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• Шупашкарпа Чӑваш Архиепископе В А Р Н А В А
пилленипе 

С благословения 
Архиепископа Чебоксарского и 

Чувашского В А Р Н А В Ы

УМЁН КАЛАНИ

Библие вырӑс тата тёнче литературин чёлхисене 
сӑвӑласа куҫарасси авалтанах йӑлана кӗнӗ. Ку вӑл 
этемлӗхе ёлӗк те, паян та, пулас кунсенче те яланах 
хумхантаракан, кӑсӑклантаракан ыйтусем пулнипе 
тачӑ ҫыхӑннӑ. Искусство ҫыннисем ҫак ӗҫрен айккин- 
че пӑрӑнса юлмаҫҫӗ, Вӗсем турӑшсене, скульптура 
портречӗсене, Библире ҫырса нӑтартнӑ пулӑмсене сӑн- 
ласа ӳкерессине хӑйсен тизӗҫӗ вырӑнне хураҫҫӗ. Пад
лах, писательсемпе поэтсем те ҫак сӑваплӑ ӗҫе хут- 
шӑннӑ май, Библири темӑсемпе яланах интересленеҫ- 
еӗ. Кунта ҫакна палӑртса хӑварни те вырӑнлӑ пуле: 
Библи кӗнекисенчи шухӑшсене тепӗр тӗрлӗ илемлетсе 
сӑнарланн ҫынсем хушшынче анлӑ сарӑлнӑ. Ҫавӑнпа 
та- Вӑл нумай-нумай халӑхӑн чи юратнӑ та ҫывӑх 
кӗнеки пулса тӑрать.

Библи поэтики, Авалхи Хӗвелтухӑҫӗнче аталаннӑ- 
скер, авалхи тата классикӑлла культурӑсенчен палӑр- 
маллах уйрӑлса тӑрать. Ҫавӑнпа та латин, грек тата 
ытти чӗлхесемпе ҫырнӑ поэтсем, ӑна тепӗр тӗрлӗ нлем- 
летсе, гекзаметр тата классика виҫисемпе сӑвӑласа 
куҫарма тӑрӑшнӑ. Каярахпа вӗсем тёрлӗ халӑхӑн поэ- 
зи произведенийӗсенче ҫӗнӗ формӑсёне кӗрсе аталая- 
нӑ. Библири шухӑшсене тӗрлӗ тӗслӗн илемлетсе ка- 
ласси вырӑс литературинче Симеон Полоцкнрен, Ми
хаил Ломоносовран тата ытти поэтсенчен пуҫланнӑ. 
Ку ӗҫ малаллах пырать.

Чӑваш литературинче те ҫак ӗҫ К. В. Ивановӑн, 
И. Я. Яковлевӑн тата ытти куҫаруҫӑсен творчествннче 
лайӑх палӑрса тӑрать. Эпир сӑвӑласа куҫарнӑ кӗне- 
кене чӑваш вулаканӗсене сӗнессн те ҫӳлерех асӑннӑ



традицисемпе тачӑ ҫыхӑннӑ. Куҫаруҫӑ авалхи Библи
ри тӗп шухӑшсене пӗр улӑштармасӑр, анчах та халь- 
хи пурнӑҫ шайне шута илсе ёҫленӗ.

Кӗнеке виҫӗ пайран тӑрать: «Соломонӑн Укӗт Кӗ- 
неки» («Книга Притчей Соломоновых»), «Екклесиаст 
кёнеки» («Книга Екклесиаста или Проповедника»), Со- 
ломонӑн «Юрӑсен юрри» («Книга Песни песней Соло
мона»). Вёсене Библин «Авалхи Саккунсен Халалё» 
(«Ветхий Завет») кӗнекинчен илсе куҫарнӑ.

Пӗрремӗш пайри «Соломонӑн Укёт Кёнеки» 
ёлёкрех еврей чӗлхипе ҫырнӑ Библи канонӗн виҫҫӗмӗш 
вырӑнӗнче пулнӑ. Унта вӑрӑм тата кӗске сыпӑксене 
кёртнӗ. Вулакан асӑннӑ тӗн кёнекипе паллашсан, ӑс- 
лӑлӑхпа тӗрӗслӗх, Ҫӳлти Турра ӗненесси, Ана ҫутҫан- 
талӑк, этем пӑхӑнни, ҫемьене епле тытса тӑрасси, ҫӗр 
ҫинче ҫынсен мӗне тӗпе хурса пурӑнасси, килти хуҫа- 
лӑха типтерлӗ усрасси ҫинчен вуласа пӗлме пулта- 
рать. Вырӑн вырӑнпа вӗрентӳпе пурнӑҫ ҫинчен сӑнаса 
ҫырнӑ каларӑшсем те пур. Кӗнекере кулленхи пурнӑҫа 
тӗрлӗ енлӗн, анлӑн ҫутатнӑ. Кунта Моисей саккунӗпе 
пурӑнакан авалхи еврейсен кунҫулӗ ҫинчен тӗплӗн 
ҫырса кӑтартнӑ. Еврейле ҫак кӗнекене Мишле-Шелома 
е кӗскен Мишле, Машал теҫҫӗ. Асӑннӑ сӑмахсем ҫавӑн 
евӗрлӗ тенине пӗлтереҫҫӗ. «Соломонӑн Укӗт Кӗнеки» 
Моисей саккунӗсем хыҫҫӑн ҫуралнӑ. Тӗн кӗнекисенче 
вӑл Туррӑн ҫынни пулни, авалхи еврей халӑхӗ Ана 
ӗненни, пӗлни ҫинчен ҫырса кӑтартнӑ. Ҫавӑнпа та «Со- 
ломонӑн Укӗт Кӗнеки» Ҫӳлти Турра ӗненсе-шанса, 
Унӑн нихӑҫан улшӑнман саккунӗсене хисеплесе пурӑ- 
накан ҫынсен кукҫул-шӑлине нумай енлӗн, ӗненмелле 
ҫутатса парать.

Иккӗмӗш пай — «Екклесиаст кёнеки». («Право
славный церковный календарь. 1991» кёнекере ку 
сӑмаха Е к к л е з и а с т  тесе ҫырнӑ). Ана авалхи Со
ломон патша (пирӗн эрӑчченхи X ӗмӗрте) ячӗпе ҫырнӑ 
пулсан та иккӗленӳ ҫуралать. Мёншён тесен, ХУП 
ёмёрте Гуго Гроций «Екклесиаст кёнекин» чёлхи Со
ломон патша вӑхӑтӗнчи сӑмахлӑхран пач уйрӑлса 
тӑни, унӑн уйрӑмлӑхӗсем ҫинчен ҫырса хӑварнӑ. Халь- 
хи вӑхӑтри ӑсчахсем те ҫак произведение пирӗн эрӑч- 
ченхи 300-мӗш ҫулсенче ҫырнӑ тесе шутлаҫҫӗ. Ориги- 
налта ӑна Кохелет теҫҫӗ. Анланмалларах куҫарсан 
(грекла эккле — пуху), вӑл «ҫын пухура тухса калаҫ- 
ни» тенине пӗлтерет.
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«Екклесиаст кенеки» писательсемпе историксене, 
философсемпе поэтсене авалтанпах питё те кӑсӑклан- 
тарнӑ. Малтанах асӑннӑ произведение III-мӗш ёмёр- 
те Григорий Неокессарийский тепёр тёрлё илемлетсе 
вулакансем патне ҫитернӗ. Вырӑс вулаканӗсем хальхи 
вӑхӑтра унӑн хӑшпӗр сыпӑкӗсемпе Герман Плисец- 
кийӗн хӑйне евӗрлӗ сӑвӑлла куҫарӑвӗпе паллашнӑ. 
(Литература хаҫачӗ, 43 №, 11 стр., октябрён 10-мӗ- 
шё, 1990 ҫул). Умсӑмахне Александр Мень протоиерей 
ҫырнӑ. Эпир хамӑрӑн статьяра унӑн шухӑшӗсемпе те 
усӑ куратпӑр. Екклесиаст вулакансене поэзи чӗлхин 
хӑвачӗпе ҫеҫ мар, тарӑн шухӑшпа, вӑл Библие кӗре- 
кен ытти кӗнекесенчен пач уйрӑлса тӑнипе те тёлӗн- 
терет. Автор авалхи Ҫут тӗнчери картинӑсене анлӑн 
ҫутатса парать. Анчах та умра аталанусӑрлӑх, сӗм- 
тӗттӗмлӗх, пур ҫӗрте те вӗҫӗмсӗр, хӑйӗн вырӑнне каял- 
ла таврӑнакан ҫутҫанталӑк саккунӗсем хуҫаланаҫҫӗ. 
Библин ытти кӗнекисенче кивӗ йӑла-йӗркесене улӑш- 
тарасси ҫинчен сӑмах пырать пулсан, ҫаксем Еккле- 
сиастра пачах та ҫук. Ҫынсен умне ҫакӑн пек ыйту 
та час-часах сиксе тухнӑ: мӗншён-ха ӑсчахсем ҫак 
салхуллӑ та кичем поэмӑна Библие кӳртнӗ? Чылай 
интерпретаторсем ҫапла ӑнлантараҫҫӗ: Екклесиаст сӑ- 
ваплӑ кӗнекесемшӗн урӑхларах пӗлтерӗшлӗ пулсан та, 
вӑл Библин тӗнчекурӑмлӑхӗ диалектика саккунӗсемпе 
малалла аталанни ҫинчен ҫеҫ асӑрхаттарса систерет. 
Мӗншӗн тесен, малтанхи ҫынсем ҫӗр ҫинчи ырлӑх-пур- 
лӑха курассине ҫӳлти тӳпери ҫӑтмахпа танлаштарнӑ. 
Анчах та чап, пуянлӑх, ачасене ҫеҫ ӳстересси тата 
ытти пулӑмсем этем чунне йӑлтах тивӗҫтереймен. Ён- 
тӗ ҫынсен чун ҫимӗҫӗ пирки шухӑшлама вӑхӑт ҫитсе 
пынӑ. Ҫавӑнпа та Екклесиаст хӑйне евӗрлӗ чикӗре — 
ҫынсен малашне пысӑк тӗпчев-шыравра пулмалли ҫин- 
чен систерет. Пурнӑҫра этем нумай опыт пухни, шу- 
хӑшлани, тӳсни «ниметӑманлӑх» кӑна иккен. Ҫапах 
та авалхи поэт кӗнеке вӗҫӗнче урӑхларах шухӑшсене 
ҫырса кӑтартса, малтанхи салху туйӑмсене кӑштах 
ҫемҫетет.

Кунта ҫакна та асӑнса хӑвармалла. Чӑвашла сӑвӑ- 
ласа куҫарнӑ шухӑшсене археолог шыравӗсемпе тан- 
лаштарма кирлӗ мар. Мӗншӗн тесен, эпир сӗнекен 
Екклесиаста хальхи шӑв-шавлӑ пурнӑҫ витӗмӗ те кӗнӗ.

Виҫҫӗмӗш пай — Соломонӑн «Юрӑсен юрри». Асӑн- 
нӑ произведени Библин ариограф ятлӑ кӗнекесен хуш-



шинчи пайра та, вырӑсла ҫырнӑ Библири вӗрентӳ кӗ- 
Некисен хушшинче те виҫҫӗмӗш вырӑнта тӑрать. «Юрӑ- 
сен юрри» чи лайӑх юрӑ тенине пӗлтерет. Ҫак кӗнеке- 
ре, Соломон хӑй ӑнланнӑ тӑрӑх, ҫынсен Турра ӗненсе, 
Ана мӗнле пӑхӑнса пурӑнмалли ҫинчен ҫырнӑ. 
Авалхи автор Турӑ суйланӑ халӑха лили чечекӗпе тан- 
лаштарать. Христос чиркӗвӗнче Ориген ҫӗр ҫине ча
сах Христос килессине систернӗ. Вӑл ҫапла ҫырнӑ: 
«Эпир Моисей вӗрентӗвӗнчен святойсем, св|ятойсем 
хушшинче тата та святойраххисем, шӑматкунсен хуш
шинче аслӑ шӑматкуйсенӗн шӑматкунӗ, Соломонӑн 
юррисемсӗр пуҫне унӑн «Юрӑсен юрри» пурри пирки 
пӗлтӗмӗр». Амвросий Медиоланский святой ӑнлантар- 
са Панине те шута илмеллех пирӗн. Вӑл «Юрӑсен юр- 
ринчи» Суламита (ҫураҫнӑ хӗре) Турӑ амӑшӗпе тан- 
лаштарать. Асӑннӑ произведенири (оригиналти) сӑмах- 
семпе чиркӳн тӗрлӗ уяз кӗллисенче анлӑн усӑ кураҫҫӗ.

Вулакансене эпир ҫакна та каласа хӑварасшӑн: 
«Юрӑсен юррине» пӗтӗмӗшле, тӳррӗн ӑнланма юра- 
масть, хӑшпӗр вырӑнсене пач хирӗҫле пӗлтерӗшпе йы- 
шӑнмалла. Асӑннӑ произведение, тӗслӗхрен, «Толко
вая Библия» е тӗн ҫинчен ҫырнӑ урӑх ӗҫсемпе паллаш- 
Нӑ хыҫҫӑн ҫеҫ тата та уҫӑмлӑрах, лайӑхрах ӑнланма 
пулать.



СОЛОМОН
ХАЙЛАВӖСЕМ

I

И зраильти патш ак, хастар Д авидӑн 
Ас-тӑнлӑ ывӑлӗн чы лай хайлав.
Ун ячӗ Соломон, ӑна тӑнла
(Ҫӗн юррисем те сан чунна йӑлт витчӗр).

Пӗлес килсессӗн тӗрӗслӗх вӑйне, 
Укӗтлесе ӑса вӗрентнине,
Мӗскер ҫинчен систерӗ ҫӗн каларӑш ? 
Ҫакна, ӑша хывсан кӑна, ӑнланӑн.

Ҫакна, ӑша хывсан, йӑлтах  ӑ н л ан ӑн :. 
Ҫӗн йёркене епле пӑхӑнм алла, 
Тӗрӗслӗхе епле йы ш ӑнмалла? 
Х айлавсенче ӑна аван каланӑ.



А халь ҫынна вӑл  парӗ тавҫӑрулӑх, 
Терт-инкеке лексессӗн, хӑтӑлм а. 
Ҫамрӑксене—хальччен туйман пӗлӳлӗх, 
Вӗсем вӗренӗҫ тӗрӗс ҫул тупма.

Ӑ на ӑсчах итлет те васкам асӑр,
Ун пӗлӗвӗ татах, татах  ӳсет. 
Х айлавсенчен ан пӑрӑн-ха сӑлтавсӑр, 
Т ӑнли те вӗсенчен канаш  илет.

Х айлав чӗлхи, чӑнах та, пит> ы тарлӑ, 
Унта тем тҫрлӗ шухӑш упранать.
Ват ҫын сӑм ахӗ пултӑр тавҫӑрм алӑх, 
Тупсӑмсенче асам лӑх  пур, хӑват.

Ӑс-тӑн ҫул-йӗрӗ пуҫланать ялан ,
Енчен те Турӑран эс хӑрасассӑн.
А йван хисеплемест А н а  нихҫан,
Вӑл ӳкӗте кӗмесӗр пурӑнасш ӑн.

(Эс ӑнлансассӑн ыррине тӳрех,
Сана ҫул-йӗр кӑтартӗ аслӑ Турӑ.
А на хисеплесессӗн чӗререн,
Телей пуҫламӑш не вара тин тупӑн).

Итле-ха, ы вӑлӑм , вӗрентнине,
Сана аҫун сӑм ахӗ кирлӗ пулӗ.
А н м ан аннӳ хушса хӑварнине,
В ӑл чунунта упрантӑр, х акл ӑ  мул пек.

Мӗн-ма тесен, вёсен пӗлӳ ҫӑлкуҫӗ 
П уласлӑха ҫул-йӗр чӑрм авсӑр  уҫӗ.
Ун чух пуҫкӑш ӑлӗ пулать санра — 
Телей те юп куран м алаш лӑхра.

Енчен те, ы вӑлӑм , ҫы лӑхлисем ,
Сан пирӗнпе ҫеҫ пулм алла, тесессӗн,



Пӗрле пулма нихҫан ан килӗш эсӗ,
Вёсен кашнин хӑрушӑ ӗмӗтсем.

Сӗнсен: «Пӗрле ларатпӑр  пытанса,
Пӗр айӑпсӑр ҫынна тӗл пуласса,
Чи м алтанхи ӗҫе ҫапла п уҫл атп ӑр :
Вӑл курӑнсассӑнах — ӑна кӑнтатпӑр.

Йӗрри-палли те ун юлмасть, чӗр там ӑк  
А на курм а тӳр килӗ — пӗттӗрех.
Ун умӗнче пире тухм а тӳрре 
Кирлех-ши, пурӑнсассӑн лай ӑх  хам ӑр.

Тем тӗрлӗ м ул пуҫтарӑнӗ те хӑвӑрт, 
Ҫурт-йӗр йӑлт тулӗ ҫӗнӗ пурлӑхпа. 
Тупсассӑн тупӑш, пурнӑҫ пулмӗ тӑвӑр, 
Киленӗпӗр куллен-кун ы рлӑхпа.

ПХӑпа пӗрле яратпӑр-ха, мӗн пӳрнӗ, 
Унран хальччен никам  иртсе курман. 
Пирӗнпеле ан пул эс ӳрӗк-сӳрӗк,
Вара юп курӑн  пурнӑҫра ялан» ,—

Ҫапла сӗнсен те, ы вӑлӑм , тархасш ӑн, 
Вӗсемпеле ҫула нихҫан ан тух.
У лтавлӑ сукм акран шав пӑрӑнм аш кӑн 
Пӗр хӑвӑнта кӑн а ялан  вӑй пух.

М ӗн-ма тесен, вӗсем пӗрмай васкаҫҫӗ 
Т ӳркӑм ӑллӑ ҫынна хӗн кӑтартм а.
Пӗр хӗрхенӳсӗрех юн юхтараҫҫӗ, 
Усалсемпе м ай ҫук телей т у п м а ..

Сӑна-ха тӳпери кайӑксене:
Ҫын шухӑш-ӗмӗтне йӑлтах туяҫҫӗ. 
Тытас тесессӗн те эс вӗсене,
Серепӳне алхапӑл  ҫакланмаҫҫӗ.



Енчен те вӑрттӑн пы танса ларсан,
Й ӑви тавра тетел карса хурсан,
Тин чунёсем сан аллуна ҫакланӗҫ.
Вӗсем ҫак ты ткӑнран тек хӑтӑлайм ӗҫ.

Ш ӑп ҫавӑн пек кам  ҫыннӑн пурлӑхне 
Ы тла та хапсӑнать ялан  выҫкуҫлӑн,
Ҫав вӗҫлӗ усалпа ҫеҫ ҫул-йӗрне,
Кун-ҫулӗ пулнӑш ӑн пит чы ссӑр унӑн.

Ы тла та ӑслӑ ш ухӑш лавҫӑ харсӑр,
Вӑл пы танса ларм асть нихҫан пӗччен. 
Х ӑй сассине хӑю ллӑнах хӑпартӗ 
Площ адьсенче, хула урамӗнче.

Чи пы сӑк пухура тухса калаҫӗ,
Ҫынсем йӑлт тӑнлӗҫ вӑл вӗрентнине. 
К ам  хулан а килет, унпа паллаш ӗҫ, 
Ы йтӑвӗсем хумхатӗҫ чӗрене:

«Юратӗҫ хӑҫанччен, сиртен ыйтасшӑн, 
П ач  вӗренмен ҫынна, вӑл  ӑс пухманш ӑн, 
Ч ӑрсӑррисем  киленӗҫ иртӗхсе,
Ҫут пӗлӗве шав сивлӗҫ айвансем?

П ит тимлӗн итлӗр эп питленине,
Ч уна пӗр пы тарм асӑр уҫнине,
Х ам  ш ухӑш -туйӑма йӑлтах  пӗлтерӗп, 
Сирӗн пата хы парӑм а ҫитерӗп.

А нчах  та, шел, м ана итлекенсем,
Эп тилмӗрсессӗн те, пӗрле пулмарёҫ. 
Алӑсене ҫӗклерӗм-ха, вӗсем,
Сӗм-суккӑр евӗр, нимӗн те курмарӗҫ.

Канаш-сӗнӳсене пач йышӑнмарӗҫ, 
Ч ы лайӑш  пӑрӑнчӗ сӑлтавсӑрах.
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Тӳрккеслӗхе пӗрмай питлен сӑм ахӑм  
Вӗсемшӗн пулчӗ ӗнтӗ к ӑлӑхах .

Эппин, ҫитсессӗн ахӑрсам ана,
Эсир пӗтнишӗн эпӗ савӑнатӑп.
Ун чух сехӗрленетӗр-ха, туятӑп,
Ун чух асилӗр ӑсчаха, мана.

Ҫитсессӗн хурлӑх, тӑвӑл  пек, сасартӑк, 
И нкек, ҫавраҫил евӗр, ҫавӑрттарӗ.
Вара сисме пуҫлатӑр-ха хуйха,
Кӗрсе ӳкетӗр терт-асаплӑха.

Вара хяаиа чӗнме пуҫлатӑр пурте,
А нчах та сассӑра эп илтмӗп урӑх. 
П улсассӑн та ирех ш ыракансем,
Ҫавах тӗл пулмӗҫ сӑнӑм а вӗсем.

Тӗл пулм ӑр ҫав, мӗн-ма тесессӗн, эсӗр 
Савмастӑр пӗлӗве, ӑна сивлетӗр.
Ют сирӗншӗн Турра пӑхӑнасси, 
Вӗрентӗвне чунпа йышӑнасси.

Сире пурне те тӗрӗс ҫул кӑтартрӑм ,
А на эсир ним вырӑнне хум арӑр. 
Сивлерӗр эп питленӗ сӑм аха,
1>1р канаш а та йыш ӑнмарӑр-ха.

Ш ӑп ҫавӑншӑн, пурнӑҫлам ан ӗҫсемшён, 
Инкек-синкек куратӑр  хӑвӑрах.
Пустуй кун-ҫулшӑн, пушӑ ӗмӗтсемшӗн 
Явап тытма тӳр килӗ пурнӑҫра.

Тӳрккес этем х ӑй  сӑмахне тытать те 
Ҫавна пула ҫут кун-ҫулне татать. 
Ҫ ӑмӑлттайла айван ҫын пурӑнать те 
К айран  сисмесӗрех кӑнса выртать.



М ана итлекенсен ҫеҫ пурнӑҫ ырӑ, 
Х ӑратм ӗ вӗсене нихҫан усал. 
Т ӑнӑҫлӑхра кашни тивлет-юп курӗ, 
Ёмӗтленни те тӑрӗ шав ӑнса».

II
Енчен те, ы вӑлӑм , халалсене 
И ккӗленмесӗр эсӗ йыш ӑнсассӑн, 
Ч унран к ал ан ӑ  ман сӑмахсене 
К уллен-кунах м анм асӑр  упрасассӑн,

Ун чух пурне те питӗ тимлӗн итлӗн, 
А с-хакӑла пӗрмай м ала хурса.
Ҫут пӗлӳре хӑвна та кӳрӗн витӗм, 
Тин пуҫлӑн пурӑнм а ш ухӑш ласа.

Енчен те эс вӗрентӗве шансассӑн,
А н а пӗрмай алла илме чӗнсен,
П ӗлӳ пухасш ӑн ҫеҫ шав ӑнтӑлсассӑн, 
Ун вӑй-халне йӑлт ӑнланса ҫитсен,

Енчен те эс ӑна ш ыран пулсасӑн,
Ҫут кӗмӗл тупнӑн, пит хӗпӗртесе,
Ку м анӑн хаклӑ  пурлӑхӑм  тесен, 
В ара пӗлетӗп эп ӗ : йӑнӑш мастӑн.

