑсать:
«Илсем. Ку яш лӑха  тӑсать».
Хӗрелчӗ те Н атуҫ  ш уралчӗ,
Мӗскер тӑвам-ш и-ха тесе.
Унтан, сулла  алп а  сирсе,
К ӑш т куларах  к ал ар ӗ  ячӗ:
«К аҫарӑр . Тивӗҫӗм ҫукрах...
Ах, яш лӑх? В ӑл  ман хам ҫумрах».

XXIII

В ара  м ӑн к ӑм ӑллӑн ,  хаваслӑн  
Утса вӑл тухрӗ пӳлӗмрен.
М анпа нихҫан усал тӑваслӑн  
Ан пуплӗр тенӗн ӳлӗмрен.
Пӗр вӑхӑт  пӳлӗм юлчӗ сассӑр. 
«Мӗнех, илемлӗ ҫын вӑл  харсӑр ,— 
К алаҫрӗ  Сантӑр п ӑртакран .—
Маттур этем пулать  унран».
«Эп хам та ҫам рӑк  чух ҫаплаччӗ.— 
Ку ашшӗ.— Х аль ҫемҫелтӗм пит». 
Чӗнмерӗ ним те Илемпи.
«Эй-яй, епле хӗр турӑ пачӗ!—
Ку ам ӑш ӗ.— Ҫын хисеппе,
Ана вӑл хирӗҫ — кисӗппе.,,»
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X X I V

Каллех  пӗр вӑхӑт пулчёҫ шӑпӑрт. 
Илтӗнкелет хаш! сывлани.
Кёҫ Илемпи те тухрӗ йӑпӑрт — 
Куҫкӗретех вӑл хурланни.
Пёлетӗп: ҫӑмӑл  мар саманчӗ.
Кил пуҫӗ те аванмарланчӗ.
Ют ҫын умне ҫапла тухса,
Курас килмест-ҫке намӑса.
К апланнӑ  пӗлӗте сирмелӗх 
С ӑра сыпсан тепрер курка,
Натуҫ пирки «кӑшт кӑртака»
Тесе калаҫрӗҫ  те ти р к е в л ӗ н —
Пӗр саслӑн  йышӑнчӗҫ: «Ача. 
Питӗрӗнсех ҫитмен мачча».

XXV

Х ӑватлӑ  аттестаци! Хам эп 
Ку тӗлӗшпе — Н атуҫ йышши.
Хӑҫан, ӑҫта, камсем — каламӑп. 
Анчах та хуҫрӗҫ ытлашши.
Чӑн  ҫам рӑк  чух та пулнӑ ку вӑл —• 
Ахаль-и пусӑрӑнчӗ кӑмӑл.
К айран та  темиҫе хутчен 
Тӑн к ӗ р т р ӗ ҫ — тӑнӑм  тухиччен. 
Анчах та чун йӑлт арканм ан-м ӗн — 
Тухса пӗтмен ӑс пӗтӗмпе.
Хама курас ӗмӗтӗмпе 
Х ама хайлассӑм  килчӗ манӑн. 
Ч упать  те юн, тапать  чӗре — 
Туссем, эп халь  те ҫа к  ӗҫре.



X X V I

Калассӑм  килчӗ те — каларӑм .
Ан ятлӑр  чӑрсӑр ку тесе.
Вӗҫне ҫитменччӗ те калавӑм , 
Эппин, парас пуль вӗҫлесе.
Тухса кайсассӑн Илемпийӗ,
М арье аппа кулянчӗ питӗ. 1
В ара  арҫынсене пӗччен 
Хӑварчӗ кӑкш ӑм  типиччен.
Мӗнле сӑм ах  тупса к ал ар ӗ  
Хӗрӗсене вӑл ҫавӑ каҫ,

Суймастӑп та — м анран  пулмасть, 
Анчах та ик арҫын каварӗ  
К ӑш т кӗчӗ хӑлхана ,  паллах.
Кӗскен, туссем, туй пулмаллах.

XXVII

П улать-и  туйӗ, тен, пулмасть те — 
Кунҫул кӑтартӗ  екккине.
Халь итлесе пӑхсан  пӑсмастчӗ 
Аппӑшӗпе йӑмӑккине.
Ах, пӑтӑрм ахлӑ-ҫке  м арт  каҫӗ!
Гулта ҫилсем хӗле туллаҫҫӗ.
Ш алта  та пурнӑҫ л ӑп к ӑ  мар:
Куҫра — куҫҫуль, ӑш ра — кӑвар. 
Кашнин кал ас  тени капаш сӑр . 
Мӗнрен кӑна п уҫлам алла .
Тен, халь  кулса ҫеҫ ям ал л а ,
Чун тӑвӑлне урма пам асӑр?

Ах, тӑвӑла-и  чарасси?
Ак, одррнчҫ те ун ҫасси:



XXVIII

«Натуҫ, эс ӑслӑ хӗрачаччӗ.
Мӗн ҫыртрӗ-ха сана паян?
Е м алаш не ҫемьен ыр ячӗ 
Кирлех те мар тесе шутлан?
Эп пит те лайӑх  ӑнланатӑп:
Эс тарӑхатӑн  хал ь  м ана  та,
Тен, йӗрӗнетӗн те кӑштах...
«Аппа!»— Ан чӗн-ха. Вырт мӑштах... 
Ҫ апла ,  пурах ӗнтӗ сӑлтавӗ: 
Й ӑм ӑкӗнчен  ыйтм асӑрах  
Качча тухасшӑн пӗр ухмах.
Епле чӑтас! Аппа ултавӗ!
Хальччен никам курманнине 
К урм а тӳр килчӗ йӑмӑкне.

XXIX

«Ан тӑрӑхла, аппа!»— Натуҫӑм,
Эп тӑ рӑхлам ӑттӑм ,  ӑнлан,
Кӗтмен ҫӗртен паян ик куҫӑм 
Мӗн курнине курман пулсан. 
Туятӑп, Сантӑр  нуль ҫеҫ санш ӑн ,— 
К ӑш тах  урӑхларах-ҫке маншӑн.
М ана чунтан вӑл юратать.
Эп хам  та... ман та чун туртать. 
М ӗскер-ши тум аллаччӗ унӑн 
Сан к ӑм ӑлн а  юрамалли?
В ӑл  ӑссӑр мар, ӗҫчен — алли...
Мӗн к алӑн  м алаш не, мӗн сунӑн, 
й ӗ р к и  ҫапла-тӑк? Ҫич ютран 
Кӗҫ ху та  кин пулса тӑран.



X X X

Питех начарччӗ-ши, тӑванӑм ,
Эс унӑн парнине илни?
К ала ,  мӗскер тӑ в ас  х а л ь  манӑн,
Мӗн ш ухӑш лӗ атти-анни?..
«Аппам, ку таран ах  ан татӑл. 
Пӗлен-ҫке! Эп кӑш т ҫӑтӑл-ҫатӑл .  
Ш анатӑп  та  хам к ӑм ӑл а  
Хыпса илетӗп ш ӑрпӑкла .
Те... эсӗ ху тем пытаратӑн ,
Те ӑнланм астӑн  та тӗпрен...
К у  сирӗн... юрату тесен,
Эп «ҫук» теме те пултаратӑп. 
Х аваслӑхсӑр , ӗҫ тунӑ пек 
Х ӑтлантӑр , асап лан тӑр  тек...

XXXI

Хушша кӗретӗп-ха, пӗлетӗп.
Анчах эп санӑн  йӑмӑку.
Эс — эп, эп эс вӑл  темелле те,
П ит тӗрӗсех те пулмӗ ку.
Эп тӑвӑрлантӑм .  Т ӑвӑрланӑн ,
Ҫ ав  Выльский сан чунна вӑрланӑн...  
Ҫук, сутӑн илнинех курсан!
Мӗн хак-ши ҫав чечен ш ӑрҫан?
Ан тив, вӑл  питӗ х ак л ӑ  пултӑр,
Ҫын чунӗ пурпӗр хаклӑрах .
Чечек вӑл — чёрӗ чун...»— Пӑрах! 
«...Эппин, чечек пулсах вӑл  юлтӑр. 
Итле, аппам, итле мана:
Теттешёнех ан сут чунна!»
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X X X II

— Натуҫ, эс тем пысӑклататӑн...
«Аппа, пӗчӗклететӗн эс»:
— Эс чунсӑр пуль, Натуҫ, ытла та.,. 
«Епле-ха суяна ҫӗнес,
Унпа кӗрешмесен, аппаҫӑм?
Эп сисрӗм, куртӑм, чӑтрӑм  паҫӑр 
Ҫ ав мы скаран суялӑхне,
П ӑхсассӑн  иксӗрён ҫине.
Вут-кайӑк тӗкӗ ҫеҫ эс уншӑн;
Телейӗ м ар ,— ун патнелле 
Ҫул уҫаканӗ  темелле».
— М а л а ш л ӑ х  курӑнать  хӑрушшӑн...  
«В ы лясарах  к аларӑн  та,
Пур чӑнлӑх  сан сӑмахунга».

XXXIII

—  Темскер, тыта пуҫларӗ сивӗ,
Натуҫ, сана  итленӗҫем.
Ч ӑн ах  та  пур-им тӗрӗссийӗ
Эс курнинче?— Айван этем!
К алам , чуну татах  пӑрлантӑр:
К ам ах  вӑл  санш ӑн Выльский Сантӑр? 
Эс — юрӑҫӑ. П уласлӑхра  
Т ӑратӑн  кӗмӗл ҫутӑра.
(Ан тун, хӑвна  ҫапла куратӑн.)
Эс чап патне ҫӗкленнӗ май 
С ана к ӑм ӑл л ак ан  чылай.
Тен, йыш ӑнма та ху хӑратӑн ,
Анчах та Выльский ҫав залри  
Хаш! сы влак ан  йышран пӗри.
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XXXIV

П ултарнӑ тан кӑш м а тепри те 
П аян  санпа пӗрле яла...
— Эппин, эп пӗтнӗ ҫын-ха. Ҫитӗ! 
М ана тек ним те ан кала.
Эс ху та — юсанми ҫилленчӗк.— 
С асартӑк  И лемпи ҫӗкленчӗ 
Тӳшек ҫинчен ҫара  уран.
Натуҫ патне пырса, алран  
Ӑна вӑл тытрӗ, ҫупӑрларӗ, 
Чуптурӗ ӑш ӑ сӑмсинчен:
— Атя, капла  хирӗличчен 
Ёлӗкхилле хуллен юрлар-и 
Л ӑ п л а н м а л л а  пӗр-ик ҫавра? 
С уялӑх  ҫук-ҫке юрӑра.

XXXV

Н атуҫ  та  тӑчӗ. Хыттӑн-хыттӑн 
Чуптурӗ аппӑш не питрен:
«К аҫар  мана. Эс — ылтӑн, ылтӑн. 
Ҫук, эс — аппам, пӗрре пӗртен». 
Ҫ апла лӑпланчӗҫ ,  ыталанчӗҫ, 
Самантлӑх  вӑй пухса шӑпланчӗҫ. 
Унтан аслийӗ майӗпе 
П уҫларӗ уҫӑ сассипе. 
Хуллен-хуллен ян рарӗ  юрӑ...
Чун ш ӑранать,  чун ирӗлет,
Пурнас та юратас килет.
Ас виҫейми хӑвачӗ пур ун.
П ӗр  ҫавӑ ывӑннӑ ӳте 
Каллех  ҫӗклет ҫӳл пӗлӗте.



П И Л Л Ё К М Ё Ш  ҪАВРАМ

I

Каҫхи калаҫӑвӑн  йӳҫекё 
Т ӑл л ан ӑ р ан  ал-урана 
Питне-куҫне йӗпетнӗ пеккён 
В аск арӗ  Выльский урама. 
К алас-тӑк ,  унӑн ҫирӗп сывлӑх. 
Ҫ апах  та ҫак  ҫурхи уҫ сывлӑш, 
Уте-тире уҫӑлтарса,
Хуйха та  ярӗ, тен, хуса 
Тесе ш утларӗ вӑл. Уссисӗр 
П улм ан  иккен шухӑшлани.
Кӗҫ йӑмрасем каш! каш лани, 
Хулан йӑлӑхтаран  сассисӗр, 
М ӑн аҫлӑ  сы влакан тавра 
Ҫуратрӗ лӑпкӑлӑх унра.



II

Н атуҫӑн  ҫиҫкӗнчӗк куҫне те, 
Хаш! сы влакан  Илемпине, 
К ӑ м ӑ л сӑ р ла н н ӑ  аш ш ӗне те,
Ун п ӑш ӑрханнӑ м ӑш ӑрне — 
Й ӑл т  чӗринчен кӑларч ӗ  каччӑ, 
Ёмӗтрине кӑна хӑварчӗ.
«Ҫук, ҫук, ку ӗмӗт ҫеҫ те мар. 
Ал айӗнчех ку, юнашар.
Натуҫ халь  хирӗҫ те ■— ҫураҫӗ. 
Ю нтартӑрах  кӑшт, пӑрушка. 
Хӑйне лекесчӗ пӗр хушка. 
Ваттийӗсем тесен — хураҫҫӗ 
М ана кӗрӳш ӗ вырӑннех...  
П улан  пуль, кайӑк , пирӗнех!»

III

Мёнех, кирек епле пулсан та, 
Шута илес пулать  ҫакна:
Хӑйне ш анм а вӗреннё Сантӑр. 
Пӗр йышӑннӑ йӗртен ӑна 
Ни пуш ӑпа хӗртсе пӑрайм ӑн , 
Ни сӑм ахпа хирсе яраймӑн. 
Вӑл, хӑй к а л а р ӑ ш ,— ӗҫ ҫынни. 
Тепри асапланни, ҫунни,
Ним тӑвайм асӑр  хӑш кӑлнийӗ 
Анран ярать  ӑна. «Мемме!»— 
Теет те вӑл  ҫав этеме 
Кулать  кӑна. Анчах кулнийё 
Ун йӗрӗнӳллӗ те — ҫӳлтен: 
Вӗренӗр тенӗн пирӗнтен,
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IV

Эп хам ним чухлӗ хак лам астӑп  
Тӳрккеслӗхе, кӑнттамлӑха.
Ҫемҫешкене те юратмастӑп,
М ала  хурса хӑюлӑха.
Анчах та логикӑсӑр пурнӑҫ,—
Пин ӑнсӑртлӑх  унра, пин пӑрнӑҫ:
Хури те ш уррӑн курӑнать,
Асли ухм ах айне пулать.
Ҫав ҫеҫ м алта ,  кам ӑсӗ пиҫӗ,
Кам суккӑрла  тӗркӗшӳре 
Ҫӑрттан  пек ирӗклӗн ҫӳрет,
Нихҫан та хӗрелмест ун пичӗ,
Чунпа ҫунмасть вӑл пирӗн пек.
М ӗскер чун уншӑн? Вак-тӗвек.

V

Ман Выльский ҫав йышран. Вӑл харсар. 
Час-час вӑл  ӑнӑҫуллӑ та.
Ш ӑп ҫавӑнпа ним уям асӑр  
Хӑш чух пуҫне чикет вута.
Аҫта хулпа тӗртет вӑл  хыттӑн,
Аҫта сӑм ахӗ  те ун —  ылтӑн,
Аҫта пӑспах пӑхӑнтарать.. .
Хӑй м айлӑ  экземпляр. Ю рать 
Унпа к ӑсӑк лан са  пӑхмаш кӑн.
Эп хам  ун ҫулӗ-йӗрӗпе 
Аташнӑ кунӗ-ҫӗрӗпе,
Анчах та тупсӑмне тупм аш кӑн 
П ултарайм арӑм .  Тен, сире,
Туссем, тур пиллӗ ҫак  ӗҫре.
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VI

... Выла тӑрӑхӗнчи пӗр ялӑн  
Пӗр хӑлтӑр-халтӑр  пӳртӗнче 
Арҫын ача С анька  ҫуралнӑ 
Тӗнче вӑрҫи пӗтмӗшӗнче.
Ш ӑпа ал-хапӑл  та ачаш ш ӑн 
Ҫемҫе тӳшек сарман  ачашӑн: 
В ӑл  ҫуралсан  пӗр уйӑхран  
Вилет ун аш ш ӗ ӑнсӑртран.
Ах, ӑнсӑртран та мар-тӑр  ҫакӑ. 
Виҫ хут ам аннӑ са лтак а  
Куҫран яман-тӑр ая кк а  
Ҫ а в а лл ӑ  карчӑк. Ёнтӗ ак ӑ  — 
П урнатпӑр  тенӗ тапхӑрта  
Ҫын тупӑка  кӗрсе выртать.

VII

Ҫӗршыв Ҫӗнтерӳпе кёрлерӗ. 
Анчах та хӑркӑннӑ  я л а  
Н уш а ҫаплах-ха хӗсӗрлерӗ, 
Т атах туптарӗ кӑм ӑла .
П аян  мӗн пӗҫерсе ҫиер-ши,
Уте мӗнпе кӑш т питӗрер-ши, 
Пӳрте мӗнле-вди ӑш ӑтар ,
Н алук  мӗнле парса  татар  —
Ҫ ак  ш ухӑш па ҫунса ир-каҫӑн 
Анук та шурчӗ майӗпе.
Хӑш чух л ар а ть  те пепкипе, 
Х ӑруш ш ӑн йӑтӑнса тухаҫҫӗ 
С алху ӳкерчӗксем ума —
Ни пытанма, ни пӑрӑнма.. .
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Анук ш ӑпах  вунсаккӑртаччӗ 
Ҫӗре вут-ҫулӑм хыпнӑ ҫул. 
А чалӑх  иртнӗ, яш лӑх  — тарчӗ. 
Х аваслӑ  ӗмӗт, сывӑ пул.
Асапӗ ҫитрӗ шут-хисепсӗр:
Ёҫле, Анук, канма пӗлмесӗр. 
Мунча кӗмесӗр уйӑхшар,
Тек йывӑҫ, йывӑҫ йӑвантар.
Ан тив, вутлантӑр та пӑрлантӑр  
Аллу-уру ш артлам ара  —
Ҫ апах  та пӑчкӑ пӗр юрра 
Х аяррӑн , хурлӑхлӑн ю рлатӑр,
Ку йывӑҫ мар ӳкет — ш утла!— 
Ф аш ист чӑмать там ӑкалла .

V III

IX

Сӑр хӗрринче те вӑл  ҫӗр чаврӗ. 
К ӑ л ар ч ӗ  торф, лумпа катса.
Ана пӗр шелсӗр пурнӑҫ аврӗ,— 
В ӑл  ҫирӗпленчӗ ҫеҫ хытса.
Ун чух хӗрарӑм-и эс, м ар-и— 
Тертне кунҫул пӗр пек пайларӗ. 

Х уҫӑлаканӗ  хуҫӑлать,
Кам хуҫӑлман, ҫав пур, сывлать. 
Анчах та икӗ ш ӑнӑрлиш ӗн 
Тиеҫҫӗ икӗ хут ытла.
Мӗн евӗр чӑтӑм пулм алла 
Тӗнчешӗн, хӑвшӑн, пулассишӗн 
Чун тухасла асапланма, 
Асаплансассӑн  та  — шанма!
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X

Тӗлӗнтерет этем хавалӗ .
Кунҫулӑн сив ытамӗнче 
Кулма та хатӗр ҫын. П ӑх-халӗ: 
Ш евле ҫиҫет ик куҫенче.
Е ку — м ансах  пӗтмен ачалӑх?
Е... ҫитӗнсех ҫитмен ач аш лӑх  
Ы йтать хӑйне валли  ҫут кун?
Ҫеҫке ҫурас килет-ҫке ун,
В ӑл  вӑхӑтпа кӳресшӗн ҫимӗҫ.
«Тӗнчи пит канӑҫсӑр  пирки 
Ан улшӑн, ҫут тӗнче йӗрки!—
В ӑл  тилмӗрет.— Пур аслӑ  тивӗҫ...» 
Анук сасси-ҫке ку. Хӗре 
Тем курӑнчё-ши ёмӗтре...

XI

Тем мар. Ку — кӳршё каччӑ. П авӑл .  
Аманнӑ. Т ав рӑн н ӑ  киле.
Ҫӳрет хуллен ик туяпа вӑл.
Анук патне те кӗркелет.
В ӑл  колхозра хал ь  — ҫын! Бухгалтер. 
Кашни хисеплесе пӑхать  те 
К ӑш т вӑрттӑн  ӑм санать  ӑна.
Сисет хӑй, П авӑлӗ ,  ҫакна,
Сисет те к у лк ал ать  ҫеҫ ӑшшӑн.
Ни ӑмсану, ни кӗвӗҫӳ 
Аптратиипе супма ерҫӳ 
П ач ах  та тупӑнм арӗ  уншӑн.
Анук кӑна ун пуҫёнче,
Хӗр куҫӗ те пӗр ун ҫинче.
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XII

Кёскен — пӗрлешрӗҫ икӗ яшӑ. 
Ҫуралчӗ ывӑл. П урӑн ҫеҫ:
Тӗп пулнӑ пур фашист каяш ӗ — 
Умра ҫут шевлесем ҫиҫеҫ.
Ҫук. М ай килмерӗ. Анӑҫмарӗ. 
М алтан  саса р тӑ к  П а в ӑ л  кайрё,
Ун хыҫӗнчен, хавшанипе,
Кӗҫ аш ш ӗ — ывӑль ҫулӗпе.
Ют кил, темле пулсан та, ютӑ, 
Тӑван  аннех — тӑван  анне.
Анук та таврӑнчӗ  килне.
Кунта хуть выҫӑ эс, хуть тутӑ,— 
Ҫавах  ӑщчик те лӑпланать ,
Тӗнче те ҫуттӑн курӑнать.

XIII

Ҫ апла та. Й ӑл т  ҫаплах  та мар ҫав. 
Ҫсклентӗм тенӗ хуш ӑрах  
К аллех  чулсем такӑнтараҫҫӗ,
Чӗре те ҫурӑлать  шарах.
Тин ҫеҫ вӑй илнӗччӗ хӗрарӑм...
Ҫук, чим-ха, тёрӗс к алайм арӑм . 
Мӗнрен вӑй илтӗр вӑл, ӑҫтан?
Вӑл хӑнӑхрӗ  кӑна кӑштах,
В ӑл пусӑрӑнчӗ, чӑмӑртанчӗ,
Чӗри суранӗ ҫӗнӗрен 
Ун ӳт илетчӗ кунсерен —
Ак тепӗр хурлӑх печӗ анчӗ.
Эх, мӑшкӑл! Пур туса ҫука,
Ҫиеҫҫӗ мӗскӗн Анука.
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XIV

Сӑнанӑ имёш, курнӑ тахӑш: 
Тӗттӗмленсен, ял тӗлӗрсен,
Ҫӗн уйӑх тухиччен м алтан  кӑш т 
Килет, тет, ҫын район енчен. 
Ҫынни ҫурран урапапа , тет,
Хул урлӑ ҫакнӑ  сум кӑпа, тет. 
Кӗрет, тет те, пӑралукпа ,
Анук тӗлне ҫитсен, тӑпах  
Ҫуран урапине чарать, тет.
Хапха уҫать, тет, ерипе...
Унтан вара  ирех ирпе 
Район енне ҫын чавтарать,  тет. 
К ам  пултӑр ҫавӑ? Финагент,
Ун — сумка. Ун — вилаҫҫипет.

XV

Ҫӳрет хаххать .  Чӗлхе чаракӗ  
Нихҫан ҫитеймӗ ҫав ҫынна.
Усал сӑ м а х  ула  чакакӑн  
Ял ҫийӗн выҫҫӑн ҫаврӑнать.
Тепри питне кӗҫҫех ҫӗленӗ — 
Чӑшш! чӑш латать  хура ҫӗленӗн. 
Хӗрхеннӗн тинкерсе куҫран, 
Кулать ш ӑпланнӑ  Анукран:
«Ийя, сан пек пулсассӑн, хам  та 
Арҫынсӑр пурӑнассӑм  ҫук.
Арҫын ш ӑрш и те мул ку чух. 
Хӑшпӗр м атка ҫине пӑхан та — 
Ҫӳрет хуҫа пек. Ан кала!
Пур пеккине мирпе пайлз!,,»
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XVI

Ак кун сӑнни тесен,— ах, тура ,—
Тата та наркӑм ӑш лӑрах :
«Ю рать,— тет вӑл ,— пӗр кайӑк  турӑн. 
М аттур ӳссе ҫын пултӑрах.
Ҫ апла  та... пур-ха ш утлам алӑх .
Пӗрре вӑл пӗрлӗхсӗр, тет халӑх.
Те пурӑнас ун, те вилес.;.
Тепри пирки шутлан пуль эс?
Ш утла та, ту та. Ҫын сӑм ахӗ  
Куҫа кӗмест, вӑл — тӗтӗм мар.
Ак, хӗрача ш ӑрат  та пар...
Ш утлатӑн  пуль те-ха — пӑхм а хӗн... 
Эх, пурнӑҫҫи, эх, пурнӑҫҫи!—
М а пит телейсӗр пулнӑ-ши...»

XVII

Т ата  тепри ним юптармасӑр 
Тӳрех лап латтарать :  «Аха!
М а лтан  упӑш купа хыт асрӑр , 
Ҫ ар атр ӑр  янтӑ  пурлӑха.
Айта, курмаҫҫӗ терӗр пулӗ.
Кӗтсех тӑр! Пирӗн те куҫҫулӗ,
Ш ыв ҫеҫ пулсан та ,— юхтарать! 
М асар  ҫинех леҫсе ярать!
Кунпа кӑна, ҫук, тӑранм арӑн ,
Х аль  ҫавӑртӑн-и райуна?
Ы-ых сана, хура юна!
Итлетёр турӑ: тӑрӑн , карӑн!
Ш апа  ҫурат ак  хальхинче —
Ш апа сахал  я л  пёвинче!»
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X V I I I

Чӗнмест Анук. Пӗлет: чӗнни те 
Халь —  вут ҫине краҫҫын сапни. 
Ах, пит хурлантарать-ҫке,— питӗ! 
Ялйыш сӑлтавсӑр  ылханни. 
Чӑнах , вӗрмерӗҫ пурте йыттӑн, 
Хӑшпӗрисем тӑн кӗртрӗҫ хыттӑн 
К арм а ҫӑвар  этемсене,

Ҫапах, тухсассӑн ял  ҫине,
Анук сив куҫ тӗлне пулать  те,
Е вӑрттӑн  кулнине курать  — 
К аллех  ун чунӗ макӑрать.
Ҫ апла пӗрре лар с ах  ш утлать  те, 
С анька ҫине куҫҫуль тӑкса„
К а ять  тӑван  ялтан  тухса.

XIX

В ӑл  кайрӗ — пӗчӗк С антӑр  юлчӗ. 
Халь  аш ш ӗ-ам ӑш  вырӑнне 
Пӗртен^пӗр ун кукам ӑш  пулчӗ, 
Ҫав пӑхрӗ тӑл ӑх  пепкене.
Хуллен к ӑш тӑртатса  ҫу каҫрӗҫ, 
П ахча  апачёпех ҫураҫрӗҫ, 
А слам ӑш ӗ те сайраран  
Е  сӗт паратчӗ, е — уйран.
Ача тени ачах  та  ҫавӑ  —
К у ам ӑш нс аса илмест,
«Атте» тесе те йӗрмӗшмест. 
К ук ам ӑш  пултӑр ҫеҫ, в ара  вӑл 
Темпе те кйм аллӑ ,  хавас. 
Ы тлаш ш ипе ун мён тӑвас?



X X

Кёркуннепе Анук сӑс паче: 
И вановски текен ҫӗртен 
Кёрпе те сахӑр, шушкӑ ячё,
Пёрер кёпе — катанпиртен. 
П урнатӑп , тенӗ, чӗрӗ, сывӑ. 
Мёнле-ши, ыйтнӑ, пӗчӗк ывӑл.
Тем пы сӑкӑш  ф абрикӑра  
В ӑл  пир тӗртет-мӗн хулара .
Пит тунсӑхлать-мӗн те ачисёр,
М ай ҫук вӑш тах  тухса килме.
«Эх, ҫав м ӑнтарӑн  пепкеме 
Курасчӗ. Аш вӑркать  ман чиксёр»,— 
Тесе пӑш ӑрхан ать  те-ха,
Мӗн тӑвӑн ,  пуҫ сывви паха.