М ӗн-ма тесессӗн, эс ӑнланӑн  л а й ӑ х : 
Сан Турӑран хӑрам алла, иккен. 
К аярахп а  ун ӗҫӗпе паллаш ӑн, 
Ёмӗтӳпе ҫирӗпленсе куллен.

Ҫ акна ӑнланӑн  л а й ӑ х : А слӑ Турӑ 
Ҫынна пиллет ялан  сӳнми вӑй-хал. 
Ӑ на ҫеҫ итлесен, пӗлӳлӗх тупӑн,
Ун чух эс утӑн пурнӑҫра кал-кал.

Х ӑруш лӑхра Вӑл ҫӑлӑнӑҫ ҫеҫ парӗ, 
И нкек-синкек пӳлеймӗ-ха сана.



Вӑл хӳтӗлӗ, пӗрмай хавхалантарӗ, 
Тасатӗ усалран йӑваш  чунна.

Вӑл тӗрӗслӗх ҫулне те упрӗ лайӑх, 
С уялӑха сирсе ярса, ӑна пӳлсе,
Хӑйне ҫеҫ парӑннӑ сӑваплисен 
Сукмак-йӗрне те сыхлӗ ҫут малашшӑн.

Ун чух тӗрӗслӗхе, ҫут чӑнлӑха, 
Тӗп-тӗрӗс сӑм аха аван ӑнкарӑн. 
Пӗртен-пӗр хӑвна пӳрнӗ сукм ака 
Н ихҫанхинчен те лайӑхрах  эс хаклӑн ,

Ун чух пӗлӳлӗх, сан чунна кӗрсе, 
Х авхалантарӗ, сӗнӗ ҫутӑ ш анчӑк.
Вара хӑпартланса та ҫӗкленсе 
Вӗренӳре тинех тупатӑн канӑҫ.

Ун чух, йӗркеллӗ ш ухӑш ланӑран, 
Х ӑвна ху упрӑн тӗрлӗ ултавран.
Енчен те сив инкек ҫулна пӳлсессӗн, 
А на хӑю ллӑнах ҫӗнтерӗн эсӗ.

Тӗлли-паллисӗр пакӑлтатакан  
Сана суялӑх авӑрне тӗртсессӗн,
Усал этем те хы тӑ юнасан,
Ҫавах пур йӑх-яха ҫӗнтерӗн эсӗ.

Тӳп-тӳрӗ сукм акран пӑрӑнаканӑн  
М алаш лӑхӗ нихҫан аван пулман-ха. 
М ӗн-ма тесессӗн, вӑл тӗттӗмлӗхе 
Е кукӑр  ҫул-йӗре савать, иккен.

Ы тла та савӑнать усал этем 
Пурнӑҫӗнче ҫынна хӗн кӑтартниш ӗн. 
Е, нам ӑса манса, пит хӗпӗртет,
Ним уям асӑрах  аскӑнланниш ӗн.



Суя ҫулпа ӑн тӑлакан  ҫынсем 
К аварлаш са мӗн чухлӗ тунӑ сӑтӑр? 
Сукмакӗ кукӑр-м акӑр-ха хӑйсен,
Вӗсем кирек хӑҫан  ӗҫлеҫҫӗ вӑрттӑн .

Х ӑй м айлӑ ҫавӑрас тесен, хӗрарӑм  
Й ӑпӑлтатса та илӗртсе астарӗ. 
Сӑмахӗпе, тертрен хӑтарӑп , тет,
А нчах санах синкерлӗхе тӗртет.

Вӑл Турӑ умӗнче каланине 
М анса кай м а пултарнӑ питӗ хӑвӑрт. 
Ҫухатнӑ хӑйӗн ы рӑ тивӗҫне,
Ш ӑп ҫавӑнш ӑн кун-ҫулӗ пулӗ тӑвӑр.

Ҫурт-йӗрӗ унӑн тупӑк евӗр ларё,
Сив вилӗме ҫывхартӗ хӑй  патне. 
Вӗҫленӗ м ай м асар ҫикче ҫулне,
Унпа каш нин сукм акӗ ҫывӑхланӗ.

К ам  ҫак пӳрте кӗрет — унтан тухайм ӗ, 
В ӑл ӗмӗрне те вӗҫлӗ ҫавӑнтах. 
Ш ӑв-ш авлӑ пурнӑҫ ҫулӗпе утаймӗ, 
Ёмӗтленеймӗ хум ханса татах.

Ш ӑп ҫавӑнпа та, ы вӑлӑм , ы й татӑп : 
Таса кӑм ӑллисен  ҫулне юрат.
Тӳр чунлӑ ҫынсенче к ӑн а  хӑват,
Ҫакна ӑнланнӑ май телей тупатӑн.

М ӗн-ма тесессӗн, тӳрӗ чунлисем,
Ы р кӑм ӑлне пула, пурнаҫҫӗ лайӑх. 
Пӗтме тивет усал сунакансен,
Вёсен ҫак ҫӗр ҫинче пулм ан м алаш лӑх.

К ам  саккуна хӑять  хирӗҫлеме, 
Ҫитсессӗн вӑхӑчӗ — тивет вилме.



У лтавҫӑсен те ҫулӗ-йӗрӗ ӑнмӗ,
Вӗсем те ҫӗр ҫинчен ҫухалӗҫ, кӑнӗҫ.

III

Ы йтатӑп, ы вӑлӑм , вӗрентнине 
М анса ан кай , ялан  асра тытсамччӗ. 
Ч унран калан ӑ  ман халалсене,
Аша хывса, пӗрмай эс упрасамччӗ.

Эп хушнине куллен-кун пӑхӑнсассӑн, 
Май пулӗ вӑрӑм  ҫул-йӗрпе утмаш кӑн. 
Ун чух тин пурнӑҫланӗ ӗмӗтӳ, 
Т ӑнӑҫлӑхра ҫеҫ иртӗ ӗмӗрӳ.

Кирек хӑҫан  та чӑнлӑха юрат,
Ы р кӑм ӑл , хӗрхенни те кирлӗ питӗ. 
С криж аль ҫинче ҫырни пек, вӑл  чунра, 
Ы р туйӑмсем ҫураттӑр, кӳтӗр витӗм.

Вара эс А слӑ Турӑ умӗнче те,
Ёҫчен, м ухтавлӑ халӑх  хушшинче те, 
Устернӗ май вӑйна, хастарлӑхна,
Ҫӳле ҫеҫ ҫӗклӗн хӑвӑн ыр ятна.

Сан пурнӑҫу кӑткӑсланеа кайсан та, 
Чун-чӗрӳпе Турра кӑна ӗнен.
Вӗренӳпе пит палӑрса тӑрсан та,
Унпа виҫеллӗ усӑ кур куллен.

Кирек мӗнле лару-тӑру ҫитсен те, 
Иккӗленмесӗрех Ӑ на тӑнла.
Сана халь кирлӗ мар-ха тӗрлӗенлӗх, 
Эппкн, Унпа кӑн а эс сывӑхлан.7 л

Ӑ с-хакӑлӑм  ҫӳлти ш айра тесе, 
Х ӑпартланса кайса ан сик, тархасш ӑн,



Ы р курӑн , Турӑран пит шикленсен, 
Усал вӑйран хӑпм аш кӑн мел тупсассӑн.

Ҫак майсемпе кӑн а  хӑвна ху упрӑн,
Ҫак майсемпе кӑна телейлӗ пулӑн. 
Ҫылӑхсенчен ӳт-пӳ тасалнӑҫем ,
Тин курӑн  У нпала пӗрле илем.

А на хисеплесе пуҫҫапнӑ май,
У слам  илес пирки те эс ан ман.
Ч и м алтанхи пайталлӑ ӗҫӗн пайӗ 
Сан аллунтан Ун патнелле ҫеҫ кайтӑр.

Вара хуҫалӑху  шав п у ян л ан ӗ :
Вӑл тулӗ тӗрлӗ ҫимӗҫ-пурлӑхпа,
Ҫӗн эрехпе те тутлӑ симпылпа, 
Иртен-ҫӳрен ун чух сана ӑмсанӗ.

Кӑлтӑкуеемш ӗн, ы вӑлӑм , хӑш  чух 
А йӑпласассӑн  Турӑ, эс ан тарӑх.
Мӗн пӳрнине к ӑн а  чӑтм а вӑй пух,
Тӳрре тухма, пӗлетӗп, кирлӗ мар-ха.

Мӗн-ма тесессӗн, Турӑ йӑлт курать, 
К ам а савать вӑл — пӗр ҫавна хурлать. 
Ю ратнӑ ывӑлне пӗртен-пӗр апппӗ 
Ы р тӑвассиш ӗн вӑрҫнӑ пек ачашшӑн.

Киленӗҫ куракан  маттур этемӗн 
Ӑ с-хакӑлӗ чӑрм авсӑр ӳснӗҫемӗн, 
Сисмесӗрех вӑй-халӗ хуш ӑнать,
К айран  чун-чӗмӗ те пуянланать.

Ун чух ӑс-тӑн нимпе те танлаш аймӗ, 
Вӑл хакл ӑ  пулӗ ылтӑн-кӗмӗлрен.
А на хӑй  аллине илес текен,
М улне шеллемесен те, туянайм ӗ.



Унпа танлаш аймасть алм аз-ахах.
Ас ҫукраххи тем те пӗр хӑтлансан  та,. 
Ёмётленни те пулӗ кӑлӑхах ,
П ач сӳнӗ умӗнче ултавлӑ ш анчӑк.

(Усал-тӗсел те хирӗҫ тӑраймасть,
Ҫут чӑнлӑхпа, ӑспа тавлаш аймасть. 
Такамш ӑн та ку  — ӗмӗр пулнӑ паллӑ t 
Пӗлӳ тӳрккеслӗхрен хӑватлӑ, аслӑ).

А с-хакӑлӑн ыр енӗ пит чылай, 
Ҫынсемшӗн сӳнмӗ унӑн ырӑ хӗмӗ.
Пӗр аллипе пиллет вӑл  вӑрӑм  ӗмӗр, 
Тепри парать пуянлӑх, чап  пӗрмай,

(Тӗрӗслӗхпе пит туслӑ пулнӑран,
Ӑ на хаклать вӑл кӑткӑс  пурнӑҫра. 
С аккунлӑхпа ы ркӑм ӑллӑх  ун м айлӑ, 
Вӗсемпеле те пурӑнать пӗртанлӑн).

Ӑ с-хакӑл ҫулӗ евӗк, пархатарлӑ,
Унпа эс киленсе утма пултарӑн. 
Кашни сукмакӗ тӑнӑҫлӑх  сунать, 
М алаш лӑха чунтан савма хушать.

Вӑл — пурнӑҫ йывӑҫӗ. Эппин, ешертӗр, 
Ҫынсен пӗлӳлӗхне хӑват парса.
А на упракансем, хавхаланса, 
Киленӳре ыр курччӑр, килӗштерччӗр!

Ӑ слӑлӑха тӗпе хурса кӑна,
Тӑван ҫӗре тума пултарыӑ Турӑ.
Ҫӳл тӳпепе хупӑрласа, ӑна 
К а л а н ӑ : халӗ ыррӑн-сыввӑн пурӑн.

Ун ӑсӑпе ҫеҫ тӗпсӗр уҫлӑхра 
Х ӑп-хӑм ӑр пӗлӗтсем пуҫтарӑнаҫҫӗ.

2 . З а к а з  №  810.

■ л т  т  1 е п  А |



Ҫӗр кӑкӑрне, пӗр Вӑл ҫеҫ хуш нӑран,
Ҫут сы влӑмпа ирех ҫӑвӑнтараҫҫӗ.

Эс, ы вӑлӑм , чухла пӗлӳ вӑйне,
Сан куҫусем ӑна пӗрмай сӑначчӑр. 
Чипер шухӑшусем чунра упранччӑр, 
Куллен-кун савччӑр тӗрӗслӗх ҫулне.

В ара сан пурнӑҫу шав илемленӗ, 
А с-хакӑл ҫимӗҫне астивнӗрен. 
П ӑрӑнманниш ёнех тӗрӗслӗхрен, 
Я т-сумлӑху пит хӑвӑрт ҫирӗпленӗ.

Ун чух хӑв палӑртнӑ ҫул-йӗрпеле 
Н им хӑрам асӑр , такӑнм асӑр  утӑн.
Ч ун кётнине к аяр ах п а  кӗҫ тупӑн,
В ӑл пулӗ нихӑҫан сӳнми телей.

Ёшеннӗ хыҫҫӑн ҫывӑрма выртсассӑн, 
У салсенчен пӗрре те хӑрам асӑр , 
Й ӑпанӑн  ӑшӑ тӗлӗксем курса,
Ҫӳлти Турра ыр каҫш ӑн тав туса.

Сана сиен кӳресчӗ-ха тесе,
У лтавҫӑ хӑратм а хӑйса пӑхсассӑн,
Эс пурӑнӑы инкек-синкек курмасӑр, 
Н им пулм ан пек, Турра ҫеҫ ӗненсе.

Мӗн-ма тесессӗн, В ӑл кӑн а  ӑшпиллӗн 
Сан ҫутӑ ш анчӑкна сы хлать куллен. 
Х ӑтӑлнӑҫем  сивлек синкерлӗхрен,
Ун ячӗпе пурнатӑн сумлӑн, пиллӗн.

К ам  ҫӑлӑнӑҫ ыйтать, эс ҫав ҫынна 
Турткалаы масӑр пулӑш сам, тархасш ӑн, 
Пӗрре те ан шелле вӑй-хӑватна,
А ллу сан ы вӑнмӗ ы р ӗҫ тусассӑн.



Тусу пӗр-пӗр тавар пама ы й тсассӑн : 
«Ы ран килсессён, илён-ха»,— тесе,
А на ан хӑвала  тӳрккесленсе,
Мён пуррине унпа пайла еӑмахсӑр.

(Ыран мӗскер пулатъ, ҫавна пёлместён, 
Сӑлтав та ҫук тусна ҫиллентермепгкӗн).

Ан пултӑрччӗ нихҫан та вӑрттӑн шухӑш, 
Ҫумри чи хакл ӑ  юлташна пула. 
Чун-чӗмӗ тап-таса, каварлӑх  ҫук ун, 
Сана кӑн а  вӑл  пурнӑҫра ырлать.

Вӗриленсе кайеа, ҫынпа сӑлтавсӑр 
Н ихҫан та, ы вӑлӑм , эс ан тавлаш.
Вӑл пурӑнасш ӑн-ҫке пӗр харкаш м асӑр, 

Унпа тӳлеккӗн, ыр сунса калаҫ.

Тӳрккес этём, ӑнӑҫусем тусан та,
Ун ҫул-йӗрне, ыйтатӑп, ан ӑмсан-ха. 
Усал ӗҫе пула вӑл  йӑнӑш ать,
К айран  хӑех инкек-еинкек курать.

Мӗн-ма тесессӗн, Турӑ умёнче те 
Киревсӗр ӗҫшӗн ты тм алла явап.
Тӳр к ӑм ӑлл ӑ  этем курмасть асап, 
С ӑпайлӑран пӗрмай Ун хӳттинче вӑл.

У салӑн чы ссӑр чун-чӗри патне 
Ҫитет-ха А слӑ Туррӑн сив ылханӗ.
Таса этемён хӑтлӑ  кил-ҫуртне 
П ехилӗ Унӑн, кайӑк. евӗр, анӗ.

Хӑйне хисеплемен ҫынсем пулсассӑн, 
Йӗкӗлтесе кулать Вӑл вӗсенчен.
Ы тла йӑваш  чунлисене курсассӑн, 
П арать пурне те ы рлӑхне куллен,



А счахӑн  чапӗпе мухтавӗ куҫӗ 
Ачисемпе пӗрле лам ран  лам а. 
Айваннисен сӑлтав ҫук савӑнма, 
Вӗсемшӗн аякра  пуласлӑх кунӗ.

IV

Аҫу тӑн панине эсир, атьсем,
Кирек хӑҫан  та питӗ тимлӗн итлӗр. 
Ч унтан к ал ан ӑ  ӑшӑ сӑмахсем 
П урин патне те пӗр чӑрм авсӑр ҫитчӗр.

Мӗн-ма тесессӗн, эп сире куллен 
Сӑпай пулм а та ӑс пухм а вӗрентрӗм. 
Х алалӑм сем , чӑнах та, тӗрлӗ енлӗ,
Ан ютшӑнӑр нихҫан та вӗсенчен.

А ча чухне атте м ана ы тла та,
Ы р кӑм ӑлне кура, хы т юрататчӗ. 
Пӗртен-пӗр ы вӑлӑм  эс ман, тесе, 
Аннем пурнатчӗ пит хисеплесе.

Атте м ана куллен-кун ӑс п ар атч ӗ :
П ил сӑм ахне чӗрӳ ялан  упратӑр. 
Х алалсене нихҫан та эс ан ман,
Вӗсем сана вӑй парӗҫ пурӑнма.

Тӗрӗслӗхе хисеплесен кӑна, 
А с-хакӑлна пуянлатм а пултарӑн.
П ӗлӳ ҫӑлкуҫӗ питӗ анлӑ, тарӑн,
А сра тыт, ы вӑлӑм , ялан  ҫакна.

Ҫут чӑн лӑха  ан ман — сана вӑл сыхлӗ, 
А на хавхаланса чунтан юрат.
Унпа кӑн а  тупатӑн эс хӑват,
Унпа кӑн а пурнатӑн ыррӑн-сыввӑн.



Ӑ с-хакӑл витӗмӗ кирек хӑҫан та 
М алтан м ала ҫынна ертсе пырать. 
Пӗлӳ пухсассӑн, сӳнмӗ ҫутӑ ш анчӑк, 
Сана вӑй парӗ вӑл ҫеҫ пурнӑҫра.

А на м ӑнаҫланса мухта, хакла,
Вара вӑл ҫӗклӗ ят-сумна ялан. 
Ӑ с-хакӑлпа хастарлӑхна ӳстерӗн, 
Й ы вӑрлӑхра чӑрмавсене ҫӗнтерӗн.

П ӗрмай илӗртекен пӗлӳ ҫӑлкуҫӗ, 
Хӗвелӗн хӗмӗпе ҫиҫсе, ҫул уҫӗ.
Ун чух пуҫкӑш ӑлӗ пулать санра — 
Телей те ыр куран малаш лӑхра.

Т ӑнла эс, ы вӑлӑм , ман сӑм аха,
Ан пултӑрччӗ вӑл саншӑн к ӑлӑхах . 
Ун чух ҫут ӗмӗтӳ йӑлт пурнӑҫланӗ, 
П урнас кунсен ҫул-йӗрӗ вӑрӑмланӗ.

Сана эп чӑнлӑхш ӑн, ҫине тӑрса,
Вӑй шеллемесӗр, кӗрешме вӗрентӗп. 
Х ӑвна ҫеҫ пӳрнӗ сукм ака шанса, 
Унпа эс тӳррӗн пырасса ӗненӗп.

М алтан м ала хӑюллӑн утнӑҫемӗн,
Ун чух сана никам  та хӗсӗрлеймӗ. 
Ёшеннине м анса кайса чупсан, 
Ш анатӑп : такӑнм астӑн-ха нихҫан.

Х алалӑм сем  — ӑс-хакӑл шевлисем, 
Ҫут пурнӑҫӑн сӳнми хӗлхемӗсем.
Эс вӗсене асра тыт питӗ ҫирӗп,
В ара тин пуҫлӑн ыр курм а каҫ-ирӗн.

Ултавҫӑсен сукм акӗ пултӑр ют, 
Пӗртен-пӗр тӳрӗ ҫулпала ҫеҫ ут.



Усал ҫынсем сана пит илёртсессён, 
Вӗсемпеле нихҫан ан килӗш  эсӗ.

С уялӑхӑн ытамӗнче тупайм ӑн 
Х ӑвна тивӗҫтерен ҫут чӑнлӑха.
Эппин, унран хӑпм аш кӑн тӑрӑш-ха, 
Ш уҫлак ҫулпа пӗр ш ухӑш сӑр утаймӑн,

Мӗн-ма тесен, хаяр  ҫынсем каварлӑн  
Тӗрӗслӗхе пӳлесшӗн, хур тӑвасш ӑн. 
Вёсен пӗр ӗмӗт пур, вӑл  пит хура:.
Тӳр кӑм ӑллисене путлантарас.

Вёсен ӗмӗчӗсем пит и ртӗхӳллӗ:
Эрех вӑрлас, ҫын ҫӑкӑрне ҫиес, 
С аккунлӑха куллен-кун хирӗҫлес, 
К урар-ха ы рлӑхне паян  е ӳлӗм.

П ач урӑхла таса ҫынсен к у н ҫу лӗ : 
Ёҫ-хӗлӗ, cap хӗвел пек, ы рӑ, ҫӳллӗ. 
Х алсӑррине ир  пуҫлаеа каҫчен 
Пиллеҫҫӗ ӑс хӑйсем ӳркенменрен.

С аккунлӑха пӗрмай хирӗҫлекенӗк 
Ш ӑпи ултавлӑ та ы тла пӗр енлё. 
Тӗттӗмлӗхре ирттерӗ ӗмӗрне,
Тӗл пулӗ сакӑлта  ҫине-ҫинех.

Т ӑнла зс, ы вӑлӑм , сӑмахсене,
Асу сан ҫивёчлентӗр ирӗн-каҫӑи.
Ӑша хы всассӑн ман халалсене, 
Чуну-чӗмӳ ыр курӗ, тупӗ канӑҫ.

С ӑпайлӑхпа куҫсен таса хӗмне 
Н имле хура вӑйсем те ан варлаччӑр. 
Чи хакл ӑ  ахах  евӗр, чун тӗпне 
К аларӑш сем черетленсе вы рнаҫчӑр.



Мён-ма тесен, м ан халалсем  саккун пек, 
Сан тивӗ пӑхӑнм аш кӑн вёсене.
Итлекене вӑл ырлӑх-сывлӑх сунӗ, 
К ӑткӑслӑхран  хӑтарӗ кулленех.

Ҫапах та пуринчен те ы тларах 
Чи хаклине — хӑв чӗрӳне упра.
Вӑл хӑй кӑна, ав, иксӗлми ҫӑлкуҫ пек, 
Ч ӑрм авлӑха сирсе, ум ра ҫул уҫӗ.

С уялӑха нихҫан та эс ан йышӑн,
А на сивле, мӗнпур вӑйна пухса.
Чее ҫын шухӑшне пӗлме пит йывӑр, 
Ҫавах унран ан кай-ха пӑрӑнса.

Хӗм сапчӑр таврана сан куҫусем,
Умри ҫула хӗрхӳллӗн ан тинкерччӗр. 
Куҫ харшисем — курак  ҫуначӗсем, 
Тӳрӗлӗхе савса, вӗҫме ҫӗкленччӗр.

Умри, сукм ак ан пултӑр сакӑлталлӑ, 
Ӑ на мӗнпур енчен тӗпче, сӑна.
Вара, шанса умри пуласлӑхна,
Ун тӑрӑх ут м алтан м ала хастарлӑн.

А нсат ҫул-йӗрӗсем пит илӗртсессӗн, 
С ы лтӑмалла ан пӑрӑн васкаса.
Ан шан сулахайра ыр курасса,
Тем тӗрлӗ илӗртӳлӗхрен хӑп  эсӗ.

(Мён-ма тесессӗн, сылтӑмри ҫула 
А сӑрхасах тӑрать-ҫке А слӑ Турӑ. 
Сулахайри ансат сукм акпала 
Утсассӑн, яланах  инкек ҫеҫ тупӑн.

Ш ӑп ҫавӑнпа та Вӑл сана тӳп-тӳрӗ 
Пӗртен-пёр ҫул-йӗрпе кӑн а  утма



Вӑй-хал парать. Ш ӑпу ҫавна ҫеҫ пӳрнӗ. 
Эппин, вӗрен ҫак чӑн лӑха савма).

V

Эс, ы вӑлӑм , шута хур чӑнлӑха 
Эп вӗрентни ан пултӑрччӗ ахаль.
Сан шухӑшу м ан ш ухӑш па пӗрлештӗр, 
Пӗр-пӗринпе куллен-кун килӗштерччӗр..

С ӑваплӑран сӑваплӑ халал а  
Кирек хӑҫан  та  сан йы ш ӑнмаллах.
Мӗн калан и  чун-чӗрӳнте упрантӑр.
(Чее хӗрарӑм  ан кӑсӑклантартӑр).

Ч ӑн ах  та, ун хитре тути-ҫӑварӗ 
Пӗр вӗҫӗмсӗр симпыл ҫеҫ юхтарать. 
К алаҫӑвӗ сана йӑлт пӑхӑнтарӗ,
Ҫу пек, чӗлхи хӑй  м айлӑ ҫавӑрать.

А нчах ҫак йӑпану иртсе кайсассӑн,
Эс эрӗм ҫинӗ пек хӑвна туян.
Е, икӗ енлӗ ҫивӗч хӗҫ амантнӑн, 
Х алсӑрланса кайса, аран  утан.

Х ӗрарӑм  урисем, шав чакнӑҫем ,
А на сив вилӗм ытамне чӗнеҫҫӗ.
Вара, тӗлли-паллисӗр утнӑҫем,
К айран  хӑйнех чӗр там ӑка  тӗртеҫҫӗ.

Ш ӑпи ы тла вы лянчӑк  пулнӑран 
Ун пурнӑҫне нихҫан та эс чухлайм ӑн. 
Хӑйне вӑл  ним пулм ан пек тытнӑран, 
П ы тарӑнчӑк  чунне те ӑнкарайм ӑн .

Ш ӑп ҫавӑнпа та  эсӗр, ачамсем ,
М ан сӑм аха чунтан ӗненӗр, итлӗр.



Туйсах тӑратӑп -ха : пурӑннӑҫем 
Вёрентӗвӗм сире пурне те кирлӗ.

И лёртекен 'хёрарам  ҫулӗпе
Сан сукм аку нихҫан та ан пӗрлештӗр.
Ан кӑсӑклан-ха ун алӑкӗпе,
Ан кйлӗш-ха эс ун пӳртне кӗмешкӗн.

Енчен те шут тытсах е ӑнсӑртран 
Ҫав илӗртӳллӗ ҫурт ӑшне лексессӗн, 
Унта асапланса тертленӗн эсӗ,
Унтах хастарлӑху та чакӗ сан.

Вӑй-халупа, таса кӑм ӑлуп а 
Санран кулакансем  ҫеҫ усӑ курӗҫ.
Тар юхтарса пуҫтарнӑ пурлӑхпа 
Х у мар, пач ют ҫынсем тивлетлӗх тупӗҫ,

Вара ӳтӳ-пӗвӳ имшерленсен,
Выҫӑхнипе йӑлт аптраса ҫитсен,
Тин ӑнланм а пуҫлатӑн питӗ лайӑх,
Эс йӑнӑш нӑ и к к ен : кунта — чуралӑх.

Тарӑхнипе хӑвна вӑрҫм а‘п у ҫл ан :
«Ҫын сӑмахне мӗскершӗн тӑнлам арӑм , 
Чӗрем ӑс панине ма йыш ӑнмарӗ, 
Суйларӑм мӗншӗн-ха ансат ҫула?

Х ам а ыр тӑвас тенӗ туссене 
Мӗскершӗн вӑхӑтра эп итлемерӗм?
Чи ырӑ вӗрентӳҫӗсен пилне,
А с-хакӑлне сӑлтавсӑр м а тиркерӗм?

Щ ӑп ҫавӑпа та эпӗ ҫак терте 
У лтавлӑ йӑпануш ӑнах ҫаклантӑм .
Ҫын хушшинче чакать  хисепӗм те. 
В араланм а пуҫлать ак  ы рӑ ятӑм!»



Ч ӗркӗм ӗл пек шыва ӑем а хушаҫҫӗ 
Х ӑв туса лартнӑ ҫӳллӗ валакран . 
П ускил патне пёрмай чупаканран 
Ҫынсем йӗкӗлтеее кӑн а  кулаҫҫӗ.

Эппин, ҫӑлкуҫӗ ш ӑнкӑртаттӑр, юхтӑр, 
Таса илемрпе шав илӗртсе,
Ун юхӑмӗ урамсенё ан тухтӑр,
Тата ан лартарччӗ й ӑл тах  типсе.

Мӗн-ма тесессён, ҫак пуянлӑхпа 
П ӗр эсӗ ҫеҫ хуҫа пулса тӑратӑн .
Ют ҫын кӑсӑклан сассӑк  та унпа,
А на куҫ ш ӑрҫи евӗрех упратӑн.

Чӗркӗм ӗл пек юхан еив шыв, ҫӑлкуҫӗ—
В ӑл эс юратнӑ савнӑ арӑм у.
Унпа тупан киленӗҫ, ы рлӑх, мул,
А на пула умри ҫул-йӗрӗ уҫӑ.

•
Вӑл, пӑлан  евӗр, питӗ килӗш ӳллӗ,
Ту кач аки  пек, вирхӗнет хитре.
Ун кӑкӑрӗ  сипетлӗ, эсӗ ӳлӗм 
Ы р курӑн-ха ҫӑтмах-киленӗҫре.

Эппин, кала-ха, ы вӑлӑм , тархасш ӑн, 
Кирлех-ши ют хӗрарӑм  ш ырама, 
Кирлех-ши сан унпа ы талаш ма,
Енчен те мӑш ӑру ҫумра пулсассӑн?

Кашни этемӗн кӑткӑс  ҫул-йӗрне 
Пӗртен-пӗр Турӑ шав Ҫӳлтен сӑнать-ҫке- 
Ҫитӗнӗвне е ӑнӑҫм ан ӗҫне,
Х ӑй ӑсӗпе курса, ялан  хаклать-ҫке.

С аккунсӑрлӑхӑн  серепи каварлӑ,
Унпа туслаш нӑ ҫыншӑн пит юнавлӑ.



Енчен те вӑл  ҫав ы там а лексен, 
К асам атри пек пурӑнать иккен.

Х ӑй ӑссӑр пулнӑш ӑн инкек тӳсет, 
К аярахп а  кунҫулӗ лап сунет.
М ӗн-ма тесессӗн, пурӑннӑ тёллевсёр, 
Х алалсене пачах  та ёненмесёр.

VI

Т ӑван  е ҫывӑх сын хутне кёрсессён, 
А на йы вӑрлӑхра шав пулӑш сан,
Ы р тунине вӑл манмё-ха, тесен те, 
Ҫапах та, ы вӑлӑм , ҫакна ӑнлан.

Хӑв сӑм ахна пула кӗҫ ҫакланатӑн  
М алтан курса тӑм ан серепене. 
Я ваплӑхна ҫав ҫы нпала пайлатӑн, 
П айлатӑн савнӑҫне те хурлӑхне.

Эс, ы вӑлӑм , ту эцӗ хуш нӑ пек,
Сана терт кӑтартать ҫав серепе.
Эппин, ҫав пӗлӗшӳ патне кайсассӑн, 
А на к а л а : тинех пӗрле утмастӑп.

Ним пулман пек ан пурӑн-ха, ан ҫывӑр, 
Нуша курм а пулать ы йхӑласан.
И нкекӗ юнашар ҫӳрет, вӑл ҫывӑх, 
Унран хӑпм а ҫӳл тупм аллах халь сан.

Ту качаки  танатана курсассӑн, 
Ш ы ранӑ евӗр ҫӑлӑнӑҫ пӗччен,
Е кай ӑк  хӑтӑлнӑн  серелерен,
Эс ху та тар-ха сехметрен, тархасш ӑн.

Сӑна-ха кӑтк ӑ  пурнӑҫне, ӳркевҫӗ,
Пӗр васкам асӑр ӗҫ-хӗлке тӗпче.



Кашни хусканӑвӗ епле тӗллевлӗ,
Епле вӑл пурӑнать ҫак ҫӗр ҫинче.

Ун пуҫлӑхӗ пулман, пулас та ҫук,
А на хӑратайм асть тӳре таврашӗ.
Вӑл кирлӗ-кирлӗмарш ӑнах аташмӗ, 
Умри ҫулне пӳлеймӗ ӑҫтиҫук.

Ҫавах та, апат-ҫимӗҫ хатӗрлет, 
Пӳртне-ҫуртне йӑлтах хӑй  тирпейлет.. 
Ҫулла, хӗлле те пурӑнать нуш асӑр, 
Мӗн-ма тесен, ӗҫлет ялан  канмасӑр.

(Пыл хурчӗн пурнӑҫне те эс сӑна, 
Вӗҫет те вӑй хурать яра куна.
Ун сиплӗ ҫимӗҫне мухтать патш а та, 
К ӑсӑклантарӗ вӑл ахаль ҫынна та).

Уркевҫӗ, эп ыйтасшӑн-ха санран,
Эс хӑҫанччен хӑв ы йхуна тӑсасш ӑн, 
Тӳшек ҫинче шав сарӑлса выртасшӑн,. 
Ёҫе тухм а ш утлатӑн-и паян?

Эп ы вӑнтӑм-ха, халӗ, ак, канатӑп , 
Кӑшт тӗлӗрсе илсен, ӗҫе тухатӑп.
Ш ӑп ҫакӑн  евӗр аллуна уссан,
Пуш ӗмӗтпе хӑвна шав йӑпатсан,

Сисместӗн те, иртен-ҫӳрен пек, хӑвӑрт 
Килне кӗҫ кӗрӗ юрлӑх, туйӑн хӑв та. 
Вӑл хуҫаланӗ, вӑрӑ-хурах пек, 
Ч ухӑн лӑхра  вара тертленӗн тек.

(Енчен те ӗҫшӗн хы пӑнса ӳксессӗн, 
А на часрах вӗҫлесчӗ-ха тесессӗн,
Вара хӑрам ӑн  эсӗ нуш аран,
Н ихҫан та татӑк  тӑм ӑн  ҫӑкӑртан).



Чее этемӗн пурнӑҫӗ ултавлӑ,
Ш ап-шур тёсе ялан  вӑл хуратать. 
К алаҫӑвӗ шӑв-шавлӑ та ы тарлӑ, 
Суялӑхӗ ҫынна аташ тарать.

Куҫне-пуҫне пӗлет-ха вы лятма, 
Урисемпе темтепӗр кӑтартм а. 
Аллисемпе хитрен хӑлаҫланм аш кӑн, 
Итлекене хӑй  м айлӑ ҫавӑрмаш кӑн.

А нчах та унӑн чӗринче упранӗҫ 
Киревсӗр те каварлӑ шухӑшсем.
А на пула хирӗҫӳсем ҫуралӗҫ,
Ҫухатӗҫ канӑҫне юлташӗсем.

Ҫапах та тавӑру ултавҫӑна 
Кӗтмен ҫӗртен пырса ҫапать сасартӑк. 
Вара эмел те ҫӑлаймасть ӑна,
Ҫапла вӗҫленӗ пурнӑҫӗ усалӑн.

Ҫынсен тем тӗрлӗ кӑлтӑкӗ ч ы л а й : 
Ҫӳлти Турра хы тах ҫиллентереҫҫӗ.
Эп улттӑшне хам  асӑрханӑ май,
Сире, аса илсе, йӑлтах пӗлтерӗп.

Вӗсем ҫаксем : м ӑн кӑм ӑллӑ куҫсем, 
У лтавлӑ та суеҫӗ чӗлхесем.
Ҫынсен юнне пӗрре те шеллемесӗр 
Ю хтаракан алеем те пит киревсӗр.

Усал шухӑшсемпе пурӑнаканӑн  
Пӗр хӑйӗнш ӗн кӑн а  тапан чӗри.
Е вӑрӑ-хураха пуҫҫапаканӑн 
М ала пит хӑвӑрттӑн чупать ури.

Пӗр айӑпсӑр ҫынна элеклекенӗн 
Чӗри, сӑна-ха, тикӗт пек, хура.



Ч ӗлхи чараксӑр . Вӑл ура хурать.
А ркатӗ туслӑха, ӑна  хӗрхенмӗ.

У пра эс, ы вӑлӑм , халалсене,
Сана аҫун пехилӗ кирлӗ пулӗ.
А н ман аннӳ пӗрмай вӗрентнине,
В ӑл чунунта сы хлантӑр, хакл ӑ  мул пек.

Х алал  еӑмахӗсем чун тӗпӗнче, 
Й ы вӑрлӑхсем  пулсассӑн та, упранччӑр. 
Тем тӗрлӗ шухӑшсем капланнӑҫем ,
Сана вӗсем усал вӑйран  еы хлаччӑр.

Вӗсем ҫула тухсассӑн пулӑшаҫҫӗ,
Вӗеем сыхлаҫҫӗ, эе кан м а выртсан. 
Х алалӑм сем , тӳшек ҫинчен тӑрсан, 
Тӳлеккӗн калаҫаҫҫӗ, ыр сунаҫҫӗ.

Л ам п ада евёрех халалӑм сем ,
Канаш  пареа, чунра чӗртеҫҫӗ ҫутӑ. 
А с-хакӑла пуянлатса, вӗсем 
Сӗнеҫҫӗ: пурнӑҫра тӗллевлӗн утӑр.

Вӗсем с а н а : пул пархатарлӑ, теҫҫӗ,
А н ҫы вӑхлан ӑнм ан хӗрарӑмпа. 
Й ӑпӑлтине те ял ан ах  сивлеҫҫӗ, 
Килӗш тереймӗн эс нихҫан унпа.

П ит ан ӑмсан суя чиперлӗхе,
(Серепине ан лек ш ухӑш ламасӑр).
Вёрен курм а чӑн-чӑн илемлӗхе,
Куҫ пӑвакансенчен мел туп хӑпмаш кӑн.

Я сар хӗрарӑм па ҫы вӑхлансассӑн,
Арҫын ялаы тӑрса юлать укҫасӑр. 
Мӗн-ма тесен, таса чуна пӗрмай 
Вӑл пултарать хӑй  м айлӑ ҫавӑрма.



Хӗве хупм а пулать-и ҫулӑма,
Уте-пӗве пачах суранлатм асӑр?
Ҫири тума май пур-и еы хлама,
Енчен ӑна вут ӑшӗнче тытсассӑн?

Вӗри кӑварӑн  ҫийӗпе утмаш кӑн 
Мел тупӑн-и-ха эс ҫара уран?
Нуша курм асӑр е пиҫсе кайм асӑр 
Тухма пултарӑн-и ҫав там ӑкран?

Ш ӑп ҫакӑн пек, тус-юлташун килне 
Кӗрсе кайсассӑн, унӑн арӑмне 
Хӑв м айлӑ ҫавӑрм а эс хӑтлансассӑн, 
К айран явап  тытма тӳр килӗ санӑн.

Выҫсан е кӑм ӑлне ҫӗклес тесе, *
Ҫын пурлӑхне шав хапсӑнать-ха вӑрӑ, 
К укӑр  алли ы тла та унӑн йӑрӑ, 
П уяеш ӑк тӑрӑш ать вӑл иртӗхсех.

А нчах ҫаратнӑ чух ярса тытсан,
Ун тӗрлӗ пурлӑхне туртса илеҫҫӗ,
Пур халӑх  умӗнче хы тах хӗнеҫҫӗ 
Пӗр шеллемесӗр, нам ӑс кӑтартса.

Кам аскӑн ӗҫшён пит хыпса ҫунать, 
Ясар хӗрарӑм а хыт кӑм ӑллать,
Ҫав ҫыннӑн пӗчӗк-ха ӑс-хакӑл шайӗ, 
Чунне варланӑҫем , ун ӳсӗ айӑп.

Х ӑй шӑпинчен. ниҫта та вӑл  тараймӗ, 
Тӳр килӗ пӗрм аях патак  ҫиме.
Ҫын хушшинче чысне-сумне тупаймӗ, 
Мӗн пӳрнинчен май килмӗ ун иртме.

Мӗн-ма тесессӗн, курайм анлӑх  вучё 
Кӗвӗҫӳпе пӗрле хутӑш нӑскер,



А на ҫунтарӗ шеллемесӗр, сучӗ 
А рҫы ннӑн пулӗ питӗ те тискер.

А йӑпланаканни парне парсан та,
П ур ҫы лӑхне йӑлтах  м анм а ыйтсан та, 
Этем сӑнне-чысне ҫухатнӑран,
Я сар ҫынна каҫармӗҫ нихӑҫан.

VII

П ил сӑмахне эс, ы вӑлӑм , упра, 
Вӗрентӗвӗм сан чунунта сы хлантӑр. 
(Пуҫа тайса итле Ҫӳлти Турра,
Вара хӑраса  тӑм ӑн  никам ран  та).

Ҫут тӗнчере куллен пурӑннӑҫем, 
Х алалӑм сем , саккун пек, саншӑн пулӗҫ, 
Куҫ шӑрҫи евӗр, ыррӑн-сыввӑн юлӗҫ, 
А я к к ал л а  ан пӑрӑн вӗсенчен.

П ил сӑмахые ҫӗррӳ ҫине ҫырсам, 
В улаччӑр-ха ӑна скриж аль ҫинче те, 
Ҫула тухсассӑн е канм а ларсан,
Унпа паллаш чӑр сан юлташусем те.

Тӗрӗслӗхе: «Эс м анӑн йӑмӑк!» — те, 
А сна тӑванупа ҫеҫ танлаш тар-ха.
Ун чух ҫунатлӑ ы рӑ ӗмӗте
Ҫут тӗнчере пурнӑҫлам а пултарӑн.

А с-хакӑлпа ҫут чӑн лӑх  ялан ах  
А нм ан хӗрарӑм ран  хӑпм а вӑй парӗҫ.
Е илемпе сӑхлан таракана
Санпа сӑм ахлам аш кӑн чӑрм антарӗҫ.

Т ӑван килте ҫапла пӗррехинче 
Л араттӑм  ш ухӑш а кайса пӗччен.



Кӑигг тӑрсанах чӳречерен сӑнарӑм, 
Кӗтмен ҫӗртен, ак, эп мӗн асӑр х ар ӑм :

М ан кан тӑк  умӗнче яш каччӑсем  
Пӑт-пат сӑмахсемпе перкелешетчӗҫ. 
Тата пӗр йӗкӗт васкаса иртетчӗ,
А на пӗлместчӗҫ пуль тӑракансем.

Пӗрре пӑхсах-ха п а л л ӑ : вӑл — айванҫӑ, 
Нимле ӗҫе хӑй тӗллӗн туманскер. 
Площ аделле кӗтес енчен каҫатчӗ,
Аҫта каяссине чухлаканскер.

Каҫ пулнӑччӗ. Хӗвелӗн вутлӑ хӗмӗ 
Сапмастчӗ таврана хӑй ҫутине. 
Ш у тл ар ӑм : еплерех-ши шухӑш-ӗмӗт 
Ҫитернӗ йӗкӗте ман ҫурт тӗлнех?

Кӗҫ ӑна хирӗҫ тухрӗ пӗр хӗрарӑм, 
Ч ипер тум ланнӑ, куҫӗсем ясар.
Хитре хусканӑвӗ ҫынна астарӗ, 
Сӑмахӗсем ытла та  ун япшар.

Ш ӑв-ш авлӑ пурнӑҫа иленнӗскер,
Кун каҫипе ҫитет-ха вӑл таҫта та,
Пӗр хӑйне ҫеҫ тытса чарайманскер, 
Кил-ҫуртӗнче ларм а пӗлмест нихҫан та,

Е урамра, е площадьре ҫӳрет,
Е кӗтесре арҫынсене кӗтет.
У лтавлӑ, ӑшӑ кулӑл лӑ  каварӗ 
Кирек кам а хӑй  м айлӑ ҫавӑрттарӗ.

Х ӗрарӑм  каччӑна кӗҫ тытса чарчӗ,
А на пуҫларӗ хы ттӑн чуптума$
П ачах та пӗлменскер нам ӑсланма,
Ним пулман пек пакӑлтатм а п уҫл арё:
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«П аян уяв. А на палӑртм алла.
Эп, вы льӑха пусса, пӗччен чӳк  турӑм. 
Ҫакна, пӳрте кӗрсен, йӑлтах  хӑв курӑн . 
Эппин, сан манпа ҫеҫ халь пулм алла.

Ма п ы тар ас : эп питӗ тунсӑхларӑм , 
Сана ҫеҫ кӗтрӗм питӗ тӗмсӗлсе.
Чипер сӑнна умра курас тесе,
К анӑҫӑм а сисмесӗрех ҫухатрӑм.

П ӳрт-ҫуртӑма тасатрӑм , тирпейлерӗм, 
Стена ҫинче вырнаҫрӗҫ кавирсем. 
Тӳшек-ҫытарсене те илемлетрӗм,
Египет пусмипе эрешлесе.

Алоэпе корица шӗвекне те,
Смирнан пит техӗмлӗ ыр шӑршине те, 
Ҫы вӑрмалли ман пӳлӗме кӗрсен,
Эс сывлӑн антӑхса та киленсе.

Кӗрсем, йӑпанӑпӑр  пӗрле ирччен, 
М анпа ы р курӑн, йӑлт ывӑниччен.
Сана эп ҫӗрӗпех хӗрӳн ы талӑп,
Таса ю ратӑва ачаш ш ӑн парӑп.

Пире пӳртре никам  та чӑрм антарм ӗ, 
Мӗн-ма тесессӗн, эпӗ халь пӗччен.
К ил пуҫӗ — упӑш кам  м ана хӑварнӑ, 
П аян , ыран-и — килмӗ инҫетрен.

В ӑл кӗмӗлне тултарчӗ те пӗр енчӗк 
К а л а р ӗ : эсӗ питӗ илӗртсен те,
П улатӑп  ют ҫӗрте. Мӗн тӑвӑн-ха?
Санпа тӗл пулӑп уйӑх тулнӑ каҫ».

Вӑл кач ч ӑп а  калаҫрӗ нумайччен, 
Пуплевӗ пулчӗ унӑн ы рӑ, ҫепӗҫ.



Ҫапла вара, чылай илӗртнӗҫем, 
Ана хӑй майлӑ ҫавӑрчӗ веҫех.

Пусас чух вӑкӑра пит илӗртеҫҫӗ,
У нтан ӑна тискеррӗн вӗлёреҫҫӗ. 
(Сӑнчӑрласах тесен усал йытта,
М алтан апат параҫҫӗ кӑм ӑлтан).

П ӑлан  чупса тухать те вӗтлӗхрен 
Уксе вилет — сунарҫӑ пенӗрен.
Тин ҫеҫ-ха ирӗкреччӗ ӑм ӑрткайӑк,
Тек вӑл ҫӳлте вӗҫеймӗ — сапӑ карнӑ.

Ш ӑп  ҫакӑн  пекчӗ ҫамрӑк каччӑн  пурнӑҫ, 
Х ӗрарӑм  аллинчен тухаймӗ урӑх.
Вӑл хӑйӗн ӳт-пӗвне йӑлт варалать,
Таса чунне сутать те тӗп тӑвать.

Эппин, ман пуплеве эсир, атьсем, 
Н ихҫанхинчен те лайӑхрах  халь тӑнлӑр. 
Пуҫа кӗрсессӗн пӑсӑк  шухӑшсем,
Ҫак каччӑ  евӗр, йӑнӑшсем ан тӑвӑр.