XXI

Ҫапла, шӑп иккӗ тултарсассӑн 
Санька ю лать  те тӑлӑха ,
Атте-анне тесе ан асӑн ,—
Ку ятсене илтмен хӑлха .
Кун хыҫҫӑн кун иртет черетлӗн, 
С анька та м ӑнланать  кёретӗн. 
Тытса к укам ӑш  аркинчен,
Ҫӳрет, тем пысӑкӑш тӗнчен 
Тёсне, чунне уҫса пайш арӑн:
Шыв юххинчен вӑл тӗлӗнет,
Юр ҫунипе вӑл  киленет.
Курать  те ҫивчӗ кӑтк ӑ  ҫарӗн 
Аспа ӑнланайм и ӗҫне —
Чӗҫҫе тӑвать  тӗме ҫине.
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XXII

Кайран, татах  та ӳснӗҫемӗн,
Ирёкленсех пырать ача.
Ҫ ак  пӗчӗкҫӗ, пӗччен этемӗн 
Пуҫра хӑй  шутлани анчах.
Ш ыва кӗрсе тухас килет-и,
Х ӑяр  йӑранӗ  илӗртет-и,
Е тӑрӑ тӳпере, ҫӳлте,
Учаленен шур пӗлӗте 
Выртса сӑнас килет-и унӑн,— 
Тархасшӑн. Мӗн килет пуҫа, 
И ӑлтах  тӑвать. Вӑл хӑй — хуҫа. 
Кумать кукам ӑш ӗ ун-кунӑн 
Анчах ваттийӗ — тайӑлать ,
Вӗтти — пурнасш ӑн ӑнтӑлать.

XXIII

Анук ик хут килсе кайса  та
А ш ӑтайм арӗ ачана.
Пач п ал л ам ан  пек пӑхрӗ Сантӑр, 
Вӑл м аннӑ чи тӑван  ҫынна.
«Ах, ывӑл сивӗнчӗ, м ӑнтарӑн ,— 
Анукӑн хурлӑ куҫӗ тарӑн ,— 
Мӗскер курса тӑрас  капла?
Тен, колхозрах тар тӑ к м ал л а?  
Халь таврӑнас  — иккӗленӳллӗ:
Пӗр каснӑ чӗлӗ, эп кунта 
Тек хӑнӑхӑп-ши, тупата?..
■Вере, ӑнсах пырсассӑн ӳлӗм, 
Укҫи-тенки те пур тытма,
И лсе те кайӑп  ывлӑма.. .»
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X X IV

Тен, тӗрӗсех те вӑл  шутларё. 
Кирек епле пулсассӑн та,
И к  асапран  пёрне с у й л а р ё — 
Я лан лӑх  уйрӑлчӗ ялтан.
Ун чух пир-авӑр комбиначё 
Ш ӑтса ӳсмешкӗн хыпӑнатчӗ; 
Ҫӗнелекен ват  Ш упаш кар 
Чӗнетчӗ: «Ҫамрӑклӑх, ал  пар!» 
Ҫ апла  Иваново та — йышӑн!— 
Н ум ай  пир-авӑр ӗҫченне 
Асатрӗ Ш упаш кар енне.
Анук шӑп ҫав м ухтавлӑ йышӑн 
М алти огрячӗпе вара 
Вӗҫсех килет Шупашкара.

XXV

Ак хал ь  унччен ӗмӗтленни те 
П урнӑҫланассӑн  туйӑнать.
Куҫа хупсассӑн, сӗмлӗх витӗр 
Санька  сӑн-пичӗ курӑнать: 
Тумткрӗ унӑн илӗртӳллӗ, 
Нихҫанхинчен хӑй хӗпӗртӳллӗ, 
Темскер к алать  те йӑл кулать. 
Пёр аллинче — шап-шур кулач. 
Ун ам ӑш не те ыталасчӗ,
Анчах чӑрм антарать  тетти...
«Ах, ывлӑм, ывлӑм, ӗнтӗ тин... 
Я лан  ҫапла пӗрле пуласчӗ!»— 
Хӑй тӗллӗн калаҫать  Анук. 
Куҫне уҫать — Санькийӗ ҫук.



XXVI

Ш аккать  сехет — иртет кун шуче 
Ҫитет кунран ҫулталӑка.
Анчах ним хуйхӑ-суйхӑ ҫукчӗ,— 
Ш кула чупма пуҫлать Санька. 
Тумтирё ун — такам  ӑмсанӗ,
Ан л артӑр  ҫеҫчӗ ял  тусанё. 
Вӗр-ҫӗннисем — кёнекисем, 
Тетрачёсем те ручкисем.
Й ӑл тах  ун ам ӑш ӗ туяннӑ —
Мӗн туянм а пулать, ҫавна. 
Хӳтлевсӗр, мӗскӗн ачана  
С авӑнтарас  тесе шутланӑ.

Анчах ачан  савӑнӑҫне 
Й ы ш ӑнайм ан  хӑй пурнӑҫне.

XXVII

Тата мӗскер чӑрм авё  тухрӗ 
Тесе ш утлать пуль вулакан.
К алам : Анук ҫӗн м ӑш ӑр  тупрӗ. 
Ҫакна , тен, хурлӗ хурлакан. 
Хурлам асассӑн  та пултарӗҫ — 
Анук вунҫиччӗри хӗр мар-иҫ.
Иуҫ каҫӑртса ҫӳрес кунсем 
Халь унш ӑн иртрӗҫ пуль вёсем. 
Халь пурӑнӑҫ ҫинчен ун тӗплӗн, 
И ит тӗплӗн ш у х ӑш л а м а лл а ,— 
Тепре йӑва ҫавӑрм алла .
Кун ирттерме пӗччен, хӑй тӗллӗн 
Хӑруш ӑ уншӑн. Ҫ авӑнпа 
П ӗрлеш рӗ вӑл  ҫав арҫынпа.
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Таҫтан ам аннӑ Нестар Лужин. 
Т аб ак  туртмасть, ӗҫмест эрех. 
Анук — «тӳпе парнийӗ» уншӑн. 
Кур, пурӑнаҫҫӗ чиперех. 
Вӗреннӗ, ӑслӑ-пуҫлӑ Нестӑр — 
Ҫутӗҫ системинчи инспектор. 
Президиумсенче ларать ,
Оратора та шыв парать.
Сасси ун кӑм ӑллӑ . Хваттерӗ — 
Ҫӑтмах пек, вӑхӑтне кура. 
Саппас костюм та пур шкапра. 
Ҫири ҫар тумӗ те типтерлӗ... 
К а л ар ӗ  Нестӑр: «Ывӑла  
П ӑсассӑн  туйӑнать хула...»
I

XXIX

Анук шутларӗ: чӑн, ҫапла-тӑр. 
Кунта ача-пӑча усал.
Эппин ялтах  пурӑнкалатӑр , 
Ҫ апах  та лӑп к ӑ  вырӑн — ял. 
Кунта ш култа та йывӑр пулӗ, 
Ш култан  килсен, пӗчченҫӗ юлӗ. 
Пуҫтах ӑрсурниксем ӑна 
В ӑрра вӗрентӗҫ,— айвана.
Ялта ҫиме-ӗҫме пур халӗ, 
Кашни — сӗтпе те турӑхпа. 
Ҫунмасть ачи те тунсӑхпа. 
Апай ури утать  — пӑхкалӗ...  
Ҫ апла  «суд» йышӑнчӗ, Санька. 
Хӑв тӑ л ӑх  ҫулупах танкка.
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Инҫе те ватӑ Ш уп аш карӗ  — 
Илтмест, хуть янраттар  ҫӗр чан. 
Вӗри куҫҫуль, ачаш  чун таре 

Сахал  ю хмарё пуль ачан. 
М алтан сисместчӗ-ха, чӑнах  та: 
Айван-ҫке. Ас кӗмен ҫапах  та. 
Кайран, кайсан вуниккелле, 
П ӑхм а пуҫларӗ ҫӗрелле,
Пуҫне чиксе ҫӳре пуҫларӗ.
Е тепӗр чух, килтен тарса ,
С ӑрта л а р а т ь  те хӑпарса  
К аллех  утать.. . Ҫырми те варё 
Ю лм арӗ пуль вӑл ҫитменни,
Ун тунсӑхне итлеменни.

XXXI

Ш култа вёренчӗ вӑйӑн-ш айӑн, 
Ҫ аплах  пӗтерчӗ ҫичӗ класс.
К аяс  килен ҫулсем нумай ун, 
Ҫ апах та — ӑҫталла  каяс?
Я ла юлса, кӗтӳ пӑхас-и?
Ҫук! Уншӑн п ал л ӑ  ял  хавасӗ. 
Кунта чулланӑ  ун чунне, 
К аймасть  пӗр ҫын та кӑмӑлне.
Ял ӗмӗрлӗх куҫран ҫухалтӑр! 
Вӗҫевҫӗ е моряк пулсан,
П ал л ах ,  чӑтм а та ҫук аван. 
Моряк! М ӑн аҫлӑ  та вӑл  халтӑр .  
Тумне курсан та, хӑшӗсен 
Ашчикӗ анӗ ишӗлсе...
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XX XI I

Ҫук, С антӑр , саншӑн шухӑшланӑ.
Ав, Л уж ин  калаҫать,  итле:
«Вёрентӗр тетӗп эпӗ, Анна,
Санька кунтах строителе. 
Стройтехникума эп пӗлетӗп, 
Вы рнаҫтарм а вӑй тупӑп тетӗп. 
Професси пит перспективли — 
Татах-ҫке ӳсмелле хули.
Ну... общежити те хал ь  турӗҫ,
Пире те ҫывӑх: кил, ҫӳре —
Тек пурӑнаймӗ ҫӗрпӳртре,
Хула ҫапах  та вӑл  — культура.
Ан тӑсӑлтӑрччӗ  ӗҫ вӑрах,
Ху кай та — килӗр хӑвӑртрах...»

XXXIII

К а л ан ӑ  — тунӑ. Сантӑр килчӗ.
Кӗтрет пек туйӑннӑ хулан 
Ырри, усаллӑхӗ, камичӗ 
Халь унӑн умӗнчех ялан.
Вӗренчӗ. С алтак ра  та пулчӗ.
Кулса к ал ать  халь: «Форма кульчӗ». 
Диплом тыттарнӑ самантран  
Вӑл уйрӑлм арӗ  стройкӑран.
К ӑмӑлӗпе вӑл улш ӑнмарӗ:
Пӗр хытнӑ чунӗ — хытнипех.
Темле хаяр  вӑй тытнӑ пек,
Ана а т ал ан м а  памарӗ.
...«Анне» темесӗр ӳсекен 
Ҫ апла  пулать те пулӗ, тен.
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Ёҫре ӑна хыҫа л артм аҫҫӗ  —
Хресчен ӑслайӗ  пур-тӑр ҫав.
Чунне уҫсах та кӑтартм асть  ҫын... 
Мӗнех, ӗҫлекене мухтав.
Халь пур ҫӗрте те «Трактор, трактор! 
С ӑм ах кӗрленӗ аслӑ  тапхӑр.
Завод  площадкинче, куран, 
Ю лмасть-ха Выльский халӑхран ,  
Кунтах Илемпине вӑл  курчӗ 
Концерт вӑхӑтӗнче пӗрре.
Кунтах тӗл пулчӗ Атнере.
Кунтах унра услам ҫӑ  хурчӗ 
Тӑвать  «пӗрремӗш утӑмсем»...
Ак С антӑр  Выльский, тусӑмсем.

XXXV

М ӗн пӗлнине каларӑм, ҫитӗ.
Ав, С антӑр  кӗчӗ урам ран.
Кӗҫ тавӑрӑнчӗ  Илемпи те 
Утса ӳркенчӗклӗн, аран.
К аллех  пуян уяв тӗпелӗ.
К аллех  М арье  аппа сӗтелӗ 
Тулать  тем тӗрлӗ  ҫимӗҫпе.
Хуҫа ҫӳрет, тет-ха, ӗҫпе,
Тата мӑн к ӑм ӑл л ӑ  Натуҫӑн  
П уҫ ыратать, тет, п у л м а л л а ,— 

П уплесш ӗн мар, тет, ҫынпала. 
Ҫ ураҫнӑ  хӗрӗпе хал ь  уҫҫӑн 
Каччин пит к ал аҫ ас  килет,— 
Савӑннипе вӑл  кӗҫ вилет...
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I

Ах, вӑхӑт, в ӑ х ӑ т — Ш урӑ Кайӑк!—  
Вӗҫет тӗнче анлӑшӗнче.
П ӑхса  та сӑнайм астӑн  лайӑх: 
Умрах пек — пурпӗрех инҫе.
Сасси те уҫӑм лӑ пек унӑн.
Сана чи ҫывӑх чун пек курнӑн, 
Ҫуначӗпе к ӑш т  авӑсса,
П ар а ть  тӗкне те пӑрахса.
Ана ҫӳҫенчӗклӗн тытатӑн,
Анчах ҫак  ҫӑмӑл  амулет 
Шур юр пӗрчи пек ирӗлет.
Вара каллех  эс шак хытатйн, 
Кил-ҫуртеӑр юлнӑ этсмле 
П ӑхатӑн ,  мӗскён, ҫёрелле.
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II

П ахатӑн  нимён те курмасӑр. 
Темскер хупланӑ сан куҫна.
Хӑлху та витӗр мар. Эс -  халсӑр .  
Мӗн ты там акӗ-ш и сана 
Ҫапла ҫурма ҫынла хӑварчӗ? 
М ӗнле асамҫӑн-ш и хӑвачӗ 
Сана енчен енне тӗртет,
Тӗллевсӗр, суккӑр  ҫӳретет?
Эс -  ш ах м ат  вӑййинчи фигура.
Эс -  О бразцовӑн  пукани.
Такам , санпа выляканни,
Сана хал ь  ӑнтӑлусӑр  турӗ. 
Куҫатӑн  эс, анчах  эс — ҫук. 
Ҫ апла-ҫке п у л ка л ать  хӑш  чух.

III

Кайран  темле сам ант  ҫитет те,
Ҫ ак  чикӗ урлӑ  эс каҫан.
К аллех  куратӑн  та илтетӗн,
К аллех  чуну ҫунатлӑ сан.
Ҫ апла  м алтан  вулкан та чӗмсёр. 
Ун кратерё пӑрлак ,  вут-хӗмсёр. 
Анчах таҫта,  ҫӗр тӗпёнче, 
П уҫламӑш ён кӗрлевӗнче 
Вӗрет, чӗвен тӑ р ать  ун вучё, 
Хуллен-хуллен вӑйне п у х а т ь —
Ак л ав а  сирпёнсе тухать!
Тин ҫеҫ пиҫта пӗр сасӑ ҫ у к ч ӗ — 
Халь аслати  кёмсӗртетет,
Ҫӗре хӑв атл ӑ н  кисретет!
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IV

Сан чёрӳнте те — вутлӑ ташӑ! 
Биотоксен тӑвӑлӗпе 
Асу-тӑну сан тус-юлташлӑ,— 
Вӗҫет вӑл ун хавалёпе.

Ак сирӗлчӗ ҫӳхе тётре те, 
П уҫланчё уҫӑлу кётречӗ:
Аҫта туртать халь кӑмӑлу,
Ш ап ҫавӑнта выртать ҫулу.
Текех эс суккӑррӑн утмастан — 
Куратан йӑлтӑр  маяка.
Л еш не те, Ш урӑ К айӑка,  
Мёскӗнленсе халь  сӑнамастан. 
Вӑл хӑй халь  аннӑ сан умна,
Вӑл — ак!— куҫран пӑхать  сана!

V

Атнер кулать! Агнер телейлё: 
Вӑранчӗ А тӑл ыйхӑран!
Епле кун ӑш ӑ та хӗвеллӗ.
П ӑр юхӑмӗ анать туран.
Урам к ё в в и й ӗ — шанкӑр-шӑнкар...  
Ах, ятсӑр кайӑк , шӑхӑр, шӑхӑр... 
Эсир, ҫуртсем те керменсем, 
Ҫиҫтерёр йӑлтӑркка  тӗссем. 
Ҫынсем, гархасшӑн, ырӑ пулӑр: 
Ю ратӑр  пӗр-пӗрне паян.
Чупту, ю лташӑм, ан вӑтан!
Мён чёрё-сывӑ, пурте юрлӑр! 
Тапранчӗ пӑр, тӗнче сывлать, 
Тёнче папка пек ҫурӑлать!
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VI

Тапранчӗ пар. Атнер хаваслӑ :  
Ҫ ӑварлӑх  хыпрӗ Ҫилҫунат.
Х аль ӗрӗхмест, чӑхӑм лам асть  вӑл  — 
П ӗр тикӗс юрттӑн ыткӑнать.
Ана хирсем кӗтсе илеҫҫӗ,
Я леем телейлӗ ҫул пиллеҫҫӗ.
Кӗрет вӑл  мӑн хуласене,
К аҫса тухать  ҫырмасене.
Вут сирпӗтет ун ҫут таканӗ,
Ҫил ш ӑхӑрать  ун ҫилхинче.
Туять ҫӗн вӑй чун-чӗринче 
Ана куҫпа ӑсатаканӗ .
Ун йӗс тӑ х а л л ӑ  йӗвенне,
Атнер, ан ус эс  ӗмӗрне!

VII

Ҫапла. Атнер сехечё ҫапрё:
П оэтш ӑн уҫӑлчӗ тӳпе.
Халь унӑн ҫаврӑмӗсен ҫарӗ 
Утать вӑл  ҫирӗп хушнипе.
Кашни йӗрке — ҫав ҫар салтак ё  — 
Ретпе тӑрса  тухать  те акӑ,
Вёсен м ӑнаҫлӑхне курса,
Поэт илет йӑл-йӑл  кулса.
Вӑл тӳсеймест хёпӗртсмесср:
И лем лӗ  чӑнлӑх, чӑн илем 
Туртать ӑна та ҫӳлелле.
Туять хӑйне вӑл, ӗненсемӗр,
Я лан ем-ешӗл ю лм алла  
Л ӑ с  ҫулҫӑ сарнӑ ю манла.
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VIII

Анчах та вӑхӑт  улш ӑнуллӑ.  
Тӑм асть  нимскер те вырӑнта.
Сиксе каҫаймӑн хӑвӑн  урлӑ,
Иртсе каяймӑн хӑвӑнган.
Атнер те ӗнтӗ тӗксӗмленчӗ:
Л еш  «ҫӑлтӑрлӑ  кунсем» вӗҫленчӗҫ. 
Куллен-кунхи лапра-ҫӗпре 
Ҫ ӑ р ӑл та р ат ь  халь Атнере.
Ҫ апах  вӑл  пит пӑш ӑрханм арӗ:
В ӑл  тунӑ мӗн пултарнине. 
Ю нтарм ӑш  М уза кӑм ӑлне 
К айран  та ҫавӑрм а пултарӗ.
Ак халь  вӑл  стройкӑна утать: 
Ж у р н а л  унран статья ыйтать.

IX

Тракторострой... Ҫ ак  пӗр сӑмахӑн 
Н умай-нум ай пӗлтерӗшне 
Уҫса-чӗртсе к ӑтартм аллах  ун 
Вулакансен хастар йышне.
Атнер пери, калас-тӑк ,  йӗрӗ. 
Ҫынсем, ӗ ҫ - п у ҫ й ӑ л т а х  ун чӗрӗ. 
И ӑ л т а х  сы влать  те пурӑнать  — 
Экран ҫинчи пек курӑнать.
Кунта тем вйрттӑнлӑхӗ ҫук-тӑр:
Чӗр ш ухӑш  кирлӗ чи малтан, 
Эреш-мерешӗ кӑшт унтан 
Хёвеллӗ юр тусанӗн ҫутӑр,
Ан йӑнӑш тӑр  хакпа виҫе,—
Кур: ӑнӑҫу тӑрлать  ӗҫе.
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X

Атнер иркӳлӗме асилчӗ.
(Аса илетӗр-и эсир?)
Чи ҫывӑх туе парни пек ирччӗ 
Ҫав ш ӑн кӑр-ш ӑнкӑр  ҫутӑ ир. 
Кӗрен тӗспе вылять  та в р ал ӑ х  — 
Ача пек сы вӑ ҫутҫанталӑк! 
Хрусталь ямравӗ сы влӑш ра. 
Кашни сӑнра, кашни куҫра 
Т аш лать  ир шуҫӑмӗн хӗлхемӗ. 
К ӑш т ш ӑннӑ сукмаксем  ҫинче 
Чӑнкӑрр! ванать  ҫут' кӗленче. 
П асарн ӑ  йывӑҫ, хӗл илемӗ,
Тен, юлашки капӑрланать :
Ҫёре ҫурхи пехет анать.

XI

Пуринш ӗн пӗр ҫа к  ҫут пуянлӑх  — 
Хӗвел, уҫ сы влӑш , ҫуркунне.
Тен, ҫавӑнпа эпир ял ан л ӑ х  
П ӗрлешнӗ ҫирӗп ҫемьене.
Ирех ӗҫе пёрле утатпӑр,
Уявсенче пӗрле юрлатпӑр.
Синкер тухсассӑн та ума,
Эпир пӗрлех — ӑна пӑвма.
Ҫ ак  аслӑ ,  йышлӑ вӑй пайрамён 
Туйса хӑйне автобусра,
Атнер ыр кӑм ӑллӑн ,  вӑрах  
С ӑнарӗ  ҫынсене — кайран  мён 
К алас-ҫы рас тенисене 
Хывса ӑсне те чёрине.
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XII

Ак халь, Тракторострой капм аррӑн  
Ҫёкленнине сйнанаҫем,
Кунти м ӑнаҫлӑн  та патваррӑн, 
Хитрен курӑнакан тӗссем 
(Ав, ҫав шофср, ҫав штукатурҫӑ, 
Ҫ ак  никӗсри бетон та хурҫӑ, 
Хӗр-малярсен черчен пулкки, 
Тиевлӗ вакунсен йӗрки...)
Ун ӑшӗнче каллех хыптарчӗҫ 
Чи аслӑ юрату вугне.
«Ҫапла, ҫапла ,— ш утлать Атнер,— 
Ёҫпе сҫчсн мухтавӗ-ячё 
Кирек ӑҫта та пӗр пекех:
А ватпӑр пурте пӗр пӗкке».

XIII

Чӗнмест тӑр  тӳпере хевелӗ, 
Министр пек пӑхать, т ӑ н л а т ь — 
Ҫ ак  пысӑк ёҫшён вӑл телейлӗ, 
Яваплӑ  пек те туйӑнать.
Анчах министрӗсем хальхаҫҫӑн  
Я ваплӑха  туйсах каймаҫҫӗ. 
«Пулать!» тени пухусенче 
Ю лать  хӑш чух шур хут ҫинчех. 
Тахҫан поэт каланӑ  вирлӗ 
Генералпа салтак  пирки.
Ҫ апла иккен те ӗҫ йӗрки, 
Министр-генерал та кнрлӗ.
Анчах, салтак п ала  пӗр тан,
Асли ӗҫре — тӑм ҫӑракан .
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X IV

Атнер мён кирлине тёпчерё, 
К алаҫрӗ  ҫынсемпе, вара  
Хуллен те канӑҫлӑн  ҫӳрерӗ 
Тем м ӑнӑш  корпуссем тавра. 
Ёҫе ҫитес тесе тӑратчӗ  — 
С асартӑк  купӑс сасӑ пачӗ. 
Ав, ҫуллахи п лощ ад кӑра  
Яш-кӗрӗм уш кӑнӗ ларать .  
Епле! Ҫурхи хӗвел х ав асӗ  
Тула к ӑл ар н ӑ  та ҫынна, 
Л а р а ҫ ҫ ӗ  ҫарапуҫӑнах .
Унтан кӗҫ уҫӑ, ҫутӑ сасӑ  
Тёнче чӑнах  илемлине 
Систернён юхрӗ чӗрене.

XV

Тӑп чаранчӗ Вадим. Анланчӗ:
Ку — Илемпи, ку — ун сасси. 
Чунне тем чулланса капланчӗ,—• 
Хӑратрӗ-ши тӗл пуласси?
Ҫ апах  темле х ӑв атл ӑ  туртӑм 
Ана хускатрӗ. Утӑм... утӑм 
Вӑл турӗ м а л а л л а  хуллен 
Ҫ ав  туртӑм хӗтӗртнипелен.
Ҫитсе, тенкел ҫине вырнаҫрӗ 
(Асӑрхайм арӗ  И лем пи),
«Ах, кӳршӗ хӗрӗ, вилӗмпи!»— 
Тесе хӑй тӗллӗн вӑл калаҫрӗ. 
В ара ,  пуҫне ҫӗре усса,
Т ӑнларӗ  чи тӑван  сасса.
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XVI

Ан тив, тӑнлатӑрах . Романӑн  
Юртти ан такӑнтӑр  тесе,
Т этах  к ал ас  килни пур манйн,— 
Эппин, ларсам йр итлесе. 
Пӗррехинче (телейсӗр каҫ-и?) 
Т еатрта тӗлех пулаҫҫӗ 
Алисӑпа ман Илемпи —
Мӗн хйтланмасть этем шйпи! 
Вёсем унччен те-ха сйлтавсйр 
Курнйҫкаланй, ахйртне.
Анчах нихҫан та пёр-пёрне 
Хёве кёртмен. Сймахсйр-тавсйр 
Тёл пулнй, уйрйлнй... Ара,  
Пулать темле те пурнӑҫра.

XVII

Ун чух вара...— А, Л ипа , сыв-и?—• 
П уҫлать  Алиса сймахне.— 
Анлах-мӗн Советсен Ҫӗршывӗ,
Сана курмарйм халь  ҫине.
Пёр шутласассӑн, ҫамрйк хӗрӗн 
Аҫта-ши вӑхйт? Кунӗн-ҫӗрӗн 
Тертлен хутпа-кӗнекепе...
Ах, пит чечен сан ку кӗпе! 
Ҫёлетрӗн-и е хатӗрриччӗ?..—
С ӑм ах  ҫине сймах татах.
Ман Илемпиҫӗм шйпйртах.
Вӑрт! ҫаврӑнса  тарас  та килчӗ 
Ҫ ав сам антра  ун,— там аш а!—
Йим ҫук ҫӗртен ҫынва нуша.
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X V I I I

Анчах Алисӑран-и тарӑн?
Т ӑсать  вӑл  юррине каллех:
—  Ах, Л ипа , йӑм ӑкӑм ,  м ӑнтарӑн, 
Ҫынна юлташ тени кирлех.
Пӗчченҫӗ пурӑнса, упа пек,
Веҫех халтан  кайса супап эп.
Пуҫ ыратать,  чӗре сурать. 
Пырсамччӗ хуть пӗрре!— «Юрать...»
— Ҫ апах  м ана та йӑлт  манмаҫҫӗ...  
Пӗри х а л ь  питӗ ҫыпӑҫать.
Темскер тӑвас...  Ухмах пуҫа 
Ниҫта хума пӗлмес хальхыҫҫӑн... 
Калас-ши?..  Те к ал ас  кам не?— 
«Такам ӗнтӗ»...— Атнер.— «Агнер?»

XIX

— Ийя! Эсир пӗр ялтанах-мӗн.. .
Ват ам ӑш ӗ кӑна,  тет-и?..—
Т аш лать  х ӗрарӑм ӑн  янахӗ,
К аҫса кайса юрлать  тути.
Алиса к алаҫать .  Ахаль-и!
Хӑйпе хӑй  киленсе, вӑл  халӗ  
Ҫ унатланать ,  м ӑнаҫланать ,
Хура ҫӑхан  пек явӑнать
Сар чӗпӗ ҫийӗн... Ҫитӗ! Чарӑн! 
Алиса, хӗрхенсем хӗре!
Ҫук, чун вӗренӗ сехетре 
Ниме те шеллемест хӗрарӑм , 
Ҫ унтаракан  хая р лӑ х р а  
Пӗртен-пӗр тӗрӗслӗх  курать.