Я сар хӗрарӑм  питӗ илӗртсен те,
М ай ш ырӑр пӑрӑнм а унран ялан. 
С укм акӑр тӳрӗ пултӑрччё, пӗр енлӗ, 
Куллен-кун хакл ӑр  ҫутӑ ӑс-хала.

Мӗн-ма тесессӗн, аскӑнланнӑран  
Ҫак ҫӗр ҫинче чы лай арҫын аманнӑ. 
Хӑйсен ыр кун-ҫулне нумайӑш  татнӑ, 
К ам  иртӗхет, ҫав курӗ терт ялан.

.Х ӗрарӑмӑн астармӑш , хӑтлӑ ҫурчё 
Танлаш ӗ чӗрӗ там ӑкп а кӑна.
Унта пулсан, кайран  асап ҫеҫ курӑн,
Е ҫухатма пултарӑн пурнӑҫна.



VIII

Ы тла та ӑслӑ шухӑш йыхӑрать-ши, 
П ӗлӳ хӑй  сассине шав хӑпартать-ш и? 
Тӑраҫҫӗ ҫӳллӗ вы рӑнта вӗсем,
Ҫул юппинче янраҫҫӗ чӗнӳсем,

Й ы хравлӑ сас хула ҫывӑхӗнче, 
Эрешлӗ ун хапхийӗ умӗнче,
Я нрать, янрать-ха питӗ тархасланӑн, 
А на илтмеш кӗн йӑлт тӳр килӗ санӑн г

«Этемӗн ывӑл-хӗрӗсем, ыйтатӑп,
Сире пит йӑлӑнатӑп , тархаслатӑп, 
Ч ӗнӳллӗ ман сасса тӑнланӑҫем ,
Ш ав ҫивӗчленччӗр сирӗн шухӑшсем.

А с-хакӑл ситменни хӑй  пӗлӗвне,л 7
М ана итленӗҫем, пӗрмай ӳстерӗ. 
Ч ухлайм анни те юлмӗ айккине, 
Вӗреннӗҫем айванлӑхне пӗтерӗ.

♦
К аланине йӑлт итлӗр, ма тесессӗн,
Эп кирлӗ шухӑшсем ҫеҫ пӗлтересшӗн.. 
Чӗрем ҫуратнӑ ыр каларӑш сём  —
Ҫут чӑн лӑхӑн  таса хӗлхемӗсем.

Ман тивӗҫӗм — тӗрӗслӗхе хӑю ллӑн 
Куллен-кун сыхласси те сарасси.
Тӗп ӗҫӗн вырӑнӗнче ӗмӗр голӗ 
У лтавлӑха яр-уҫҫӑн сивлесси.

С ӑмахӑмсем  тӳрӗлӗхе саваҫҫӗ,
Ҫук вӗсенче чееленни, суйни. 
Т асалнӑн пылчӑк-ю ш кӑнран кашни, 
Ҫут кӗмӗл пек, ҫиҫсе йӑлтӑртатаҫҫӗ.
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Вӗсем пит уҫӑм лӑ — ӑнланаканш ӑн, 
Вӗсем, кӑвак  тӳпе пек, тап-тасӑ. 
А с-хакӑла м ала ҫеҫ хуракакш ӑн 
Я лан тӑрайччӑр, ҫул-йӗр кӑтартса*

t

Ҫут кӗмӗлшӗн пуҫӑрсене ан ватӑр,
Ac панине кӑн а шав йыш ансамӑр. 
Вӗрентӗвӗм, ӑнланӑр-ха тӳрех,
Суйланӑ ы лтӑнран та кирлӗрех.

Мӗн-ма тесен, хӗвел пекех, ӑс-хакӑл  
Тем тӗрлӗ ахахран  та ӗмӗр хаклӑ.
Унпа нимле эреш танлаш аймасть, 
Нимле усал хӑват тупӑш аймасть.

Эп — ӑслӑлӑх. Пӗлӳ ҫӗршывӗнче 
Пурне те лайӑх  ӑнланса пурнатӑп. 
Йӗркеллӗ шухӑшсен ытамӗнче 
Пӗртен-пӗр чӑнлӑх  ҫул-йӗрнё ш ыратӑп.

Пӗр эп кӑна тӗрӗслӗхе упратӑп,
Ёҫе пуҫӑниччен шав канаш латӑп. 
А с-хакӑлӑм  тӗллевлӗ пулнӑран, 
Вӑй-халӑм иксӗлмест ман нихӑҫан.

М анпа туслаш нӑран ҫак ҫӗр ҫинче 
Чылайӑш ӗ патша пулса пурнаҫҫӗ.
Ҫут чӑнлӑха ҫеҫ сума сунӑҫем, 
Куллен-кун ҫӗнӗ саккунсем ҫыраҫҫӗ.

М ана аса илсе ҫеҫ, хуҫасем 
Ҫурт-йӗр ҫӗклеҫҫӗ, пурлӑх пуҫтараҫҫӗ. 
Ят-сумлӑ улпутсем те тӳресем, 
А йӑплисем пулсассӑн, суд тӑваҫҫӗ.

Х ам а к ӑм ӑлл акан  ҫынсемшӗн эпӗ 
Ш еллемӗп тап-таса юратӑва.



М ана ш ыракансен ӳсет хисепӗ, 
Вёсем те тивӗҫлӗ мӗнпур тава.

П уянлӑхӑм , мухтавӑм  пур-ха м анӑн 
Вӗсем иксӗлес ҫук-ха нихӑҫан та. 
М ул хуш ӑннӑ пек, ӗмӗр-ӗмӗрех 
Упранӗ чӑн лӑхӑм  та кулленех.

A c ҫимӗҫӗ ҫап-ҫутӑ ы лтӑнран  та, 
С уйланӑ кӗмӗлрен те хаклӑрах .
М ан ш ухӑш -кӑмӑлпа пайта кӳран та 
Тивлет тупатӑн ш авлӑ пурнӑҫра.

Ҫӳретӗп-ха тӳп-тӳрӗ ҫул-йӗрпе, 
Пӗртен-пӗр аслӑ ч ӑн лӑха  ы рлатӑп, 
Тӗрӗслӗхе хӳтӗлекенсемпе 
К ирек хӑҫан  та ӑшшӑн сӑм ахлатӑп .

Х ам а ю ратакан ҫынсен килне 
П ит кирлӗ ы рлӑх-пурлӑх ҫитеретӗп. 
Телей сунатӑп та эп кашнине,
М ул шеллемесӗр ят-сумне ҫӗклетӗп.

(П аян, ы ран мӗскер пулассине 
Пӗлсе-курса эп тӑнӑҫемӗн лайӑх, 
К ив ӗмӗрте ҫухалнӑ кунсене 
М анмастӑп-ха, упратӑп асӑнм алӑх).

Эп А слӑ Турӑпа ҫак ҫӗр ҫинче 
Умри ҫула анлӑлатм аш кӑн килнӗ. 
Сӗм авалтан  Унран кӑн а  вӑй илнӗ, 
Хисеплесе Вӑл тунӑ йӗркене.

Ун ячӗпе ҫул-йӗрӗм такӑрланнӑ, 
М ана Вӑл чи м алтан  ҫунатлантарнӑ. 
Ҫӗр чӑм ӑрӗ ҫинче кун пуличчен, 
Хӗвелӗ хӑй  хӗмне саиаличчен.



Вӗҫӗ-хӗрриеӗр уҫлӑх. Ҫӑлтӑрсем 
Ҫӗре халь пур енчен те хупӑрланӑ.
Пур ш ӑнкӑр-ш ӑнкӑр ҫут юханшывсем, 
Эп вӗсенчен те м аларах ҫуралнӑ.

Эп пуринчен те м аларах ҫу р ал н ӑ :
Ҫӳл тӳпене тусем ҫӗклениччен,
Вӗсем ҫине шур юрӗ ӳкиччен.
Кашни ӳкерчӗке савса сӑнанӑ.

Ҫӗр чӑм ӑрне туса хуриччене^,
Ҫут тӗнчере тусан пуличченех.
Хир тӑрӑх  утиччен Вӑл пит м ӑнаҫлӑн , 
Эп У нпала ҫӳренӗ пит хаваслӑн.

Ҫӗре пӗр ункӑпа ҫавӑрнӑ майӑн, 
П уҫтарнӑ чух Вӑл тӗрлӗ пӗлӗтсем,
Ун пултарулӑхне хисеплесе,
Тӗпчерӗм пур ӗҫе те питӗ лайӑх.

Тӳпен виҫесӗр анлӑшне сарса,
Вёсен чиккисене палӑртнӑ чух та, 
Ш ӑв-ш авлӑ тинӗссем валли те туххӑм  
Йӗри-тавра Вӑл ҫырансем тусан,

Кирек мӗнле ӗҫе пуҫӑнсанах, 
Х удож ник пулнӑ май, вӗҫне те куртӑм . 
Илемлӗ кунш ӑн тав туса А на,
Унпа пӗрле хавасланса йӑл  култӑм .

Ҫӗр чӑм ӑрӗ ҫинче хӗпӗртесе,
Савӑнӑҫа ҫынсемпеле пайларӑм . 
Кунҫул каш нийӗн халь хитре тесе, 
Пурне те ӑшшӑн-ӑшшӑн салам ларӑм .

Эппин, атьсем, халь итлӗр-ха м ана, 
А нчах ан м анӑр  нихӑҫан ҫ а к н а :



К ам  ҫулӑм-йӗрӗмпе утать тирпейлӗн, 
Ҫав тупӗ пурнӑҫра сӳнми рехетлӗх!

Х алалӑм а шав тӑнлӑр-ха эсир,
Вара куратӑр  лӑпкӑ, савӑк ир.
Мӗн ӗмӗтленнӗ — ҫавӑнтан ан чакӑр, 
Куллен-кун ӳстӗрччӗ сирте ӑс-хакӑл.

К анӑҫӑм а ӑшпиллӗн кам  сыхлать, 
Эрешлӗ алӑк  патӗнче тӑрать,
К ам  ӳркенмесӗр манш ӑнах ҫӗкленӗ,
Ҫав ҫын ыр курӗ те киленӗ.

Мӗн-ма тесен, м анпа тӗл пулакан  
Хӗвеллӗ пурнӑҫа тупать ялан.
П ӗр унш ӑн нихӑҫан та чакм ӗ пурлӑх, 
А на телей те савнӑҫ парӗ Турӑ.

М ана хирӗҫлекен, айӑп лакан  
Чунне хӑех  амантӗ хӗрхенмесӗр. 
А с-хакӑла ы тла курайм анран,
Т ӳр килӗ чы ссӑррӑн пӗтме, вилмешкӗн».

IX

Пӗр хӑй валли ҫеҫ Ӑ слӑлӑх  ҫӗклерӗ, 
К уҫа илӗртекен илемлӗ ҫурт.
Юписене Вӑл, вы рнаҫтарнӑ чух, 
В аскавлӑн  ҫиччӗшне те эрешлерӗ.

У нтан пӗр ӳркенмесӗр вы льӑх п усрӗ: 
А пат ҫиме какай ӗ кирлӗ пулӗ.
Эрех пирки те Вӑл манмарӗ-ха,
А на шывпа ҫеҫ хутӑш тарчӗ халь.

Кӑш т тӑрсанах, тарҫисене пуҫтарчӗ, 
Пурне те урам а кӑларса  ячӗ.



Лешсен, кӑш т ҫӳлӗрех сӑртсем ҫинчен, 
Чӗнӗвӗсем янрарӗҫ, ак, к ӗҫех :

«А с-хакӑл шайӗ кам ӑн  пӗчӗкрех,
Ҫав килтӗр пирӗн ҫывӑха халех!

Ним чухлайм ан, тӗшмӗртеймен ҫынна та 
И лемлӗ ҫурт патне пы ма ыйтатпӑр.

Астивӗр пирӗн ӑшӑ ҫӑкӑра,
А н тӑрӑр  айккинче хӑра-хӑра.
Ш ывпа ҫеҫ хутӑиггарнӑ эрехе те 
Эсир кашнийӗ пы рсанах ӗҫетӗр.

А йванлӑха манм аш кӑн вӑхӑт ҫитрӗ, 
М ай пур чух пурӑнар-ха ытлӑ-ҫитлӗ. 
Ӑс-тӑн ҫитменлӗхне сивлемелле, * 

А на йӑлтах, йӑлтах пӗтермелле».
*’ ■ ' * ; f ? '{ * *тм( ! г :

А нчах усад-оьшна вӗрентнипе 
Х ӑвна валли, ак, чы ссӑрлӑх тупатӑн. 
Киревсӗре пӗрмай тиркенипе 
Таса ятна сисмесӗр варалатӑн.

\

Ы тла та ан питле-ха йӗксӗке:
Ун курайм анлӑхӗ ӳсме пултарӗ.
Вӑрҫ ӑслӑрах ҫынна, ӑна тирке,
Вӑл ҫакӑнш ӑн сана чунтан мухтать ҫеҫ.

А счах пулать тата та ӑслӑрах,
Енчен те эс ӑна канаш  парсассӑн. 
Вӗренекенӗн шухӑш ы тларах.
Пӗлӳшӗн, чӑнлӑхш ӑн ҫине тӑрсассӑн.

Ас-тӑн ҫул-йӗрӗ пуҫланать ялан,
Енчен те Т урӑра»  эс хӑрасассӑн. 
Сӑвапҫӑ сӑмахне итлен пулсан, 
Тӳрӗлӗхе тин ӑнланм а пуҫлатӑн.



Мӗн-ма тесен, пурнае кунсен хисепӗ 
Усме пултарӗ Вӗсене пула.
Ш ӑп ҫавӑнпа та  систересшӗк эпӗ, 
Вӗрентӗве пӗрмай хурсам  м ала.

Енчен сан, ы вӑлӑм , ӑс-хакӑл  шайӗ 
Ҫӳлте пулсассӑн та, ӑна хаклайм ӑн . 
Енчен те чӑрсӑр  ҫын эс, пит пуҫтах, 
Пурне те тӳсме тивӗ хӑвӑнах.

(Суялӑхпа хӑйне хӑй  ҫӗклекен,
Хирте ҫил хыҫҫӑн чупакан  пекех,
Вӑл, кайӑк вӗҫнине сӑнанӑҫемӗн, 
Ыран ӑҫта пулассине пӗлеймӗ.

Мӗн-ма тесен, тӗллевлӗ ҫул-йӗрне 
Ш ухӑшламасӑрах пӑрахӑҫланӑ. 
Пуҫтарнӑ тин вӑл иҫӗм ҫырлине,
Х ӑй сачӗ вырӑнне те ӗнтӗ маннӑ.

У тать халъ пуш хир тӑрӑх тӑр-пӗччен, 
Й ӗри-тавра сап-сарӑ хӑйӑр, хӑйӑр... 
Еҫесчӗ сивӗ шыв чун каниччен,
А нчах ӑна тупма май килмӗ хӑвӑрт).

Х ӗрарӑм , чӗлхине чарайманскер, 
С ӑлтавсӑрах пӗрмай ш авлаканскер, 
Ӑ ссӑрлӑхпа ы тла палӑрнӑран-ш и, 
А йванлӑха кӑн а  кӑмӑлласа-ш и,

Л арать, ним пулм ан пек, пукан ҫинче, 
Х ӑй пурнакан  кив ҫурт ҫывӑхӗнче.
Ун пӳрчӗ ҫӳллӗ вы рӑнта ларать те, 
ТТТӑп ҫавӑнпа ӑна курм а пулать-ха.

Х ӗрарӑм  тинкерсе пӑхать, пӑхать,
Кун каҫипе тем; тӗрлӗ ҫын курать.



В ӑл каш нине ӑшпиллӗн, ҫӗкленӳллӗн 
Чӗнет-ха, ун сасси те илӗртӳллӗ :

«Кам айванрах, ҫав килтӗр м ан пата! 
Вӑл канӑҫ, лӑп кӑлӑх  тупать кунта». 
Ним чухлайм ан ҫынна та васкам асӑр 
К алать, ан ирттӗр тенӗн тӑн л ам асӑр :

«Вӑрланӑ сиплӗ шыв тути пы лак, 
П ы тарнӑ шурӑ ҫӑкӑр та  ҫаплах.
Эппин, кашнийӗшне эс халь тутан-ха, 
Ман ҫуртӑм тӗлӗнчен ахаль ан кай-ха».

Иртен-ҫӳрен еакна шута илмест,
Ш алта мӗскер пур, вӑл ӑна пӗлмест.
Ку ҫуртӑн ӑшӗнче инкек пуҫламӑш, 
Унта кӗрсе кайсан  — тупатӑн там ӑк.

(Самант та чарӑнса ан тӑр кунта, 
Ч асрах тарсамччӗ ҫакӑ вы рӑнтан. 
Х ӗрарӑм  куҫӗнчен пӑхм а ан хӑй  эс, 
Ҫулу та улш ӑнма пултарӗ хӑвӑрт.

Ҫапла м айпа ҫеҫ ют ҫӗртен хӑпайӑн ,
Ун ҫӑлӗнчен ӗҫсе тумастӑн айӑп.
Вара телейлӗ пулӗ ӗмӗрӳ,
Куллен-кун пурнӑҫланӗ ӗмӗтӳ).

X

1
А слӑ ы вӑл ашшёне 
Савӗ, савӑнтарӗ.
А йванни хӑй  амӑшне 
Ёмӗр кулянтарӗ.



2

Тӗрӗсмарпа пуҫтарнӑ кӗмӗл 
Ҫынна нихҫан та ыр кӳмен. 
Ҫут ч ӑн лӑхӑн  еӑваплӑ хӗмӗ 
Я лан хӑтарӗ вилӗмрен.

3
Т аса ҫынна хӗн кӑтартм а 
П амасть-ха А слӑ Турӑ ирӗк. 
Выҫкуҫ хӑйсан унран кулм а, 
А иа Вӑл айӑплатъ пит ҫирӗп.

4
К ахалӑн  ӗҫӗпе 
Х уҫалӑх юхӑнать.
Х астар ҫын вӑйӗпе 
К уллен мул пухӑнать.

5
А слӑ ывӑл, ҫу ҫитсен, 
В ӑхӑтра тырпул пухать. 
К ахалли  ӳркеннӗрен 
М аччана сурса выртать.

6
Тӳрӗ ҫыннӑн пиллӗ ҫулӗ, 
Килӗшӳ ш ырать куллен. 
С аккуна хирӗҫлекен 
Ч ӑн л ӑх а  вӑйпа шав пӳлӗ.

7
Таса ҫыннӑн хуш амачӗ 
Х алӑх  асӗнче улранӗ. 
Усаллин йӗрӗнчӗк ячӗ 
М анӑҫ ҫырминче пӑчланӗ.



А счах чун-чӗринче ялан 
Ҫынна савма чӗнен халал . 
А йванӑн ҫулӗ урӑхла:
Кирек хӑҫан чакать ракла.

9

Таса туйӑм лӑ ҫынсен 
Ҫулӗ-йӗрӗ пӗр сйенсӗр.
У рӑхла икпитлисен —
Пурнӑҫӗ ялан  ыр енсӗр.

10
1

'Куҫ-пуҫне вы лятакан  
Эрлӗк шухӑшсем ҫуратӗ.
Ы р курайм ӑн тӑмсайран,
М а тесен, ун ӑсӗ катӑк.

11

Тӳрӗ ҫыннӑн пурнӑҫ ҫулӗ,
Сар хӗвел пек, йӑлтӑрать. 
Усалли пӗр хӑйшӗн ҫунӗ, 
Килӗштерӗ пусмӑра,

12

К урайм анлӑх харкаш у ҫуратӗ : 
Ун чухне ш ӑртланчӑк ҫын усал. 
Ю рату ҫеҫ пурнӑҫра хӑватлӑ, 
Т акам а та вӑл пиллет вӑй-хал.

13

И кӗенлӗх ҫынсенче я л а н : 
А схаллин тӗллевлӗ, пиллӗ ҫулӗ. 
Айваннн пурнасшӑн урӑхла, 
Ҫавӑнпа та астивет вӑл хулӑ.

8



14
А счах пӗлӳлӗхе упрать: 
П акӑлтатм асть вӑл  урлӑ-пирлӗ. 
Тӑмсай, чӗлхи пит вӑрӑм ран, 
Чылах! чухне тупать терт, вилӗм.

15

Куҫ умӗнчех пуянӑн  пурлӑх — 
В ӑл куллен-кун тӗрекленен хула. 
Ёҫлекеннин шӑпи пач урӑхла  — 
П ӗрмай ун пурнӑҫӗ пит юрлӑ.

16

Т ӳркӑм ӑллӑ ӗҫченӗн 
Чун-чӗринче упранӗ ҫынлӑх. 
Я лан хӗсӗрлекенӗн 
А нӑҫура та пулӗ ҫылӑх.

17
Ӑ ена упран пулсан —
Кунҫул тӗллевлӗ сан.
К ам  ӳкӗте кӗмест,
Ҫавна телей кӗтмест.

18

Ч унунта пулсассӑн курайм анлӑх  
Сӑмахусенче пулать ултавлӑх.
Е элек к ӑн а  саран пулсан,
Эс ҫынсемшӗн пӗрм аях айван.

19

Ч ӗлхӳн чаракӗ пулмасан, 
Кӗретӗн ҫы лӑха сисмесӗр.
А счах, сӑм ах вӑйне туйса, 
П урнать тӗллевлӗ, шар тӳсмесӗр.



2 0

Тӳр ҫыннӑн пиллесе калан  сӑмахӗ, 
Суйланӑ кемӗл пек, ялан,
Санпа юнашарах пурнан йӑх-яхӑн 
Чун-чӗм нихҫан тас^ пулман.

21

Таса кӑм ӑллисен ӑс-халӗ 
Х ӑтарӗ ҫынсене хӗнре.
Ac ҫитменыи ҫут тӗнчерен 
Ы р ятсӑр, сумсӑрах ҫухалӗ.

22

Тивлечӗ Ҫӳлти Туррӑн 
Чуна луянлатать.
Унпа эс хурлӑх курмӑн —
Вӑл пур хуйха тартать.

23
У сал ӗҫ тӑвасси тӑмсайш ӑн,
А ча вӑййи пекех, иккен.
Аслишӗн ют ялан  инкек,
П ёрнай вӑл тӳр ҫулпа утасшӑн.

24

К ам  айӑпа кӗрет,
Ҫав курӗ-ха типшар,
Ы ркӑм ӑллин кӗтрет —
Ёненччӗ — юнашар.

25
Иртсе кайсан ҫил-тӑвӑл,
У саллӑх ҫухалать.
Ы р ҫыннӑн, хӑть мӗн тӑвӑр,
Яш ӗмӗрӗ юлать.



26
Уксус хы т чӗпӗтсен ш ӑла,
Йӳҫ тё'тёмпе куҫ ш ывлансан та- 
Тем-тӗрлӗ пулӑм  нихӑҫан та 
Кӑсӑклантарвдӗ кахала.

27

К ам  Т урӑран хӑрать,
Ун ӗмӗр вӑрӑм  пулӗ.
К улм а хӑйсан Унран,
Кӗске этем кунҫулӗ.

28

Ч ӑтса, кӗтсё йлсессён чӑн лӑха  
Этемлӗх курӗ савнӑҫ, танлӑх.
И кӗ питли угГчух пит тарӑхать , - 
Я лан лӑхах  пётниш ӗ» ш анчӑк.

29

Тур(ӑ) ҫырнипе пурӑнаканӑн  
Ҫул-йӗрӗ такӑр  та хитре.
К ам  айӑплӑ — ҫухатӗ канӑҫ, 
Х ӑпайм ӗ вӑл ҫитменлӗхрен.

30

И ккӗленӳсӗр, чӑн лӑха  савса,
Таса этемӗн ӗмӗр иртӗ. 
Черетленет-и каҫӗ, ирӗ,—
Н ихҫан юп курмӗ ҫӗр ҫинче уеал„

31

Тӳрӗ ҫын чӗлхи-ҫӑварӗ 
А слӑлӑх  пиллет сана.
Усаллин, сиссем, ҫакн а:
Хӑш  чухне пуҫна кастарӗ.
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32
Ч ы са м ала хуран этемён 
Кирек хӑҫан  та  ӑнӑҫу.
Ҫакна ясар  ҫын тивӗҫеймӗ —
Иртӗхнӗрен ун ним те ҫук.

X I

1
Ю савлӑ мар-тӑк тарасу,
Ҫиллентерен Турра, асту.
Тӗп-тӗрӗс вӑл  виҫет пулсан,
Аш-чик нихҫан пӑтранмӗ сан.

2 ' ' •

П улать м ӑнна хурз-ҫ тени ie t  v 
Н ам ӑсланм а та в а х а б и т е .  _
К ӑм ӑлласан  лӑп кӑлаха,
Ҫивӗчленет чунра ӑс-хал.

(Т ӳркӑм ӑллӑ этем вилме выртсан, 
П ӑш ӑрханать тӑш ман юлнишӗн.
Ҫапах та халӑх  савӑнать кайран,
Кӗтмен ҫӗртен усал кӑннишӗн).

3t
Т ӳркӑм ӑллӑхӑн  ҫулӗ-йӗрё 
Сивлет шав тӗрӗсмарлӑха.
Чейи м алтан улталӗ-ха,
К айран хӑех ларса вӑл йӗрӗ.

✓
4

П уянлӑхпа тем те тума пулать,
Тесе ытла ан шан айваннӑн.
Х аяр  кунсем ҫитсен ӑ н л ан ӑн :
Ҫут чӑнлӑх  ҫеҫ сив вилӗмрен ҫӑлать.

4. З а к а з  N> 810. 4 9



5

Таса чунлин 
Ҫул-йӗрӗ ӗмӗр такӑр. 
Киревсӗррин 
Умрах ав тӗпсӗр авӑр.

6
Тӗрӗслӗхе савакансем  
Пӗтмеҫҫӗ пурнӑҫра нихҫан та. 
Ҫут ч ӑн лӑха  хурлакансем  
Type серепине ҫакланӗҫ.

Ёретсӗр ҫын вилсен 
Калаҫҫӗ: «Анчӑк»„
Тинех ун майлисен 
Ҫухалӗ шанчӑк.

8

Ан чав-ха ш ӑтӑк, тетӗп,
Тӳре валли  эс нихӑҫан.
Н икам  та  мар, пӗлетӗп,
Х ӑвах унта кӗрсе выртан.

9

Чее этем — каварҫӑ  *
Хӗнре тусне сутать.
А счах пулман-ха тарҫӑ,
Ҫут ҫӑлӑнӑҫ тупать.

10
Ҫын савӑнать, калать  вӑл, тав, 
Чечекленсен тавралӑх , пурнӑҫ. 
Тӑш ман пӗтсен, саманчӗ у р ӑ х : 
Ун чух ҫӗршывӗпех уяв.
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А счахӑн пилӗпе 
Х ула ҫӗкленӗ.
А йванӑн ӑсӗпе 
Х ур курӗ енӗм.

12

П ӗри : эп ӑслӑ теекен,
Тус-юлташне вӑрҫать сӑлтавсӑр. 
Тепри, пач урӑхла  иккен, 
Чӗнмесӗр пулӑш ать, шӑв-шавсӑр.

13

П акӑлтин чӗлхи чараксӑр,
Вӑрттӑн ш ухӑш а тытаймӗ. 
Ш анчӑклӑ тусун ҫук айӑп, 
Ҫавӑнпа вӑл саншӑн хаксӑр.

14

Ӑ счахҫӑсем  чы лай пулс!ан,
Юп курё ӗмӗр-ӗмӗр халӑх .
Х ута кӗрекенсем чаксан,
Тертленӗ, сӳнӗ унӑн халӗ.

15
Енчен те эс ют ҫын хутне кӗрсессӗн 
Сиен ҫеҫ курӑн,
Теприн, ҫакна шав сивлекенӗн, 
Ш ӑпи пач урӑх.

16
Чипер сӑн-питлӗ арӑм  
Ч апа та тухӗ.
Ёҫченӗн пулмӗ парӑм .—
П уянлӑх  пухӗ.

11



(Ч ӑнлӑха савман этемӗн 
Чысӗ-сумӗ ҫук.
Уркенсе тӑран лӳпперӗн 
П улмӗ ӑнӑҫу).

17

Ы р к ӑм ӑлл ӑ  ҫынсен 
Ҫап-ҫутӑ-ҫке чун-чӗмӗ.
Ы тла хаяррисен,
Х ура каҫ евӗр — сӗмлӗх.

20

Турра пулать йӗрӗнтермешкӗн. 
П улсассӑн чӗрӳнте ултав.
Юра А на, ҫиллентермешкӗн 
Ан пултӑрччӗ санра сӑлтав.

• 18

Ю лхавӑн ӗҫёиче 
К уратпӑр  к ӑл тӑк  ҫеҫ.
У пран-тӑк чӑн лӑха,—
Тупан ят-сумлӑха.

19

Ы рӑ, лай ӑх  пурнӑҫ килӗ, 
Тӗрӗслӗх ҫунат сарсан.
Ӑ нтӑлсан м ала усал,
Х ӑй валли ҫеҫ тупӗ вилӗм.

21

Ҫумкурӑкне паян , ыран-и 
Й ӑлтах кӑклаҫҫӗ, пур-ха ш анчӑк. 
Эппин, аксассӑн  ы рӑ вӑрлӑх,
Ш еп ҫимӗҫӗн тымарӗ хӑрмӗ.



22

Сӑмси ҫинче сыснан пулсан та ы лтӑн
„  „ ?ӗРӗ’Оавах ҫынсемшӗн вы льӑх вӑл, сыснах. 
Хӗрарӑмӗ, чӑнах, хитре, хута та кӗрӗн, 
А нчах пуш чунлӑ, ӑсӗ ҫук пачах.

23

Х аяр инкек килсе ҫапсан,
Пит савӑнать вара усал.
Ҫынсем юп курччӗр, тет, ялан,
Ы рра кӑна кӑм ӑллакан .

24
Т араватлӑ, ыр хуҫан 
Вӗҫсӗр ӳсӗ пурлӑх.
Х ы ткукарлансан ялан,
Пурнӑҫ пулӗ хурлӑ.

25
Ҫынна юп т у : ӗҫтер, ҫитер,
Я лан пулатӑн хӑв та тутӑ.
Ҫитменнине пӗрмай ҫитер:
Ы р ҫыннӑн чунӗ ӗмӗр ҫутӑ.

26
Тырра пы таракан 
Ы лхан ёӑмахӗ илтӗ.
Суту-илӳ тусан,
Упранӗ халӑх  пилӗ.

27
Хӗвҫллӗ кунш ӑн кам  ҫунать,—
Ҫав тупӗ килӗш ӳлӗх.
Усал усаллӑх ҫеҫ тупать,
А на хал  памӗ пӳлӗх.
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П улмӗ ы лтӑнра ҫут ш анчӑк, 
В ӑхӑт ҫитӗ — вӑл пӗтет.
Тӳрӗ ҫын — хӑй  ҫутҫанталӑк 
Ы ррине кӑн а  чӗртет.

29

Я пӑх, юхӑннӑ ҫуртра 
Ҫил ачи вы лять хавассӑн.
Ун хуҫи — айван чура — 
П илӗкне авать ӑсчахш ӑн.

30

П урнӑҫ йывӑҫӗнчен, теҫҫӗ, 
Тӳрӗ ҫыннӑн ҫимӗҫне. 
Илӗртнишӗн чунсене 
А счаха шав хисеплеҫҫӗ.

31

Ы рӑш ӑн ы рӑпа тавӑр,
П улӗ вара ҫыннӑн тавӗ.
А йӑп  пулсан ҫӗр ҫинче, 
Ҫ ӑлӑнӑҫ ҫук пӳрнинчен.

X II

1

Т ӑрӑ шыв ҫине кӑларччӗ, 
Суяна кирек хӑҫан.
Укӗте кӗрет, ӑнланччӗ,
Пӗлӗве ҫеҫ савакан.

2

Ы рӑ чунлӑ ҫын ҫеҫ тупӗ 
Ҫӳлти Турӑран сӑвап.

28



Уншӑн ют ялан  услап,
А лӑкӗ те уншӑн хупӑ.

3
Юман тымарӗ евӗр ҫирӗп 
Т ӳркӑм ӑллӑ ҫынсен кунҫул, 
С аккунлӑха ан тӑр  эс хирӗҫ, 
Тӗрекленмест кап ла влаҫу.

4
Хӗвел пек ҫутӑ, ырӑ арӑм 
Арҫыншӑн яланах тӗрев.
Ят яраканӗ — ҫӗрӗк-марӑк, 
Типшӗмлетет шӑмма-тире.

5
Аслӑ ҫыннӑн шухӑш евӗк: 
Тӗрӗслӗх вӑл тупӗ пурпӗр.
Урӑхла усал тӗллевӗ:
Ыр ҫынсем хӗн-хур ҫеҫ курччӑр.

6

У лтавҫӑна шав ӗкенсессӗн,
Юн тӑкӑн, хуптӗре лексен.
Ҫав там ӑкран  тухсассӑн, эсӗ 
Х ӑвна ҫӑлакан а ӗнен.

7
Усал йӑхсен, терте лексен, 
Йӗрри-палли юлмасть, иккен. 
А нчах та тӳрӗ ҫыннӑн, курччӗ, 
Л арать ним пулм ан пек кил-ҫурчӗ.

8
Ас-тӑн шайне курса мухтаҫҫӗ 
Кирек ӑҫта та ҫынсене.



А скӑнчӑка ялан  хурлаҫҫӗ, 
Унран такам  та йӗрӗкет.

9
К алать п ӗр и : эп ыр йӑхран, 
А нчах хӑй  ҫӑкӑрсӑр  ялан. 
Хуҫаш ӑн ӗнтӗ лайӑхрах ,
А халь ҫын ҫеҫ — ӗҫлет пулсан.

10
Выльӑх-чӗрлӗхшӗн те ҫунӗ, 
Ы рӑ к ӑм ӑлл ӑ  хуҫа.
Тискер ҫын ватмасть пуҫа, 
Х ытӑ ун чулданнӑ чунӗ.

11
Ҫӗр ҫинче ҫҫлекенсен 
Пурте пур. Вӗсем вӑй-халлӑ. 
У явра шав сикекен 
Уй-хирте пӗрмай юлхавлӑ.
(Вӑхӑтна эрех-сӑрашӑн 
Ҫухатсассӑн кӑлӑхах . 
Кил-ҫуртна йӑлт чухӑн латӑн : 
П урӑнайм ӑн ху вӑрах).

12

Серепене шав ҫаклатасш ӑн 
Усал вӑя  каварҫӑсем.
А нчах ҫакна эп палӑртасш ӑн : 
Хур курмӗҫ тӳрӗ чунлисем.

13

Чӗлхи вӑрӑм  пулнӑран, 
П акӑлти  хӑй  шар курать. 
Ч ӑн л ӑха  тӗпе хурсан,
Х ӑвӑрт тухӑн нуш аран.



(Йӑваш куҫпа пӑхакана 
Каҫарӗҫ, айӑпа кӗрсессӗн. 
Пӳлсе тӑрсассӑн хапхана,— 
Тухакансен ҫулне хӗсетӗн.)

14
К ӑм ӑл  ы рӑпа тулать,
Ёҫ-хӗлӳ пӗрмай ӑнсан.
Ҫынра курӑн  вӑй-хӑват, 
Ал-ури ун ҫыпӑҫсан.

•  15
А йван умра курать 
Тӳп-тӳрӗ ҫул анчах.
Тепри тавран утать,
Вӑл ҫавӑнпа — ӑсчах.

16
Куҫне чарса пӑрахӗ хӑвӑрт 
А йванҫӑ, ҫилленсе кайсан. 
Асли, чунне пулсан та тӑвӑр, 
Кӳренӗвне памасть уҫса.

17
Х ӑй курнине пӗлтерекенӗн 
Сӑмахӗнче тӗрёслӗх ҫеҫ.
Чее сӑн-питлӗ кӳнтеленӗн1 
Ултав кӑн а халапӗнче.

18
Т алпас2, хӗҫ каснӑ пек, сана 
Сӑмахёпе чунна амантӗ. 
А счах чӗлхи ав яланах  
Ш ав сиплӗ, вӑхӑтра лӑплатӗ.

1 Кӳнтелен — свидетель
* Талпас — шапӑлкка, сӳтӗк, пакӑлти.
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19

У лтавҫӑсен сӑмах-юмахӗ 
С амантлӑха кӑн а иккен. 
Т ӳркӑм ӑллин, хӑвах  сисен,
Ҫут чӑнлӑхӗ ялан  ахах пек.

20

Усал ш ухӑш лӑ каварҫӑ 
П ултӑр, тет, шав вӑрҫӑ-харҫӑ. 
Тӑнӑҫ пурнӑҫш ӑн ҫунать 
Ч унлӑ ҫын. Унра — хӑват.

21
Н имле элек те ҫыпӑҫаймӗ 
Таса та чунлӑ ҫын ҫумне. 
Тӳрккес этем унран хӑпаймӗ, 
У нпах вӑл виҫӗ ҫул-йӗрне.

22

Турра улталакан  этем 
Х ӑйне валли хӑй  тупӗ ҫылӑх. 
Ч ӑн  сӑм ахпа тупан илем,
Ы р чунлисем ҫеҫ Уншӑн ҫывӑх,

23

П ултаруллӑ ш ухӑш лавҫӑ 
М ухтанмасть, уҫса чунне. 
А йванни — ялан  халапҫӑ — 
Систерет ӑс ҫуккине.

24

Тӑрӑш уллисен хӑвачӗ 
Куллен-кун вӑй-хал илет. 
К ахаллин  пӗр сумсӑр ячӗ, 
Х ырҫӑ-марҫӑ ҫеҫ тӳлет.

68



25
Пуссан сив тунсӑх чӗрене, 
Йӗри-тавра — кичемлӗх.
Аш сӑмахсем илтсессӗнех, 
Вӑй илӗ тин илемлӗх.

26
Тӳрӗ ҫын тус-юлташне 
Тӗрӗс ҫул кӑн а  кӑтартӗ.
Сив чунли чылайӑш не 
Уй-хирте те аташтарӗ.

27
Х ӑйӗн кай ӑк  какайне те 
К ахал  ҫын ӑш алаймасть. 
Тӑрӑш ан хуҫан пур тем те — 
Ы рлӑх-пурлӑх юхӑнмасть.

28
Ч ӑнлӑх  ҫулӗ-йӗрӗнче 
Пурнӑҫ ешерет.
Вилӗме питленӗҫем 
М алалла чӗнет.

X III

1
Ы вӑлӗ, пит ӑслӑскер,
Итлӗ ашшӗн сӑмахне. 
Ю лхавли, чарусӑрскер, 
Йыш ӑнмасть питленине.

2
Хатӗрлен пулсан эс ҫимӗҫ — 
Савнӑҫ, ы рлӑх шав куран. 
Усал ҫыннӑн ҫеҫ ҫук ним те, 
Унӑн чунӗ те хура.



3
Тытма пӗлсессӗн сӑмаха,
Хӑв чун-чӗмне шав упрӑн.
Пӗр вӗҫсӗр пакӑлтатакан  
И нкек-синкек ҫеҫ тупӗ.

4
* ч * •

Н а я н : ман ӗмӗт ҫиттӗр, тет, 
А нчах та  — кӑлӑхах . 
Т ӳркӑм ӑлли тупать тивлет, 
Н ихҫан чакм асть ун хал.

5
- 1.

Тӗрӗслӗхе хисеплекен 
С уялӑха хӗрӳллӗн питлӗ. 
Тӳрӗмарри — ят ҫӗртекен — 
Кирек хӑҫан  тӗрексӗр, пилсӗр.

6

Таса этем ҫула тухсассӑн, 
Хӗвеллӗ чӑнлӑх  шав унпа.
Кӗрсе ӳксессӗн айӑпа,
Пӗтен, ултавлӑхран  тухмасӑр.

7

П ӗр и : пуян, тет, эпӗ питӗ,
А нчах пурнать хӑй  юрлӑ.
Тепри кал ать : ман ҫук-ҫке-ним те 
Ҫавах та пур ун пурлӑх.

8

Х ӑруш лӑха кӗрсе ӳксен, пуян 
Х ӑй пурнӑҫне те сутӑн илӗ. 
Ч ухӑнраххи , инкек сиксе тухсан, 
Х ӑратнине те сисмӗ, илтмӗ.
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9

Ч ӑнлӑх  ҫунӗ-ха ҫап-ҫуттӑн 
Тӳрӗ кӑм ӑллӑ  ҫынсен.
Л ап сӳнет тӳрккессисен,
Вӗсенчен эппин эс ютшӑн.

(Усал ш ухӑш лӑ чунсем 
Ҫылӑха кӗрсе аташӗҫ.
Тӳрӗ, ырӑ чунлисем 
Пит хӗрхенӗҫ, пӑш ӑрханӗҫ).

10

М ӑнаҫлӑха пула 
Тухма пултарӗ хирӗҫӳ.
Туспа кам  канаш лать,—
Пурнӑҫӗнче ун килӗшӳ.

/
11

Ниме тӑм ан хӗвӗшӳре 
П уянлӑх  иксӗлет.
Ана пухсан хӗрӳ ӗҫре,
Вӑл куллен-кун ӳсет.

12

Ш анчӑк чакӗ те, хы тах ӗшенӗ 
Ш ух чӗрӳ, чы лай  эс ҫуннӑран.
Ёмӗтӳ тулсасеӑнах, кайран  
П урнӑҫ йывӑҫ евӗрех ешерӗ.

13

С ӑмаха хаклам асассӑн ,
Х ӑвна ху ҫеҫ сӑтӑр тӑвӑн.
Укӗтленине туйсассӑн,
П урнӑҫу сан пулмӗ тӑвӑр.
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14

Ы ррине кӗтсе илеймӗн 
Чее сӑнлӑ пепкӳрен эс.
А слӑ-тӑнлӑ чурасен те 
Ч ы лай  чух кунҫул илемлӗ.

15

Х ӗвеллӗ, тӑнӑҫ пурнӑҫӑн ҫӑлкуҫӗ 
А с-хакӑла ҫивӗчлетен ӑсчах.
Сив вилӗме вӑл  йыш ӑнмасть пачах 
М алаш лӑха вӗрентӗвӗ ҫул уҫӗ.

16

Ы рӑ, ҫут ӑс-хакӑл 
К ӑм ӑллӑх  пиллет.
Ч унсӑр  ҫын сукм акӗ 
Терт кӑн а  сӗнет.

17

Пӗлӗве м ала хурса,
Ёҫлӗ ӑслӑ ҫын кал-кал.
А ссӑрлӑхне кӑтартса,
К ӑкӑрне ҫапать кахал .

18

Ёҫӗ ӑнмӗ усал элчӗн,
Ш анчӑк  чакӗ, курӑн  шар.
Х алӑх  ян ӑ  ҫын хӗрхенчӗк,
Унпа ҫеҫ чакать  нуша.

19

Н ам ӑс курӑн , чухӑн  пурнӑн 
Вӗренмешкӗн ӳркенсен.
Пулӗ санӑн чыс та пурлӑх,
Ӑс пухсассӑн эс куллен.
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20

Ч унпа ӳт-пӳ пит ырӑ, евӗк, 
Ёмӗтленни пурнӑҫлансан. 
Т арӑхтарать айван тӗллевӗ, 
И нкек-синкек ш ыранӑран.

21

А счахпа ҫеҫ хутш ӑнсан,
П ӗлӗвӳ тин ӳсӗ сан.
А йванпа эс туслаш сассӑн,
Ятна ҫӗртӗн, пулӑн аскӑн.

22

Ҫ ылӑхлӑ ҫынна шав йӗрлӗ 
П урнӑҫра усал-тӗсел.
Ы р ҫынна хӑратм ӗ йӗрӗх,
Ш ух чӗри ун — теветкел.

23

М ӑнукӗсем валли ҫитеҫҫӗ 
Эткерлӗх-мул ы р кӑмӑллии 
А йӑплисен те вӑл ту л л и :
Тӳр чунлисем ӑна валеҫӗҫ.

24

К ахал  уй-хирӗкче те 
Тырпул ҫуллен ӑнса пулать. 
А нчах ҫакна пӗлетпӗр:
Ҫав мул унтах тӑрса юлать.

25
Чӗр хуллуна шеллен пулеассӑн— 
Х ӑв ы вӑлна эс юратмастӑн.
Ана ҫын тӑвасах тесен,
Унпа та усӑ кур куллен.
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26

Ёҫчен пурнӑҫӗнче 
Ҫиет тӑраниччен.
Выҫса пурнан этемӗн 
Тӳсет ӑш-чикӗ тем те.

XIV

1
А слӑ-тӑнлӑ арӑм ун 
Ҫурт-йӗрте тирпейлӗх. 
М ӑшӑрӗ айван кӳрш ӳн,—
Ҫук вёсен йӗркелӗх.

2

Ҫулу-йӗрӳ тӳп-тӳрӗ сан, 
Эппин, сӑвап куран  кайран. 
Т урра ӗненменнин сукмакӗ 
К ирек хӑҫан  та кукӑр-м акӑр.

3

А йван чӗлхи, ч ӑп ӑркка  евӗр, 
Хӑйне ытла м ӑнна хурать. 
Ӑ счах сӑмахӗ питӗ евӗк — 
Й ы вӑрлӑхра сана сыхлать.

4

П улм асан ӗҫ вӑкӑрӗ, 
П ӳлмӳсем те пушӑ-ҫке. 
Усламу та хушӑнмӗ,
Ҫитмӗ тулӑ ҫӑкӑрӗ.

5

Н умай п акӑлтатать у л тав ҫӑ : 
Пин сӑм ахран пӗри чӑн  мар.

64



Кӳнтеленӳ — пулман хӑравҫӑ — 
Ҫут чӑнлӑхш ӑн пӗлет ҫунма.

6

А скӑнчӑк  шырать те чӑнлӑх, 
В ӑл ӑна тупаяс ҫук.
Ҫын пулсассӑн ӑслӑ-тӑнлӑ, 
Унран тармӗ ӑнӑҫу.

7
П ӑрӑнм а хушаҫҫӗ,
У хм ахран ялан.
Ма тесен, хальхаҫҫӑн 
Ун чӗлхи айван.

8 .
Утса тухас ҫулне куллен 
А счах пӗлсе тӑрать аван.
А йван иккӗленет ялан,
Е аташ са ҫӳрет пӗччен.

9
Ҫылӑха кӗрсен кулаҫҫӗ 
Айвансем ялан.
Тӳрӗ чунлисем ш анаҫҫӗ:
Тухӑн нуш аран.

10

Чӗре пит ыратать,
Синкерлӗх тӗлпулсассӑн. 
Ҫитсессӗыех хаваслӑх,
Ҫын терт-хӗне манать.

11

С аккуна пӑсать пулсан,
Ю хӑнать ултавҫӑн ҫурчӗ.
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А рканм асть хуралтӑ-пӳрчӗ 
Ы рӑ к ӑм ӑлл ӑ  хуҫан.

12
Тӗтрелӗх ҫук пек пуҫ ҫинче, 
Ҫул-йӗр тап-такӑр курӑнать. 
А нчах та пурнӑҫ вӗҫӗнче 
Этем леш тӗнчене каять.