X X

— Ну, ҫитӗ-ҫке. Чуна пусартӑм 
Ашпиллӗн пуплесе санпа.
Эппин, атя, хуллен тухар та 
Кӑш тах  ҫӳрер-и урам па?
Тухаҫҫӗ, тӑ вал л а  утаҫҫӗ.
Алиса юлчӗ те пӑртакҫӑ  
К аллех  ҫиҫтерчӗ куллине:
— Телей — пӑхм аш кӑн сан ҫине. 
Епле илемлӗх — чӑн, скульптура! 
Суйлать, суйлать пуль ҫав турри. 
Эккей тата  — суйлатӑр-и!—
Алиса тытрӗ, чӑп! чуптурӗ
Хӗре ик питҫӑмартинчен:
— Ку — хам ӑртан , ку — Атнертен.

XXI

Мӗнле чӑтайрӗ-ши хӗр чунӗ 
Ҫ ак  сивӗ ӑслӑ мӑшкӑла!
Мӗнле ун пӑрлан м арӗ  юнӗ,
М ӗнле хӑлхи тип ҫулҫӑлла 
Ҫунса каймарӗ!.. Эй, усаллӑх, 
Хӑҫан эс ҫӗр ҫинчен тасалӑн? 
Ҫаплах-ҫке эсӗ тӗнчере 
Тискер мастодонтла ҫӳрен.
Аҫта эс — ҫавӑнта куҫҫулӗ, 
Арканнӑ туслӑх  та инкек, 
Кӗлленнӗ ҫурт та хӑр  чечек.

Эс — мӑйкӑч , н арк ӑм ӑш лӑ  пуля. 
Усаллӑх, пёр сана пула 
П урӑнаймастпӑр-ҫке ҫынла...
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Хӗр вӑйсӑррӑн  пырса тӗренчӗ 
Пӗр ҫывӑхри ҫӑка  ҫумне.
«Сана! Сана-и? Вӗлтӗренччӗ!— 
Питлерё, вӑрҫрӗ  вӑл  хӑйне.—
А&, ун ятне й ӑлтах  м анатӑп.
Тек нихӑҫан та, нихӑҫан та 
Ҫ ав ҫын сӑнне эп курам  мар.
Чӑнах, май ҫук-им пурӑнма 
Ана пӗлмесӗр?..» «Ю ратм асӑр»
Тени те ҫиҫнёччё пуҫра,
Анчах хӗре ҫак  ш ухӑш ран  
Темскер хистевлён пӑрчӗ, ахӑр.
В ара  вӑйпах  вӑл  куҫ умне 

К ӑларч ё  х ӑ й е н Сантӑрне.

XXIII

В ӑт хал ь  ыр ҫыннӑмсем, тархасш ӑн ,  
П уҫ ватӑр , тавҫӑр ӑр  эппин,
М ӗнле тӗл пулчӗҫ йыт туртасш ӗ 
Атнерепе ман Илемпи.
Ытти ҫынсен темле пулать  те — 
Кусемшён пур-тӑр телепати: 
Ю рланӑҫем ён  хӑй ҫине 
Пёри ытла хыт пӑхнине 
Хӗре систерчё тахӑш  туйӑм — 
П уҫларё  пичӗ вутланма,
Сасси пуҫларё тытӑнма.
Такам  паш ӑлтатса :  «Кил, тусӑм!»— 
Теесеӗн туйӑнчё хёре.

В ӑл  пӑхрё — курчё Атнере.
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В ара, сывпуллаш са васкавлӑн,
Кӗҫ уйрӑлчӗ хӑй йышёнчен.
Утать, чупать те ӗнтё,— калӑн, 
Хурах пырать ун хыҫӗнчен.
Ак сывлӑш  ҫавӑрм аш кӑн  тӑчӗ,— 
Хӗвел ш ӑрантарать-ҫке,  пӑчӑ 
Пальтоллй, атӑллӑ  ҫынна;
Тата ҫак  сам антрах  ӑна 
Пёлес килни, хӗрарӑм  чирӗ,
Тытса хутлатрӗ пулмалла;
Ҫӳҫне те, ав, ю сам алла ,—
Вадим ӑна хуса та ҫитрӗ:
— Тибет ҫинчи юр этемле 

Эп куранатӑп-шим элле?..

XXV

Пӗр ав ӑ к  пычӗ хӗр чӗнмесӗр,
Ҫын сассисем юлсан хыҫа,
В а р к а в л ӑ  тунсӑхлӑн та мелсӗр 
К алаҫрӗ :— Ҫук, ку пурнӑҫа 
А нланайм астӑп  эп пёр сийлӗн.
Тек урӑм-сурӑм ҫавраҫилён 
П ӑт р ан та р ать  вӑл ман пуҫа.
Эс, акӑ ,  ху хӑвпа хуҫа.
Мёскер ш утлатӑн  — йалт тӑватӑн. 
Н икам  чармасть  е вёрентмест,
Н икам  «аила  ан ту» темест.
М ан иур, кирек хӑш ш ӑв-ш ава та ,— 
Хуть тӗрӗс вӑл, хуть тӗрбс мар,— 
Ш ута илес пулать вӑр-вар.

8. Ю рий А йдаш . из
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Шӑпи хӗрарӑм ӑн  ҫапла-ш и — 
Ы тла тӗрексӗр вӑл  темле.
Кашни виҫ пуслӑх яп а ла ш ӑн  
Пуҫ ҫӗмӗрсе ҫӳремелле.
Чун хушнӑ пек тӑ в ас  тесессӗн, 
Т ак ам ш ӑн  пӑсӑлнӑ  ҫын эсӗ.

Пӗри вӑрҫать, тепри ятлать,
Тата тепри куҫран кулать.
Пӗр юнлисем те ӑнланмаҫҫё,  
Кашнин-ҫке харпӑр  хӑй тӗнчи — 
Картишӗнчи, куҫ умӗнчи.
Е эпӗ ҫеҫ ҫапла, ӑнман ҫын, 
Ҫӳретӗп-ши ухм ах сутса,
Ҫӗр тӑ р ӑх  суккӑрла  утса?

XXVII

П ы ратӑн  эс ак  ҫума-ҫумӑн
К ӑш т-каш т калаҫнӑ  этемпе.
Анчах унччен... унччен... ун умён..: 
М ӗнле хӑруш ӑ тӳсӗмпе 
С ана эп ю наш ар чӑтатӑп!
Курсам, куҫҫулёме ҫӑтатӑп .
И тле те эс м ана — каҫар!
Хама имшер, айван, начар ,
Пӗр хаксӑр  туйнӑран  кӑна-и 
К ал атӑп  ҫак  сӑмахсене?—
Пӗлетӗн эс сӑм ах  мӗнне.
Ч ӑнах  ю ратнӑччӗ сана  эп,
Ененнӗ пек ҫак  ҫут куна 
Эп ӗненесшӗнччӗ сана.
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Пулмарё. Сӳнчӗ ҫута кунам. 
Анлантӑм: эсӗ маншӑн ют.
Тек пӑхм ӑп тӗлсӗррӗн ун-кунӑн, 
С укм акӑм  паллӑ  — ут та ут.
Сан умӑнта вара ҫул анлӑ,
Эс урӑх пурнӑҫшӑн ҫуралнӑ.
Эп хисеплен япалана  
Эс таптаса иртен кӑна.
Эппин, мӗнех вара? Тӗнчемср 
М анпа пёр сан ҫинче тӑмасть. 
Хӗвел те уйрӑм ҫутатмасть 
Иксӗмӗре... И к  ҫӑлтӑр евӗр, 
Ҫӳрер кашпи хӑй ҫулӗпе... 
Каятӑп. Эсӗ юл. Чипер!..—

XXIX

Пӗчӗкленсех иырса, ҫухалчӗ 
Хӗр кӳлепи. Атнер тӑрать.
Тӗнче сасартӑках  хуралчӗ...
Й ӑ л т  ҫӗтрӗ кун сасси... Янрать 
Пӗр тикӗс ҫеммӗн космос шавӗ... 
Сенкер гӳпен ҫӳхе чарш авӗ 
Кӗҫ ҫурӑлса каяс пекле...
Хура вӗҫсӗрлӗхе, ҫӳле 
Атнер, йывӑрӑш не ҫухатнӑн, 
Х ӑм пӑланса  хӑпарасла...
П ач пӗтесле.. .— Э-хей, услап! 
Вилсе выртас килет-им санӑн?!— 
Хыҫран водитель кӑш кӑрать.  
Атнер ҫул айккине ларать .



XX X

«Ҫитет. Аркантӑм. Ш утсӑр лайӑх. 
М ӑнаҫлӑ  ӑм ӑрткай ӑк а  
Персе антарчӗҫ. Ак ҫил майӑн 
Тӗксем вӗҫеҫҫӗ аякка.
Выртать хал ь  ӑмӑрт. Мёскӗн. Халсӑр. 
Юрать, юрать, ҫилсем. Алхасӑр. 
Т ӑл п а лӑ р  ӳпӗннӗ ӳте.
С апалӑр ,  тёк  пек, ӗмӗте.
Чухах мана, чухах! Ҫав кирлӗ.
Ш апа тӗрӗслеме пёлет:
Кашни... тивӗҫлине... илет.
Ш ӑпа,— ш ӑпа!— вӑл хулан тирлӗ. 
Пӗлместӗн-тӗк унпа вӑрҫм а,
Ҫӗнтерӗве эс тивӗҫ мар».

XXXI

<Эс тивӗҫ мар ҫӳле вӗҫмешкӗн,
Эс тивӗҫ м ар  инҫе пӑхма.
П урӑн ӑҫран  парне кётмешкён, 
П урӑнӑҫа  парне пама 
Хӑюллисем кӑна пултарччӑр.
Эс — ҫук. Эс ӳкнӗ. Ёмӗт тарчӗ.
Ҫ апла ҫав, ӗмӗт те тарать,
В ӑл хӑй хӑю ллине шырать...
Ну, мӗн? Тӑрсам! Ҫитет ю лхавлӑн  
Персе выртма пӑлахая ,
Эс-ҫке каясш ӑиччӗ туя.
Тӑр! Силленкелӗн, ш ӑлӑн калӑн .
К ӑш г лу тӑ р ка р ӗҫ  те, ӗнен:
Тӳрленӗ-ха авланиччен»,
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Ҫ апла хӑй  тӗллён пӑш ӑлтатрӗ,  
Пӗччен ларсан-ларсан  Атнер.
Пуҫне ҫӗклерӗ, шухӑш татрӗ: 
«П аян  — эпир, ҫынсем — ӗнер... 
Ы ран  тесен, ку хут — шап-шурӑ. 
Мӗн п алӑртнӑ  начальник турӑ 
М а ла ш л ӑх  планӗнче — ыйту!
Тен, ӑнӑҫу та юрату
М алта  кӗтет? Кам уҫҫӑн калӗ?
Ҫук, тсрӗс виҫепе виҫсен,
М ан евӗрлӗ тӑрлавсӑрсен  
Ч ӑ н ах  тум хахлӑ ӑраскалӗ.. .
Айван эп. Ҫы лӑхлӑ. Ҫанах,
Ш ӑпам , ялан  хыт ан ҫапах».

XXXIII

Тус-пӗлӗшсем, ан тунӑр: камӑн 
П улм ан  кун евӗрлӗ инкек? 
Туйӑмсемпе пурӑнаканӑн 
Пурин те пурнӑҫӗ пӗр пек.
Эп хам та ҫав йышран, пӗлетӗр. 
Тен, хал ь  те хӑш чухне илтетӗр — 
Терт пӑвӑртан  самантсенче 
С ӑм ах  ҫӳрет ҫын хушшинче: 
«Айдаш? Айдашӑн халь  депресси. 
Виле вӑл  халь  — ҫыравҫӑ мар. 
П ӑр а х р ӗ  те пулас ҫырма...»
Ҫ апла ӗҫтешӗмсем епреҫҫӗ,
Тӗл пулнӑ чух вара  хӑйсем 
П ӑхаҫҫӗ  пит те «хӗрхенсе».
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Кам пурнӑҫ патакне тутаннй,
Ҫав ӑнланать  юлашкинчен:
Ыррин чечекӗ те пытаннй 
Терт вӗлтӗренӗ хушшинче.
Кам ы рлӑх  ш ы рам асть  пёр хӑйшӗн, 
Ҫав шарт! ш а р т ла м ар а  та ӑш ш ӑн 
Хумханакан  вйя туять,
Ун умӗнче пуҫне таять!
Ҫӗнтереймест нимле асап  та 
Чӗр-сывй к ӑм ӑл  юхӑмне.
Ана, ним тӑвайм ан  енне,
Касса, йшне эс пӑрӑҫ сап та — 
П ӑч ӑр та н ат ь  вӑл, кӑш кӑрать ,
Анчах хай тёллевнех курать.

XXXV

Чӑнах, куҫ хуралса  килни те 
Пулать ,  пулать м алтанлӑха .
Ним палйрм асть  тётрелёх витёр, 
Сасса уййрайм асть  хйлха.
Темскер ҫитмест. Тем ҫук, мйнтарйн. 
Ю лташ йн ывйлне пытарнйн 
С алху та сулхйн — таврара .
Мёнрс-ши ҫйлйнйҫ, ара?
Чун тйвйрланнй вйхйт ку вйл.
Тем чарйнми кйш лать  йша,
Тулли урам  та пуш-пушах...
Анчах иртсе к аят ь  те тйвйл,— 
М ёнпурё хйй вырйнёнче,
Хйй шайӗнче, хйй виҫинче.
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I

...Тӑван кӗтесӗн имӗ-симӗ,
Ю на вырнаҫнӑ ҫӗр те шыв, 
Хирсем, тӳпе — сенкер те симӗс!— 
Сиртен сиплӗреххи пур-ши?
Л утра  сӑртсен катрам  ӗречӗ... 
А чалӑх  ҫакӑнта  ҫӳретчӗ.
Тӑрса пӗр вӑхӑт  итлесен,
Киле|ҫҫӗ халь  те сасӑсем:
Ача-пӑча (хӑй ҫӗтӗк-ҫурӑк)
Вылять хаваслӑн  мечкӑлла.
Хӗвел ҫинче типет тӑла ,
К ӑш т леререх путек те сурӑх 
П ӑт-пат  уш кӑнланса  ҫӳрет...
Кӗтӳҫ шӑхличё тем йӗрет.
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Хура чарш ав  карсан  ҫу каҫӗ, 
Ю м ахласа  та  майёпен 
С ӑртран  акаҫӑсем  анаҫҫӗ, 
Ч ӑн кӑртатса  илет йӗвен.
Иӑл! ҫуталса сӳнет чикарккӑ.
Сас илтӗнет: «Тӗпне хӑвар-ха...»  
Хуллен ш ӑ х ӑ р ка л ать  пӗри.
Мӗн ш ухӑш  унӑн, пӗлтӗр-и?
Ача тени пурнех чухлаймӗ.
Х аль тин кӑш т тавҫӑрм а  пулать  — 
Ав тепӗр сасӑ: хӗр кулать. 
Асаилӳ...  Чы лай , чылай-мӗн 
Вӗсем упраннӑ чӗрере,
Х аль сырӑнчӗҫ ак  Атнере.

III

Ҫ апла йӗри-тавра кӑш т выҫҫӑн, 
К ӑш т тӗлӗннӗн п ӑхк аласа ,
Пӗр х ӑлтӑр -халтӑр  газик  хыҫҫӑн 
Атнер кёрет Ҫ авалк аса .
Урам варри  паш -паш  тусанлӑ. 
Х уралтӑсем  в ара  юсавлӑ:
Х аль  улӑм  витӗннӗ ҫурта 
Тӗл пулайм астӑн  ку ялта.
Ав Атнерсен те ҫёнё ҫурчӗ. 
Тёксӗмленмен-ха пӗрени.
—  Атнеров! Ха, эс ҫитрӗн-и?..— 
Ёненӗр, пач та к ӑм ӑл  ҫукчӗ 
В адим ӑн  к ал аҫ м а  ҫынпа,
Анчах ку Нил-мён. Н у, унпа...
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— Килсе курас-ха терӗн, сначчӑт. 
Ялйыш асран каймасть-им, мур. 
Ма?! А птрамасть  халь  ял  апачё. 
Тусан такам  валли те пур.—
Хапха уҫса кӗреҫҫӗ иккӗш.—
Эй! Аҫтарах ҫав пиччӗш-инкӗш! 
Л и сук  акай! Сӗр сӑруна.
Ак илсе килтӗм ачуна.
Ай, ҫук-им?.. Ах, пуҫа тем пулчӗ... 
Ҫ урӑлатех  пуль, тӑм чӳлмек!
Миҫе хутчен ӗҫместӗп тек 
Ҫав путсӗре тесеттӗм. Тулчӗ 
Тесеттӗм пилӗк ҫуллӑх план. 
Шалиш! Ямасть. Ан пӑркалан.

V

Эс мён-и?.. Апусем, астурам,
Касу пӑхаҫҫӗ иртенпех...
Кӗнекӳне вуларӑм  туххӑм.
Чуна вырнаҫрӗ пӗтӗмпех.
Темме-ҫке йӑм ш акрах  ҫыратӑн.
Ай критиклессинчен хӑратӑн?
Эп, акӑ ,  пӗртте хӑрам ас  —
П ит йӳнелмешкӗн юрамасть.
Ҫыр кӑрӑсрах . Тахҫан калаттӑн  
Ҫ ак  ял ҫинчен ҫырап тесе.
А сл а н айсем, аслаттесем 
П улаҫҫӗ теттӗн. М а кулатӑн?
Ан ман, эс хамӑр ял  вӑтти —
Ял м айлӑ  вӗртӗр ял  йытти...
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VI

Ш апланчё Нил. Те ыйхӑ пусрӗ 
Кйшт чалӑш нӑ апӑрш ана .
Вӑл  ҫӳҫлемес пуҫнс лӑс т  усрӗ. 
Кур: тӗлӗрет-мӗн. В ӑт хӑна! 
Ҫ аплах  иртет этем кунҫулӗ.
Ҫ ак  Нил пекки ҫукрахчӗ пулё 
Р айонӗпе те ун чухне.
(Вӑл са лтак ран  таврӑннине 
Атнер те л ай ӑ х  астӑвать-ха.)  
Чӑн  ӑм ӑрткай ӑк чӗ  этем: 
й ӗр к и п е л е  медалӗсем, 
Орденӗсем кӑна — тӑваттӑ .
Ун чух утса та ҫӳремен —
В ӑл  чупнӑ, вӗҫнӗ, тӗлӗрмен.

VII

П асар-и , ярм ӑк-и ,— ҫав яхӑн 
Унран ача пёр шит юлман. 
Н имле королӗн, падиш ахӑн 
Ун свити пек чапли пулман. 
К айран  вӑл  районта ӗҫ тупрӗ. 
П ӗр-ик ҫ у л т а н -и — сасӑ тухрё: 
Кантур укҫи-тенкипелен 
Н умай Н ил иртӗхнӗ иккен. 
Хупса л ар т м а  та тӑнӑ,  тет те, 
Орденӗсем пит йыш лӑран 
Ҫ ӑ л ӑн к ал ан ӑ ,  тет, аран.
Унтан та тах  ик ҫул иртет те,— 
Аҫта кайса мӗн т у м а л л а ? — 
Ф изрук пулса пырать  шкула.
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VIII

Хисепӗ-ячӗ ҫыннӑн пурччӗ.
Иртнин суйи-тӗрӗссине 
Ял пӗлчӗ, ыррине ҫеҫ к у р ч ӗ — 
Атя, вӗрент ачасене.
Те вӑрттӑн  вут хурса тӑраҫҫӗ,
Те куҫӑн вӗслетсе яраҫҫӗ — 
К аллех  инкек ҫапать  Нила:
Ҫын ам ан ать  ӑна пула.
Пӗри шкултан пӑш ал  вӑрланӑ, 
Хӑй тӗллемешкӗн те пелмен. 
Килне те путлӗн ҫитеймен — 
С а сартӑк  тытнӑ авӑрланӑ ,
Ч ӑл т  пуснӑ, тет те, курока ,— 
Курак  ӳкмест, ӳкет Пуркка.

IX

Ҫ апла ш култан та уйӑраҫҫӗ 
Иил М атвсйча. Тӳсет салтак. 
Халь тӗрлӗ ӗҫ: пӗрре — уйра ҫын, 
Тепре... сахал-и ӗҫ ялта! 
П улать-ҫке пурнӑҫра темли те: 
Нил тухнӑ вӑрҫӑ вучё витӗр,
Вӑл Бранденбург хапхи ҫине 
Ҫырса хӑварн ӑ  хӑй ятне.
Анчах килти айван усаллӑх  
Ҫ ак  паттӑра та ҫӗмӗрет.
Нил пёчӗккён ӗҫке ерет.
Чун тӑвӑлне  лӑп л а н тар м ал ӑ х  
Тесе сыпатчӗ те малтан ,
Х аль хӑпӑн-и ҫав усалтан?..
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X

— Эй-яй! К а п л а  ӑҫта ман намӑс?
Ҫын патӗнчех хуп турттарап.
Пӑхса  тӑрсах  ҫы врататнам  эс?
— Ме, ак: «Столичнӑй» турттарап .
— Столичнӑйсем пуҫрах-ха халӗ. 

Л а р атч ӗ  те пӗр «кӑвакалӗ» ,
Ура ы ратнӑран  тесе,
П ӑхассӑм  килчӗ астивсе.
—  Ю рать. Ы т ла  питех аптрамӑн.
— Ара, ик сыпкӑм ӗҫнипех 
Эп чалӑш , уй хапхийӗ пек.
Те пач вӑй  пӗтрӗ у рара  ман?
—  Матвейч, лӑплан-ха ,  ан вӗтел.
М а тӑ л ӑх  пирӗн ҫак  сӗтел?..

XI

Ак ик арҫын сӗтел пуҫтарчӗ. 
Арҫы нларах  та — пырӗ-ҫке.
Нил «ҫуттине» курса пӑлханчӗ:

-  Таҫтан сисет ман пыр ӗҫке...
Ай, шӑп! Итле, хапха сас турӗ.
Апу. Эй, нам ӑс  та, ах турӑ.
Пит ю ратмасть  сы пакана.
Н у п ӑскӑртать  ӗнтӗ мана!

-  Матвейч! Л ӑ п л ан -х а .  Ҫур ҫулталӑк  
Курм ан санпа псрне-пӗри...

- Эппин, вӑрҫсан  та вӑрҫтӑр-и?
— Вӑрҫм асть!— Кӗҫ уҫӑлчӗ те алӑк: 

Ҫын ҫук теп халь  килте. Пӑх-ха:
Кунта мӑнкун пырать  нихак...
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XII
!
— Л исук  акай!— Нил вӑш т ҫӗкленчӗ. 
Ш ӑлать  тар л ан ӑ  ҫамкине.—
Эс тӗлӗк  л ай ӑ х  пӗлекенччӗ.
П аян  тӗллентӗм, ирхине...
— С алам , апай.— Вадим вӑр-варрӑн 
Ал пачӗ.— Ш урӑ Ш упаш карӑн
Хапхи яр-уҫӑ та паян —

М ана пулмарӗ чаракан!
Ак ҫитрӗм те.— Юрать. Кётеттём. 
Килте сахал-и  халӗ  ӗҫ?
К арта  ишӗлесле кӗҫ-вӗҫ.
Юман юпа лартасчӗ теттӗм...
Сан тӗлӗкӳ вӑл, Нил, ҫапла:
К аллех  стакан  пуш атмалла.

XIII

— Л исук  акай! Вӑт ылтӑн Ксӑмӑл!—  

Н ил сывлӑш  ҫавӑрчӗ тинех.— 
Вӑхӑчӗпе сан тӑкӑскӑ вӑл,
Х аль  кӑш т ҫемҫелчӗ пулинех...
Кулать  Вадим. Салхулӑх  тарчё. 
Каллех  хӗвел ҫиҫсе хӑпарчӗ.
Ш авлать  те икӗ уҫӑ чун,
Ниҫта пӗр кӑлтӑксӑр  пек кун.
Хури — хура, шурри — шап-шурӑ.
Тӗсре пачах  ҫук диссонанс.
Кашнин янравлӑ ,  ҫутӑ сас.
Сехет йӗппи пек, вӑхӑт  шурӗ 
Сикчӳсӗр, лӑпкӑн , ернпе —
Тёнче саккунён йӗркипе.
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XIV

Хӑй картине каллех  Н ил кече: 
Темскер шӳтлет, ахйрттарать. 
Хура ӗнен хав ас лӑ  сӗчӗ 
Ҫ апла-ш и тек к алаҫтарать .
Ак х ӑл х ан а  кӗрет сасартӑк:
— Ы йтма пит аван ах  та мар та, 
Итле-ха, амӑш ӗ, эс ма 
А влантарм астӑн  В ад и м а?— 
Чӗнмерӗ ам ӑш ӗ пӗр ӑстрӑм. 
Унтан, пӑхса Вадим ҫине, 
К а л а р ӗ  ш ӑппӑн :— Хӑйӗнне 
Хӑех пӗлет тесех-ҫке тӑсрӑм. 
Тен... васкани те кирлӗ мар: 
Хальхи кинсем ай-яй х аяр ,—

XV

Ҫакна илтсен, Вадим ш арт  сикрӗ. 
Ҫ ухатӑва  туйса, чӗри 
Т алтлатрӗ ,  кӗвӗҫӳллӗн чикрё.
Анчах «атя, калаҫчӑр-и»
Тесе, хӑйне пусарчӗ яшӑ.
Ун хыҫҫӑн — ӳкӗнӳ: «Мӗн-ма-ши, 
Ухмах, эп килтӗм ҫакӑнта?
Аҫтан л ӑп лан тӑр  чун кунта?
Кунта сасси те унӑн юлнӑ,
Кунта ун сы влӑш ӗ те пур.
Ав, ам ӑш ӗ у т а т ь — пӑх, кур...
Тепри пулсан ,— сы вп у л ,— ал сулнӑ. 
Ман ҫеҫ-пшм хуйхӑ, апӑрш ан?
Х аль  хӗр тени ш арш ан-ш арш ан».

126



1ЛХ

Ҫук, улталаймӑн , улталаймӑн, 
Атнер, эс хӑвӑн чӗрӳне. 
Ӳкӗтлесех ҫураҫтараймӑн, 
Сутаймӑн туйӑмна йӳне.
Ку ӗнтӗ чун туртни ҫапла-и — 
Ҫ апах  эс пӗлнӗ питӗ лайӑх: 
Тӑван  ялнах  сан кайм алла, 
Вӗҫне унтах сан тупмалла. 
Телей пулсан, хӑйне те курӑн. 
Тен, ирӗлӗ пӑр: ҫын ҫынах.
Тӗл пулмасан вара, ҫунах.
Эс турӑ мар. Этем пек пурӑн. 
Тата... поэт тесен хӑвна,
Асан та у сӑллӑ  сана.

ПАХ

— Л а р са -л а р са ,  кунтах каҫ турӑм.
Ну, эп каям-ха. Эс, Вадим,
Мӗн-и, тухмастӑн-и? Ну, юрё.
К ӑш тах  к анас  та пулать-им?—
Вадим ирӗксӗртен пек тӑчӗ:
— Атя, тухар эпиин. Тем, пӑчӑ. 
Ш утлар кунти ҫӑлтӑрсене,
Итлер кунти каҫ шӑплӑхне...
— Тулта иккен ҫӑралнӑ  ӗнтрӗк.
Ҫ апах  та сулхӑн сисӗнмест.
Тусан вӗри-ха, сивӗнмест.
Ку уйӑхра хӗвелӗ ӗнтрӗ!
Вершук ӳсмерӗ пуль калча.
Ш ыв чакрӗ ҫырмара, ача...—
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Сисет Вадим: пёр ҫак  сймахшӑн 
Чёнмен йна Нил урам а.
Анчах... «Е чӑн та эп ухмах-ши... 
М а ҫыхрӑм-ха унпа хам а?
Унран тем пит ӑсли илтес пек, 
Унран тем пит ырри килес пек 
П ӑхатӑп  тек ӑна куҫран.
Кулать  пуль ӑшӗнче манран» 
Текен пёр ш ухӑш , йӑлӑхтарм ӑш , 
Кӗрхи ш ӑна пек ҫыпӑҫать.
Нил пур — ҫаплах-ха калаҫать:  
— Туятӑп, темӗн ӑш ҫунтармӑш  
Л а р ать -х а  сӑвӑс  пек санра,
Эс лит кичем ку яхӑнра.