13
А хӑлтатса кулан  пулсан та, 
Хӑш  чух чӗрӳ хы т ыратать. 
Х ӗпӗртӳ хы ҫҫӑнах хурланӑн , 
Ҫут савӑнӑҫ пач ҫухалать.

14
У сала вӗреинӗ чупкӑн 
Ҫулне вӗҫлӗ иртӗхсех.
Ы рӑ ҫын утмасть-ха ч у х х ӑ м : 
Юп курать, пурнать пӗлсе.

15

А н ӗнен-ха айван евӗр 
А ҫтиҫукӑн сӑмахне. 
А слӑ-тӑнлӑ пул, тиркевлӗх 
Питӗ кирлӗ ҫынсене.

16

А счах усаллӑхран  хӑратъ, 
Май килсенех унран хӑпать. 
А йван этем ы тла та вӗчӗх, 
Х ӑйне кӑн а  ш анать пӗр вӗҫӗм

17

А вӑк  ҫилӗллӗ этем сисмесӗр 
Я пӑх  ӗҫ тӑвать хутран-ситрен



А нчах ҫын юри сиен кӳрсен, 
К урайм анлӑх ӳсӗ пёр чикесӗр.

18
Тӗттӗм ҫын кунҫулӗ п а л л ӑ : 
А на пӳрнӗ шав айванлӑх. 
У рӑхла теприн ш ӑп а : 
П урӑнать ялан  ӑспа.

19
Ҫиллес ҫынсем те пурӑна-киле 
Ӑ счах патне ҫитсе тӑрайӗҫ. 
Чыссӑррисем те вӗсемпе пӗрле 
Х апхи умне ҫитсе пуҫ тайӗҫ,

20
Ч ухӑна тӑванӗсем те 
Ю ратмаҫҫӗ ҫав хӑш чух.
П уян ҫыннӑн пур хисепӗ, 
Тусӗсем ун темӗн чул.

21

Тусӗнчен йӗрӗнекен 
Тупӗ хӑй  валли ҫеҫ ҫылӑх. 
Ч ухӑна ялан  кам  ҫывӑх,
Рехет курӗ ҫав куллен.

22

Юри усал тӑвакан  —
П урнӑҫра аташ акан.
Ӑш ӑ кӑм ӑл , ҫутӑ ӗмӗт 
Ы р тусра ҫеҫ пулӗ ӗмӗр.

23

Кирек мӗнле ӗҫрен 
Услам илетӗн.



Я лан сӳпӗлтетсен,
Т ӑкак  тӳсетӗн.

24
П ӗлӳ — чи ҫӳллӗ пусӑм, 
А счах ҫакна сисет.
А йванӑн ҫулӗ уссӑр, 
Тӗттӗмлӗхре иртет.

25
Тӳрӗ чунлӑ кӳнтелен 
Терт-хӗнрен хӑтарӗ.
У лталам а пӗлекен 
Ш ӑхӑртса хӑварӗ.

26
Турра хисеплекенӗн 
Ҫут ш анчӑкӗ пит ҫирӗп.
Вӑл хӑйӗн ачисемшӗн 
Хӳтӗлӗхре каҫ-ирӗн.

27

Турӑран шав хӑрани — 
П урнӑҫа хыт ӗненни. 
Вилӗмрен вара ун чух 
П ит хӑрам ӗ лӑп кӑ  чун.

28

Уссех тӑрсассӑн х ал ӑх  йышӗ 
П атш ан мухтавӗ ҫӗкленет. 
Ҫынсем чаксан, ӑна та йывӑр» 
Ун чух вӑл  хӑй  те хӗн тӳсет.

29

Ч ӑтӑм лӑ этемӗн 
П ы сӑк ӑнланулӑх .



Ч ас ҫиленекенӗн 
Пулмӗ ӑнӑҫулӑх.

30
Йӑваш  чӗре 
Ут-пӳшӗн — ы рлӑх.
Т упатӑн ш ырлӑх —
Кӗвӗҫӳре.

31

Ч ухӑна кам  хӗсӗрлет,
Ҫав Турра ҫиллентерет.
Эс А на сума сусан, 
Ы рлӑх-пурлӑхлӑ пулан.

32

Усал этем тӳркКес ӗҫсемшӗн 
Л екет чӗр там ӑка.
Тӳр кӑм ӑлли  пурнать хисепшӗн, 
Упрать ҫут ш анчӑка.

33
П ӗлӳ ш ы раканра ӑс-хакӑл.
Ш ӑп ҫавӑнпа тӗллевлӗ унӑн ҫул. 
А на хӑш  чух айван та хапӑл , 
А нчах кашнийӗн чунӗнче вӑл ҫук,

34
<

Ҫут чӑнлӑхш ӑн кӑна 
Ҫӳле ҫӗкленӗ халӑх.
П ӑсассӑнах ӑна,
Пӗтет ун чысӗ, халӗ.

35

А слӑ-тӑнлӑ чурана 
К ӑм ӑллать патша.



Хӑйне хирӗҫ кам ? Ҫавна 
К ӑтартать вӑл шар.

XV •

1
. Т арӑхӑва  сирсе ярать 

Ачаш  та лӑп кӑрах  хурав. 
Темтепӗр кал аса  хӑртсан, 
Ҫиллеслӗхе ҫеҫ вӑйлатан.

2 . •
А йван сӑмахӗ, хӑсӑк  евӗр, 
Т ухать те сирпӗнет.
А счах чӗлхи ы тла та  евӗк, 
Пӗлӳ ҫеҫ парнелет.

3
Кирек хӑш  вы рӑнта та 
П ур Турӑ куҫӗсем.
У салпала ы рра та 
Кураҫҫӗ шав вӗсем.

4
Сапӑр та хитре сӑмахӗ 
П урнӑҫ йывӑҫӗ пекех. 
П улм асан чӗлхе чаракӗ, 
Ч унлӑху  пӗтет веҫех.

5
Ашшӗ вӗрентсе каланине 
Ы вӑлӗ шута илмест.
К ам  ялан  тӑнлать ӑс панине, 
А на хурлӑх  тӗкӗнмест.
(Пилленӗ вӑй-хӑват 
Тӗрӗслӗхе.



Ултав унран тарать 
Тёттёмлёхе).

6

Тӳр чунлӑ ҫыннӑн ҫуртӗнче 
Тем чул пуянлӑх та илемлёх. 
Усал йӑх-яхӑн килёнче 
Ю хӑнчӑк ҫеҫ — ҫук ун йӗркелӗх.

7
А счах ҫӑварӗ 
П ӗлӳ сарать ир-каҫӑн.
А нчах айванӑн
Ӑс-тӑн ҫитмест хальхаҫҫӑн.

8
Усал этем хӗн кӑтартни — 
Ҫӳлти Турра йӗрӗнтерни.
Ун м айлӑ кӗлӗ каласан ,
Тӳр чунлӑ ҫын пулса юлак.

9
Турӑ умӗнче пулсан та,
Ирсӗр ҫулӗ питӗ путсӗр. 
Ч ӑнлахп а м ала утсан ҫеҫ,
Тӳр ҫынна Вӑл савӗ шутсӑр.

10
П ӑрӑнсассӑн тӗп ҫулран,
Терт куратӑнах  кайран. 
Кӗмесессӗн ӳкӗте,
Питӗ шел — хӑвах пӗтен.

11
Ҫӳлти Турӑ умӗнче 
Т амӑк, А ваддон1 яр  уҫӑ.

] Аваддон (евр.)— тӗпсӗр тарӑн шӑтӑк.
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Ҫын чунне пӗлет веҫех,
У нӑн питӗ ҫивӗч куҫӗ.

12

А скӑнчӑк  питленине 
Н ихӑҫан та юратмасть.
Х ӑть хӑҫан  ӑсчах патне 
Тӳрӗ ҫул вӑл  тупаймасть.

13
Савӑк кулӑ, ы рӑ кӑм ӑл  
Илемлетӗ сан сӑнна.
Я н кӑр  кун  та питӗ ӑмӑр, 
Х урлӑх иленсен чунна.

14
А слӑ-тӑнлӑ ҫын вӗри,
Ҫут пӗлӳшӗн ӑнтӑлать.
У рӑхла айван чӗри,
Хӑйшӗн ӑссӑрлӑх тупать.

15

Телейсӗррин кунҫул салхуллӑ, 
П урнать асаппала хӗнре. 
Теприн питре шав йӑлтӑр  кулӑ, 
й р тет  ун пурнӑҫӗ хитре.

16  '

С ахал пулни, тен, лай ӑхрах , 
П ит хӑрасассӑн  Турӑран.
Ш ав ӳснӗҫем пуянлӑху 
Ш икленӗн ир те каҫ та ху.

17

Ю рату та  чухӑн  пурнӑҫ 
Ы лтӑн-кӗмӗлрен аван.



Ма тесен, пуянлӑхран  
В ӑй илет чы лай чух хурлӑх.

18
Час ҫилленен ҫынна пула 
Вӑй илӗ харкаш у ялан. 
Ч ӑтӑм ли  ҫеҫ, ун пур хӑвӑт, 
Хирӗҫӗве шав пусарать.

19
Ҫул-йӗр услапӑн 
Ы тла асаплӑ.
Т ӳркӑм ӑллин як а ,—
Л екмест хӗн-хурлӑха.

20
Ӑ слӑ ывӑлӗ пӗрмай 
Савӑнтарӗ ашшӗне.
А йванни, пурӑннӑ май,
Ниме хумӗ амӑшне.

21

К атӑк  ҫын сӑлтавсӑрах 
Савӑнмаш кӑн пултарать.
Ас пухни ав яланах  
Тӳрӗ ҫулпала утать.

22

Канаш-сӗнӳсӗр пурӑнсан,
Й ӑлт юхӑнать мӗнпур пуянлӑх . 
А счах ҫын юнашар пулсан, 
Тӗрекленет, ӳсет хуҫалӑх.

23

Ҫут тӗнчере ӑш сӑм ахран 
П ахи тек ним те ҫук.



Илтсен ӑна эс вӑхӑтра,
Сан кӑм ӑлу  — cap ҫу.

24
А нтӑлать ӑсчах шав ҫӳлелле: 
Ҫакӑн пек ун пурнӑҫра тӗллев. 
П ӑрӑнасш ӑн вӑл хӑруш лӑхран, 
Ҫӗрӗн айӗнчи чӗр там ӑкран.

25
Ҫӳлти, Турӑ ҫилленсен,
Й ӑлт пӗтет тӳрккесӗн ирӗк. 
Т ӑлӑх  арӑм ӑн  ҫеҫ хирӗ, 
Л ай ӑхланӗ ҫулсерен.

26

Турӑ умӗнче усалӑн  
Ш ухӑш-ӗмӗчӗ шав ирсӗр.
Таса ҫын сӑм ахӗ майлӑ,
Тӑрас ҫук ӑна Вӑл хирӗҫ.

27

Выҫ куҫ ялан  услам  тӑвасш ӑн, 
А нчах ҫурт-йӗрӗ юхӑнать. 
Т ӳркӑм ӑл п а  ҫеҫ пурӑнсассӑн, 
Мӗн ш утлани йӑлтах  пулать.

28
Я вап нихҫан та пулмӗ пӑсӑк 
Ш ухӑш лакан  ҫынсен.
С ӑмахӑн вырӑнне ав хӑсӑк  
Т ухать усаллисен.
(Ҫӳлти Турӑ умӗнче 
Т аса ҫыннӑн ы рӑ ҫулӗ.
В ӑл куллен тӑрӑш нӑҫем 
Тӑш мансем те туслӑ пулӗҫ).



29
Инҫетре пурнать-ха Турӑ,— 
У салран В ӑл аякра.
Кӗлӗ вулакан  ҫынра 
Ҫутӑ чӑн лӑха йӑлт курӗ.

30

Куҫусем савса пӑхсассӑн, 
Чун-чӗре хӑпартланать.
Ы рӑ шухӑшсем пулсассӑн, 
Ут-пӗвӳ те юп курать.

31

Х ӑлхусем, чӑнах та, ҫивӗч, 
Й ӑлт илтесшӗн.
А счах пек, пуласш ӑн ҫирӗп, 
Вӗренесшӗн.

32
Тӑрӑшмаҫҫӗ чун-чӗришӗн 
Укӗте кӗмен ҫынсем.
П ач ҫилленмӗҫ питленишӗн 
Ӑ с-хала пухакансем.

33

Т урӑран пит хӑракан ӑн  
А слӑ-тӑнлӑ пулм алла. 
Чапш ӑн шав ӑнтӑлаканӑн  
Чунне сапӑрлатм алла.

XVI

1

Тӗрлӗ шухӑш ҫулӗ 
У пранать ҫын чунӗнче.



М алашне мӗн пулӗ?
П урте Турӑ аллинче.

2

Этемӗн тӗрлӗ ӗҫӗсем 
Ун куҫӗ умӗнче йӑлт паллӑ. 
Т ӑрать Вӑл чунсене виҫсе,
Эй, Турӑ, Эс ҫынсемшӗн Аслӑ!

3

Килӗш тер кирек хӑҫан  та 
Ёҫ-хӗлне Турӑпала.
Пулӗ санӑн ҫирӗп ш анчӑк, 
Ы рлӑх курӑн  эс ялан.

4

Пурне те тунӑ Турӑ,
В ӑл хӑйшӗн те ӗҫлет.
Усал тӳссен те хурлӑх,
А на та хӳтӗлет.

5

Турӑ умӗнче м ӑнна хурсан, 
Пит киревсӗр ҫын пулса юлан. 
Уснӗҫемӗн йӑнӑш , айӑп, 
П ӳрнинчен ниҫта тарайм ӑн.
(М алтанах эс ҫул ҫинче 
Ч ӑн л ӑх а  тупсан хӑвах ,— 
Х ӑйне парне кӳнинчен, 
Турӑш ӑн ҫак лайӑхрах .
Ш ы расассӑн  эс Турра, 
Тӗрӗслӗхпе тӗл пулан. 
Ҫивӗчленнӗ ӑс-халра 
Ы рлӑх , тӑнӑҫлӑх  тупан).



6

Ы р кӑм ӑлпа, тӗрӗслӗхпе 
Тасалӗ ҫылӑху.
Ҫӳл(ти) Турӑран хӑранипе 
Усал кӳреймӗ хур.

7

Ы тах этем кунҫулӗ 
Пит килӗшсен Турра.
Тӑш ман та уншӑн ӳлӗм 
Тус пулӗ пурнӑҫра.

8

Сахал пулсан та тупӑшу, 
У лтавлӑхпа эс ан туслаш-ха. 
П уян усламш ӑн ҫеҫ аташ тӑр, 
А на кӗтет шав харкаш у.

9

Утса тухас ҫул-йӗр пирки 
Этем пит тӗплӗн шухӑшлать. 
П улман-ха ӳсӗмрен пахи,
Тесе ӑна Тур(ӑ) пулӑш ать.

10

Х авхалануллӑ та эрешлӗ 
Кирек хӑҫан  патша сӑмахӗ. 
Ҫынсемшӗн сумлӑ унӑн х а к ӗ : 
Судра та чӑнлӑхш ӑн кӗрешӗ.

11

Виҫет тӗп-тӗрӗс тарасу,
Эппин, тупатӑнах эс сум. 
А нчах ҫакна ан ман нихҫан: 
Ҫ ак  чӑнлӑх-ы рлӑх — Турӑран.



Патш асем те кураймаҫҫӗ, 
С аккуна хирӗҫлесен.
Ч ӑн лӑхп а  вёсен лараҫҫӗ, 
Вырӑнне ҫирӗплетсе.

13

Илтсессӗн тӗрӗс сӑм аха,
П атш ан та питӗ ы рӑ кӑм ӑл .
Ун чух шӑм-шакӗ тёк пек ҫӑмӑл» 
Савать-ҫке вӑл  та  чӑнлӑха.

14

Сив вилӗм хы парҫи пек,
П атш ан ҫилли хӑш  чух.
А счах сӑмахӗ ҫитӗ,—
В ара хаяр л ӑх  ҫук.

15

П атш а тинкерлӗн пӑхнинче 
Иртет пек пурнӑҫ сумлӑн.
Ы р кӑм ӑлӗ  пӗлӗтсенчен 
Ю хтарнӑн ӑшӑ ҫумӑр.

16

Ӑ с-хала ҫивӗчлетни 
Ы лтӑнран  та чап лӑрах .
Ы р пӗлӳ пӗрмай пухни 
Кӗмӗлрен те пахарах .

17
Тӳрӗ к ӑм ӑл л ӑ  ҫынсен 
У салпа пӗрлешмӗ ҫулӗ.
Ҫут пуласлӑхш ӑн ҫеҫ ҫунӗ 
Чун-чӗри куллен вёсен.

12



18

Вилӗм-ҫӗтӗм ҫитес умён 
Ҫыннӑн чунӗ питӗ аслӑ.
Чыссӑррин ҫеҫ чакӗ сумӗ;
Уншӑн ют, иккен, мӑнаҫлӑх.

19

П айличчен хӑв тупӑш на 
М ӑнкӑм ӑллӑ ҫынпалан,
Л ӑплантар та  эс чунна,
Ҫураҫу туп, сапӑрлан.

20
Тупать пурнӑҫӗнче тивлет 
Ёҫӗ пӗлсе йӗркелекен.
Ҫӳлти Турра ӗненекен 
К урать хальччен курман рехет,

21
А счаха ялан  ҫынсем 
П архатарлӑ, ӑслӑ, теҫҫӗ.
Ун хитре сӑмахӗсем 
Пӗлӗве шав ӳстереҫҫӗ.

22

Ҫыннӑн ӑсӗ-тӑнӗ —
П урнӑҫӑн ҫӑлкуҫӗ,
П акӑлтин  ҫук ӑнӗ,
Курмӗ ним те куҫӗ.

23

А счахӑн чун-чӗри —
Ы тла та  пит вӗри.
Х ӑй  пӗлӗвне ӳстерӗ,
Й ы вӑрлӑха ҫӗнтерӗ.

7)



24

Ашӑ, евӗк сӑмахсем 
Х урт пылӗнчен симлӗрех. 
Вӗсене эс итлесен —
Вӗҫӗн анлӑ тӳпере.

25

Туйӑнаҫҫӗ ҫул-йӗрсем 
Каш ниех ялан  ы р енлӗ. 
М алалла васканӑҫем  
Тин сисен: ҫумрах эсрелӗ.

26
Х ы рӑм  выҫҫи хистенӗрен, 
Хресчен ялан  хӗрӳ ӗҫре.
Вӑл хӑйш ӗн пӗрм аях вӑй хурӗ, 
И нкек-синкек вара тек курмӗ.

27

Чее этем пӗр хӑйш ӗн ҫун ӗ:
Ун ш ухӑш -кӑмӑлӗ усал.
А на эс лай ӑх  с ӑн асам : 
Ҫӑварӗнчен палкать пек ҫулӑм.

28

Элекҫӗ туссене 
У йӑрттарать.
У лтавҫӑ ҫынсене 
Х аркаш тарать.

29

Ы рӑ ш ухӑш лӑмарри 
А скӑнлатӗ юлташне.
П улас ҫук вара ы р р и :
Татӗ леш ыр ӗмӗтне.
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30
Усал тӑвас текен этем 
Куҫне хёсет те шухӑшлать. 
Тутисене хӑй  ҫыртнӑҫем, 
Х ура ӗҫне вӑл  пурнӑҫлать.

31

М ухтавӑн ҫӳлти пусӑмӗ — 
Ват ҫыннӑн шурӑ ҫӳҫӗ. 
Этемӗн пурнӑҫ утӑмӗ 
Тӗрӗслӗхе яр  уҫӗ.

32

Пурне те чӑтакан  
Хӑюллӑ салтакран  маттур. 
Хӑйне хӑй  ты такан, 
Ҫӗнтерекен ҫынран сатур.

33

Ш ӑпа яни, ӑнлан,
В ӑййа ҫеҫ пӗлтерет. 
Куран-и терт, тивлет — 
Й ӑлт килӗҫ Турӑран.

XV II

1

Ҫапӑҫу та тавлаш у 
П урлӑх йӑтӑнан  ҫуртра. ' 
П ултӑрччӗ ҫеҫ килӗш ӳ,— 
Ч ухӑн  пурнӑҫ лайӑхрах.

2

П уянӑн ывӑлӗ тӑрлавсӑр, 
Чури ӑна пӑхӑнтарать.
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Пиччӗшсемпе, хӑй  ӑслӑран, 
Эткерлӗхе пайлать шӑв-шавсӑр.

3

Ш ӑратакан  ҫурт — ҫут кӗмӗлшӗн, 
Х аклӑ  сарӑ ылтӑнӗ — вучахш ӑн. 
Пирӗн чун-чӗре пит ӗмӗтлӗ,
Ҫунӗ Турӑ умӗнче вӑраххӑн.

4

Ч унилли итлет ялан  
Саккуна пӑсакана.
Суяна к ӑм ӑлл акан  
Ш ав тӑнлать ултавҫӑна.

5

Ч ухӑна кӳрентерсен,
Эс Турра ҫиллентерен.
Хӗн куракан ран  кулсан, 
А сапланӑн  ху кайран .

(Ы рӑ к ӑм ӑл л ӑ  ҫынна 
Вӑл каҫарӗ яланах).

6

Ватӑсен сӳнми мухтавӗ —
А слӑ мӑнукӗсенче.
Ачисен те чакм ӗ тавӗ 
Ашшӗ-амӑш умӗнче.

7

А й ванккана пит килӗш мест 
М ӑнна хурса пакӑлтатни . 
Ят-сумлине те чыс кӳмест 
Пӗр вӑтанм асӑрах  суйни.



8

Ҫын куҫӗ умӗнче парне —
Ч и х акл ӑ  чул пек.
Хуҫи кам а парассине 
Й ӑлтах хӑй  чухлӗ.

9

Тӗрӗс м ар  ӗҫе пы таракан 
Ю рату шырать.
Тусӗ те кӑш тах вӑлтса ыйтсан, 
П ӑрӑнать унран.

10
А йван ҫынна ҫӗр хут хӗне,
Вӑл ним пулман пекех пурнать. 
Пӗрре к ал а  ӑс-тӑнлине,
Вӑрҫать хӑйне хӑй, ш ухӑш лать.

11

Т ӑрлавсӑр ҫын ав кулленех 
У саллӑха ҫеҫ пуҫҫапать.
Хӑруш ӑ ангел ҫул ҫинчех,
А на часах вӑл тӗл пулать.

12
Ҫурисӗр юлнӑ упапа 
Тӗл пул, сана унпах аван.
Пуплес килмест-ха тӑм сайпа,—
А йван кирек хӑҫан айван.

13
К ам, ы рра м анса кайса,
Усал ӗҫпе тавӑрать,
Л ай ӑха ан кёт ш ан са:
Хӗн ҫеҫ курӑн  ҫак ҫуртра.

аз



14

Хирӗҫӳ пуҫламӑш не п ӑх сам : 
Т атса кайнӑ пек шыв пӗвене. 
К урм а пулӗ хӑвӑрт инкекне, 
В ӑхӑтра, эппин, эс чарӑнсам .

15

К ӑларсассӑн усала тӳрре, 
А йӑплан-тӑк ыр ҫынна сӑлтавсӑр, 
Ы лхану тупатӑн та, тӳрех 
Турӑ умёнче пулан тӑрлавсӑр.

16

Кирлех-ши айвана пуянлӑх,
Мӗн тӑвӗ-ха унпа вӑл?
П ухасчӗ те ӑс-хакӑл,
П ӗлӳ сахал. Ун ҫук пуласлӑх.
(К ам ӑн ҫурчӗ-йӗрӗ ҫӳллӗ,
Ҫав ӳксе вилме пултарӗ.
К ам ӑн  ҫук пуҫра пӗлӳлӗх, 
Хӗнлӗхӗ унран час тармӗ).