XIX

Ку вӗрентет тесе ан тарах .
Х аль санӑн л ӑп к ӑ  пулмалла.  
Тӑн-тӑн ҫӳремелле ҫёр тӑрӑх. 
Хӑвна хӑю ллӑн  ш анм алла .
Эпир кунта т а б а к  тургатпӑр .
А санӑн -  чи ответлӑ тапхӑр. 

Я тна-ш ывна чӑваш пӗлет.
С анран  вӑл чӑн сӑм ах  кӗтет,
Пӗр вы рӑнта тӑм асть  ҫын, паллӑ .  
Анчах, м ала  талпӑнм асан ,
Ҫул к ая л л а  туртать, ӑнлан.
Ан чак. Хыҫра халь  санӑн  халӑх . 
Ун мехелне, вӑйне кӑтарт,
Хӑвна пӗччен тесе ан карт.



Халь ҫав тӑн-тӑнлӑх, ҫав сулм аклӑх  
Ҫитсех каймасть сан сӑввунта. 
Вӗт-шакӑр туйӑм та кӑваклӑх, 
Ҫемҫелӗх пур пек-ха унта.
Ан нӑйкӑш. Х алӑх нӑйкӑшмасть-иҫ. 
Ав, Китлӗре епле хыт пачӗҫ 
Сан аҫусем, сан апусем.
Вӑт, халӑх  ҫавӑ вӑл — вӗсем.
Эс пит хыпсах ан ҫун эрешшӗн.
Эреш — ултав  вӑл. Х алӑха 
К ӑтарт  эс чӑнлӑх. Ч ӑн лӑха  
Ҫын мӗн авалтанпах  пӗлесшён.
Ку — чӑнлӑх  пуль?.. Мӗскер тата — 
Пӗр хӗрнӗ тимӗре тупта!

XXI

Ҫитет пуль. К арчӑк  ман, пӗлетёр, 
Тытса та ҫийӗ чӗрӗллех.
Каям. Тӑхта-ха, тур пӗтертӗр,
Тӑна ҫухатнӑ эп каллех.
Сана ҫакна каласш ӑн, кӳршӗ:
Кунта Черемшинсен «кӗрӳшӗ»
Килсе ҫӳрерӗ пӗр-ик хут.
Йӗрӗнтерен этем вӑл, хурт.
Пӗрре курсах чун сисрӗ мар-и?.. 
В ӑр-вар та ҫивӗчскер, шуйттан.
Ну, ял  к аларӑш ,— пӑшатан.
Хӑй, Черемшинӗ, ш арлам арӗ ,
Анчах сас-чӳ ялта ҫӳрет:
Ҫав ҫын кунта тем сӗтӗрет.

АВдаш.



XX II

Совхозӑн тепёр ҫул, план тӑрӑх , 
Д эУ  тума пуҫлам алла . 
Чухлатӑн-и, мӗн чухлӗ пӑрӑх  
Ун чух туртас пулать  яла?
Ку пӑш атанӗ  Черемш инӑн 
Хӗрне куҫланӑ-мӗн те, ҫыннӑн 
Хак хӑпартас  килет пуль-и — 
Тиет ярать  совхоз валли  
Ҫ ак  пёр маш ина пӑрӑх. Акӑ!.. 
К а л ар ӗ  тейӗн-ха кайран,
Ан кӗт ырне вӑл сӑрттайран...  
Ҫав п ӑрӑхӑн  темле-ҫке хакӗ?
Вӑл йӗртмӗ-ши Черемш ина? 
Л еш не чухахчӗ те ӑна...

XXIII

Мӗскер пӗлсе калас  В адим ӑн? 
Ч ӑх  к улӑш ӗ — каҫхи сӑмах.
Ну, хӗрӗ ҫам рӑк  тес. Ватти мӗн? 
Тупать хӑйне валли тумхах. 
Халех, ген, ун патне кайсассӑн...  

-  М атвейччӑ, эсӗ к аласассӑн ,  
Сана итлемӗ тетӗн-им?
— Ан тӗлӗнтер-ха эс, Вадим. 
Хуҫалӑх пурнӑҫӗ вӑл урӑх:
Л е ш  ҫук та ку ҫитмест. Шыра! 
Ҫӗр тӗпӗнче е хуть ш ывра 
Тупатӑн-и? Тупсан — маттур эс, 
Чунтан эс п арӑннӑ ӗҫе.
Эппин, ят ҫук ҫӗнтерӳҫе.
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Ҫ ак  философи Черемшинӑн.
— Аха! Ҫӗр тӗпӗнче? Шывра?
Ну, сӗмсӗрлӗх ҫитсессӗн ҫыннӑн,
Ют кӗлетре ухтар, шыра.
Ҫӗр тӗпӗ — тӗттӗм, шыв—пӑтранчӑк. 
Ан пул вӑтанчӑк, пул вӑт — анчӑк. 
Мӗн — намӑс? Еҫӗ пултӑр ҫеҫ — 
Ҫӗнтерӳҫе-ҫке хӗҫ витмест.
Ҫ апла-и?— Тӗрӗс, ҫапларах  ҫав.
Ы р к ан аш а  та итлемест.
Парторгӗ — яш. Хирӗҫлеймест.
Ялан шыв сыпнӑ пек.— Хӑравҫӑ! 
Ш ӑпах халь  яш лӑхӑн  алла  
Т асалӑхш ӑн  хёҫ тытмалла.

XXV

— Тен, ху сӑм ахласа  пӑхатӑн?
— Эс вӑйлӑ  тесшӗн-ха пичет.
Сан шухӑшу, чӑнах, паха та, 
Пиҫейӗ-ши?— Пиҫет, пиҫет!
— Эппин, халех каям. Сыв пул-ха... 
Тухсассӑн ӑшӑччӗ, халь  сулхӑн.
— Хӗр уйӑхӗ — июнь. Хӗрле,
Кун — ӑшй, сивӗтет — ҫӗрле.
Ялан хӗвел пул хӗрупраҫшӑн.
В ара  вӑл ӑшшӑн йӑл кулать.
— Ах, хӗвеле те ҫӗр хуплать...  
Ҫапах  та ыйхӑ татнӑ каҫшӑн 
П ат ак  лексен Черемшинран...
— Кай! Хуть чиперккине куран.—



XXVI -

Атнер хуллен утса хӑпарче  
Й ӑ м р а л л ӑ  ш ӑп тӑкӑ р л ӑк а .
Пӗр харӑс  темиҫе тӑпачӑ  
Тӳнккенӗ пек, чӗри ш аккать.
Ак тӑвӑл  ҫӗмӗрнӗ йӑм ра та.
Миҫе ҫулта-ши ӗнтӗ ватӑ?
Тахҫан кунта ухм ах пуҫпа 
Ҫӳренӗччӗ турат  хуҫма.
Мунча. Ку ҫӗнӗ мӗн-ха, шурӑ. 
Киввин ҫенӗкӗнче тахҫан  
И к  к аш кӑр  кӗлетки курсан,
Ну, тӗлӗннӗччӗ ҫав  — ах, турӑ! 
Л у т р а  та мар кашти, ҫапах 
Сӑмсийӗсем ҫӗрте шӑпах.

XXVII

Хапхи ӗлӗкхиех-мӗн. Ҫавӑ... 
С аса р тӑк  шухӑш ҫиппине 

Темскер шарт! татрӗ. Ҫын ку, авӑ.
— С алам  тес сак  хуралҫине.
—  С а л ам ,— сас илтёнчё тӳлеккӗн.
—  Эппин, курса ҫӳренӗ пеккӗн 
Сире те п ал л а с а х  каям.
Сасран пӗлмерӗм-ха, такам...  '
— Н атуҫ-ха эпӗ. Эс Атнер-и? 
Илтсеттӗм килнӗ хыпара.
Килте пӗччен те, ак, ларап . 
В ы ртсаттӑм  — ыйхй ҫӗнеймерӗ.
Те мантӑм канлӗ ш ӑп л ӑ х а  — 
Ш ӑв-ш авсӑр  тунсӑхлать  хӑлха.
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«Натуҫ? Апла тесен, эс мар-и 
Нил тӗллеттернӗ сарпике?
Эх, аппуна курса пулмарӗ.
Телейӗм пач та ҫук иккен».
Вадим тӗттӗмелле тинкерчӗ.
— Ш утлатӑп: мӗн усалӗ ерчӗ,— 
Й ӑн-йӑн килет Н атуҫ сасси,— 
М асар  пек, ш ӑп Ҫавалкасси...

-  Ҫаплах , Натуҫ. Сана ӑнлантӑм. 
Анчах хӑлха-ш и? Тен, чӗре
Асап кӳрет чипер хӗре?
И тле  м ана, ӑспа тӑнла та:
Кӗр. Вырт та кан кӑштах. Юрать? 
Ҫӗрле чечек те ҫывӑрать.

XXIX

— Чечек?!— К айма тесе тапраннӑ 
Атнер шарт! сикрӗ сасӑпа .—
Х аль хӑшӗсем тахҫан вӑраннӑ.
Тен, калаҫасш ӑн  та санпа.
Ялан  ҫав пёр хурав пёлменӗн.
Е нихӑҫан та эс илтмен-и 
Чечек сехечӗ тенине?
— Каҫар , эп маннӑ... пӗлнине.

-  Пит кирлё пулмасан, ҫапла вӑл: 
Пёлни те м анӑҫа  тухать.
—  Унпа та мар пуль. Ас хухать. 
Суйлать-ҫке вӑхӑт. В ӑ х ӑ т — явйл. 
Нумай-нумай чечек тени...
— Пёри те ҫитӗ тетӗн-и?..—



XX X

Хӗр сӑмахне Вадим  тӑнларӗ  
Пӗр тӗлӗнсе, пӗр савӑнса ,
Кёҫ Илемпин таса сӑнарӗ 
Ума тухас пек ҫаврӑнса .
Анчах килмерӗ вӑл, килмерё,
Ун чӗнӗвне пачах илтмерӗ.
Ҫук, ҫук, ҫумра ларакан н и  
У рӑхларах , вӑл мар — ҫавни. 
Ҫ апах  ҫак  л ӑп к ӑ  калаҫу  та,
Хӗртен сап алан ан  илсм,
Ун куҫӗсем, шур пӳрнисем 
Х аваслӑ  та чӗтренчӗк ҫутӑ 
Ҫутаҫҫӗ чсрере, ш алта .
Телей калчи ш атать  унта.

XXXI

П ур тӗш мӗш лӗх ю ратаканш ӑн. 
Ы тла та хытӑ кӗтнӗрен 
Вӑл ҫуккинех умра курасшӑн. 
Курать  те, вулакан, ӗнен.
Х аль  ҫитрё ҫав са м а н т  Атнершӗн: 
«Арканнӑ, сӳтёлне ёнершён 
Епле хитре килет ыран!»—
Ю рлать  ун чунӗ кӑм ӑлран .
Ҫ апах  та Илемпн ӑҫта-ши?
Чун тилмсрет, чун к ӑ 1нкӑрать. 
Хӗртен ыйтма Атнер хӑрать.

Еҫпе ҫӳрст-и сирӗн аш ш ӗ?— 
Сасси ун сӑр х ӑн ать  хуллен.
Натуҫ ӑна илтмест те, тен.
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XX XI I

— Чечек — тёлӗнмелле асамлӑх. 
Мён чухлӗ тӗс пӗр ҫеҫкерех!.. 
Темскер, сану сан пит асаплӑ,
Тыт сӑмсуна кӑшт ҫӳлерех,—
И ӑл  кулчӗ те Натуҫ ӑнланнӑн 
Чёнмерӗ тек. Кайран вӑтаннӑн 

Хушса каларӗ ,  тӑхтасан:
- Ҫуралнӑ кун пуҫланчӗ сан.

Ме акӑ кёлчечек. Ун ячё —
«Ҫураҫнӑ хӗр». Чи пахине 
Суйларӑм паҫӑр каҫхине,—
Хср пачё чечекне, ал пачӗ.—
Хёрсем тем чухлӗ тснчере,
Анчах та ҫыннӑн — пӗр чӗре.

XXXIII
I
— Н атуҫ, мӗнпе сана тав  тӑвап? 
Ҫ унатлантартӑн  эс мана!
— Кун пек чухне ыйтаҫҫё сӑвӑ, 
Анчах эп тивёҫ-ши ӑна?

- Ах, тивӗҫ, йӑмӑкӑм... Ыр тусӑм, 
К ала: ӑҫта, ӑҫта аппу сан?
Мӗскер вӑл  пит п ӑ х ӑ н т а р а т ь — 
Т урам ӑш  пек йӑлӑнтарать?..  
Натуҫӑн  куҫӗсем кулаҫҫӗ,
Вал ҫаврӑнать  Атнер енне:
— Мӗн-ма сире, поэтсене,
Пит сисӗмлӗ тесе калаҫҫӗ?..
Аппам... вӑл тивӗҫ мухтава:
Аппам тарасш ӑн  М ускава.—



X X X I V

В ара Н атуҫ систерчӗ уҫҫӑн,
К ӑш т хурланса ,  кӑш т куларах: 
Пӗри курасш ӑн имӗш куҫӑн 
И лемпине тӗп хулара .
Ҫав ҫын хӗр сассине итленӗ, 
И тленӗ ҫеҫ те мар — киленнӗ. 
Консерватори алӑкне  
Уҫма та хатӗр пулнине 
Д е к а н а т р а  пӗр пы тарм асӑр  
П ӗлтернӗ имӗш. Хӗр чӗри 
Кун пек чухне ан сиктӗр-и?
Пӗтет те сесси — тӑ х там асӑр  
Ч упать  хӗр аэропорта...
— Ҫ ап ла ,  Атнер. Ш утла пӑртак...

XXXV

— Те эс чее, те питӗ ӑслӑ —
Тек кал аҫ ат ӑн  ш ахвӑртса.
— Ҫ апла ,  хула м ана та пӑснӑ, 
Хула п ӑтраш тарать  ӑса.

— Мйҫе ҫулта эс? Ах, каҫар-ха...
— М ӗскер? Эп ват хӗрарӑм  мар-ха 
К а п л а  ыйтма ю рать  манран.
К ӑш т кӗҫӗн ӗнтӗ эп санран, 
Х уш ш ӑм ӑрта  — вуникӗ чӑрӑш.
— Эс вӗренетсн-и таҫта?
— Чун туртрӗ пединститута.
— М аттур-ҫке эсӗ. Тӑрӑш , тӑраш.. 
Ӳссен кам пулӑн-ха апла?
— Ан кул. Биолог. В ӑт ҫапла!



 ^  д .  

4  _  " V

СА К КА РМ Ё Ш  ҪЛВРАМ 

I
I
Астӑвӑр-ха: спектакль умён, 
Ч арш ав  хуллен сирӗличчен, 
Темле хав халанулӑх  хумӗ 
Чупса иртет чӗресенче.
З а л  ш ӑпланман-ха ,  ун сӗрлевӗ, 
Пыл хурчӗсен сӗрлсвё евӗр, 
Кӗрлет таттисӗр хӑлхара.
Кӗҫех оркестр сас парать. 
Пӗчченҫӗ сӗркӗч, асӑрханнӑн, 
Пӗр нотӑна тек тӗрӗслет,
Труба кӗскен вӗрсе илет.
Хӗрӳ туйӑмсемпе пӑлханнӑн, 
Кӗрешнӗн ҫав туйӑмсемпе, 
Ҫиҫет чарш ав ҫич тӗсӗпе.
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Ай-хай, кӗтсе илӳ саманчӗ,
Мӗнпе сана  танлаш тарас!
Ак люстра сӳнчӗ. З а л  ш ӑпланчӗ, 
Ч арш ав  уҫӑласси  те час.
Х аль  зал  — пёр чӗрӗ чун, пёр шӑнӑр. 
Оркестр шӑп. Анчах та сӑнӑр:
Кӗҫ старт  илес ракетӑлла ,
Ш ак хытнӑ дирижер...  З а л а  
Ш артах  ток ҫапнӑ пек, сасартӑк  
П уҫлать  оркестр янратма.
В ара хуллен тухать  ума —
Тёнче. Вал  пёлниех те мар та, 
Тинкернӗҫемӗн ун сӑнне 
Кашни курать  хӑй пёлнине.

III

Ҫакна аса илсе, Атнер те 
Ҫӗн кун пуҫлам ӑш не сӑнать.
Ир хӑйӗн чӗлӗхне ӗнӗрчӗ,—

Ҫӗн кун ҫӗн юррӑн пуҫланать. 
Анчах, анчах  та в р ал ӑ х  шӑпчӗ.
С ас тӑ вак ан  — пӗртен-пӗр ш ӑпчӑк, 
Ш ӑх ӑр ттар са  ҫинҫе-ҫинҫе,
Вёҫетчё ҫӗмёрт хушшинче. 
Чап-чап! туни хуллен-хуллеҫҫӗн 
Сӳнсе ҫухалнӑҫем  вара 
Хӗвел тухас тӗлте, умра,
Йспсем тӳпе пирне тӗрлеҫҫӗ. 
Сенкер ҫ и н ч е — ачаш  кӗрен.
Ку хитререх-мён хитререн.

138



IV

Кеҫ витере витре сас турӗ:
С ӑваҫҫё инкесем ёне.
Уй-хир ш ӑрш ийӗ сӗтён тухрё,
«Пӑньпа!» тени кӑшт илтӗнет.
Хӑпартрё тӗтӗм кӳршён лаҫӗ.
Таҫта хурсем пит какалаҫҫӗ.
Ш арт-ш арт  туса ҫунать турпас.
А лӑккине уҫать лупас:
Х ӑр авҫӑл л ӑн  вёҫсе анаҫҫӗ.
Тёк ҫухатса, шап-шур чӑхсем.
Сар тул ҫинчех те шучӗсем —
Ҫӗрулмипех-мӗн тӑранаҫҫӗ.
Сас хыҫҫӑн сас юрра кӗрет.
Ҫӗн кун сухаҫӑ пек хӗрет.

V

К урсам ӑр: ӗнтӗ халь  ҫур ялӑн  
Ҫиҫет чӳречере шевле.
Вӗлтрен те ҫуталать  уявлӑн,
М ӑкӑньсем пе пёр кӳршӗлле.
Тӳпе сенкер. Ах, сывлӑш уҫӑ!
Атнср пиншаксӑр, ҫарапуҫӑн 
Ы раш  пуссийӗн хёррипе 
Утать кӗҫҫе пек ҫеремпе.
Пуҫ тӗлӗнчех — тӳпе шӑнкравё 
П ӗр чарӑнми ш ӑнкӑртатать.
«Кёҫех — ӗҫҫи!»— астутарать 
Ун янкӑр  с а сӑ л лӑ  йыхравӗ.
«Ах, пӗчӗк кайӑк, пӳрнеске, р
Ҫ авах-ҫке эсӗ, пӗлнӗскер!»
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VI

Чӑн, ҫав-ҫавах  чӗтревӗ унӑн 
Ҫуначӗпе тӑрӑлтатни ,
Ҫӗрпе уйрӑлайм и  тӗв тунӑн 
Пср вырӑнтах  вӗҫсе тӑни.
Этем чӗлхи парас пулсассӑн,
Тем калёччӗ вӑл  ш ӑнкӑр  саслӑн! 
Ҫук ҫав. Пӳрмен те, мӗн тӑ в ан ?— 
Хӑйне курни-илтни аван.
Ҫ апах  та витӗмлӗ сӑнарӑн  
Тухать  вӑл  хал ь  Атнер умне: 
Хресченӗн канӑҫсӑр  чунне 
П оэт саса р тӑ к  ас ӑрхарӗ  
Ҫ ак  вӗҫевре, ҫак  юрӑра,
Ҫ ак  ҫӗр патне туртан вӑйра.

VII

Хиреем, хиреем... Вёсен илемё 
И к  куҫ тулли чӳхеннӗрен 
Аспуҫ та ӑнкарса  илеймӗ:
Аҫтан вӑл, ҫак  илем, мӗнрен?
П ӗр ырӑ туйӑм пур — тӑваилӑх .  
В ӑл пур чухне — сукм ак  та анлӑ. 
Мӗнпур тӗнче вӑл пур чухне 
К ӗрет этемӗн ытамне.
Эппин, чун вучӗпе чун та р ӗ  
Аҫта пӗтет ытлаш ш ирех,
Ҫёр ҫавӑнта илемлӗрсх.
Ахаль-и пурнӑҫ пархатарӗ  
Тӑван  тӑпра  ҫинче кӑна 
П ар а ть  хӑй ҫимӗҫне ҫынна.
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Утать Атнер. Страницӑш арӑн 
Вулать  вӑл хир кӗнекине.
Епле хӑйса асран  кӑларӑн  
Чуна яланлӑх  кӗнине?
Я лпа ю наш арах  —  пӗр лаптӑк. 
Халь  ним ӳсмест унта, апла-тӑк  
Х уҫалӑх ҫурчӗсем лартм а 
Колхоз пултарнӑ хӑварма.
'1е ҫӗрӗ лайӑх, ҫуллӑ тенӗ,
Те ш ӑварм а шыв ҫывӑхран — 
Тахҫан кунта ҫӗршер йӑран 
Т аб ак  лартатчӗ ял  ӗҫченӗ.
Атнер кунҫулӗнче ҫак ҫӗр 
Х ӑварнӑ темӗн тӗрлӗ йӗр.

IX

П ӗр каҫ, та б а к  лартса килсессӗн, 
Аптрать ӳкет Л исук  аппа.
Ирпе, тул ҫутӑлса ҫитсессӗн, 
К асса ҫыхаҫҫӗ кӑвапа.
Ялйыш  манман пуль-ха, июнӗн 
Хӗвеллӗ, ӑшӑччӗ ҫав кунӗ.
Т атах  уяртасса сиссе,
Ҫӳлте вӗҫетчӗҫ чӗкеҫсем.
Анчах... сас панӑ кун ҫӗн кайӑк, 
В ӑл  тӗнчере куҫ уҫиӑ кун 
Ҫёре шӳтерчӗ хёрлё юн.
Мӗн ҫылӑх ҫав ҫеҫкен, мӗн айӑп? 
М ӗн-ма ҫуралнӑ-ҫуралман 
Ун пурнӑҫӗ ҫаплз  ӑнман?..
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X

Т аб ак  ӳсет... Кёрен те сарӑ  
Ҫиҫет чечекӗ кун каҫа.
К ӗрлет ун ҫийӗн хурт пасарӗ. 
И лемлӗ. И лӗртет куҫа.
Илем  — илем те-ха. Тен, пылӗ 
Ачашӑн та сипетлӗ пулӗ?
Ав, ам ӑш ӗ таҫтах,  лере.
Ача йӑран  ӑшне кӗрет.
П ӗрне татса ӗмет. Чечекӗ 
Чей курӑкӗн пекех — пылак! 
Т атах  ӗмет-ӗмет те — ак!
Мӗн ӑнш ӑрчӗ ку, мӗн инкекӗ!- - 
П а л та х  кайса ӳкет ҫӗре.
...Ун чух вӑл  пулнӑ виҫҫӗре.

XI

Ҫапла,  кунҫул йӳҫҫи-пылакӗ 
Вадимш ӑн паллӑ  ачаран . 
'Гӑваткалпа ту-сӑрт парлан кӗ  
Чи ятлӑ  ҫимӗҫчӗ кайран.
Ав ҫав сӑртсем. Ем-ешӗл, капӑр. 
Унта халь  т ӑ в ат к а л  тупаймӑр. 
П а р л а н к ӗ  пур т а — ун енне 
П ӑ х т ар ӑн  ял  ачисене.
Х аль  ҫӑкӑр  ҫуккине пӗлмеҫҫӗ.
Ун чух... ҫӗрле те кӑн тӑрла  
Тек тю рккӑ икерчи чӑмла.
Ҫ ав  пулнӑ вӑрҫӑ кучченеҫӗ. 
Ы й т к а ла к а н  кам не те, чи, 
П ӗлм ест  пуль  х ал ӗ  ял ачи.
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XII

Ку уй тата...  Ун хӑйӗн сумӗ. 
Ыттисенчен вӑл уйрӑмрах.
Ы йтас пулсан та, тунмё, суймё — 
Снентерме кирли умрах.
Хресчен ӗҫ-хӗлӗн куршанакё 
М алтан  та ҫыпҫӑннӑччӗ,— акӑ,
Ҫав кун Атнер ури ҫине 
К ӑ ш к ӑ р м а л ла х  пусать ёне.
Ю хать хёп-хёрлё юн. Куҫҫулӗ 
Ш ӑп ӑртатсах  ҫӗре тумлать.
Анчах — арҫын, чӑтас пулать! 
Тумлатӑр , юхтӑр! Пурпӗр юлӗ 
Куҫҫуль те, юн та ӳт-пӳре — 
Т ӑванӑн  ҫӗр курать пире.

XIII

. ..Тӑрать Атнер — шур сӑнӗ кунӗ. 
Таҫтах  ун шухӑшӗ, инҫе.
Мӗнех-ши ун куҫҫулӗ, юнӗ 
Ҫӗрш ыв асапӗ ҫумӗнче?
П атлатрӗҫ  те тумлам-тумламӑн... 
«Анчах такам ӑн  мар-ҫке — хамӑн...» 
Ҫунтарчӗ ыратни ӑша...
«Ҫапах  та йышӑнчӗҫ йыша...»
Ҫ ав сам антран  кунҫулӗ хӑйӗн 
Т ӑван  ялпа, тӑван  ҫӗрпе 
Ҫыхӑннине темле ҫиппе 
Ч ӑнах  та ӗненме тин хӑйнӑн 
Атнер пӑхать  ҫине-ҫине 
Ҫ урла  вартанӑ  пӳрнине...
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XIV

Ха! Ч ы хӑнса каяслӑн, шӑртлӑн  
Тем калаҫать  ҫӳлте тӑри.
С ӑмах хута ҫӗ  чӑн та шӑтнӑн, 
Варҫать пек кайӑк, куртӑр-и.. . 
Атнер ун еннелле ыйтуллӑн  
П ӑхать-пӑхать  те, ӑшӑ кулӑ  
Сӑнне-питне кӑшт ҫемҫетет:
—  К аҫар , тӑванӑм... Ну, ҫитет. 
Санпа епле-ха танлашайӑп?  
Юрру, ӗҫӳ сан йӑлт кунта.
Ку ҫёр те —  ӗмӗр чунунта. 
П ӗлетӗп , пит саха л  маи пайӑм. 
Ҫ апах пуҫран сӑ хса х  ан кай: 
С ахал пулин те, вӑл —  ман пай...

XV

Ҫ апла та... пурпӗр улталанӑн,  
Ю птарнан туйӑнса тарать. 
Такамӑнне темскер вӑрланӑн,  
П усать тем, хаш! сывлаттарать.  
Темле ытла минретмёш туйӑм:  
Ҫак сартсемпе варсен, ҫак уйӑн  
«Аҫта ҫӳретӗн эс, ҫеҫтех?»
Теме сӑлтавӗ пур пекех.
Анчах ҫак  туйӑм та вӑраххӑн  
Кӗрхи тётре пек сирёлет.  
Ш анм анлӑх пӑрӗ ирӗлет.  
Н ихҫанхинчен те вӑйлӑраххӑн  
К ӗрлет чӗре сасси: «Хирсем!
Эп сирӗнпех! Ененӗрсем!»
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XVI

Тек чӑтаймасть В адим  —  ача пек, 
Кулса ярать вӑл сасӑпах:
—  Ш ан хӑв вӑйна. Пуҫна пач ан пӗк, 
П урах  чул касакан сӑмах.
Ан сик, пӑрҫа пек, вӗттӗн-шаккӑн, 
Кашни тункатаран ан такӑн.
Эс пӗчӗк те, пӗччен те мар,
Ҫӗршыв та хал ӑх  —  юнашар.
Хӑрман сан тымару, вӑл —  тарӑн.
Вӑл акӑ ҫак ҫӑлкуҫӗнчен,
Ҫак тӳперен, ҫак хирсенчен  
Сӗткен ӗмет пулсан, ан парӑн  
С ам антлӑх чун хавшанине —
Ан ман сана ҫӗр шаннине.

XVII

В адим  еисмерӗ хумӑн-хумӑн  
К апланнӑ шухӑш сӗмӗнче:
Вӑл ҫитрӗ те тӑрать салхуллӑн —  
Тӑрать Траль ҫӑлӗ умӗнче.
В ӑл шӑппӑн ҫӑл тавра тинкерчӗ. 
Курать: ҫерем ҫинче икерчӗ  
Выртать. Ун ҫумӗнчех — хӑмла  
(Пӗр ывӑҫ чухлӗ пулмалла)  
Кӑшт-кашт чӗтренкелет ир ҫилӗ 
А сӑрхануллӑн вӗрнипе.
А саилӳ хистенипе  
П ӑхать поэт хӗвел шевлиллӗ  
Ҫӑл т ӗ п н е л л е — чӑн авӑрта  
Ҫиҫет ҫап-ҫуттӑн ҫӑмарта.
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Тӑри сасси йӑнса ҫухалчӗ,
Пӗр хускалми —  ӳсентӑран.
Л еш  Ш урӑ Кайӑкӑн ҫуначӗ  
С асартӑк ваш! ваш латнӑран  
Тавралӑх улш ӑнчӗ самантлӑх:
Умра, хыҫра йӑлтах юманлӑх,
Ҫӑлкуҫ тапать уҫланкӑра,
Ш евле вылять чул валакра.
Пӗр  ҫын тухать  —  кашта пек ҫӳллӗ,  
К ӗре сӑн-пит, алли чукмар,
М ӗнпур ҫанҫу р ӑм ӗ  патвар,
Тумтирӗ хӑтлӑ, килӗшӳллӗ,
Утне лӑпкать вӑл, шӑварать,  
Ш ӑварнӑ майӑн шӑхӑрать.

XIX

Еҫет те сакӑлта ҫӳренӗ  
Ҫӗр сёткенне тӑраниччен,
Т автапуҫах, ыр ҫыннӑм, тенӗн  
Тӗксе илет ун аллинчен,
Харт! тулхӑрать кӗскен те хыттӑн.  
Тӑватӑ куҫлӑ хам ӑр йыттӑн 
Чӑлт! ҫӗкленст услак хӑлхи,
П ӑх ат ь  хуҫи ҫине хайхи.
Л еш  шӑп... Вӗри...  Й ӗпеннӗ аҫлӑк. 
Вӑр-вар хывать вӑл кӗпине,
Чунра ш ӑратнӑ кӗввине  
Тӑсать асаплӑн та мӑнаҫлӑн:
«Тӗп пултӑр тӑхӑр ах  тӑшман,
Сыв пултӑр тӑхӑр  йыттӑм ман...»



XX

Х усан улшуҫӗнчен катка пыл 
П ар са  туяннӑ аттине 
Тепӗртакран вӑл хӑпӑл-хапӑл  
Хывса лартать гём хӳттине,
Унтан тар каснӑ, ӳт шӑршиллӗ  
Ула-чӑла чӑлхи те, вилӗ 
Асан пек, йывӑррӑн, куран, 
Ҫакланчӗ пиҫӗ туратран.
Ш ӑла ҫурас пек сивӗ шывё. 
Тумламӗ —  ванчӑк кӗленче.
Анчах гелей Траль куҫӗнче.
Траль —  чӗрӗ! Пурӑнать вӑл! Сывӑ! 
Ҫӗр ырлӑхӗ, тӳпе ани,
Мӗн пур сиртен асли, мӑнни!

XXI

Траль ҫӑлӗ.. . Вулакан каҫартӑр: 
Тахҫан пулни-иртни ҫапла  
Вадим  чунне тӑм ҫапнӑн, ҫатӑр  
Тытса хутлатрӗ пулмалла.
Ун куҫӗ умӗнчи ӳкерчӗк,
П ӑлханнӑ ӑс вӑййи, кӗтречӗ, 
Калас-тӑк, маншӑн та ют мар:
Эп хам — М ӑрат, эп хам — Вӑрнар.  
Эп хам та «Траль юрри» юрланӑ  
Асаттесен кёрекинче.
Ҫурталлӑ турйш умёнче  
Тӑрса, шанк! хытнӑ, пит хӑранӑ  
Трале тӑшман хупӑрласран,  
Х упӑрласа  тёп тӑвасран.
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Чӑваш  тӗш м ӗш лӗхне пӗлетӗр:
Ун туррисен хисепё ҫук.
Х аярсене те, ырсене те 
П уҫҫап нӑ  вӑл аптранӑ чух.
Хуть пачӑшки, хуть мӑчаварӗ —
Ана усса  пыран пулмарӗ.
Ни Иисус, ни Кирсмет  
Ун пурнӑҫне кӳмен пехет.
Вӗсем —  хӑратнӑ. Ҫавӑнпа-ши  
Кӗлтунӑ вёсене чӑваш.
Ку —  сывлӑш мар. Ку —  ҫын. Йӑваш. 
Хӑш чух —  хаяр. М ӑрат  чӑвашӗ.  
Ҫ апах та мӗншӗн пирӗн ен 
М анмасть ӑна ҫак таранччен?

XXIII

Пуян вӑл пулнӑ. Ҫурчӗ-йёрё  
Ун ларнӑ уйрӑм ялйышран.
Паян та ҫурт паллийӗ-йӗрӗ  
Тухать плуг каснӑ касӑран:
Е ёҫ хатӗрӗсем тупаҫҫӗ,
Е тепёр чух тата су хаҫӑ  
Юпа тӗпне ишӗлтерет.
Е кӑмрӑкпа кӗл вӗҫтерет.
Ч ӑх  ҫӑмарти хуппи ҫӗрмесӗр  
Чылай выртать ҫӗр айӗнче.
Ана та ҫурт таврашӗнче  
Тупни ҫинчен, тен, илтнӗ эсӗр.
П ёр  сӑ м ахпа  калас-тӑк халь,
Ю м ах пулман ку —  пулнӑ Траль.
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В ӑл курӑс хутнӑ, тунӑ, сутнӑ  
Тутар, Нухай енне кайса.
Утпа та юртнӑ, уттӑн утнӑ,  
Араскалне чунтан шанса.
Чӑваш Д ем и д ов ӗ  ҫак, чимӗр, 
Юнтапара шӑратнӑ тимӗр, 
Х авхалану вӗркӗчӗпе  
В ӗр се  хӗрелнӗскер, чипер 
Вӑл курӑннӑ ун чух, маттуррӑн,—  
Вутран кӑларнӑ тимӗр пек.
Анчах кунҫул шумасть пёр пек —  
Ялан хӑв еккӳпе ан пурӑн! —  
Патш а сисет. Тухать уккас:  
Тимӗрҫсене тытас, шаккас.

XXV

П атш а чарать иккен. Мён тӑвӑн?  
Чӑваш шӑн ирӗклӗх ҫукрах.
Юрать лашу, пуҫу сан хӑвӑн —
Эппин, тарас аяккарах.
«Сыв пул, Испай. Сыв пул, Ҫавалӑм.  
Кичем ан юл, юратнӑ ялӑм.
Сыв пул. Васлач, каяп, Ҫилхе,
Тен, у й р ӑ л у — ӗмӗрлӗхе.
Сыв пул-ха, шӑнкӑрти ҫӑлкуҫӑм,
Ан тип, ан ӑш ӑхлан нихҫан.
Усал кунсем иртсе кайсан,
Хёр пичӗ пек ҫуралӗ шуҫӑм.
Ҫав шуҫӑма кӗтсе илме 

П ар ам  сана хам пилӗме.
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П илле мана та юррӑм -сассӑм  
Ютра ан ҫӗттёрччё тесе.
Пёр арчари мул ю хӑнсассӑн ,  
Тепри тулинччё хёвёнсе.
Пёр лаш ам а тукмак ҫиссссён,  
Ытти ҫумне хунав хуш эсё.
Пёр уй типсе ҫунса ларсан,  
Ыттисене хуть ш ӑварсам.
Пёр ачама пуссассӑн  ӑншӑрт, 
Теприсене сы хлах, ҫӑлкуҫ,
Ман тӑхӑм ш ӑн план ҫул уҫ, 
Сипле, вёрент, ятла та ӑшӑт. 
П аратӑп ҫӑкӑрпа тӑвар —  
Ы рлӑхунтан, ҫӑл, ан хӑвар...»

XXVII

Ах, йӳҫӗ  уйр ӑл у  куркийё,
Ут такӑнать, чёвен тйрать.  
Тикӗтлесен те, урапийӗ  
Чӗриклетсех тем кӑшкӑрать. 
Анчах Трале тӑмран туман-тар:  
Й ӑвантарать ге пыллӑ алтӑр  
С алам атне сулать  п ӗ р р е —
Л ӑнч кукленет х ӑл а  кӗсре, 
Унтан тапса сикет хаяррӑн,  
Ялйыш тарса пӗтет чӑл-пар!

Эй, тӑвансем, асту, ҫул пар! 
Айта, ҫӳрен, х ӑ л аг  пек ярӑн!—  
Траль сиктерет ӑйӑрӗпе.
Хыҫран виҫ лав  — ун йӗрӗпе.
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Нум ай каять-и вӑл, сахал-и
Тивлетлӗ тухӑҫ еннелле
(Эй, шур патша, шыра-ха халё,
Эс тыт-ха, ҫак-ха халь Т р але) ,— 
Тупать улах та хӑтлӑ вырӑн.
Еҫле, ёрче те пурӑн ыррӑн — 
В ӑрм анӗ тулӑх кайӑкран,
Ҫ а р а н ӗ — курӑк мӑй таран,
Ҫырма тулли партас та кӑртӑш, 
С ӑралӑх кӑшт урпа акма  
Ҫак вӗтлӗхе пулать хӑртма.  
Тархасш ӑн, Пихампар, ан чӑркӑш, 
Ав, пуснӑ сан ятнах лаш а —
Пар канлӗх мёскӗн чӑваша...

XXIX
I
Историксем халь кутӑруҫӑн  
Ёнентереҫҫӗ хут ҫинче: 
Ивановпа Ухсай Слакпуҫӗн  
Тымарӗ — Траль анкартинче. 
Ҫапла та пулӗ, ахальтен-и  
М ӑрат таврашёнче итленӗ 
Чуна вӗчӗхтерен юрра  
Ю рлаҫҫё халь Слакпуҫ тавра. 
Унта ҫаплах Траль йӗрӗ чӗрӗ, 
Кунти йӑлах унти ҫынсен. 
Татах калам, ёненмесен: 
Чипикаранӑн чӑрсӑр хӗрӗ  
Т ахҫан ентеш тесех мана  
Хӑйпе чёнсеччӗ ҫырлана...
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...Тӑп ш ухӑш лӑн, пӗр васкам асӑр  
Атнер утать халь ялалла.  
«Черемш ина курсан та майсӑр,
Унпа мӗнле кал аҫм а л ла? —
Ш утлать вӑл.—  М ан сӑ р ах  м айлаш ёҫ. 
К анаш ӑм  — вырӑнсӑр канаш-иҫ. 
А нланм алла ку, шутласан.
М ан хам ӑн  х ал ӗ  лӑпланса  
Т ӑрӑлм алла. Атту ҫӗпреллӗ  
Сӑра пек кӑпӑкланнипе  
Хама курмастӑп чӑннипе.
Ч ӑн ах  та, тивӗҫлӗ виҫелӗх  
М апра арпаш рӗ пулинех —
Тиетӗп х уйхӑ  хам ҫинех».



—

ТАХХАРМЕШ ҪАВРАМ 

I

А ттелӗх пилӗ —  аслӑ Атӑл  
Юхать хӑватлӑ, сарлака.
Вӑл хал ӑх  чунё пек таса та 
Ун ӗмӗчӗ пек йӑлтӑркка.
В ӑл х ал ӑх  ш ухӑшӗ пек таран, 
В ӑл хал ӑх  вӑйӗ пек патваррӑн, 
Нимле вӑя парӑнманла  
Ю хать-вӗҫет тек малалла.
Ун ик ҫыранс ик ҫунатӑн  
Вунш ар чёлхе ачисене  
Ҫӗклет пуласлӑх ҫӳллӗшне,
Ик ал тупанё пек ынатлӑн 
Савать пире, лӑпкать пире, 
Курса пёр пысӑк ҫемьере.
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II

Ун сылтӑм айккине иленнӗ  
Мам ха л ӑхӑм  та сём авал.
И лем лӗ пирӗн Ч ӑваш ъенӗ,

И лем лӗ Сӑр, Кӗтне, Ҫавал. 
А вгобуспа кайсассӑн меллён,  
Сӑртсен катрамёсем илемлё:
П ӗрре тава эс  ыткӑнан,

Тепрс васан тёпне анан.
П ёрре яла кёрсе тухатан,
Тепре х ул а  уҫать хапха,
Таҫта та ӗҫлӗ хал ӑ ха
Курса чунтан хавхал анатӑн ,—
Ҫ улталӑк тӑрш ш ёпсх ҫапла,
Анчах хал ь  хитререх, ҫулла.

I I I

Ҫупа ҫем ҫетнӗ пск ҫу кунё.
Тёнче сывлать хёпӗртӳпе.
Ача йӑл кулнӑ пек, ҫил кунӗ,
Пёр пӗлӗтсӗр —  сенкер тӳпе. 
Уй-хирсенче сӑваплӑ ш ӑплӑх,
Ҫӗр хӑй хакне туйни, шеп хӑглӑх ,  
Таса ҫуратӑва шанни,
Ана кӗтсе мӑнаҫланни.
Сӑн-пичӗ ш ухӑш лӑ вӑрманӑн.  
Кунта кашни юман —  ӑсчах.  
«Тӑван ҫӗршыв ман —  эс  анчах!»  

Тесе, пенке пек ыталанӑн  
Ҫ ӗр-ам ӑш  кӑкӑрне, вӗсем 
Антарнӑ ҫирӗп тымарсем.
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IV

Парка ларать ӳсентӑранӗ,
К аш ма пекех ҫемҫе ҫерем.
Кил пахчинчи сухан йӑранӗ,
Куҫран сана-и вёҫертем?
Чечек кӑларнӑ ҫӗрулми те 
Саркаланса ӳсет халь питё. 
Саркаланма ун пур сӑлтав —  
М ухтав зна, ҫӗр хут мухтав! 
Панулмисем те чӑмӑртаннй,—
Пёве ҫитсс хёрачасен  
Черчен кӑкӑрӗсем куллен  
Сӗткен турта-турта мйнланнан, : 
Кётеҫҫб иккёмёш спаса, 
Х ы паланмасӑр васкаса.

V

Таҫта та пурӑнӑҫ ҫӑлкуҫӗ  
Пал-пал! туса тапса тйрать.
Таҫта та ӳсӗм, туртӑм, куҫӑм  
Умра яр-уҫҫӑн палӑрать.
Чун хӗпӗртет ҫак йӑлт пурришён.  
Пурри те пӗтӗмпех ырришӗн  
П ул ассӑн ах  тунӑннӑран  
Ҫут тӗнчене хитрен куран.
Анчах... каллех «анчах», тӑванӑм...  
Таҫга, эпир курман ҫёрте,
Усал хитрелӗхе ҫӗртет,
Ана вал пӑвнӑ, пӑталанӑ,  
Тӑпӑлтарать те тустарать.
Тӗнче? Вӑл ҫуттӑн йӑлтӑрать.
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«Уте-чуна Хӗн-хур ӗнтнишӗн  
Юнпа хӗр ел нӗ  ҫулсенче  
Х аль ырлӑх килчӗ те кашниншӗн,  
Х аваслӑ та чӗресенче,
Ёҫе сӗнкместпӗр те халь выҫҫӑн, 
Чупмастпӑр макӑрса пус хыҫҫӑн, 
Кирли йӑлт пур та пӗтӗмпех,—  
Ч ӑн ах та пурнӑҫ ҫитнӗ пек.
Х аль кам ҫын куҫӗнчен пит пӑхтӑр?  
Кашни хӑй шӑпипе хуҫа.
Ҫи питӗ, кӗсъере укҫа.
Пур ӗнтӗ пӗр инкек, пӗр сӑтӑр ,—  

Хӑш чух тем кирлӗ этеме?—
Тытать вӑл хӑй  тавра хӳме.

VII

М ан пурнӑҫа, юлташ, ан хутшӑн. 
М ан, имӗш, хам ӑн  та ӑс пур.
Эп хамш ӑн пурӑнам, эс —  хуш ӑн,  
Хӑй май эпир кашни маттур.
Ҫапли ҫапл ах  та —  чун ӑшшисӗр  
И ӑл -йӑл  кулни ытла-ҫке ирсӗр.
Ун пеккине курсан вара,
Ыр чунлиех ҫакать ҫӑра.
Ют ҫын вӑл —  ютӑ. П ӗртӑван та 
А сӑр хам ан , курман чухне  
Чул пусарать этем чунне.
Эп ӗнтӗ ҫам рӑк мар тек, ватӑ.  
Ҫы рлахм алла пек пуррипе,—
Ҫук, халь те, авӑ, куҫ йӗпе.
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Эх, этемехчӗ те ман Павӑ,1 —  
К унҫулӗ килчё пит кӗске.
Хуть ятлаҫса курман манпа вӑл,  
Пӗр тикӗс кӑмӑллӑччӗ-ҫке.
Ҫынна хисеплеме пӗлетчӗ,
Вӑй ҫитнинчен ытла ӗҫлетчӗ.
Эпир пуян тавраш пулман,
Ҫ апах янт пурлӑхшӑн ҫунман. 
Хӑшпӗрисем ун чух пуятчӗҫ —  
Туртатчёҫ кушаккайӑкла,
Ҫынна ҫиетчӗҫ кашкӑрла.
Ман вилчӗ те, ҫухалчӗ ячӗ... 
Шуйттан вӑрҫи!.. Ҫавна пула 
Ҫ ухатрӑм куҫ пек Павӑла.. .»

IX

Тулта хӗвел, машина шавӗ. 
Тулта, стена тулашӗнче,
Тем пысӑкӑш тӗнче йӑславӗ,—  
А нук аппа анчах пӗччен.
Ш апах вӑл, шалкӑм ҫапнӑ евёр. 
Ҫын сассисем , урам кӗрлевӗ —  
Нимскер кӗмест ун хӑлхине. 
Ч авсаланса  сӗтел ҫине,
Л арать , каска пек, хускалмасӑр,  
Куҫне тс мӑчӑлт вылятмасть,  
Сывланине те палӑртмасть.
Умра мӗн пуррине курмасӑр, 
Йӗрлет, ним тӑвайман енне,  
Тӑрлавсӑр иртнё ӗмсрне.
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X

«Кунпа та ӑрӑс тупайм арӑм ,—
Аса илет вӑл Н естӑр а ,—
Кам пулнӑ эпӗ? Тӑлӑх арӑм.
Ачам, кушак пек,—  алӑра.
М ӗнпур тупрам та хам кӑначчӗ,  
Ҫампа час-час тӗртсе калатчӗ  
Ытла ҫара-ҫке эс тесе.  
Ирттеркелеттӗм шӳтлесе.
Ҫын улш ӑнать пуль тенӗ, шаннӑ;  
Ш анас килет-ҫке ҫам рӑк чух.
Ҫав вӑхӑтрах-м ӗн  уйрӑл  тух.
Ача тӑвассинчен пушаннӑ...  
Х ӑратнӑ пулӗ ҫав нуша,
Амсаннӑ пуль гутта, ӑшша.

XI

А пайӗ те чӑтмах хистерӗ.
Эс мар вӑл, терӗ, кӑмиссар.

Укҫи ҫитет, шкул пек —  хваттерӗ,  
П ар сассӑн  —  ил, ҫапсассӑн  —  тар. 
Ҫынни хуть ҫапасса  ҫапмарӗ,  
Анчах пама та васкамарӗ.  
Пулинччӗ, теттӗм, кил ӑшши,
Тата мёскер пит кирлӗ-ши?
Ҫук, пурнӑҫӑм икке пайланчӗ: 
Ут-пӳ —  кунта, чӗрем —  ялта.  
Ҫ апла-ҫкс, хӑнӑхсан  янтта. 
Ы вӑлӑм пах пурӑнмаллаччӗ.
Хӗн курчӗ вӑл та пӗчӗкле,
Ман ҫы лӑха ҫӗкле-ҫӗкле.
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X II

Ялта та кӳрентерчёҫ пуле  
Куш ак ҫури пек тӑлӑха.
Кунта та тӑкӑнчӗ куҫҫулӗ,
Мана куҫран пӑха-пӑха.
Пёр ш утласассӑн, хам та —  йытӑ. 
Чёрем ытла та пулнӑ хытӑ.
Хам юнӑма, хам ӳтӗме  
П ӑрахнӑ эп вилме, пӗтме.
Ҫак чунсӑра ытарайман-тӑр.
Ҫак кил-ҫурта пӑрахайман...  
Мӗскер туса пурнас халь ман?.. 
Ыйтмастӑп каҫару та, Сантӑр,—  
Каҫарӑва эи тивӗҫ мар,
Вилсен, гӑпра та ан антар».

XIII

Тек тӳсейм ерё,—  тӑчӗ, утрӗ...
Те куҫӗ килчӗ хуралса —  
Т ӑр-кӑнтӑрлах вӑл ҫутӑ ҫутрӗ,  
Тӑрр! чӗтресе те хӑраса.
«Халь тип мӗнрен хӑрас-ха манан,  
Х ӑрас чухне те хӑраманӑн?—  
Ш утларӗ тепӗртак утсан.—
Тен, кӑшт лӑпланӑп-и, выртсан?» 
Выртса та канлӗх тупаймарӗ,  
Анчах ват ӑс тӑлланипе  
Вӑл пулчё кӑшт лӑпланнӑ пек... 
.. .Сехет те тӑлӑ чӑтаймарӗ —
Ш арт татӑлчӗ пуҫра темскер,
Чӗре урлах  иртекенскер...
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XIV

К у сехетре ман Выльский чунё  
Т аш ларё танго та фокстрот. 
Костюм —  ҫӗнни, машина —  ҫунӑ. 
З а п а сл ӑ х  —  ҫӗнӗ анекдот...
П асар . Чечек сутать пёр карчӑк. 
Ак Выльский ун ум не тӑп! чарчё 
Л акп а ҫиҫен машинине.
—  П ёр виҫ пион! Чи хитрине!.. 
Чакарчӗ. Ҫаврӑнчӗ. Вӗҫтерчӗ,  
Шарт! сиктерсе ҫуран ҫынна.
«Н у, Илемпи, паян сана.. .»—
Тесе, хййне тем ёнентерчё.
Тата пёр вунй минутран  
Вал пулчё аэропортра.

XV

К абина тёкёрне кйшт чалаш  
Туса, тӳрлетрӗ те ҫӳҫне: 
«Н апрасно, милая, скучаешь...»—  
П у ҫл а р ӗ  кймйл ҫимӗҫне.
Унтан «С порглотопа» пин тенкё  
Ҫ аклатнӑ ҫын сӑн-питӗнчен те 
Х аваслйрах сӑн-питпеле  
В а ск ар ё  вал вестибюле.
Вйл кӗчӗ ҫеҫ —  пӗлтерчӗ сасй: 
Ҫав-ҫав рейспа ҫав яраплан  
Кая юлса килет паян...
М ӗскер тйвас... апла пулсассйн, 
Вӑл ҫитиччен пёрер сехет  
Р есторан рах кӗтме тивет.
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XVI

Тин иртнӗччӗ апат тӑхтавӗ.
Каҫ пуласси те катара.
Кун пек чухне ҫукрах ҫын шавӗ, 
Ҫук музыка — эстрадӑра.
Ак тупрӗ Выльскип пушӑ вырӑн. 
«К ӗҫ  ҫурӑма лекет пуль хырӑм»,—  
Текелесе, какай, шӑрттан 
Ҫиесшӗнччӗ те вӑл малтан —
Ку ш ухӑша пӑрахӑҫларӗ,
Каларӗ: чушкӑ ҫеҫ ҫиет.
Ксҫ Илемпи вӗҫсе ҫитет.
Вара каллех апат чӑмлар-и?  
Ҫук-ҫук, илес те типпине 
В ӑлчаллӑ бутерброд —  ҫине.

XVII

«Н у мӗн,— шутларӗ ларнӑ май вӑл,  
«Уҫса» стратеги карттине,—
Атнеров —  лӗпӗрти те маймӑл, 
Пӑтраш тарать Илемпине.
Конешнӑ, вӑй ҫук мар тӑшманӑн, 
Анчах чеелӗх пур кӑшт манӑн. 
Сайра тӗл пулакан талант?
Эп хам та хам ӗҫре —  Атлант.
В ӑл ҫынсене аван пӗлет-и?
Пӗлет, анчах тӳрккес, чух-чух, 
Коммуникабельноҫӗ ҫук,
А эп —  пайта сӳсе илетӗп.
Ну, калӑпӑр, ун —  гонорар...
А  эп —  снабж енец , кӗлмӗҫ мар...
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XVIII

«Аҫта, мӗнре Атнеров влаҫӗ?  
Пӗртен-пӗр сӑвӑ йӗркинче.
Мана —  партком членне суйл аҫҫё  
К ӑҫал, сентябрь вӗҫӗнче.
Кайран кам пулӗ ҫакӑ хылчӑк?  
Унран тума пулать пуль пылчӑк.  
А эп вара, тепрер ҫултан  
С екретаре ҫитсен,—  ҫӑрттан!
Вӑл —  ирёклё худож ник ? Л айӑх:  
Нихҫан начальник пулаймасть.
А ман алра —  реальнӑй власть.  
Сӑн-пит енчен те... кам калайё  
Эп упӑте тесе? Апла  
Ҫ акланатех  ҫак хӗр алла.

XIX

«Эп ытларах очко пухатӑп.  
Атнеровӑн нуль хыҫҫӑн нуль. 
Урра! Ҫ ӗнтерӳҫе тухатӑп!
Н у, И лем пиҫӗм , куртйн пуль?»  
Ҫапла ӗмӗтӗнче яш каччӑ 
Хӑйне ксрмен лартса та пачё. 
Тухас чухне вӑл ҫуттине  
П ӑр а хр ӗ  «дипломат» тӗпне.
Сыв пултӑр тӗлпулу саманчӗ!
Ак сам олет  хуллен чупса  
Ҫывхарчӗ, тӑчӗ чарӑнса;
Бетон ҫине кӗҫ х а л ӑ х  анчӗ.
Ах, С антӑр!—  вӑл чӗвен тӑрать, 
Куҫпа Илемпине шырать.
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XX

Тӗл пулчӗҫ. Чӑмӑртарӗ хыттӑн 
Хӗр аллине ман шукӑль яш.
—  Ах, Илемпиҫӗм, чунӑм, ылтӑн! 
Н у, чаплӑ иртрӗ пуль вояж?
Мускав чӗркуҫленсех пуль юлчӗ?..— 
Хӗр шӑппӑн, туйӑмсӑррӑн кулчӗ. 
М ӗскер калас ун Сантӑра?
Атя, юрать,—  калаҫтӑрах.
— Ну, примадонна, пултаратӑн!
Ҫав кирлӗ те столицӑна.. .
Ак, кур-ха ман машинӑна...
Ҫук, Липа, юнашар ларатӑн.. .
Эпир —  ҫӳле, тӑшман — ҫӗре, 
Чупар-ха катаччи пӗрре!..

XXI

Хум хӑваланипе юлхавлӑн  
Юхан ҫилкесӗр кимӗлле 
М ан Илемпи те — чунсӑр, калӑн —  
Й ӑлт шаннӑ Сантӑра темле.
П ал л ах , качча хурах тееймӗн.
Вӑл, кур, ларать кулса телейлӗн. 
Ҫапах, те хам ӑн хӗр пуртан,
Эп пӑрӑнаттӑм ҫак артан.
Эп ӑнланатӑп, ӑнланатӑп:
Хӗр ывӑннӑ, вӑл халь канать.
Телейлӗ вӑл, хӑйне шанать.
Вӑл —  хӑй кӑна. Илтмест мана та... 
Мёнех...  Кашни хӑйне хуҫа.
Чӗнмесёр ма чикес пуҫа?
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XXII

В ӗҫет  машина шур чарланӑн,  
Вӗҫет Хыркас вӑрманнелле.
Ҫамки те Сантӑрйн т ар лан ӑ ,—  
Тухать-ши м ухм ӑрӗ  элле?
— Аҫта ҫити каятпӑр, Саша?  