17

Ҫут тӗнчере туссем сахал,
Юп курнӑ чух кӑн а  нумай.
П иччӳ пек ҫын хуйха-суйха 
Санпа пултарӗ пайлам а.

18

Пӗлӳ пухм ан этем те 
Пӗр хӑйшӗн тӑрӑш масть.
А на эс сӗн-ха тем те,
Ҫавах тусне сутмасты
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19
Кам шав ҫы лӑха кӗресшӗн, 
К ам  ялан  пит хирӗҫесшӗн? 
К амӑн-ха хапхи пит ҫӳллӗ,— 
Ҫав ӳксе вилесшӗн пуЛӗ.

20

Усал чӗре
Тӗл пулмӗ ырӑпа.
Чее этем
Х ӑех лекет таппа.

21

А йван ы вӑл ҫуралсассӑн, 
Терт-хӗнне куран  хӑвах. 
Ашшӗн ҫук ун чух хаваслӑх, 
К улянать пӗччен вӑрах.

22

Х ӑпартланнӑ чух чӗре — 
Тухтӑр кӳнӗ пек юп-ырлӑх. 
Тӗл пулатӑн хурлӑх-ш ырлӑх, 
Пӗр пӗччен кичемлӗхре.

23

Таса мар ҫын ялан 
У лталаса парне илет.
Тӳр сӑм аха кайран  
Ҫине тӑрсах вӑл хӳтӗлет.

24

А счахӑн ӗҫӗ-хӗлӗ 
Кирек хӑҫан  куҫ умӗнче. 
А йван пӑхать хӑй тёллӗн, 
Ҫавах та тикӗс ун тӗнче.



25
К ӑнттӑм -канттӑм  ывӑлне пула 
Тӳсме тивӗ апппӗн эрлӗк.
П ӑш ӑрханӗ амӑшӗ ялан, 
Ч акӗ.питӗнче илемлӗх.

26
Тӳр кӑм ӑллисене айӑпласассӑн,
Ч ӑн  сӑмахсемш ӗн улпута хӑртсассӑн, 
Влаҫра ларакан а  нихҫан чыс кӳмӗҫ, 
К айран  ҫавсем хӑйсен ҫулне ҫеҫ пӳлӗҫ

27
Сӑмах хакне чухлаканран  
Илтеймӗн тӳрӗ м ар пуплев.
Чипер ӑсли те пурнӑҫра 
Хӑйне хӑех ты тм а пӗлет.

28
А йван та, шӑп ларать пулсан,
Ы тла та сумлӑн курӑнать.
К ам  ҫынсенчен шав ютшӑнать,—
Ҫав ӑсчах евӗр туйӑнать.

X V III

1
К ӑм ӑлне улӑш тарать кас-кас 
У лш ӑнчӑк этем куллен.
Пӗлӗве вӑл хирӗҫлет,
Хисепне унра ӑсчах курмасть.

2
Х ӑйне ӑслӑн ты ткалать 
У ш кӑнра чух ӑҫтиҫук.
Пурӗпӗр каш ни ч у х л а т ь :
У нӑн пӗлӗвӗ пач  ҫук.



3

Этемлӗхӗн сӑмахӗсем 
Тулли юханшыв пек юхаҫҫӗ. 
Унта — ӑсчах ҫӑлкуҫӗсем, 
Унтан ҫынсем пӗлӳ пухаҫҫӗ.

4

Усал, ним вырӑнне хумасӑр, 
Пӗрмай ҫынна хурлать. 
Чыс-сумлӑха манса, сӑлтавсӑр 
Таса ята варлать.

5

Тӳрккес ҫынна кӑм ӑллани 
Пит аван мар.
Ҫумри тусна судра сутни 
Тата начар.

6

А йван сӑмахӗсем 
Ш ыраҫҫӗ харкаш у.
К аярахпа ҫынсем 
Пуҫлаҫҫӗ ҫапӑҫу.

7

Тӑмсай чӗлхи чараксӑр ,—
Х ӑй вилӗмне хӑех тупать. 
Сӑмахӗсем ун хаксӑр, 
Чун-чӗмӗ лекӗ сив таппа.

8

К ахал  чӗтрет хӑранипе, 
К айран ятне ярать.
А лла уҫсан, хӗрарӑм  пек, 
Тертленӗн вы ҫлӑхра.



9
Ҫимӗҫ евӗрлӗн сӗнет 
Х ӑйӗн хыпарне элекҫӗ. 
П ӑтратсан ҫеҫ ӑш-чикне, 
Сисӗн: вӑл  наркӑм ӑш  пек-ҫке.

10

Урӗк-сӳрӗклӗх ӗҫре 
Ы р тум ан нихҫан,
Туслаш сан унпа, хӗнре 
П урлӑх салатан.

11

Ҫӳллӗ ҫурт пек, илӗртет 
Х ӑй патне шав А слӑ Турӑ. 
Тӳрӗ ҫын лексен терте, 
Ҫӑлӑнӑҫ унта ҫеҫ тупӗ.

12

М ӗнпур хуҫалӑхӗ пуянӑн  — 
Я лан тӗрекленен х у л а . '
Асри сӑнарлӑхне пула 
Ҫут ӗмӗт ун виҫесӗр анлӑ.

13

Тӳпене ҫӗкленӗ 
Укес умён чун.
Чап-сум ӳснӗ чух 
С апӑрлӑх иленӗ.

14

Ҫын сӑмахне итленӗ чух 
А н пӳл, кайран  эс хуравла. 
А йван сӳпӗлтетет ялан, 
П аллах , ун намӑс-симӗс ҫук.



♦ 15
Кусать, хал  ҫук пулсан та, 
Таса ҫынна хӑват.
Теприн ав чун аманнӑ,
А на кам  пулӑш ать?

16
Пӗл5^сен ҫӑлкуҫӗ — Турӑра, 
Х ӑлхупа тӑнла, ӑна шыра. 
К анӑҫсӑр этем ҫут тӗнчере 
Тивлетне тупать вӗренӳре.

17

П уянсене парне парсассӑн, 
Умри ҫул-йӗр час уҫӑлать.
Ун чух улпут та пит хавассӑн 
Сана хӑй  аллине парать.

18

П ӗр ҫын каланипе кӑна 
Тупаймӑн чӑн лӑха нихҫан. 
Ёҫе йӑлтах тёпче, сӑна, 
Тӗрӗслӗхе кайран  уҫан.

19

Тавлашу хӗрсе кайсан, 
В аскасах ш ӑпа яраҫҫӗ, 
Вӑйлисем те пӑхӑнаҫҫӗ 
Пӳрнӗ элчеле кайран.

20

Тӑван пиччӳ пит ш ӑмарсан, 
Х ула хупать пек хапхине.
Пӗр вартисем вӑрҫса кайсан, 
Ҫухатӑн пурӑнӑҫ хакне.



21

П ӗлӳ хӑй  ҫимӗҫ евӗр,
Унпа чӗре пуян.
Юп курӑн  ӗмӗр-ӗмӗр,
А на ӑша хывсан.

22

Ы рӑ пурнӑҫ, сивӗ вйлӗм 
Ч ӗлхе ирӗкӗнчен килӗ.
С ӑмаха шав хаклакан ,
Ун вӑйне туять ялак.

23

Ы рӑ арӑм  тупакан  
Курӗ савнӑҫ, пархатар.
Ҫак тивлетлӗх — Турӑран, 
А на уншӑн ӗмӗр тав.
(Х ӑвалан-тӑк ы рӑ арӑм на — 
У йрӑлатӑн ҫутӑ телейпе* 
А скӑнсассӑн ӗмӗр тӑрппнӗпе, 
Ҫ ухататӑн ӑстӑнна, пуҫна).

24

Ы й ткалакан  шӑпи ҫ а п л а : 
М ӗскӗнленсе вӑл йӑланать. 
П уян  чӗлхи кӑнттам  ялан, 
Тӳрккес саспа ҫеҫ хуравлать.

25

Юлташсем пулсан — эс халлӑ, 
Вӗсемпе ҫеҫ ут ялан.
Хӑш чухне тусу ҫеҫ х ак л ӑ  — 
В ӑл пур тӑванран тӑван.



XIX

Ч ухӑнсен чун-чӗмӗ ырӑ, 
Кӑмӑл-туйӑмӗ таса.
И уян ҫын айван, усал,
Ёмӗр суйӗ, кӳрӗ хурлӑх.

2
П уҫунта пӗлӳ пулсассӑн — 
Ҫӗкленӳллӗ кӑм ӑл.
Х ӑвӑрт урусем чупсассӑн, 
Т акӑнм а та ҫӑмӑл.

3
Турӑ ҫине сӑлтавсӑрах 
А йван ҫын тарӑхать.
Хӑй, пит аскӑннӑран  вӑрах, 
Й ӗркелӗхрен тухать.

4
П уянсен юлташ чылай, 
Ы лтӑн-кӗмӗле пула.
Ч ухӑна ав систермесӗр,
Тусӗ те пӑрахӗ шелсӗр.

5
Судра чух кӳнтелен 
У лталасан.
Тухаймӗ хӗнлӗхрен 
Х ӑех кайран.

6
Й ӑп ӑлтакан а  мухтаҫҫӗ 
Ят-сумлисем.
Ку пирӗн туе тесе, ырлаҫҫӗ 
А на вӗсем.

1
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7
К ураймаҫҫӗ чухӑн а 
Т ӑван пиччӗшсем те. 
Тус-юлташӗ пӑрӑнать, 
К алаҫмаҫҫӗ темшӗн.

8

А стӑнна ҫивӗчлетсен —  
Х ӑв чунна ҫӳле ҫӗклен. 
К ам  пӗлӳшӗн тӑрӑш ать, 
Ҫав юп-ырлӑха тупать.

9

У лтавҫӑ кӳнтеленӗн 
Ш ӑпи тулать.
Ҫынна хисеплеменшӗн 
К ӑнса выртать.

10

Килӗшмест айван ҫынна 
К апӑрлӑх , м ӑнаҫлӑх. 
Тухсан чура хуҫана, 
Сивлӗ ӑйа халӑх .

11

А слӑ-тӑнлӑ этеме 
Ҫиллентермӗн час. 
Х ӑйне хисеплеттерме 
П ур ун сумӗ, чап.

12

Т арӑхса кайсан, патша, 
А рӑслан пекех, усал. 
П илӗ ун, иртсен нуша, 
Сывлӑм евӗрех, таса.



13
А йван ы вӑл кулянтарӗ 
Х ӑйӗн анпнӗне.
Асилтерӗ чӑркӑш  арӑм  
М ӑш кӑлтӑк шывне.

14

Ҫурт-йӗрпе мӗнпур хуралтӑ 
Несӗлне кӑн а  юлать.
А слӑ арӑм  ҫеҫ — ку паллӑ — 
Турӑ ҫырнипе пулать.

15

К ахаллансан  —
Ы йха путан.
Тӑрӑш масан —
Выҫса пурнан.

16

Х алалпа пурӑнакан  . 
Чун-чӗмне упрать ялан. 
Тӑрӑш улӑх пулмасан,
Ҫул ҫинчех вилсе выртан.

17

Ҫӳлти Турӑ шута илӗ, 
П улӑш сассӑн чухӑна.
Ҫав ҫынна ун ҫитӗ пилӗ — 
М анмӗ ыр тӑвакана.

18

Хирӗҫленине пӑхм асӑр, 
Л ӑпкӑн , виҫерен тухм асӑр 
Х ы тӑ тыт хӑв ывӑлна,
Ҫын тӑвас тесен ӑна.



19
Ҫиллес этем вӑхӑтӗнче 
Пӗр хӗрхенӳсӗр айӑплантӑр. 
Х ы тарм асассӑн ҫийӗнчех,
К айран  хӑех вӑл  асапланӗ.

20

Енчен те ӑсчах  пулас тесесеӗн, 
Т ӑнла питленине.
Ҫын канаш не пӗрмай ӑш а илсессӗн 
Ч ӑн  тӑвӑн  ӗмӗтне.

21

Мӗн чухлӗ шухӑш упранать 
Этем чун-чӗринче.
А нчах куллен пурнӑҫланать 
Турӑ ҫырнийӗ ҫеҫ.

22

Этем пулӑш ура
Тӗл пулмӗ терт, хӗн-хур.
Ю март ҫын пурнӑҫра 
У лтавҫӑран маттур.

23

Т урӑран хӑран  пулсан,
Санӑн пурнӑҫ ырӑ, лайӑх .
К ӑм ӑл  тулӗ, тум ӑн айӑп,
П ӳлмӗ ҫул-йӗрне усал.

24

Уркенчӗкӗн алли  м ӑ р а н :
Х ӑйне хӑй  пӑхайм асть.
Сӗнсен тултарнӑ алтӑра,
Ана та тытаймасть.



25
М ӑш кӑллакансене хур кӑтартҫан , 
А халь ҫынсен ӳсет ӑс-хакӑл.
Тӳр кӑм ӑлли  хӑй  айӑпне туйсан, 
Ҫакна вӑл ӑнланать алхапӑл.

26
Ашшӗне ҫука хӑвараканӑн , 
Амӑшне килтен хӑвалаканӑн , 
Ҫакӑн пек ача  пит ҫӑм ӑлттай, 
Н амӑс курӑн  унпала пӗрмай.

27
П ы сӑк ш ухӑш лӑ пуплев 
Саншӑн, ы вӑлӑм , пкт кирлӗ.
Вӑл ҫеҫ витӗмлӗ те вирлӗ,
Эс ӑна пӗрмай итле.

28
Ы тла чее-ҫке кӳнтелен : 
М ӑш кӑлласа кулать судран.
Ҫут чӑн лӑха  пӗрмай питлет, 
Ш ап-шур тӗсрен тӑвать хура.

29
Я лан патак  ҫиет айван:
Ут-пӗвӗ пӗрм аях суранлӑ.
Кӗтмест вӑл ыррине судран,
Мӗн ма тесен, унта ҫук танлӑх.

XX

1
Эрехе пит иленсессӗн,
Ҫын чӑрсӑрланать.
М ӑкатать вӑл  хӗрхенмесӗр 
Ҫивӗч ӑстӑна.



2
А слатиллӗ сас патшан, 
А рӑслан пекех вӑл паттӑр. 
Эс ӑна тарӑхтарсан ,
Ёмӗр ҫы лӑхра пулатӑн.

3

А йван ҫын тавлаш ура 
Х ӑйне м ай хӗрӳленсен те, 
П ӑрӑн м а харкаш уран 
Ч ы слӑ-сум лӑх кирлӗрех-тӗр.

4

Х ӗлле кахаллансан ,
А лла уеса ларсан,
Ҫу кунӗнче хурланӑн ,
Пуш ӗмӗтӳ путланӗ.

5

Тӗпсӗр кӳлӗре пы таннӑн 
Т арӑн шухӑшӗ ӑсчахӑн. 
Витӗр куракан  кӑн а 
А нланать йӑлтах  ӑна.

6

Хӗрхенме пӗлнишӗнех 
Ҫав ҫынна мухтаҫҫӗ. 
Ч ӑнлӑхш ӑн ӗҫлекене 
К ам  курать хальхаҫҫӑн?

7

К ӑлтӑксӑр  ҫӳрет 
Тӳрӗ ҫын ялан.
К ураҫҫех рехет 
Ачисем кайран.



8

Вырӑнӗ патшан пит ҫӳлл 
Х ӑратать пурне те.
У сала хӑвалӗ, пӳлӗ, 
Вичкӗн куҫӗпе те.

9

Кам пӗлтерӗ у ҫҫӑн : 
«Чун-чӗрем таса,
К ӑм ӑл  пулмӗ хуҫӑк, 
Х ӑратмасть усал?»

10

Тарасу ’пит улталать, 
Тӗрӗс м ар виҫен.
Ҫылӑха ҫапла кӗретӗн 
Турӑ умӗнче.

11

Мӗнпе кӑсӑклан ать 
А ча ш култа чухне.
Вӑл кам  пулассине 
А счах йӑлтах чухлать.

12

Ҫивӗч хӑлхана та, 
Сӑнакан куҫа та — 
Ҫаксене йӑлт тунӑ 
Тӗрӗс-тӗкӗл Турӑ.

13

Ч ухӑн  пулас м ар тесен, , 
Еҫлемешкӗн ан ӳркен. 
Тулӑх пурнӑҫа куран,
Эс ы йха манса кайсан.
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14
«Япали пит яп ӑх» ,— тет, 
Т авара туянакан .
У рамрах, ҫынна курсан,
У рӑхла сӳпӗлтетет.

15
П ур сан ылтӑн-кӗмӗл,
П ур тем-тӗрйӗ пурлӑх.
А нчах юп эс курӑн  
А супа ҫеҫ ёмёр.

16
И л кёпине эс паллам ан  ҫынран, 
Ун м айлӑ ҫын пулсассӑн. 
Саклат сӗнекенни кӑн а  пулсан, 
Ҫав ҫӑкҫӑн а1 ш анатӑн.

17
У лталаса туяннӑ ҫӑкӑр  
М алтанлӑха пит тутлӑ пек. 
К аярахп а  сисетӗн х ӑ в ӑ р т :
Ҫӑвар йӑлт тулнӑн чулсемпе.

18
Х уҫалах йӗркеленӗ 
Канаш  паракансем  пулсан. 
Т атах вӑл  ҫирӗпленӗ, 
П акӑлтакансене чарсан.

19
Чӗлхин чаракӗ ҫук ҫынпа 
Ан хутш ӑн-ха ш ухӑш ламасӑр. 
М алтан мухтанӗ вӑл санпа, 
К айран  сутатъ пӗр вӑтанм асӑр.

1 Ҫӑкҫӑ — хӑй ҫине илекен.
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20

Ашшӗ-амӑшне ялан  
Ш елсӗр хурлакан  ачан,
Чун ҫутн с>'нет тӳрех,
Сивӗ, сӗм тӗттӗмлӗхре.

21

Васкаса туртса илсессӗн 
Ҫыннӑн пурлӑх-эткерне,
Тем пекех кӗтсен те, эсӗ 
Илтес ҫук пил сӑмахне.

22

А н к а л а -х а : «Эп тӳлетӗп 
Кӳрентернӗшӗн ӑна».
Ш ан Турра, Вӑл ҫеҫ, сисетӗн, 
Упрӗ санӑн кунҫулна.

23

Тӗрӗс м ар виҫсессӗн тарасу, 
Ҫиллентерӗн эс Турра, асту! 
Суйнӑшӑн ҫынна кире пуканӗ — 
П урӑна киле ларса хурланӑн.

24

Т урӑран лы рать тӗллевлӗх 
Чун-чӗресене ялан.
Умри ҫул ыачар е евӗк,
К ам  ҫакна чухлать аван?

25
П ӗрмай тупа тӑвать 
Этем танатана лексен.
К аярахпа, хӗн-хур иртсен, 
Темтепӗр ш ухӑш лать.
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26
Т ӑрӑ шыв ҫине кӑларӗ 
Т асам арлӑха патш а:
Ҫутӑ чӑн лӑха  кӑтартӗ,
Кӳрӗ усала типшар.

27
Ҫӳлти Туррӑн хӗм ҫути 
Ёмӗр ҫыннӑн чунӗнче... 
У нпала этем утти 
Тӗрӗсленӗ ҫул ҫинче.

28
Ҫутӑ чӑнлӑх , ы рӑ кӑм ӑл  
Сыхлӗ патш ана ялан.
М алаш кунӗ пулмӗ ӑм ӑр  
Х алӑхп а пӗрле утсан.

29
Ч ап-мухтавӗ ҫам рӑксен — 
Вӗрекен вӑй-хал.
Кӗмӗл ҫӳҫлӗ ватӑсен — 
И ксӗлми ӑс-хал.

30
Аш -чиккӳне сиенлетет суран, 
Ҫапаканни хӗнет-тӗк вирлӗ. 
Ҫак асапа тӑниш ӗн хирӗҫ,
Эс вӑйлӑ яланах  усал ҫынран.

XX I

1
П атш ан чӗри шыв юххи евӗр, 
Ш ав пӑхӑнать Ҫӳлти Турра. 
Ҫул-йӗр хӑруш ӑ е пит евӗк — 
Ҫаксем килеҫҫӗ шав Унран.
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2
Ҫул этемшӗн туйӑнать,
Куҫӗ умӗнче тӳп-тӳррӗн.
Турӑ урӑхла х а к л а т ь :
Чунсене курать вӑл тӳррӗн.

3

С аккунлӑха хисеплени,
Ҫут чӑнлӑха м ала хуни,
А сап шав тӳсекен ҫынран та, 
Пит кирлӗ ы тларах Турра та. .

4

Ч ы ссӑр ҫын нихҫан тӳрленмӗ, 
М ӑнна хурӗ шав хӑйне.
Ёҫӗ-хӗлӗ ун пӗр енлӗ,
Курмӗ ҫылӑх сӑлтавне.

5

П уҫаруллӑ ҫын ялан 
Юп курасш ӑн тӑрӑш ать, 
В аскам а ю ратакан 
Ю рлӑхра ҫеҫ пурӑнать.

6

М ул-пурлӑха ултав чӗлхипеле 
П уҫтаракан  м алтан  йӑпанӗ. 
К айран вӑл вилӗм варкӑщ ӗпеле 
Кӗтмен ҫӗртен ӳксе йӑванӗ.

7

Ч ы ссӑр ҫын хӗсӗрлени 
П ырса ҫапӗ-ха хӑйнех.
Ч ӑн лӑха  хирӗҫлени 
Сиен кӳрӗ путсӗрех.
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8
У лш ӑнчӑк этемӗн ҫулӗ 
Я сара ҫеҫ вӗрентет.
К ам  ҫут чӑнлӑхш ӑн шав ҫунӗ 
Ҫав ҫын тупатех тивлет.

9

Ч ӑркӑш  арӑм па ялан  
Х ӳхӗм пӳртре пуличчен, 
Ҫуртӑн тӑрринче пӗччен 
П урӑнсассӑн та аван.

10

Ч ы ссӑр ҫын усал тӑвасш ӑн 
Таврари мӗнпур ҫынна.
Тусӗ, шел, унпа пуласш ӑн, 
Пурпӗр вӑл  сутать ӑна.

11

У сала айӑпласассӑн  
А халь ҫын та ӑ н л ан ать : 
К ирлӗ вӗренӳ ӑсчахш ӑн,
Вӑл та ҫӗн пӗлӳ пухать.

12

Тӳрӗ ҫын сӑнать, тӗпчет 
Пӳтсӗрӗн ҫуртне пӗччен. 
Еплерех унта куллен 
Ҫ ухалать тивлет хуллен.

13

Ч ухӑн  нушине туйсассӑн, 
Курмӑш-илтмӗше персен,
Х ӑв та, хӗн-хура лексен, 
П улӑш у ниҫта тупаймӑн.



14
Вӑрттӑн панӑ парнепе 
Вӗчӗлӗхе лӑплатан. 
П ӗрмай шӑл хӑйранипе 
Тӑш манна хаярлатан .

15

Ч ӑнлӑх  ҫиеле тухсан,
Тӳрӗ ҫын пит савӑнать. 
Емӗчӗ йӑлт путлансан, 
У салли чунтан хӑрать.

• 16

П ӑрӑнсассӑн тӗп ҫултан, 
А с-хална йӑлтах ҫухатӑн. 
Вилнӗ ҫынсемпе пӗр тан 
М анӑҫ ҫырминче пулатӑн.

17

Кам савӑнма ю ратать,— 
Ҫавӑ чухӑна юлать.
Эрехе кам  кӑм ӑллать ,— 
Вӑл та юрлӑха путать.