Тӗнче хёрне ҫитсе курасшӑн.
— Ҫук теҫҫӗ  те хӗрри тӗнчен...
—  Ҫукки те л а й ӑ х  пурринчен. 
Ҫ аплах телей те вӗҫсӗр пултӑр,
Эс пул манпа, м анпа ялан.
— Темле-ҫке...—  Ма апла калан?  
Ухм ахӑм ран  хуть йытӑ култӑр —  
Усал тӗп тӑвиччен хам а
Сана памастӑп никама.

XXIII

«Н у-ну, хаяр-ҫке эсӗ , каччӑ»,—  
Ш утларӗ Илемпи ӑшра.
Чӑн, Выльский куҫӗ вут тӑкатчӗ —  
К апланчӗ тӑвӑл сывлӑшра.  
Анчах-мӗн каччӑн юлнӑ сисӗм  —  
Лӑпланчё. Чӗнчё: «И лем пиҫӗм ,  
К аплах ан тӗксӗмлет сӑнна.  
Ҫ ухатасран хӑрап сана.
Куран, калаҫӑвӑм кӑшт чирлӗ.
Эп сӑвӑҫ  мар, х ӑ в ах  пӗлен.
М ёскер тӑвас тӗсӗпелен?—
Мана сӑм а х  тӗш шийӗ кирлӗ.
Эп — практик. Хуть мӗнле ӑса  
Эп тёрӗслеп  —  ш ӑлпа ҫыртса.
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XXIV

Эп тӳперен ҫӑлмастӑп ҫӑлтӑр,
П ёлсен те ҫӑлтӑр хитрине.
Ҫӳлтех хитре ҫунать те — ҫунтӑр. 
Сӳнет, ансан вӑл ҫӗр ҫине.
Л еш  сарӑ  пӗсехеллӗ кайӑк  
Алра пулни те маншӑн лайӑх.  
Анчах ӑна туртса илме  
П ам астӑп нихӑҫан ниме.
Ак манӑн, пӗчёк ҫыннӑн, принцип. 
Начар-и, лайӑх-и — шутла.
Пӗр ҫавӑ ҫутатать ҫула„..
Тепре тесессён, мён эп —  принц-им 
Атте те хӑварман ахах —  
й ӑ л т а х  шыра та туг  хӑвах!»

XXV

...Тен, ёмӗрсен лӗкки — хӗрарӑм  
Арҫын вӑйне пуҫҫапасси.
Эп хирӗҫ  тӗслӗхсем шырарӑм,  
П ул м ар ӗ тулӗк тупасси.
Хӑш чух кӑнттам арҫын артакӗ, 
Ш еллевсёр ун чышки-патакӗ 
(П улать капла та ӑнсӑртран),  
Ҫ апах вӑл тӑвакан судран  
Пит шикленмест хӗрарӑм чунӗ. 
Арҫын ӑна пӑ хӑ н т ар а т ь —  
Х ӗрарӑм пурпёр каҫарагь.
Иртет те ҫӗр —  каллех юр ҫунӑ,  
Юр шӑлнӑ шӑтӑк-путӑка.
Каллех кунҫул юртти яка,



XXVI

Тен, ҫак ҫыхӑнӑва туйсах-тӑр  
Юнра пытаннӑ туйӑмпа,
Ч ӗнм ерӗ И лем пи те. Сантӑр  
Ҫапла кӗретленни унпа  
Хӗре кӑшт килӗшрӗ те халӗ:
«П урри пурах-ха ун усалӗ,
Анчах арҫын хӗрарӑм  мар.
Чун-чӗрене хӗртен кӑвар  
П ӗрре ҫил вӗрнипех сӳнсессӗн,
М ӗскер юлать ҫынран? Мӗлке.
Кам кӑм ӑл л ӗ ҫав тӗлӗке?
Чӑнах, ун пеккине тесессӗн,
Ҫын пурӑнман утрав ҫинче 
Х ӗрарӑм  курӗ асӗнче...»

XXVII

«В ӑ й л ах  ман Выльский... Т улӗк  темшӗн  
Ун куҫӗнче инҫетлӗх ҫук.
Умри ҫеҫ  хаклӑ ҫак этемшӗн...
Эхх! Нӑйкӑлти эп, тиечук.
Тек айванкка юрри юрлатӑп.. .
Тен, эп В адим  сӑнне куратӑп?  
И нҫетлӗхпе атнерлӗхе  
Пӑтраш таратӑп?..  Х алл ӗхе  
Чунра пӗр ирӗклӗх те ҫук-ха.
Аҫта выртать ҫул? Х ӑш  тӗле  
Ҫитсе «ну, чарӑн» темелле?..
М ана кирлех пулас-ха ҫупкӑ...
Эй, турӑ! Куртӑм-ҫке аран:
П ӑ х а ҫҫ ӗ  иккӗш те куҫран...»
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XXVIII

—  Ай, ҫитӗ, Сантӑр! Ҫитӗ. Ҫаврӑн. 
Е луччӗ леҫ мана яла.
«Вӑрантӑн-и? Калаҫ, ан чарӑн. 
Паян пачах ан тунсӑхла.
Тӑхта. Тупам улах уҫланкӑ.
Таҫта вӑл ҫакӑнтах-ха...  Акӑ!
Ҫак сукмаках...  ҫак хурамах...
Тата ҫӗр метртан —  ҫӑтмах».  
Машина чарӑнчӗ те, тухрӗҫ  
Уҫланкӑ варрине вӗсем.
Кунта ҫап-ҫамрӑк ӑвӑссем,
Пилеш  ӳсет. Ҫырла та тупрӗҫ.  
Кунта хӗвел те ылтӑнне 
Тӑкать ҫемҫе каю ҫине.

XXI X

Чуна уҫать сӗтеклӗ варкӑш.
Ав, Илемпи утать ҫарран.
К ӗҫ тухрӗ выртрӗ икӗ ларкӑҫ.
Ҫиттн тс пулчӗ хаҫатран.
—  Ну, мӗнлерех? Куран-тӑр эсӗ:
Ку — Выльскин ҫуллахи дворецӗ.  
Паян — чи чаплӑ йышӑну.
Эппин, ан пултӑр ютшӑну.
Л ар, Илемпи, ларсам, тархасшӑн  
Ак ӑш аланӑ шампиньон.

Ку французсен — «Наполеон».
Ак кофе термосра.—  Ну, Саша!..
—  Юрать. Атя, чанклаттарар.
Ун хыҫҫӑн туслӑч калаҫар .
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XXX

Чӗлхе-ҫӑвар  кӑшт ҫем ӗҫм елӗх  
П уш атрӗҫ шӑп пӗрер черкке.

Ах, тутлӑ-ҫке! Чӗре эмелӗ!
Вӑт  эреке-тӗк эреке!—
П уҫланчӗ Сантӑрӑн с ӑ м а х ӗ . - -  
Ну, мӗн чӗнместён эс? Чӑнах-и  
М ускав алл а  чуну туртать?
М ана ку, Л и п а , хӑратать.
Й ӑл т ах  манран килес пулсан-и—  
Эп ямӑттӑм сана ниҫта.  
Начар-и-мӗн Ш упаш карта?
—  Хуҫа ӑнланӑвӗ ку санӑн.
—  Ҫапла —  ӑспа. Анчах чунпа... 
Ҫук, йывӑр уйрӑлм а санпа...

XXXI

Х ӑруш ӑ у йр ӑл у  сехечӗ  
Ҫ апас пекех ҫак самантра  
Т елейсӗрӗн хура сехм ечӗ  
П усӑрӑн тарчӗ  Сантӑра.
Вӑл нумайччен чӗнмссёр ларчӗ.  
Унтан хӑй черккине тултарчӗ.  
Янк! ӗҫрё те, кӗпҫе татса,

Хуллен чӑмларӗ ш уратса.
Ун куҫӗсем, таҫта  тем курнӑн,— 
Те кайӑка, те турата —
Сикмесӗр иӑхрӗҫ. Тупата,
Асран тухас пек ҫуннӑн, урнӑн  
В ӑл курӑнчӗ Илемпине.
Хёр шиклӗн пӑхрӗ ун ҫине,
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— Юрать. Усес пулать талантан. 
А Выльскин ун тӳсес пулать. 
Ҫилленнё пек пулса хӑтлантӑм — 
Ш ӑпамҫӑм пурпӗрех кулать.—

(Ч ӑнах та, Илемпи кулатчё.)
Хёр аллине чуптурё каччӑ.—
Мӗн — пурӑнӑҫ? Вӑл — тӗлпулу. 
Вал — йсату та уйрӑлу.
Шӑпам, эппин кала-ха уҫҫӑм,—• 

Вал тилмӗрчӗ каллех хёре,—  
Мӗскер малта, тӗтрелӗхре  
Эс тӗвёлетӗн кутӑруҫӑн?
Кам савӗ санӑн кӑтруна 
Итленё майӑн юрруна?

XXXIII

Ма эсӗ нимӗн шарламастӑн?..—  
Тӑнлать, тӑнлать те хӗр качча, 
Ниҫта пёр туйӑм хускалмасть ун, 
Чуна тем пӑчӑ пек анчах.
Ҫак ҫыншӑн ун тем тумалла пек, 
Тума та шалт аитрамалла пек, 
Ним тум асассӑн  та, хуйхи  
Ы тлах пулас ҫук пек хайхи.
Чун тимсӗр, туйӑм та чӗлхесёр. 
й ӑ сӑ р л а н а т ь  кӑвайт хуллен. 
К ал ар ӗ  хёр ытахальтен:
— Паян —  арпашнӑ чӗлӗх эсё.
Ку хирёнчӗклӗ калаҫун
Усси те, техӗмӗ те ҫук.



XXXIV

Эп каясса пӗрех каятӑп.
Хӑвах шутла ытти пирки.

Ш утлатӑп, Липочка, шутлатӑп.  
М ан пуҫ хал ь  пӗтӗм —  шут тӗрки.—  
Хаваслӑн сикрӗ тӑчӗ Сантӑр.—
Хуть те шуйттан чупса тухсан та, 

Ҫак икӗ кан-кӑвак куҫа  
П ам астӑп шуйттана,—  Хуҫа!

—  Хуҫа вӑл —  урӑх. Эп управҫӑ.  
Сыхлавҫӑ, Липа, пӗлнӗ пул.

-  Х уралҫӑ  те тата.—  Ан кул.
Хуҫа тесен, унран —  хӑраҫҫӗ .  
Управҫӑ хӑй  таять пуҫне  
Хӑй упракан илем умне.

XXXV

Атя, сӑм ахӑн  ҫук ун вӗҫӗ,
Черкке —  тулли пулсан аван.
Эс тарават Мускавшӑн ӗҫӗн,
Сан телейӳш ӗн —  эп, тӑван.—  
. . .Ҫапла-ши иҫӗмӗн хӑвачӗ?
П уҫра хӗвел шевли саланчӗ.
Мсн пур куҫ умӗнче, йӑлтах,
Шевле сӑрланӑн, ҫап-ҫутах.
Халь Илемпин ҫав ӑвӑса та 
Ы таласа илес килет.
Ҫак ҫулҫӑна та вӑл шеллет.
Тӗнче темле ем-еш ӗл садӑн  
Т ёрӗленсе тухать ума.
Анчах вӑй ҫук тӑма, утма,



XXXVI

Халь Сантӑрӑн сасси —  хйй юрӑ. 
Халь Сантӑр — ытарми хитре.
Вал пултаруллй та хӑюллӑ.
Епле вӑл ачашлать хёре!
Тути те пӗҫертет ун вутлӑн,
И к куҫӗ ҫӑлтӑр пек ҫап-ҫуттӑн  
Умра ҫунать те шӑранать...
Тӑхта! Мӗскер ҫав курйнать?
Ҫав ӑвӑс хыҫӗнче ҫын мар-и? 
Ҫынах-ҫке...  Саша, чарӑн, чим...
Ку —  вӑл-ҫке. К у — Вадим, Вадим.  
Ах, илтеймерӗм — тем каларӗ.
Тути вылить — сасси килмест.
Е ман чёрем-и илтеймест...

XXXVII

Вутпуҫҫипе тӗксе пӗҫертнӗн 
Карт! туртӑнчӗ ман Илемпи:

-  Е эсё  ухмахах-и ертён,
Е эпё хам ҫемҫелтӗм пит?
Ҫук, Саша, юрамасть... Т ар хасш йн.-  
Х ёрсе хёремесленнё Сашйн 
Тути пйшйлтатать вёрин:

Ах, Илемпиҫӗм, пултйрин.
Эс пурпёр манйн, манйн, манйн! 
Тархасшйн, Илемпи, ан чар.:.
—  Ҫук, Саша, ку начар, начар!.. 
Хисеплемесёр, тйрйхланйн...
Кёҫ ҫумйр та тйкса ярать...
—  К аҫар, принцесса. Ну, юрать...
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XXXV III

Ч ӑн ах-м ӗн  анӑҫъен хурална.
Хура кӑвак — пуҫ тӗлӗнче.
К ӗҫ  вӗреме кёрес хуранӑн  
Хатарланса  сывлать тӗнче.
Хуран тӗпне ҫуллать вут-ҫулӑм.  
Анчах та ытлашши вӑл хулӑн —
Вут хӑватне пит парӑнмасть,  
К ӗр л евл ӗ  сасӑ  янрамасть.
Ҫу.та тухмаш кӑн «В олга»  хатӗр. 

П ӑхас  килет-и руль тытса?
—  Эп тыгкаланӑ тытасса...—
Яш ҫын кабинӑран тухать те 
Л ар ать  ылмаш ӑнса хӗрпс.
—  Тавай хуллен ак ҫак йӗрпе...

XXXI X

Н ум ай та вӑхӑчӗ и р т м ен ч ч ӗ—  
Ҫил-тӑвӑл тухрс ахӑрса.
Ун ҫитмёл тӗслӗ инструменчӗ  
Ярать те ак янраттарса,
К ӗрлет  тавралӑх шӑтӑр-шатӑр!
Умра ним курӑнми сӗм чатӑр.  
Х ӗрсслё  ҫиҫсм ялтлатать,
Тӳпе чётрст т е — хаплатать.
—  Тӑхта-ха, Л ип а, чарӑн! П ӑр ӑн !— 
Амчах темрен хӑранипе  
Хуплаичс те хёр аллипе.. .
Юман ҫинех машина тӑрӑн.
—  А х х!— Выльский ҫиҫём, аслати ,—  
М аш ина пӗтрё!.. Хаспати!
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ВУННАМВШ ҪАВРАМ 

I

Туссем, эп ҫыртӑм тӑхӑр ҫаврӑм  
Хӑпартӑм тӑхӑр гу тӑрне. 
Кашнин ҫине хисеплӗн ҫакрӑм  
Х алаллӑ М уза  тутӑрне.
Ту сывлӑшё хрусталь пек тӑрӑ! 
Кунта ҫын статуя пек тӑрӗ 
Вӗҫё-хӗррисӗр пушлӑхра.
Анчах лере, пит аякра,
К аллех тепри ҫиҫет, мӑнтарӑн. 
К)р-королева пуҫӗнчи  
Коронӑн внчкӗн-ҫут ӗнчи 
А сам лӑ сӑнӑсем чуптарнӑн,
Вӑл йӗкӗлтет, вӑл хӗтӗртет,
Вӑл куҫ пӑвать те илӗртет.
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Унта час ҫитӗп-ха теместӗп.
Ҫ апах пӗр палӑртнӑ ҫула  
Вёҫсе тухма ӗмӗтленместӗп —
Ана аш сах  ман тухмалла.
Ҫӳлте тӑп-тӑрӑ та хӗвеллӗ.
Мӗн-ма ая лар ах  тӗтреллӗ?  
М ӗн-ма-ши юр та ҫил ӳте 
Касать те чёренех витет?
Ҫакна пӗл еҫҫӗ  ҫул ҫӳренӗ  
Таса тӗллевлӗ паттӑрсем.
Ман ш ухӑш ӑм ӑн та, туссем,  
Шӑвать, шӑвать пӑрҫӗмёренӗ.
Ун хыҫҫӑн ишнӗн караван,
М ал еннеллех  пырать роман.

III  -

Анчах каҫарӑр та, атьсемӗр,
Ҫ унатӑм усӑнчӗ лӑштах.
Т ӳссемӗр тепӗртак, тӳссем ӗр ,—  
К анса илем-ха эп кӑштах.
Ман ал-урам та сусӑрланнӑ,  
Ч ернилпала пит вараланнӑ.
Ҫак тапхӑр манӑн пӳлӗмре  
Ҫӳп-ҫап та ш ӑлӑнман пӗрре. 
Ана-кӑна пуҫтаркалатӑп —
Унтан каятӑп мунчана.
Эппин, ан айӑплӑр мана.
Тата... т у н м асӑр ах  калатӑп:
Чуман хӑранӑн хӑм ӑтран
Чун ман хӑрать  халь шур хутран.
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IV

М ана ҫухатнӑ, тет тус-тантӑш. 
Вёсен хавас  эшкерӗнче  
Х алап ярса чуна уҫсан кӑшт, 
Вӑй-хал чупин тымарсенче.
Ап тив, куҫа сенкерлӗх картйр, 
Сӑнра савни кавар кӑлартӑр,— 
Вӑл дулӑмлӑн чуптунине 
Поэт юратнй ёмёрне.
Кайран «Ш ур перчетке» шӑранӗ,  
«Алран кайми аки-сухи»...
Мён пур-ши тус-йышран пахи? 
Унран ытла дын мён шыранй?.. 
Пулать хйш чух тытӑҫасси,
Анчах ку —  вёдкёнлёх сасси...

V

II. II. хёрӳллӗн каладни те 
X. А. хаяррйн йёплени,
М. М. философ пек ларнн те 
И. И. сйпайлйн шӳтлени —
Й йлтах дак маншйн дывйх, дывйх. 
Ан тив, кйштах вёдсен те хывйх —  
Кунта кашни хййне пёлет:
Мён кирлё, шйп давна илет,
Кунта хавас —  кудсен вылявё; 
П ёри — сана, тепри —  йна 
Туйни дёклентерет дынна. 
Перпеклӗхпе кичемлёх лавё  
Кунта тӳнет те арканать —
В ара индех йс ыткйнать.
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VI

Пӗр-пӗр л аш а пуҫне пӑркалӗ,  
«И ӗркесӗр  ха л ӑ х  ку!» тесе.
Ун йышшисем ҫӳр еҫҫӗ  халӗ,  
Ҫ ӳренӗ халлӗн йӳтесе.
Вёсен хӑйсем  пек уйрӑм аршӑн.  
К аш нийӗ кирлӗ-кирлӗ маршӑн  
Чӗрре кӗрет те тӑн парать  
Е сурчӑк сирпӗтсех урать.  
В ӗсем ш ӗн  пурӑнӑҫ —  пуху пек: 
П р езидиум  —  вӗсем, эс —  зал.  
Кӑш т урлӑ ил —  санран усал  
Тек 'ҫук. Кам ирӗлет сар ҫу пек, 
Кам шикленет хӑй мёлкинчен, 
В ӗренм елле-м ӗн ҫавсенчен.

VII

Мухтав турра —  кӑшт алхасниш ӗн  
Тивлетлё М уза снвӗнмест.
П ӗл ет  вӑл: пирӗншӗн кашнишӗн  
Пӗр ёмӗр икӗ хут  килмест.
Вӑл ӑнланать: иртет те ӗҫкӗ —  
Эпир чул касакан пек ӗҫлӗ.
Сӳнсе ҫух а л сан ах  «тавсси!»—  
Чӗресенче —  тӗнче сасси.
Питсем те ҫиҫтермеҫҫӗ кулӑ  
Ҫур пуслӑх ӑнӑҫуш ӑнах.
Эпир ӑнланнӑ тахҫанах:
Тёиче илсмлӗ те сал хул лӑ .
Паян вӑл, тӑлӑх  арӑм ла,
П ӑхать кӑшт шиклӗн м алалла.. .
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V III

Варман та тунсӑхланӑ мансӑр,
Ҫӗр тёрлӗ кайӑк-кӑш, чечек.
Пӗр ш утласан, чӑваш вӑрмансӑр —  
Тӳпесӗр ӑмӑрткайӑк пек.
Эппин, салам  сана, юманлӑх!
Санпа юмахламашкӑн лайӑх,
Юрла ҫёр эпосне —  тӑнлам,
Пӗр макӑрам та пӗр кулам.
Сӗм ш ӑплӑхра путса ҫухалнӑ  
Асаттесен мӗлкисене 
Кӑлар тепре ҫак ҫӗр ҫине.
Вссем те пурӑннӑ, сывланӑ,
Кунҫул урапине куллен  
Вӗсем те тӗртнӗ хӗнпелен,

IX
I
Вёсен хуралнӑ сӑнс-пичӗ 
Ҫиҫет халь манӑн сӑнӑмра.
Вӗсем хайланӑ шик! шӑхличӗ  
Юрлать халь манӑн сӑввӑмра.
Ак мӗншӗн санпала, вӑрманӑм,
С ӑмах пӗтмест нихҫан та манӑн.
Ак мӗнш ӗн эсӗ  те мана  
Ялан туртатӑн сулхӑнна.
Язычник куҫӗ —  икӗ куҫӑм.
А валлӑх тӗнӗ — чунӑмра.
Ак мӗншӗн эсӗ те, умра  
К апмар илемӳпе тӑруҫӑн,
Асаттесем ҫилленесрен  
Черченкӗ чатӑрна сирен...
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X 1

Ҫӳрем ҫапла пӑртак тӗллевсср,  
Ҫӳрем —  чуна ярса йӳле.
К у ирӗклӗх —  ҫурри тӳлевсӗр,  
Сехетӗн ҫеҫ тӳлемелле.
Кун тӗсӗпе куҫсем киленччӗр,
Чунра ҫӗн тӗрӗсем тӗрленччӗр,
Ҫӗн сасӑ-кӗвӗ хӑлхара  
Пӗрлеш тӗр вӗр-ҫӗнӗ юрра.
Ҫӳрсм, ниҫта та васкамасӑр,  
Никамшӑн кирлӗ мар этем.
Кун сассинче путам, ҫӗтем;
Хам пуррине те палӑртм асӑр,
Ҫӳрем каҫчен... каҫран —  ирччен,  
Ура тупанӗ ыриччен...

XI

Анчах та, тусӑм сем , романҫӑн  
Шӑпи тӗрме ҫыннин пекех.
Ана та вӑхӑтсӑр ям аҫҫӗ  
Тахҫан иленнӗ ирӗке.
Ун алӑкне те тӗкӗленӗ,
Ун кантӑкне те тимӗрленӗ.
Л а р ,  мӗскӗн, хускал м асӑр , ҫыр. 
Хуть мур килсе ҫапать, хуть чир —  
Вӗҫерӗнм ест  санран ҫак тӑлӑ  
Роман вӗҫне тухм асӑр  та —
Унччен эс, мӗскӗн, пусмӑрта.  
Хутран-сигрен ҫеҫ йывӑр сӑлӑп  
Укет те —  кун ҫути куран,  
У ҫӑлтарма илсе тухсан.
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Сан ӗмӗтӳ: вӗҫерӗнинччӗ 
Ҫак йывӑр сӑнчӑр ураран! 
Тивлетлӗ ҫӑлӑнӑҫ килинччӗ 
Пёр ырӑ ир! Мӗнпур вӑйран  
Ҫак саманта эс васкататӑн, 
Хӑйратӑн сӑнчӑрна, хӑйратӑн  
Ҫинҫе перо вӗҫӗпеле.
Анчах та сӑнчӑр ниепле  
Час парӑнмасть, ӳкмест пулин те, 
Хытать, ҫирӗпленет аллу, 
Тӗрекленет вӑю-халу;
А ха!—  эс ҫӗнтеретӗн ӗнтӗ,
Вара —  чи тивӗҫлӗ парне!—  
Тататӑи вупкан сӑнчӑрне.

XIII

Атнерӗн те пёр ҫакӑ ёмӗт.
П уҫ ыратни пек, чарӑнми  
Ентет те вӗтелет ун хӗм ӗ —
Епле тӳсет-ши пуҫ мими?
Ҫ апах, хӗпёртесе юлташшӑн,
Сире эп акӑ мӗн каласшӑн:
Чӗри ҫинчи вӗри чула 
Сирме пултарчӗ вӑл ҫапла.
Ку вйхӑтлӑх кӑна, туятӑп.
Апла пулин те, йӗкӗте 
Кӗртейрӗ М уза  ӳкӗте: 
й ӑ л т  манчӗ ҫын —  пулас туя та, 
Хӗрсен вылянчӑк шухӑшне.. .
Чанах, мён тӑрӗ мӗн тӗшне?

179



XIV

Ним шелсӗр ал сулса  вал кайре  
Тӑван Ш упаш картан инҫе.
М ёнех, ун шурӑ Ш упаш карё —
Ун пурнӑҫӗн никӗсӗнче.
Ытти? Ыттишён пулмё хурлӑх.  
«Халь ур ӑх  ҫул, тӗллев те урӑх.  
Е хӗр тесе-и татӑлар?
Пур тивӗҫ, юрату ҫеҫ мар.
Пур —  тивӗҫ. Ю рату ҫеҫ мар вал.  
Пёр чӗрене вӑл шӑнӑҫмасть,
Пёр кунҫула та вырнаҫмасть.
Вал халйх чунёпе пёр варлй.
Ак мӗнш ӗн пурӑнар, ёҫлер»,—  
Ш утларӗ кайнӑ чух Атнер.

XV

В ӑл —  М ускавра. Архив тусанё  
Пы лаксйрах та маррине  
Атнер ҫеҫ мар, такам йнланё, 
Ч акалансассйн ик эрне.
Блокнот тёрленче йӑрӑм-йӑрӑм,  
Анчах тёпчев ҫиппийӗ вйрам.
Пёр факт тепри патне туртать, 
Пёр йёр тепри патне выртать. 
Ҫ апах та шухйш чймйртанчё: 
Тёлли-паллисёр хаоса  
В ал кёртрё картана хуса.
П ёр  вырӑнта тӑман, пытанчӑк  
Т ётрелёх, курйнми йс-хал  
П улать тйрать —  материал.

180



XVI

Ию лӗн тарават хӗвелӗ  
Уявлӑн ялкӑшрӗ тулта;
Хср уринчи ҫинҫе кӗлеллё 
П уш мак гӗрлерӗ асфальта:
Те ӑнсӑртран кӑна ку пулчӗ —  
Ӳкет пӗрремӗш сарӑ ҫулҫӑ  
Чӗтренчӗк хурӑн тӑрринчен; 
Ҫӑкан лап-лап ҫулҫисенчен  
(Ш ӑрҫаланса  тар тухнӑ тейӗн)  
Тумламӑн сӑрхӑнан пыла 
Ёмет пыл хурчӗ ачалла;
Ҫын, сулхӑн  шыраса, аллейӑн  
Улах еш ӗллёхне пырать...
Атнер кӑна вулать, ҫырать.

XVII

Кӗҫ Переделкино ҫӑтмахӗ  
Хӑй канлӗхне чӗнет ӑна.
(М ускав хйвӑртлӑхне чӑтма хӗн. 
Ҫиет вӑл хӑнӑхман ҫынна.)
Кунта ун тусӗ, куҫаруҫӑ.
В ӑл «Санш ӑн алӑкӑм яр-уҫӑ!»  
Тесе ярсассӑнах хыпар,
Атнер пуҫтарӑнать вӑр-вар.
Ик хутлӑ дачӑра пӗр пӳлӗм, 
В ӑрман, пёве, ҫӑлкуҫ, ҫаран.  
Ҫӳре ҫуран, ҫӳре ҫарран,
Шыва кёр хӑтлӑхра иркӳлӗм — 

Ҫыр, пурӑн симӗс шӑплӑхра! 
Кам а ку илӗртмӗ, ара?
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XVIII

Мён —  пултарулӑх? Вӑл хӑй тӗллӗн  
К апланнӑ ӑс хӑвачӗ мар.
Талант та вӑхӑтсар, ан тӗлӗн,  
С асартӑк кӑлармасть пушар.
Талант в ӑ л — пултарулӑх таре.
В ал ӗмёр те выртма пултарё,
Хыпса илмесӗр, йӗнӗре.
Еҫре, пӗртен-пӗрех ӗҫре  
К арталанать ун аеамачӗ:
Ҫын кӑтартать хӑй пурлӑхне — 
Хӑйне, хӑй пултарулӑхне.
Епле кӗтетчӗ, ӑмсанатчӗ  
Атнер те ҫав ҫут саманта.
Анчах ӑҫта-ши вӑл, ӑҫта?

XIX

Ҫук, пулман мар капла Атнерён,
Ку туйӑм уншӑн иртнё кун: 
Ш ухаш сене сирсе перерӗн, 
С ехӗрлеи се  вӗҫет тс чун 
С асартӑк е сунарҫй мар-и!—  
Сисет, сикет, ак паркӑчларё  
Пӗртен-пёр тӗрёс ш ухӑша.
Телей! Х алех  хуть яр танина.
Тсн, ҫавӑнпа халь лӑпкӑн, ҫуттӑн  
Пӑхать шур хут ҫине поэт.
П ёлет  вӑл: пурпӗрех килет  
Ҫав тёлӗнтермёш; шурӑ хутӑн  

А сам лӑ тёкёрё ҫинче 
В ӑл ялт! ҫиҫет пёррехинче.
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XX

Поэт ҫур уйӑх пек тертленчӗ... 
Тертленчӗ — тӗрӗсех-ши ҫак? 
Чӑнах, пулман тееймӗн терчӗ,
В ӑл пулнӑ, пулнӑ-ха, анчах... 
С ӑмах тупсан, епле вӗҫетӗн,
Ҫавна мӗнпе, мӗнпе виҫейӗн?  
Нимскер ҫукран темскер туни —  
Ку хӑй асам лӑх, куҫ пӑвни. 
Тертех-ши хӑвӑнта пытаннӑ 
Вӑя тусан ҫын курмалла?
Курсан, савса та пӑхмалла?

Ҫук. Ку вал ҫутҫанталӑк панӑ 
Чи аслӑ хёпӗртӳ, тивлет.
Атнер ҫакна тӗпрен пӗлет.

XXI

Ҫак сим Атнер чуннех витернё,
Тсн, ҫавӑнпах туять-тӗр ҫав 
Самолет мар хӑйне вӗҫтернӗн,
Вӑл хӑй вёҫтсрнӗн ҫав хурҫа. 
«Салам, юратнӑ Ш упашкарӑм,  
Сана асран эп кӑлармарӑм.
Ху мантӑн пулӗ ман ҫинчен»,—  
Ш утлать Атнср хӑй ӑшӗнче. 
Манман-мӗн. Виҫ ҫыру выртатчӗ 
Килте вӑл таврӑннӑ чухне. 
Официаллӑ ответне 
Горком пӗлтернӗ: результачӗ  
Атнер статйин-мӗн самаях: .
Пӑчланнӑ темнҫе йӑх-ях.
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XXII

Халь хул ар а  ҫӗршер хуҫалӑх.
Усесшӗн тӑрӑш ать кашни.
Кив оборудовани лайӑх,
Татах та л а й ӑ х р а х — ҫӗнни.
Укҫа хываҫҫӗ. Туянаҫҫӗ.
Анчах вырнаҫтарма манаҫҫӗ.
Е ҫук специалист. Вара  
Хайхи ҫак кӗмсӗркке ларать  
М узей тупри пек. Алӑпа та 
Никам тӗкӗнеймест ӑна.
Ҫӗршер пин тенкӗ шак! шӑнать. 
Хуҫийӗсем те шутсӑр «паттӑр»:  
Тепрер ҫултан виҫ тенкӗлле  
Станок ӑсаннӑ утиле.

XXI I I

Кичем ку проза. Виҫӗ уйӑх  
Атнер тӗрм еш рӗ унпала.  
Хӑшпӗрисем: «Ан сик, ан ҫуйӑх!»—  
Тесе те пӑхрӗҫ пулмалла.
Н ум ай ӑ ш ӗ ӑна ылханчӗ,
Атнер пуш ш ех те хаярланчӗ.
Пӗр пуҫлӑхӗ сӗнсен хваттер,
Тек чӑтаймарӗ хайхискер,
В ӗрилӗхне чарма пӗлм ерӗ - 
Тыттарчӗ чышкӑ шыҫмака.
К у хӗҫ, чӑнах ӗнтӗ, мӑка.
М ӗн ҫухатас ун? Ш траф тӳлсрӗ.  
Ҫ апах та ҫапрӗ  кӗлеме —
В ёсен  халь вӑхӑт...  тӳлеме.
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XXIV

Ку, иккӗмӗш, тата ӑҫтан-ши? 
П ӑхсан , палланӑ алӑ мар. 
Тусран-ши е пӗр-пӗр ялтан-ши, 
М уркаш ҫырать-ши е Вӑрмар?  
Конверт кӗҫ уҫӑлчё вӑраххӑн.  
Вулать поэт. Т унсӑхлӑрах ун 
Сӑн-пичӗ халӗ. «Аноним?
Тархасшӑн! Эсӗ ҫитрӗн-им?—  
П ӑш ӑлтатать вӑл кулнӑҫемӗн.—  
Айта, хӑм сар мана, хӑрат.  
Хӗремеслен , шӑртна тӑрат.
Чӑнах, сана сысна тееймӗн.
Ах, йӗксӗк! й ӗш ӗл т и  ӑман.
Юрать, ҫӗлен чиксе яман...»

XXV

Виҫҫӗм ӗш не ват ҫын тӗрленӗ.
Ку, чӑн, таса айванлӑх пуль.
«Ман хуйхӑ пысӑк. П улӑш ,— тенӗ,—  
Ҫухалчӗ ывӑлӑм, Миккуль.
М алтан ҫыру та ҫыркалатчӗ,  
Пӑч-пач укҫа та яркалатчӗ.
Авланчӗ те... ак, вунӑ ҫул  
Ни хӑй, ни хут тавраш ӗ ҫук. 
Ачипчине курса вилес теп —
Хӑрап тӗнче хӗрне кайма.
Майри хитре пуль-и май мар, 
Ы тараймасть пуль-и, пӗлместӗп,—  
Килмест, ни сас тумасть темме...
Эп ыйтмӑттӑмччё те ҫиме.



XXVI

И лӗртм елли ҫурт-йӗрӗм ҫук та, 
Пулинччӗ тетёп хуть укҫа.  
П ат ш ал ӑ хӗ  манмасть, эп тутӑ.  
Чир ҫеҫ хыт аптратать кӑҫал. 
Пёр пин патне тӳпелесессӗн,  
Аванччӗ ҫав эсрел килсессён.  
М ан вӑхӑт-иҫ пуҫтарӑнма:  
Пиллесш ӗнччӗ ҫёр пуҫлама.  
Эсир... таҫта ҫырма та маҫтӑр. 
Темех пулмин те, ывӑла, 
Тархасш ӑн, хуш килме яла.  
А мӑш ӗпе ларса  калаҫтӑр  
Кун тӗсё сӳниччен куҫра...  
К уҫҫул ӗпе  ыйтса ҫырап...»

XXVI I

Ах, ҫапкаланчӑк ывӑл чысё! 
Ы лханлӑ-ҫке эс авалтан.
Ман хамӑн ҫылӑхӑм та пысӑк,  
Эп хам та уйрӑлнӑ ялтан.
Ман хам ӑн  та тем чухлӗ парӑм: 
Асаттене пытарапмарам.
Асанчӗҫ икӗ асанне —
Тупаймап та таприсене.
Аттем...  вӑл аякра ҫухалчё.  
Тӑван ҫёршывӑн хуралҫи,
Вӑл пулнӑ ҫӗнӗ ял ачи.
Ялта ҫётмен-ха унӑн ячӗ,
Ҫ апах  та... пушӑ чӗрере —
Аҫта вӑл выртнӑ, хӑш  ҫёре?..



XXVIII

Пелместеп нимӗн те. Кам калӗ? 
Салтакан йышлӑ ҫемйинчен 
Ана астӑвакан, тен, халё  
Юлмаи та пуле ҫёр ҫинче.
Ашра ҫапах мӑнаҫ й ӑ п а н ӑ ҫ —  
Салтак ятне хуплаймӗ манӑҫ. 
Салтак... вӑл хӑйшӗн ҫапӑҫман. 
Тӑшман пӗр уншӑн ҫеҫ пулман. 
С алтак- Таван ҫёршыв вӑл, халӑх,  
Вёсен чысне хӳтӗлекен,
Пире телей парнелекен.
Эппин, эпир асра тытмалӑх,
Асра тытмалах ёмёрсем  
Пёр пек чап-хисепре вӗсем.

XXIX

Атнер лӑпланчӗ, чӗмсӗрленчӗ.
Кулли те унӑн халь сайра. 
С алхулӑхӑн хура пичечӗ 
Питех те палӑрать санра.
Пӗр ш ухӑш унӑн ҫакӑ тапхӑр: 
«Ҫ апах та тӗрӗс мар пурнатпӑр». 
Кашни тулаш ҫыхӑнура  
Вӑл халь тем кӑлтӑкӗ курать. 
Искусствӑн ш айлаш у саккунӗ 
Ҫитмест ҫынпа ҫын хушшинче,  
Ытла тӑрлавсӑр пек тӗнче.
Пӗр хӑйшӗн касӑлса, ҫын чунӗ  
Теприншӗн пит асапланмасть,
Ана хӑй пайӗ пек туймасть.
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XXX

Ы рлаҫҫӗ-и сана —  эс  турӑ,
Х урлаҫҫӗ-и  —  эс  нуль кӑна.
Мӗскер ку? Е ҫитмест культура  
Кашни с ӑм ах  калакана?  
Чӗрем ӗрсем -ш и питӗ сивӗ?
Е хутш ӑну м одел ӗ  кивӗ?
Е ш ухӑш -туйӑмӑн хакне,
Укҫа пекех, сӑ м ах  ҫине  
Пӗлм ёстпӗрех-ш и куҫармашкӑн  
Пӗр хӑйӗн  номиналӗпе?
Е нӗрсӗр те чапрас, лӳппер  
С ӑм ах купи купаламаш кӑн  
Всрентӗмёр ытла «хитре»?
Мӗн калӗҫ тӑхӑм сем пире...

XXXI

Ҫ апах та хӑтлӑ —  ҫутҫанталӑк.
С уясӑр —  шӑпчӑк юрлани.
Пӗртен-пӗр паллӑллӑ-тӑм халлӑ  

Ҫил варкӑшӗ, шыв шарлани.
Ҫав хӑтлӑх ҫынсенче пулсанччӗ!
Ҫук, ҫухалман, пӗтмен ку шанчӑк —  
Вӑл Атнерте те пурӑнать.
В ӑл пӗрхӗт евӗр ярӑнать  
Поэт шухӑш ӗнче мӑнаҫлӑн.
Н ихҫан та уйр ӑл ас  ҫукла  
П ӗрле вӗсем. Пӗрлех! Ҫапла.
Чи аслӑ чӑнлӑхпа калаҫнӑн  
Итлет поэт ун сассине,
Ун умӗнче уҫать чунне.
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  ГГ

ВУНПЕРМЁШ ҪАВРАМ 

I

Ман вӗҫленсе пырать калавӑм,  
Ҫитетӗп тӑнӑҫ ҫырана.
Ун ҫутӑ еш ӗллӗхӗ, авӑ,
Туртать хӑй патнелле мана.  
Анчах ни лӑпкӑлӑх, ни канӑҫ  
Чуна чӑн-чӑн телей хываймӗҫ, 
М ӗн-ма тесен Илемпипе  
У йрӑлаймарӑм кӗтнӗ пек.
Вӑл кайрӗ. Ҫут тӗнче илемӗ  
Ҫиҫет ак хал ӗ  унсӑрах...  
К аш ла, шур хурӑн, м акӑрах —  
Тек Илемпи сана итлеймӗ,  
Х аваслӑхран, тертрен инҫе  
Выртать вӑл... ял масарӗнче.
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II

Ак ҫӗнӗ вилтӑпри. Ял м айлӑ  
Тирпейлӗх, чыслӑх унӑн пур.
Касса тӗрленӗ мрамор палӑк  
Л арать, ш алт тӗлӗннӗн, шап-шур,  
«М ӗскершӗн эп кунта? Аҫта ҫав  
Канова пек маттур ӑстаҫӑ?  
М анран вӑл тӑвӗччӗ чечек 
Е —  виҫӗ граци...» тенӗ пек.
Такам алли пилеш куҫарнӑ.
Те пахчаран, ге вӑрмантан.  
Усме-ши кӑмӑл пулмантан  
Е ш ӑрӑхран —  типсех вӑл ларнӑ. 
П ӑхать  ӑна В адим , пӑхать...
Чунне хура ҫӑхан сӑхать.. .

III

Ҫапла, вӑл илтнӗ. Пстнӗ терӗҫ,  
Ҫук унӑн И л ем пи йӗ тек.
Н ум ай ӑш  Выльские питлерӗҫ.
Чӑн. Пӗр ӑна пула —  инкек.
Ҫав кун Илемпине, мӑнтарӑн,
В ӑл  Атӑл тӑрӑх ярӑнтарнӑ  
М оторлӑ ҫӑм ӑл  кимӗпе;
Ҫ унат хуш ас пек пулнипе  
А сӑрхайм ан ҫум рах «Ракета»  
Сасартӑк иртнине вӗҫсе.
Тӳнеҫҫӗ. В ӑл тухать ишсе.
Хӗр кимӗ айнерех ӳкет те... 
Ҫ ӑлакансем  кӑна кайран  
К ӑларнӑ, тет, ӑна шывран.
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IV

Вадим пӗлместчӗ-ха чи ҫывӑх 
Ҫынна ҫухатасси мӗнне. 
Ю лташё-тусӗ унӑн сывӑ,
Чир-чӗр асап кӳмен хӑйне. 
К укам ӑш ӗ вилсен вӑл сисрӗ: 
Халь амӑш ӗн черечӗ ҫитрӗ.
Вара ун хыҫҫӑн, хуть тавлаш , 
Кун ҫутипе ху сывпуллаш. 
Мӗнех, ку — ҫутҫанталӑк йӗрӗ. 
Кӗтменлӗх ҫук ку йӗркере. 
Кашни тӗнче курать пӗрре.
Ы ран пулмасть, паян мӗн чӗрӗ. 
Анчах савни пӳкле вилни!
Ку — сар хёвел пӗтни, сӳнни...
I

V

Т ӑрать  Вадим халь  алчӑранӑн. 
Тути пӗр сассӑр хускалать. 
Пулни, иртни унра вӑраннӑ,
Вӑл ҫутӑ сӑмахсем калать. 
Чӗнет Илемпине ачашшӑн.
Унпа ялан  пӗрле пуласшӑн 
Ҫунса ӗмӗтленни ҫинчен 
П ӑш ӑ лт агат ь  вӑл темӗнччен. 
Хӑйне тек ылханать  — хӑюсӑр, 
Ҫук, пултарусӑр пулнӑран. 
Телейӗ тарчӗ-ҫке унран!
Эппин, хал ь  ылханни те уссӑр. 
Ах, чыссӑр хӗвӗтмӗш-шӑпа, 
Саначчӗ халӗ... пушӑпа.
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VI

С асартӑк  тахӑш ӗн  сассийӗ 
Кӗрет В адим ӑн  хӑлхине. 
Натуҫ-мён. й ӑ ш н ӑ  пек пӳ-сийӗ, 
Кӗл тӗсӗ ҫапнӑ сӑн-питне. 
«Аппаҫӑм, ӗнтӗ к анлӗ  ҫывӑр...» 
Ҫ акна  илтсен, ытла та йывӑр 
П улса  каять  те Вадима, 
П ултарай м асть  вӑл  тек  чӑтма — 
Ш ӑп ӑртатсах  анать  куҫҫулӗ.
В ӑл  п ӑрӑнать  аяк к ал л а ,
В ара ,  пӑхм асӑр  к аялла ,
Утать хуллен, пултарнӑ чухлӗ, 
М асар  ҫинчен ял  еннелле,
Ҫилпе хускалнӑ  мёлкелле.

VII

Темле хӑруш ӑ вӑй тискеррӗн 
Ана ӳкерчӗ килӗнче.
Ю мах шуйттанӗсен эшкерӗ 
П ӑтранчӗ  куҫӗ умӗнче.
Вӗсем таҫтан  капланчӗҫ килчӗҫ, 
Сы рлан пек ҫӑткӑн сырчӗҫ илчӗҫ, 
Т ӑл л ар ӗ ҫ  йӑлт  чуна, ӑса;
Тек ш ӑл  йӗрсе те таш ласа ,
Ун т а в р а л л а  ҫаврӑнкаларӗҫ .
Тем тӗрлӗ сӑн лӑ  ҫак  йышра 
Вадим п а л л а р ӗ  Сантӑра:
Выҫ к аш кӑр  пек ҫав  ҫын уларё. 
Ах, к аш кӑр  мар вӑл  кӗҫ,— ҫӑхан! 
Кач! сӑхрӗ  В адим а пуҫран.



VIII
{ '
Тепри те туйӑнчӗ палланӑн, 
Х уҫкаланать  пит — упӑте!
Сӑмах вӑлтса темскер каланӑн, 
Алран тытать те чӗпӗтет.
Таҫтан пуҫкӑш ӑлӗ вӑл  тупнӑ.
Ана вара,  чӑнах та супнӑн,
Хӳри вӗҫме те вӑл лартать ,  
Урисемпе те чӑмӑртать,
Унтан, сиксе элес-мелесӗн, 
Тӑхӑнтартать  те Вадима,
Эх, ты тӑнать  ахӑлтатма.
Вадим, кӗҫ палласа  илессӗн, 
В ӑрах  пӑхать  те ум ҫине 
Курать  упӑтере... хӑйне.

IX

Ав, ҫакнӑ маччаран чуччу та. 
Унта, кунта вӑл сулӑнать.
Унта — сёмре, кунта вӑл — ҫутӑ 
Унпа — хёр-вутӑш ярӑнать.
Сёмре ҫав вутӑш сӑнӗ-пичӗ 
Темле тӳлек те ҫепӗҫ питӗ. 
Анчах, ҫутта тухсассӑнах, 
Темскер улӑш тарать  ӑна:
Тӗсет вӑл  сиввӗн те хаяррӑн  
Хӑй ҫумӗнчи мӗлкесене.
Тем хӗснӗ пек, хӑй хӗсӗнет, 
Х усканӑвӗ те ирӗк мар ун. 
Сӗмре вӑл  улш ӑнать  каллех  — 
Пӳ-сийӗ, сӑнӗ этемлех.
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X

Хура ҫӳҫне турать  тирпейлӗ — 
Алли ҫунат пек ҫӑмӑлкка.
Кашни хусканӑвӗ  ун меллӗ,
Хӑй тӗллӗнех чуна лӑпкать.
Анчах чуччу саккунӗ м айлӑ  
Тек ярӑн ать  вӑл  к айлӑ-м аллӑ .  
Ниҫта та чарӑнманнипе 
Пӗрре. — усал, тепре — чипер. 
Тытсах чарас килет халь  яш ӑн 
Ана ҫав сӑ р ӑ  сӗмлӗхре.
Вӑл  куҫранах  пӑхать  хӗре.
Ак тӑсрӗ  аллине — тытасшӑн.
Хӗр ун патме кӑш т ӑн тӑлать  —
Ҫук! Вутӑш сиввӗн ҫеҫ кулать.

XI

К аллех  ун та вр ал л а  сикеҫҫӗ 
Тискер сӑн-питлӗ мӗлкесем.
Хуллен чӗнет Вадим: «Пикеҫӗм, 
Тухсам ҫав уш кӑнран, килсем...» 
Ҫук. Ним те улш ӑнмасть.  Тӗтрелёх. 
Мӗнпур ш уйттанӗ те эсрелӗ 
П ӑч  ҫухалать  куҫран кӗҫех...
«Ах, Илемпи! Ку эс тесех...
Мӗн-ма усал йыша сирмерӗн?
Вӑю ҫитмерӗ-им пӗччен?
Мӗн-ма-ши ҫав чуччу ҫинчен 
Х ӑю ллӑн ҫӗр ҫине сикмерӗн?
Анчах мӗн тӑвӑп  ҫав халь  тин...» 
Куҫне уҫать, тарать  Вадим.
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XII

Ҫ апла татах  миҫе хутчен-ши 
К алаҫрӗ  вӑл  Илемпипе!
Ун чунӗ касӑлчӗ пӗчченшӗн,
Вӑл ҫунчӗ тунсӑх вучӗпе. 
Х ӑш-хӑш самантсенче Атнерӗн 
Пӗрре те ӗненес килмерӗ 
Ю ратнӑ хӗрӗ ҫуккине.
Вӑл ӗнтӗ хӑйӗн сӑмахне
Саспах вуншар хутчен каларӗ
Ҫӳренӗ май пӳртре ун-кун,
Ҫухатупа анранӑ  чун
Тек чунсӑр шӑплӑха тӑнларё...
Поэзи, пурӑнӑҫ, илем
Халь умшӑн — ҫӗклейми ҫёклем.

X I I I

У рам алла  пӑхать вӑл тёлсӗр. 
Ш ӑв-ш авсӑр , хӑлтӑ пек урам. 
Кун пеккине вӑл курнӑ тӗссӗр, 
П ач сассӑр кивё кинора. 
Йӗритавралӑхри  пур куҫӑм 
Чӗртет унра пӗр шухӑш-шуҫӑм: 
Кашнийӗ хӑв алать  хӑйне 
Ҫут тӗнчерен — леш тӗнчене.
Вӑл ҫеҫ — темле тӗлли-паллисӗр, 
Темле ик вӑхӑт  хушшинче — 
'Гӑрать пек хӑй вырӑнӗнче 
П уласлӑхсӑр , ҫапах та шиксӗр, 
Каш ни ҫынна та саманта 
Асатнӑ пек кунтан — унта.
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X IV

Анчах та пурӑнӑҫ йыхравё,
Ун вилӗмсӗр сасси-, юрри,
Урам ш ӑв-ш авӗ,  ҫын йӑславӗ, 
И лӗртекен тӗнче пурри —
Ҫ а к  чӗрӗлӗхӗн ыр хӑвачӗ 
Атнер чунне тӗреклӗх пачӗ; 
Сы валчӗ вӑл  та чирӗнчен.
Каш ни ҫапла-ҫке пирӗнтен:
Чи йывӑр ҫухату та эрлӗк,
Нихҫан тавӑрӑнм и , хакли  
П улса  ю лать  те ҫул палли  — 
К аллех  пурнатпӑр ҫӗн синкерлӗх 
Ҫ апса  ӳкериччен тепре...
Й ӑ л т  кивӗ — кивӗ тӗнчере.

XV

Атнсрён чунё салхуланчӗ.
Х акланчӗ уншӑн перекет.
Виҫе мӗнне те вӑл  ӑнланчӗ,
Суя мӗнне те вӑл пӗлет.
В ӑл  я лк ӑш са  ҫунмасть тек ҫуттӑн. 
Пӗр м айлӑ  тӗлкӗш ӳллӗ вут ун 
Шур сӑнӗнче кӑш т палӑрать .
Тен, халь  вӑл ҫивӗчрех курать 
Этем илемӗпе хакне те — 
А йванлӑхне, чурӑслӑхне, 
Ачаш лӑхне, хаярлӑхне...
Анчах хӑй чунӗн тӗкӗрне те 
П ӑхать  вӑл  х алӗ  час-часрах,
Кашни пӑхмассерен — вӑрах...

1973— 1987
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«АСАМ ЛА ТЕН Ч Е А Н И Н Ч Е»

Юрий Айдаш ячё паян чӑваш  поэзине юратакан 
кашни вулаканш ӑн паллӑ. Поэзии йывӑр лавне 
ӳркенмесӗр туртать сӑвӑҫ, ҫине тӑрса, пуҫтаруллӑ 
ӗҫлет. Поэт пурнӑҫа чунтан юратнине туять вула- 
кан, унпа пӗрле тӑван  тавралӑхӑн  сукмакӗсемпе 
патваррӑн  утать, ӗҫре маттур ҫынсене курса са- 
вӑнать. Ш ухӑш -кӑм ӑлӗ  тарӑн  та ҫивӗч поэтӑн, 
сӑнлӑх-сӑнарӗ  тулли те перекетлӗ.

П урнӑҫӑн  вӗри тинӗсӗ, этемӗн кулленхи ӗҫӗ- 
хӗлӗ, таса  та сисӗмлӗ юрату, вӑхӑт  таппи, иртнӗ 
кунӑн сипӗпе сивви, вилнисен умӗнчи сӑваплӑ  ти- 
вӗҫ...— ҫакнаш кал  Айдаш пултарулӑхӗнчи тӗпрех 
темӑсем. Вӗсене поэт хӑйле, пӗрремӗш хут тав- 
ҫӑрса илни куҫа савагь, чуна тыткӑнлать.

М алтанхи  сӑвви унӑн 1960 ҫултах кун курнӑ. 
Унтанпа вӑл сӑвӑ кӗнекисем пиллӗк таран  пичет- 
лесе кӑларчӗ. П розӑра  та хӑй вӑйне тӗрӗслесе пӑх- 
рӗ вӑл  — « й ӗ п л ӗ  роза» тата  «Кӑнтӑр  ҫутипе» по
в е д е м  ҫырчӗ. Анчах та поэзи пахчине туртса 
тӑ р ак ан  техӗмӗ ун пултарйвӗн тспне ларчӗ куран: 
ҫы равҫӑн  ӗҫ хапипе стиль мелӗсене, ш ухӑш -кӑмӑл  
ҫивӗчлӗхне вулакан  кунта уҫҫӑнах  асӑрхам а пул-
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тарать ,  к ал ас  сӑмахӗн  никам сӑмахӗпе те пӑт- 
раш ми хевтине туйса илет. Поэтйн илем лё тата  
интеллектлй культури, художество ӑсталӑхӗ,  про- 
зӑрипе танлаш тарсан ,  кунта чылай пӗрлӗхлӗрех 
те яр-уҫҫӑнрах  палйрчё.

Хӑйӗн пӗрремёш кӗнекине Ю. Айдаш «Тӗлпулу» 
(1972) тесе ят панӑ. Мӗне пӗлтерет-ши ҫак  анлӑ 
м етафора? К ам па тӗл пулать  сӑвӑҫ  ку кёнекере? 
Чи м алтанах , вулаканпа ёнтё. Кёнеке тухни — 
кашни писательшӗн паллӑ  событи, халӑхш ӑн  — 
социаллӑ-культурӑллӑ  пулам. Анчах чӑн-чӑн пи
сатель  иккёмёш кӗнекерен ты тӑнать  тенӗ Л . Тол
стой, пёр кёнекелёх сйнани-туни такамйн та пулма 
пултарасса астутарса. Эппин, каш ни еёнё кёнеке 
ҫӗнӗ тёлпулу пулма тивӗҫ.

Ку тӗлӗш рен Ю. Айдаш пултарулйхё чйннипех те 
пулйхлй темелле. Пёр сйнлйха та, пёр сйнара та 
пӗрме-пӗччене пйрахса хйварасшйн мар автор. 
Вёсем патне вӑл тӑтйш ах таврйнать,  вӗсене вӗҫӗ- 
мех сарса,  ан лӑлатса  пырать. Ҫ апах  ҫав сӑнлйх- 
сен сӑн-сйпачӗ урйхла пулма кирлине те манйҫа 
хӑварм асть .  Кашни кӗнеки, умӗнхисемпе т а н л а ш 
тарсан , паййр сӑн-сйпатлй, йшӗ-чиккипе расна пул- 
тйр тесе тӑр ӑш ать  вйл. Ку ёнтё поэт хййӗн вула- 
кансен умӗнчи сопиологиллӗ ответлйхне пысӑка 
хунине пӗлтерет. Каш ни кӗнекинче хйй шухӑшӗ- 
сене каласа  пӗтерме хййне евӗр форм ӑпа усй ку- 
рать  вйл — сйвӑ ярӑмӗсем  хайлать. Ярӑмсенчи тёп 
ш ухӑш  та вр а  поэт л и ри кӑллӑ  сйнарсене пӗрлеш- 
тернӗ. Сйвӑсенчи илемлӗх мелӗсене те ҫав  ш ӑнӑр  
тавра  пӗр гӗвве ҫыхнӑ.

М алтанхи кёнекере художник герой хӑй чӗрипе 
калаҫни ҫинчен к аласа  панй. Л ирика  геройӗпе 
пӗрле кунта поэт хйй те чунри, ӑшри сисӗм-туйӑм
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таппине тӑнлать. И ккӗш ӗ те вӗсем хӑйсен чӗри- 
сене тӑнласа  м ал ал л а  утма хӑват  тупасшӑн: «Шӑ- 
пах тӑрса тӑнлатӑп  чӗрене. Вӑл, сывлӑмпа ҫутал- 
нӑ пысӑк мӑкӑнь Хуллен хумханнӑн л ӑп к ӑ  ҫил 
ҫинче, Хӑй витӗр пурнӑҫ шӑв-шавне сӑрхӑнтарать,  
Чӑн чӗрӗлӗх шӗвекӗ тупасла». Ахальтен мар кӗ- 
некери ҫак ярӑм «Тӑнлатӑп чёрене» ятлӑ. Ячё 
х ӑ е х — анлӑ метафора. Поэт ярӑмри тӗрлӗ сӑвва 
пӗр тӗвве ҫыхать, ш ухӑш лӑ пӗрлӗхе пуҫтарса тӑ- 
рать. Ярӑмӗнче поэт Ч Ё Р Е  тёрӗслӗх ҫулне (ярӑм- 
ри пек каласан , Ч ӑн л ӑх  вутне) тупассишӗн хыпӑн- 
нине сӑнласа парать. Ч ӑнлӑх  тупса савӑнасси те, 
йӑнӑш  туса ам анасси  те пулать  ҫак  шыравра. 
Анчах Чӗре (хӑшпӗр чухне ӑна Айдаш Чун та 
тет) «тӗпӗнче капланнӑ вӑй тӗллевлӗн тапать» 
(Тӗлпулу), ҫунса кайсан та, юмахри кайӑк  майлӑ, 
ҫӗнӗрсн чӗрӗлсе тӑрать  ЧР.РЕ. «Ёҫлех» тесе чӗнсе 
к алать  художник хӑй чӗрине.

Кӗнекери иккӗмӗш ярӑм « й ӳ ҫ ӗ  пыл» ятлӑ. Ку 
ятпа автор юрату сӑввисене пӗр тӗвве пуҫтарнӑ. 
Ю ратупа тӗл пулни ҫам рӑк  ҫыншӑн яланах  телей- 
пе савӑнӑҫ  кӑна мар, асаплану та тесшӗн худож 
ник. Тунсӑх, ӳкӗнӳ, шырав, кётни. Ярӑм ячӗпе к а 
ласан  — ЙУҪЁ П Ы Л . Ҫ ак  кӗнекерех «Ҫӗрлехи 
тӗлпулу» поэма та пур. Герой ҫӗрле, шухӑшра, 
хӑй ашшӗпе тӗл пулса калаҫать. Ю ратура та, 
аш ш ӗ умӗнчи сӑ ва п лӑ  тивёҫе туйнӑ чух та, Чӗрине 
тӑн лан ӑ  чух та герой ҫакна  тикӗс ӑнланать: 
«Ч ӑнлӑх  вӑл  ырӑ чунлӑ, мӗншӗн тесен -Эгем- 
рен». П ӗтёмӗш ле илсен, ку кёнеке этем, ЧУН- 
ЛЛ Х  ВУ ЧЁ ш ырани ҫинчен.

И ккӗм ӗш  кӗнеки ятне те характерологиллӗ ме
таф ора темелле: «Сӑнсем» (1976). В улакан  поэтпа 
ку кёнекере урӑхлараххӑн  тӗл пулать. М алтанхи
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кӗнекинче шуХӑш-туйӑм пы сӑкрах  вы рӑн йышӑ- 
нать. Тӗрлӗ ҫынсен сӑнарӗсене вулакан  куҫӗ умне 
кӑларассиш ӗн хы пӑнсах  кайм асть  кунта Айдаш. 
Тен, кун пек тӗллев тытман та-тӑр вӑл пӗрремӗш 
кӗнекинче. Ы т л а р ах  хӑй ӑшчиккинчи хусканусене 
сӑнаса  пӑхасш ӑн  пулнӑ. И ккӗм ӗш  кӗнекинче вара 
пирён куҫ умне конкретлӑ ҫынсен сӑнарӗсем ту- 
хаҫҫӗ. Унсӑр пуҫне, кунта иртнӗ вӑхӑт  ҫинчен 
мар, паянхи кун таппи ҫинчен ы тларах  к алать  
автор.

Кӗнекери пӗрремӗш ярӑм  (ун я ч ӗ — «Тымар») 
уйрӑм ах  ӑн ӑҫлӑ  хывӑннӑ. Кунта та конкретла сӑ- 
нарссмех тухаҫҫё куҫ умне: вӑрҫӑ  вӑхӑтӗнче кил- 
ҫурта са л ан м а  пам ан  аннесем, «салтак  вӑййи ирт- 
тернӗ сартсенче» пульӑсем тупакан ачасем, Вӑр- 
нар вокзалӗнчи шур кӑпӑкпа вӗрекен чиесем, 
«урамсенче каҫ-ир «Вставай, страна огромная» 
тесе ю рлакан  ачапча, м асар  сӑрчӗ  ҫинчи хӗрессем 
т. ыт. те.

Поэт ш ухӑш ӗ те, поэтпа пёр ӳсӗмри ҫыннӑн шу- 
х ӑш ӗ те ӑн л а н м а л ла  пире. Пёррсмбш кёнекере 
автор хйй Чӗрине тӑ н ласа  вӑй илнё герой ҫинчен 
х ав х ал ан са  калатчё. П аян  вёсем иккёш те хййсен 
ты м арӗ ӑҫтан  ам ал ан са  тухнине, хййсем мёнле 
сӗткенпе, мёнле вӑй-хӑватпа тӗрекленсе ҫирӗпчен- 
нине тӗпчесе пӗлесшён. Ҫ ак  ты м ар вйл — ачалй- 
хйн нывӑр кунӗсем, сӳнмен, паян  та ҫӑран  йӑсӑр- 
л ан акан  тётём, «истори пергаменчё»... Х авхаланса  
ҫапла  к алать  герой: «Эй, тёлёнтермёш ҫыхӑну! 
Кунҫулсемпе ҫулсен тӗввийӗ». Ярйм пӗрлӗхлӗ, 
пиҫӗ хывӑннй. И лсе кйтартнй тӗслӗхсенченех аван 
курӑнать  ку. Пирӗн пуласлӑх, пирӗн м алаш  — пи- 
рсн ты м артан  ам ал а н са  тухать тесе ёнентерет 
поэт. Пирён ты мар — вйрҫӑра пуҫ хунӑ аттесем,
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кулаксен эшкерӗ пере-пере вӗлернӗ хёрлё комис- 
сарсем...  «П аян  та эпир такӑрлатпӑр  Вёсем утса 
тухнӑ ҫула. П аян  та хӑголлӑн утатпӑр Вёсем хыҫ- 
ҫӑнах малалла.. .  Пулмасть  нихӑҫан та, нимле те 
вёсем пирёнтен юласси». Хайхи ТЫ М А Р ҫинчен 
каланӑ  ҫӗртенех автор вулакана ҫӑм ӑллӑнах  тепӗр 
пафос, тепёр тема патне илсе тухать. Тепёр тёп 
шухӑш патне ҫитсе тӑрать  вулакан: вилнисен
умӗнчи тивӗҫ сӑваплӑ ,  ҫав тивӗҫе туйнӑран м а л а л 
ла хӑю ллӑн  утатпӑр эпир.

П срре пӑхма малтанхи шухӑшсенех к алать  пек 
автор. Анчах кунта урӑхрах  шӑнӑрсем тӗпре. Вӗ- 
сене сӑлтавласа ,  тарӑнлатса  кӑтартм а урӑх  сӑрсем 
илнӗ. Ҫ авӑнпа кӑна ВР.РИ Т И Н Ё С Р Е  тата  Т Ы 
МАР сӑнлӑхӗсем те анлӑ метафорӑсемех. Вӗсенчи 
шухӑш ытам ӗ хӑйӗнче — пур илемлӗх мелне те ло- 
гикӑллӑ тачӑ ҫы хӑнӑва пухса йӗркелет. Тӗрӗссипе 
вара,  автор калаш ле , «Сӑнсем» кёнеке чӑнласах 
«иккӗмӗш янрав» пулса тӑнӑ. Художник пурнӑҫа 
иллюзорлӑ, сӑмах  вӗҫҫӗн мар, конкретлӑ сӑнарсем 
урлӑ, чӗррӗн курма вёренсс пырать. Кӗнекесерен 
ӳссе пырать  ҫак  ӑсталӑх. Хайхи ку кӗнеке — ву- 
лак ан п а  тата тепӗр хут, ҫӗнӗ панӑрӑн , ҫӗнӗ сӑн- 
сӑпатлӑн  тӗл пулни. Ҫ акнах  виҫҫӗмӗш кӗнеки, 
«Ирхи кӳлӗм» (1979), пирки те к ал ам а  пулать. 
Кунта та стиль хатёрёсен, илемлёх мелёсен тулли 
перекечё илёртет пире. Хӑй шухӑшне автор виҫе- 
не пӗлсе чарак лӑн  к ал ам а  ӑста. Ахальтен мар ҫак 
кёнекешён Айдаш Ҫеҫпӗл Мишши ячёпе хи- 
сепленекен преми лауреачӗн ятне илме тивӗҫлӗ 
пулчё.

Виҫӗ ярӑм  ку кёнекере: «Ирхи кӳлём», «Кун- 
ҫул карти», «Чунран». Кашни ярӑм ӑн  сӑн-сӑпачӗ, 
малтанхи пекех — хӑйле. М алтанхисемпе танлаш-
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тарсан , ку кёнекери ярӑмсем  ан л ӑр ах  та тес пу
л а т ь — ярӑмесене художник шухаш пёрлёхёпе тел 
килекен поэмисене те кӗртет. Ҫ ака  Айдаш сӑн- 
лӑх-сӑнарсен , шухӑш-туйӑмсен логика ҫыхӑнӑвне 
пысӑк хисепе хунине кӑтартать. Акӑ, «Ирхи кӳлӗм» 
я р ӑ м а  вӑл «Ҫурт» поэма кӗртнӗ, ӑна яр а м ӑ н  шу- 
хӑшне аван  пӑхӑнтарнӑ. П оэма геройӗ — М а р кк и — 
ҫам рӑк  ҫын мар, анчах халӑхпа ,  мирпе ҫурт лар- 
тать  вӑл. Апла пулсан, ку — пурнӑҫ м алаш ӗ. Сӑ- 
нарлӑ  к аласан  — И Р Х И  КУЛЁМ . «Ёмётсене пу- 
ш ар та юн хӗретнӗ» хыҫҫӑн каллех  йышпа ҫӗнӗ 
ҫурт л ар тм а ,  вӑрҫӑ аркатнӑ  хуҫалахссне (анлӑ- 
рах — ҫёрш ыва) ура ҫине таратм а  хӑват  тупнӑ 
ҫынсен ӗмӗчӗсем И Р Х И  КУ Л ЁМ  пек таса  мар-и 
вара?  П оэм ӑра  та сӑвӑҫ  анлӑ  метафорӑсем  пат- 
нех туртӑнать. Ҫурт тени М аркки ҫуртне кӑна 
пӗлтермест. «Поэмӑри герой кунҫулӗ те нумай- 
нумай совет ҫыннин кунҫулӗпе уйрӑлми ҫыхӑннӑ. 
М аркки х а л ӑ х  пурнӑҫӗпе, халӑх  хуйхи-суйхипе 
пурӑнать  (А. Васан. Тёп тема — халӑх  кунҫулӗ. 
«Ҫ ам рӑклӑхп а  ӑсталӑх») .

«Кунҫул карти» ярӑм  ҫинчен тёплӗнрех калас  
килет. Ж а н р  пиҫӗлӗхӗ, форма т а са лӑ х ё  енчен ку 
ярӑм  «Тымар» ярам па пӗр ш айра тӑрать .  Анчах 
поэт м алтанхи ярӑмӗнчен урӑхраххӑн  к ӑл ар а ть  
вулакан  куҫӗ умне кКунҫулсемпе ҫулсен тӗввине». 
Поэтӑн гр аж д а н лӑ х ӗ  кунта чылай хӗрӳрех, ҫирӗп- 
рех. Енчен те умӗнхи кӗнекесенче А йдаш ӑн геро- 
йӗ ЧАН ЛАХ ВУ ТНЕ пӗччен тӗллӗн ш ыратчӗ пул- 
сан, кунга эпир ун геройӗ халӑх  нуши-хурипе пу- 
рӑннине куратпӑр. Пӗрлехи ӗҫ, х ал ӑ х  ӗмӗчӗ-кӑ- 
мӑлӗ, Р аҫҫей  сӑрчӗсем, ҫурӑлм ан  бомбӑсем — 
ҫапла  поэтӑн кунти тӗпрех темисем. П аянхи  кун 
таппи тата вӑй лӑрах  сисӗнет. Ш ухӑш -кӑм ӑлӗ  те
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вӗрирех унӑн кунта, сӑнлӑх-сӑнарӗ те туллирех, 
ҫав хуш ӑрах  перекетлӗрех те.

Мёнле ӑнланать-ха Айдаш К.УНҪУЛ КАРТИ  
тенине? Художникшан ку— чи малтан, паянхи пур- 
нӑҫ. «Ҫурӑлман бомбӑсем» ҫинчен пуҫа ватса шу- 
х ӑш лать  паянхи этем, миршӗн ҫине тӑрса кӗрешет. 
Кашнин пӗр тӗллев пулм алла пирӗн: «Тӑвансем! 
Ёҫлекен пур халӑх , ҫын теетпӗр пулсан хам ӑра ,  
Ҫ уралас  ӑрусем пурӑнм алӑх  Пурнӑҫа сыхласа 
хӑварӑр!»  П аянхи ҫын, хӑйне ҫын тет пулсан, 
пассивлӑ пулм алла мар. Ун общество активлӑ- 
хӗ — пурнӑҫ малаш ӗш ӗн тӑрӑшнинче, м алаш лах  
калчисене пиҫӗхтерсе ӳстернинче. М ай уявне 
йышпа пӗрле тухать-и вӑл е ача умӗнче сӑпка 
юрри юрлать — пурпӗр пурнӑҫ м а л ал л а  чечек- 
ленессишӗн ҫирӗп тӑм алла .  Ҫ акӑнта — пурнӑҫ 
илемё, унӑн чёрӗлӗхӗ. Ҫ акӑнта  — этемӗн общество 
активлӑхӗн вӑйӗ. 'Гахҫан ирсӗр фашистсем пурнӑҫ 
тӗввине вуҫех салтса ям а тӑрӑш нӑ. П урнӑҫ ма- 
лаш не пётерсссишён хытӑ тӑнӑ вёсем. Общество 
активлӑхӗ те, сӑпка  юрри те кирлӗ пулман вӗсене. 
Кун ҫинчен худож ник «Саласпилс балладинче» 
аваи  к аласа  парать. «И к этем, ик шӗпӗн, Ш ыв ӑсса 
килеҫҫӗ. И кё  тӑлӑх  чӗппӗн Хурланса пуплеҫҫӗ». 
Анчах «Ш ӑтӑртатрё  акӑ Автомат черечӗ. Ахла- 
тать  уҫланкӑ. Ҫёр юнпа хёрелчӗ. Икӗ витререн те 
Шыв юхать — чараймйн. И кӗ  чӗререн те — Чун 
тухать — ҫӑлаймӑн». Анчах пурнӑҫа пӗтӗмпех 
пӗтерме тӳр килмен фашистсене. Пурнӑҫ м ал ал л ах  
тӑсӑлать ,  ҫавӑнпа Ссӑпка юрри ю рлать те герой. 
«Ҫывӑр, чёппӗм, ҫывӑр канлӗ. Ы рӑ тӗлӗк кур. 
Ҫ ы вӑрм асӑр  сы хлаканӗ  — Ҫӗрш ыву сан пур». Ч а 
нах та: «П урнӑҫа куҫкӗрет ҫӗмӗрмешкӗн Пӗтӗмпех 
эпир пуҫ ҫухатман», «Пёр пулса ҫӗкленсессӗн
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этемлӗх, Ун вӑрҫа ҫӗнекен хӑват  пур!» Тӗрлӗ  сӑвӑ- 
сенчи ш ухӑш -туйӑмӑн, сӑнлӑх  сӑнарсен  логика 
ҫы хӑнӑвӗпе пӗрлӗхӗ вулакана  м а л а л л а  туртса, 
илентерсе пырать. К.УНҪУЛ К А Р Т И  м етафораи 
анлӑш ёпе тарӑн ӑш ё сӑвӑран  сӑвва  улш ӑнса,  пу- 
я нлансах  пырать, вёсен логика пӗрлӗхне тата  пи- 
ҫӗрех тӑвать: ҫурӑлм ан  б о м б ӑ с е м — сӑпка юрри— 
асилӳн сивви —• этемлӗхён вӑрҫа хирӗҫ кӗрешес 
ҫирӗп хевти — Р аҫҫей  — истори —  Ленин... П и 
рён халӑх ,  истори Л енин ятне я л ав л ӑн  ҫӗклесе 
утаҫҫӗ м ал ал л а .  «Ш ы впа ҫӗрте, вутра та хӗвелте 
О ктябрь  тӗсё п ал ӑ р ать  хал ь  уҫҫӑн... Истори тӳ- 
пинче, ҫӳлтен ҫӳлте — М ухтавлӑ Ленин, ӗҫ тӗн- 
чин ҫулпуҫӗ». Ҫ ак  ҫула эпир Раҫҫейпе пӗрлех 
утатпӑр. « Л а н д ш а ф т  л ан д ш аф тах  — хурӑнсар, 
юманлӑх...  Куна Ч ӑ в а ш р а  та  курм а пулать. Ҫ апах  
та Русь  тӗсӗ асра ю лм алӑх  Куҫа та, Чуна та 
хёссе ты ткӑнлать». Я рӑм  поэма шайне ҫӗкленнӗ 
сонетсен кӑш ӑлӗпе  вӗҫленет: «Кунҫул карти» ятлӑ 
вӑл. Кунта та вулакан п а  тӗл пулать  Айдаш. Ҫак 
т ӗ л п у л у — каллех  ҫӗнӗллс, расна. Тимлӗ вулакан- 
шӑн ҫакӑ  п аллӑ : виҫҫёмӗш кӗнекинче поэтӑн
ӑшри хӗрӳлӗхӗ ҫирӗпрех кӑна м ар , анлӑрах ,  та- 
рӑнрах. С ӑвӑҫӑн  лирика  туйӑмӗ те, геройӑн граж - 
д а н лӑхё  те кӗнекесерен сар ӑл са  пыни куҫкӗрет...

Ытти ярӑмсем  ҫинчен те ҫакӑн  пекех тӗплӗн ка- 
ласа  тама пулёччё. Вӗсенче те А йдаш ӑн анлӑ 
метафорӑсем пе ӗҫлес техёмё тӗпре тӑрать.  Ҫав 
м етафорӑсен  логика ш ӑнӑрне автор сӑвӑран  сӑвва 
вӑйлатса пырать.

Поэмӑсенче А йдаш ӑн пысӑк форм ӑсем пе ӗҫлеме 
пултарас хевти уҫҫӑнах  тапса тӑрать.  П аянхк  
поэзири тёпрех туртӑмсене поэт ӑшне те, ӑсне те 
нумай енлсн хывнӑ. Поэмисем те ж а н р  тӗлсшён-
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чён ҫӗнелес сӑн-сӑпатлӑ унӑн — лйрикӑллӑ  моно
лог, поэма-шухӑш лав, ярӑм-поэма. Тен, поэмӑ- 
сен я рӑм ё  те? Анчах кашни хутӗнчех сӑвӑҫӑн  хӑй 
умне ж ан р  уйрамлӑхӗсем к ӑл ар са  тӑратак ан  за- 
дачасем ҫинчен ҫине та рарах  ш ухаш лам алла ,  шы- 
рам алла .  Б а р а  граж д а н ла  лирикӑра  палӑрнӑ 
стиль мелёсем, идеологи йерёсем поэмӑсенче ти- 
вёҫлӗ вырӑн йышӑнма пултарӗччӗҫ. Ярӑмсем ун 
асталӑхӗ  хуллен пысӑк форма енне туртӑнни ҫин- 
чен калаҫҫе. Вёсснчи шухаш перлӗхе тепрер чух 
л ирикалла  прозӑри ш аях  ҫёкленессён туйӑнса тӑ- 
рать. Произведенире авторӑн выранне поэт лири
ка мелёсемпе ӑста палӑртм а пултарать. Эппин, 
хайне ы тларах  сӑнани кирлӗ поэта.

Пёлместёп: мёнле сӑнать-ши Айдаш хӑйне? Ас- 
хакӑл  тӳпи ытларах-ш и ун чух? Е туйӑмсен вӑййи 
пёлтерёшлӗрех? Кӗнекисене ененес пулсан, ӑс- 
хакӑлёпе  сӑнать  теме май пур. «Епле-ха лӑпкӑн 
иртсе кайӑн хӑв  ум ӑнган , хавна сӑнанӑ  майӑн?» 
Хӑйне сӑнаса  поэзи техӗмне, пултару вӑрттӑнне 
тупасшӑн тӑр аш ать  поэт. «Тен, манӑн ҫуттӑм та 
вара пач сӳнмё»,— тесе ёмӗтленет. Емёчё -  пар- 
х атарлӑ ,  ырӑ. «Этемлӗх ватӑ» ,— тет вӑл тепёр 
сӑввинче.— Ун ач ал ӑ х  кунё хупланнӑ ёмӗрсен 
семлёхёпе». Ҫав сёмлёхрен ҫутӑ ҫул ҫине тухас 
тесе йӑнӑшсем те нумай тунӑ-тӑр этемлӗх. Ҫав 
йӑнашсенех этемпе пёрле Айдаш та тӑвать,  к а ш 
ни йӑнӑш  йывӑрӑш не хӑй чунё ҫинче туять. К апла 
тесен, поэт хӑйне Чун-чӗрипе ы тларах  сӑнать  
темелле. Тепле пулсан та — ун интеллектлӑ куль- 
тури (ӑс-хакӑлӗн поэзири палли) унӑн илемлё 
культуринчен уйрӑлми. Хӑй умёнхи поэтсен ну- 
шисене, йӑнӑшёсене чере варне илет, вёсем ҫине 
инҫет — ҪАЛТАР ҫине пӑхна пек ш атарса  пӑхать.
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К. И ванов е Ҫеҫпӗл тӑтӑш  илентереҫҫӗ ӑна. Хӑй- 
сен инҫӗшпе, ҫутипе илӗргсе «йӑпатаҫҫӗ те», 
«ам антаҫҫӗ те».

Ҫеҫпӗл сӑнарӗ  ӑна А тӑл кӗрлевӗпе тапнӑн ку- 
рӑнать. Ун пуҫарӑвӗнче «п ӑлхавлӑ  та вӗҫӗмсёр 
тарӑм Х ӑват хумханать». «Хӑйпе хӑй сыпса пёр- 
лештернӗн Ҫӗре те сенкер пӗлӗте, Т ӑрать  вӑл  те- 
лейлӗн те тертлӗн М анран  инҫех мар та — ҫӳлте!» 
«Ун ҫирёп сӑнарӗ , ӳт-пёвӗ, М атерилӗхне ҫухатса, 
Хальччен ҫын илтмен вӑйлӑ  кӗввӗн Ҫунтарчё 
чуна та ӑса»... К ӑна ытахальтен к алам асть  Ай
даш. Ҫеҫпӗл витӗмӗ питӗ вӑйлӑ  сисёнет унӑн пул- 
тарӑвӗнче. Хӑшпӗр чух сӑвӑсен кӗввинче туйӑнса 
тӑрать  вӑл. Тепӗр чух илемлӗх мелӗсем Ҫеҫпӗлӗн- 
ни евӗр пулнинче курӑнать. К ӑ в а р лӑ ,  кӑп ӑк лӑ  
хум, ҫы рана ҫап, вут-кӑвар, шевле, ҫил ҫунатлӑ, 
чӑн чӗрӗлӗх, хумпа кӗрешекен ишевҫӗ, ш ав латӑр  
тинӗс, чарланӑн  сасси, пӑталаса  тытсан (чуна),  
харсӑр  чун т. ыт. ҫакӑн  пек сӑнлӑхсем  Ҫеҫпӗл 
пултарӑвӗнчи илемлӗ мелеем поэтшӑн пит пысӑк 
пӗлтерӗш лӗ пулнине кӑтартаҫҫӗ.

Поэтӑн интеллектлӑ е илемлӗ культури ҫинчен 
к алан ӑ  чух ҫакна та ас ӑр х аттар м ал л а .  Ун поэзи- 
йӗнче яр ӑ м л ӑ х  ҫапла  палӑрни  я р ӑ м л ӑ х  ял ан а х  
ҫак категорисем ҫинче кӑна никӗсленмелле тенине 
пӗлтермест. П ринциплӑ категорисем тӗрлӗ пулма 
пултараҫҫӗ. Поэт ҫак  категорисемпе тӑтӑш  усӑ 
курни вӑл хӑй умёнчи поэзи опытне, кунҫул к а р 
тине ҫывӑх курса ӑнланнӑран  килнӗ. Ҫеҫпӗлех 
Ч Е Р Е  ҫинчен нумай к аланӑ : кӑвар  чӗре, кӑм рӑк- 
ланнӑ чӗре г. ыт. те. Ытти поэтсен пултарӑвӗнче 
те тупма пулать ҫак  сӑнлӑха .  (В. М аяковский:— 
Н а мне ж е с ума сошла анатомия, сплошное 
сердце гудит повсеместно.)
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Ҫ акӑ сӑнлахсен социалла пслтерёшс мӗн таран  
кирлӗ пулнине тата лайӑхрах  кӑтартм а тивӗҫ. 
Поэт произведенные хӑй умӗнхи литература опыт
не, ун социаллӑ вырӑнне туйса хайлать  пулсан, 
куншӑн ӑна ы р л ам алл а  кӑна. Н аци литературин 
стилӗшӗн ылтӑн фондра тӑрак ан  кун пек катего- 
рисем сахал  мар пирӗн литературӑн: Вуншар ҫул- 
па ш утлатпӑр ӗмӗре (Хусанкай), Ачалӑх ҫӑлтӑрё 
(Ухсай Я.),  Х алӑхӑн  ылтӑн кӗнеки (вӑлах) 
т. ыт. те. Кун пек детальсем литература стилӗн, 
процесӗн типологине нумай туратлӑн  аталанм а 
май параҫҫӗ.

Л итература  процесӗн ҫак пулӑхне ӑнланнӑ Ай
даш  хӑй поэтикин хӑйхаклӑхне упрассишён ы тла
рах ҫине тӑрӗ  тесе шанас килет. Ч ӑваш  литерату
ра процесӗнче пулса иртекен чи тӗп пулӑмсене 
ӑнланас хевтепе ҫунатланнӑ вӑл. Мӗнле пулӗҫ 
унӑн м ад ал л ах и  ҫитӗнӗвӗсем? Кун ҫинчен халех 
к ал ам а  хӗн. Поэт хӑй ҫапла к алать  пӗрремӗш кӗ- 
некин пӗрремӗш сӑввинче: «Сенкерленчӗ те ӳкрӗ 
шуҫӑм Эп тухас тенӗ ҫул ҫине». Ҫулӗ ҫине тухрс 
Айдаш. Куна та тӑк л ӑн ах  к ал ам а  юрать*.

Георгий Ф ЕДО РОВ

* Ҫак статья туллин 1983 ҫулхи «Тӑван Атӑлӑн» 
8-мӗш номерӗнче «Укрӗ шуҫӑм ҫул ҫине» ятпа кун 
ҫути курнӑччӗ. Унтанпа чылай вӑхӑт иртрӗ. Акӑ халӗ 
Юрий Айдашӑн ҫӗнӗ произведенийӗпе паллаш рӑмӑр. Ун 
пирки ш ухӑшламалли ҫителӗклех, анчах та вӑл вула- 
кан чунӗ-чӗринче мӗнле йӗр хӑварни пирки халӗ мар, 
каярахпа калаҫӑпӑр.— Г. Ф.
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