18

Тӳрӗ ҫын лексен хӗне, 
Улӑш тар-ха пӳтсӗрпе. 
Уҫҫӑн калаканнине 
Х ӑтарсам ччӗ чейипе.

19

Ҫиллес те чӑркӑш  арӑм па 
Пӗрле пурӑниччен,
Килен эс уҫӑ сывлӑш па, 
П ул пушхирте пӗччен.
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Ёмӗтленнӗ, кӗтнӗ пурлӑх 
У пранать килте ӑсчахӑн.
А йван ҫын ҫакна йӑлт куртӑр ,— 
Салатать ӑна васкавлӑн.

21

Ы р кӑм ӑлп а  чӑн лӑха
У пракан этем
Ш ырӗ пурнӑҫра вӑй-хал,
Тупӗ чап, илем,

22

Х улана кӗрсен ӑсчах 
А ркатать м ӑн крепоҫа,
Вӑйлисем те хӑш  чухне 
Ч ухлас ҫук пӗлӳ хакне-.

23

В ы рӑнлӑ калаҫакан ,
Чыс-сумне шав сы хлакан .
Укмӗ пурнӑҫ авӑрне,
Упрӗ хӑйӗн чун-чӗмне.

24

М ӑнкӑм ӑллӑ вӑрӑ-хурах, 
Ҫынран пӗрмай кулать. 
К аппайланса кайсаи, вӑрах  
Виҫесӗр мухтанать.

25
Ы тла та сӑхӑ пулнӑран,
Х ӑй вилӗмне тупать наян.
Мӗн м а тесен, ун нихӑҫан 
А лли ӗҫе пит ҫыпӑҫман.

20
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26

Выҫ куҫ ҫӑткӑнланать куллен, 
А сап курать, хӗне лексен.
Тӳр чунлӑ ҫын мул парнелет, 
Ачи-пӑчи курать рехет.

27
Таеа м ар ҫын чӳклени 
Пит киревсӗр я п а л а :
У йрӑм ах чеелерни,
Усал ш ухӑш лӑ пӳлни.

28
У лтавҫӑ кӳнтелен пӗтет,
Х ӑй суйнине Нула.
Тӗрӗслӗхпе пурнан этем 
Чысне упрать ялан.

29

П уҫтах сӑы-питӗнче 
Ч арусӑрлӑх  куратӑн.
Таса ҫын ҫулӗнче 
Ҫут чӑн лӑх  ҫеҫ тупатӑн.

30

Пӗлӳ, ӑс-хакӑл ҫулӗ,
Ват ҫыннӑн ыр пехилӗ,
Турра ан тӑр ҫеҫ хирӗҫ,
Вара ҫаксем йӑлт пулӗҫ.

31

Хатӗрле урхам ахна 
Ҫапӑҫу пуҫланиччен.
Ҫӗнтерӳ, чухла ҫакна,
Пулӗ Турӑ ҫырнинче.
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XXII

Ы рӑ ят кирек хӑҫан  
Л ай ӑх  теҫҫӗ нухратран. 
Ы лтӑн-кӗмӗл нихӑҫан 
Чап-сумпа танлаш айман.

2
П уян  ҫын пурнаймӗ уйрӑм , 
Тӗл пулать вӑл  кӗлмӗҫе те. 
Ма тесессӗн, иккӗш не те 
Ҫутӑ кун кӑтартн ӑ Турӑ.

3
А слӑ-тӑнлӑ ҫын курать те 
П ы танать-ха инкекрен. 
А йванни ҫула тухать те 
Тертленет нуша-хӗнре.

4
Турӑран эс хӑрасассӑн, 
П урнӑҫра йӑваш  пулсан, 
Ы рлӑх-сум лӑха тупатӑн, 
Кунҫулу тӗллевлӗ сан.

5
Х ӗн-хурлӑ, серепеллӗ ҫул 
К аварлӑ та усал ҫынсен. 
Таса чунна упрас тесен, 
П ӗрмай эс пӑрӑн вӗсенчен.

6
Тӗрӗс ҫул ҫине тӑрат 
Яш ҫынна эс ҫам рӑклах. 
П ӑрӑнм асть вара кайран  
В атӑлсан та вӑл унран.

1



7
П уян ҫын пӑхӑнтарать 
Х ӑть хӑҫан  та чухӑна. 
Кӗтмелле илекене 
К ӑларать вӑл чурана.

8
Тӗрӗсмарлӑха аксан, 
И нкекне хӑвах  выран. 
Ҫилленсе пурӑнакан  
Ҫиларманӗ лартайман. 
(Ы р сунса паракана 
Ҫӳлти Турӑ юратать. 
К ӑлтӑкне те курсанах, 
В ӑхӑтра Вӑл пулӑш ать).

9
Ы рӑ к ӑм ӑлл ӑ  ҫынсен 
Я ланах кунҫулӗ пиллӗ. 
Чухӑнсемш ӗн, кур, вёсен 
Ҫӑкӑрӗ пур ытлӑ-ҫитлӗ.
(Ы рлӑх-пурлӑх паракан  
Ҫӗнтерӳ те чыс тупать. 
Чунсене пӑхӑнтарать, 
Хӑйне м айлӑ ҫавӑрать).

10
Тӳрккес ҫынна ялан  
Сирсем эс хӑв ҫумран. 
Санран вӑл пӑрӑнсан, 
Ю лмасть харкаш акан.

11

К ам ӑн чунӗ тап-таса,
Ун чӗлхи те ҫепӗҫ питӗ. 
Патш ана вӑл кӳрӗ витӗм, 
Пурдӗ хаклӑ  тус пулса.



12

Турӑ куҫӗсем пит ҫивӗч, 
Ш ав пӗлӳлӗхе сыхлаҫҫӗ. 
С аккуна кам  тӑрӗ хирӗҫ? • 
Ҫав ҫынсем инкек кураҫҫӗ.

13

У рама тухм асӑрах 
С ӑмахпа вы лять у с л а п : 
«Площадьре пур арӑслан, 
Вӑл м ана тытса ҫурать!»

14

А скӑн  ҫын чӗлхи-ҫӑварӗ, 
А вӑр евӗр, питӗ тарӑн.
К ам  Турра ҫиллентерет, 
Ҫав унта ӳксе вилет.

15

А йванлӑх  ҫӳресессӗн,
Яш ҫам рӑк ҫумӗпе,
А на час хӳтереҫҫӗ 
Чӗр хулӑ вӑйӗпе.

16

К ам  чухӑна хур тӑвать, 
Ҫавӑ пурлӑх пуҫтарать. 
К ам  пуянш ӑн вӑй хурать, 
Ҫавӑ ю рлӑхра пурнать.

17

П уҫна пӗксе тӑнла пӗрмай, 
Итле ӑсчахӑн  сӑмахне.
Аша хывсан вӗрентнине, 
Ч уну лӑпланӗ хӑйне май.



18
П ӗлӳ кӑн а сана йӑпатӗ,
Енчен те эс ӑна упран пулсан, 
Х алтан кайсан  та, ун хӑвачӗ', 
Ҫулпуҫӗ евӗр, пулӗ-ха ялан.

19
А сра тытсам вӗрентнине,
П аян татах, ак, ӑс парасш ӑн. 
А счах пӗрмай ҫут ӗмӗтне 
Ҫӳл(ти) Турӑпа ҫыхӑнтарасш ӑн

20 , 21

Сана виҫ хут ҫырса пӗлтертӗм, 
Укӗтлесе, канаш  парса. 
Куллен-кун тӑрӑш са вӗрентрӗм 
П урӑнм алла Турра савса.
А на кӑн а шанас пулать, 
А с-хакӑл ҫивӗч мар-ха Унсӑр. 
П ӗчченлӗхре сахал хӑват, 
Тӗрӗслӗхӳ ан юлтӑр сумсӑр.

22, 23

Ч ухӑн ҫын ахаль те мӗскӗн, 
Пур-ҫук пурлӑхне ан тӗкӗн. 
Х апхаран кӗрес чухне 
Ан вӑрла ун укҫине.
М а тесессӗн, А слӑ Турӑ 
Хӳтӗлет ӑна пӗрмай.
Чунӗ-чӗмӗ ҫаратуҫӑн 
Курас ҫук нихҫан ҫӑтмах.

24, 25

Ан туслаш  ҫиллес ҫынпа, 
Х аркаш ма тупать сӑлтав,



Е час тарӑхаканпа 
К алаҫайм ӑн-ха чунтан.
Вӗсем пек эс пурӑнсан, 
Телейне йӑлт ҫу х атан : 
И нкекне хӑвах  тупан,
Ч унна хӑвӑрт йӑлм аклан .

26, 27
Ҫын парӑм не пӗлмесӗрех,. 
Ҫӑка кӗме хушмаҫҫӗ. 
Ҫӑмӑлттайсем кӑн а  ирех 
В аскавлӑн ал параҫҫӗ.
Курнасш ӑн теветкеллӗ,
А нчах укҫу сан пач  та ҫук. 
П урнас тесен йӗркеллӗ, 
Вак-тӗвексемшӗн ҫеҫ ан ҫун.

28
А валхи аҫун ҫӗрне 
Эс упра.
Ан пӑссам  ун чиккине 
П урнӑҫра.

29
Ёҫре вӑр-вар ҫынна курсасеӑн 
Тӳрех эс ан мухта, тархасш ӑн 
Вӑл пуҫҫапать шав патш ана, 
А сӑрхам асть ахаль ҫынна.

X X III

1 , 2

Х уҫапа пӗрле ларсассӑн 
Мӑн сӗтелӗн хупппине,
Л айӑх , тӗплӗн сӑнам асӑр 
А н тутан ун ҫимӗҫне.



Кирлӗ-ха апачӗ, унсӑр 
Вӑй-халу хавш ать выҫсан. 
Ҫӑткӑн ҫын ҫавах та усӑ 
К ураймасть, пит сӑхлансан.

3
С урчӑкна та юхтарать 
Питӗ илӗртӳллӗ ҫимӗҫ. 
А сӑрхан, ҫук унӑн симлӗх,— 
Илемпе ҫеҫ улталать.

4 ,5
Пуш ӗмӗтпе ан хӑпартлан, 
П уятӑп эп часах тесе.
Пит илӗртсен те шухӑшсем, 
Вӑл к ӑл ӑх  иулнине туян.
Ав, ӑм ӑрткай ӑк  та умрах 
Вӗҫет-ха — пур вӑй-хал. 
А нчах та ҫухалать часах — 
Мул ш ыракан та ҫавнаш кал.

6 ,7

Кӗвӗҫ чунлӑ ҫын к ал ать -х а : 
«Ҫи ӑна та ҫи ҫакна». 
Сӑмаххи ун ҫапларах-ха, 
Ю ратмасть хӑй  пач сана.
Ан тутан ун ҫимӗҫне,
Ан ӑмсан пуянлӑхне.
Сӑхӑ ҫыншӑн, ма тесессӗн, 
П улӑн ӗмӗр ют ҫын эсӗ.

8
Х ӑнара-ха сӑйланатӑн, 
Х уҫана хӗрсех мухтан. 
Апатне, ак , тутанан та, 
У рама тухсан... хӑсан.



9
Х ӑвӑн ӑслӑ шухӑш на 
Ан пӗлтер ҫав айвана.
Вӑл ӑна пач хаклам асть, 
А нланм а пултараймасть.

10 , 11
Тӑлӑх-туратсен ҫӗрне, 
А валхи чикӗсене, 
У лӑш тарӑн та, кайран  
Ёнсӳне хӑвах  хыҫан.
Ма тесессӗн, вӗсене 
Хӳтӗлет пӗрмай Type.
Санӑн йӑнӑш усене 
Тӳрлетет кӗрешӳре.

12

Тӑнла пӗрмай 
Ы р с ӑ м а х а :
П ӗлӳ пухм а 
Х ӑвра туп хал.

13, 14

А йӑпа кӗрсен ача,
Ним пулм ан пекех ан пурӑн. 
Х улӑпа ӑна кӑш т ҫап, 
И ртӗхмест вара вӑл  урӑх.
П атакн а  тутаннипех 
Несӗлӳ вилмест тӳрех. 
Йӑнӑш не кӑн а  туйтарӗ, 
Т ам ӑкран  ӑна хӑтарӗ.

15, 16

Ы вӑлӑм ! Эп савӑнатӑп,
Эс пӗлӳшӗн тӑрӑш сан.



Куллен-кун вӑй хунӑран, 
А с-хална анлӑлататӑн .
Тӗрӗс ҫул ш ыранӑран, 
К ӑмӑл-туйӑм  ӗнтӗ евӗк.
Ут, эппин, м ала тӗллевлӗн,
Туп телей ҫут чӑнлӑхра!

17, 18
Ҫы лӑха кӗрекене 
Ан ӑмсантӑрччӗ чӗрӳ.
Ҫӳлти Турӑ кулленех 
Ш иклентертӗр ҫынсене.
Ма тесессён, пурнӑҫра 
Ш анчӑк  упранать ялан. 
Ы рлӑх-ҫӑтм аха кайран 
Тӗл пулан пуласлӑхра.

^  19
Ы вӑлӑм , м ана т ӑ н л а :
М ала хур ӑс-хакӑла.
Х ӑв чӗрӳн сӳнми вӑйне 
Ӑ нтӑлтар тӳр ҫул енне.

20 , 21
Эрехпе киленекен,
А ш -какай шав ҫиекен 
Саншӑн ют ҫынсем пек пулччӑр, 
Аташ са вӗсем шав супчӑр.
Я ланах  сӑткӑнлансан,л 7
Кӗленче ӑшне путсан, 
Ҫӗтӗк-ҫатӑка тухатӑн,
Ят-сумна йӑлт ҫухататӑн

22
А ҫуна сума сусассӑн,
К урӑн ӗмӗр пархатар.



Аннӳне — вӑл ватӑлсан та 
Ҫ ы нлӑхран эс ан кӑлар .

23

А с-хална, вӗрентӗвне 
Н ихӑҫан ан сут.
Ш ав ӳстер те пӗлӗвне 
Ч ӑн лӑхп а  ҫеҫ ут.

24

Тӳрӗ ывӑлӗпе ашшӗ 
М ухтанать пур кӑм ӑлтан . 
Ма тесессӗн, вӑл аташмӗ 
А слӑ пулнӑран ялан.

25

Савӑнать аҫу чунтан 
Эс м аттур пулнишӗн. 
Хӗпӗртет аннӳ те сан 
Ёмӗчӗ тулнишӗн.

26, 27, 28

Ы вӑлӑм ! Ирӗкӗмрен,
Ы рӑ енлӗ йӗркерен 
Эс хӑв  тӗллӗнех ан тух, 
М ан ҫине пӑхса, ӑс пух.

М а тесессӗн, ҫул ҫинче,
Е таса ҫӑл юппинче 
Тӗл пулатӑн  аскӑна — 
Х урлӑх кӑтартакан а.

Илӗртет вӑл, куҫ пӑвать, 
Ҫынсене аташ тарать, 
Х урах евӗр, вӗскӗртсе 
С аккуна шав пӑстарать.



29, 30

К ам ӑн килӗнче йӗреҫҫӗ,
Пӗр сӑлтавсӑр аманаҫҫӗ, 
Чаш ӑк-тирӗк ҫӗмӗреҫҫӗ, 
Йынӑшаҫҫӗ, харкаш аҫҫӗ?

К ам ӑн куҫӗсем хӗп-хӗрлӗ? 
К ам ӑн  ӗмӗр питӗ хӗнлӗ? 
П аллӑ ӗнтӗ, ху ч у х л а тӑн : 
Эрехе ю ратаканӑн.

31, 32, 33, 34, 35

Илӗртӳллӗ-ҫке эрехӗ, 
Хӗмленет те чаш кӑрать. 
Ёҫсенех сӑнна хӗретӗ,
Е аспид пекех сӑхать.

Куҫусем ясаррӑн  пӑхӗҫ 
Ют хӗрарӑмсем  ҫине. 
Чун-чӗмӳ те пулӗ сӑхӑ,
М анӑн сапӑрлӑх мӗнне.

Х ӑвна туйӑн тинӗсри пек, 
К арапу хум  ӑшӗнче.
М ачта тӑрринче, ав, типӗ, 
Ҫывӑран ун вӗҫӗнче.

Х ӑв п у п л ен : «Хытах хӗнерӗҫ, 
П урпӗр ним те ыратмасть. 
П атак  ҫирӗн, теҫ, ӗнер эс,
М ӑн ӳт-пӳ ҫакна туймасть.

Вӑрансан, ун-кун пӑхатӑп, 
Мӗн кӗтет м ана каллех? 
П аллӑ ӗнтӗ, йӑлт ч у х л а тӑп : 
Илёртет татах эрех».
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XXIV

1, 2
Эс ан тӑрӑш  кӗвӗҫмешкӗн 
Х аяр  чунлӑ ҫынсене.
Сивлесе вёсен ҫулне,
Вӑй-хал пух хӗнрен иртмешкӗн.
П усахлас, ирӗксӗрлес —
Ҫавӑн пек усал тӗллевӗ.
Унпа ҫеҫ утсан пӗрле, 
П урӑнайм ӑн эс пит евӗк.

3, 4

Х уралтӑ-ҫурт йӗркеленет,
Хуҫи ӗҫчен пулсан.
Куллен-кун вӑл  ҫирӗплеш 
А са м ала хурсан.
Килӗшӳре, тӑнӑҫлӑхра 
Уссех пы рать тупра. 
Х уш ӑнакан-пуянлӑхра 
Ҫемье телей курать.

5, 6
Ҫирӗп к ӑм ӑл л ӑ  этем 
Вӑйлӑ хӑйӗн ӑсӗпе.
В ӑл ӑна ҫирӗплетет 
Куллен-кун ӗҫ-хӗлӗпе.
Хисеплет те пӗрлӗхе,
П ит сивлет пӗчченлӗхе. 
Ҫынсемпе вӑл канаш лать,
А нӑҫу вара тупать.

7

Ӑ с-хакӑл шайӗ
Ы тла та пӗчӗк-ҫке айванӑн.



Пӗлӳ пухасш ӑн ӑнтӑлсан та,
Ҫук унӑн ш анчӑк.

8
Усал ҫыннӑн шухӑшё 
П алӑрать куллен.
Х алӑх  терчӗ пухӑнӗ,
Ч акӗ ун тивлет.

9
Ҫылӑха кӗрекенсен 
Ёмӗт-шухӑшӗ тискерлӗ.
Вӗсене пула ҫынсен 
П урнӑҫӗ пӗрмай синкерлӗ.

10
А хӑрсам ана ҫитсен,
Чун-чӗмӳ хавш аклансан,
Ч ухӑн  пулнӑран  сисен:
Ч ӑн та, вӑй сахал  ҫав сан.

11, 12
Ҫӑл-ха сивӗ вилӗмрен 
Тӗрмене лекнисене.
Пӗтме пӳрнӗ ҫынсенчен 
П ӑрӑнм а ш утлатӑн, тен?
Калӑн-ш им: «Илтмен. Курман» 
Ҫынсем пӗлмӗҫ тетӗн-им?
Ҫӳлти Турӑ, эс ӑнлан,
Х аклӗ сан ӗҫне кайран.

13, 14

Уйӑрса cap карасран,
Ы вӑлӑм , пы лна тутан.
Х аклӑ апата ялан 
Кирек кам  савса мухтать.



П ы л пекех ҫынри ӑс-хал,
Эс унпа-тӑк — чакм ӗ хал. 
Ш анчӑку  та хӑвӑнпах,
М алаш у — хаваслӑрах.

15, 16
Чы ссӑр чун, санран ы йтатӑп, 
Усал ш ухӑш лӑ пулса,
Таса ҫын ҫуртне ан ват-ха,
Юп ан кур, хӗн кӑтартеа.
Ҫичӗ хут типшар чӑтсан  та, 
Тӳрӗ ҫын вӑй пуҫтарать. 
Иртӗхнишӗн ҫул-йӗр санӑн 
Вӗҫленет кӗҫ там ӑкра.

17, 18

Санӑн тӑш ману ӳксен те, 
А нсӑртран вӑл  такӑнсан,
Эс ан савӑн-ха, пӗр енлӗн 
Ҫӗнтернишӗн ан мухтан.

М а тесен, пурне те Турӑ 
Й ӑлт курса, пӗлсе тӑрать. 
Тӑш ману тӳссен те хурлӑх,
Вӑл ӑна та каҫарать.

19, 20

А н тарӑхтар  усаллӑха,
Пит ан ӑмсан чы ссӑрлӑха,— 
Вёсен ҫул-йӗрӗ илӗрт^сӗр, 
Вӗсем нихҫан курмаҫҫӗ ӳсӗм.

Усалш ӑн ют пӗрмай м алаш лӑх, 
Тискерлӗхпе туслаш нӑран. 
Чыссӑррисен те ҫук пуласлӑх, 
У лтавлӑха пуҫҫапнӑран.



2 1 , 22
Ы вӑлӑм , эс Турӑран та, 
П атш аран та шав чӗтре. 
П ӑлханакансем  пулсан та, 
П ӑрӑн  вӗсенчен тӳрех. 
А нкарайм ӑн, вӗсенчен 
Тухӗ те хӗн-хур сасартӑк, 
Х ӑтӑлайм ӑн  вилӗмрен,
К ӑнса выртӑн эс ниммарш ӑн.

23, 24, 25

А счахсем ҫапла к а л а н ӑ :
И кӗ енлӗ эс ан пул.
Тӳресем вӑлтса ыйтсан та, 
Х ӑвӑн  ш ухӑш упа юл.
«А йӑпланакан суймасӑр 
К ӑтарту парать»,— тесен, 
Тӗрӗс ҫул ш ыракансем 
Ч ӑтайм аҫҫӗ ы лханм асӑр.
У лтава питлекенсен 
Х алӑхра  туссем йышланӗҫ. 
Ч ӑн лӑха  хисеплесен,
Х ура вӑй ялан  путланӗ.

26

Чунне сутман ҫынна,
Сӑмах ты такана 
Ёҫре пит юратаҫҫӗ 
Ю лташӗсем хальхаҫҫӑн.

27

П урнӑҫӑн йӗрки ҫап л а-ха : 
Уй-хирте, картиш ӗнче 
Эс м алтан  вӗҫле ӗҫе,
Ҫурт ҫӗкле кайран  вӑраххӑн.



Ҫывӑх пӗлӗшне судра 
Кирлӗ-шим, юлташ, сутма?
П ӗр сӑлтавсӑр хурласан ,
Юлӑн-ши хӑв тап-таса?

«Хӑй мӗнле те, эп ҫапла,
Пӗлтӗр х акл ам а  мана,» —
А н аташ -ха айванла,
Хисепле м алтан  хӑвна.

. 30, 31, 32, 33, 34

Иҫӗм сачӗ витӗрех тухатӑп,
Ҫ у  кунне йӑлт ас т у с а :
А к кунта лӳппер этем тӑратчӗ, 
П акӑлтин  ӗҫне пӑхса.

П ӑх  та кур! Ы тла кичем  тавралӑх, 
Ю хӑннӑ хӳми кашнин.
А ш кӑрать вӗлтрен ҫын пы танм алӑх, 
Ш ухӑш ларӑм  эпӗ тин.

Чунӑм-чӗремпе йӑлтах  ӑнлантӑм , 
Ю лхавсем вӗрентрӗҫ ҫав.
Пит хӑпартланатчӗҫ,кӑш т вӑлтсан т а : 
«Уркенместпӗр-ха пачах.

Кӑшт кӑна-ха ҫы вӑратпӑр,— тетчӗҫ.— 
Тӗлӗрсе илни аван.
К аннӑ хы ҫҫӑнах, тӑрсан, ӗҫлетпӗр, 
Ҫакна курӑн  ак  хӑвах...»

Ч ӑн  та, чухӑн лӑх  килет васкавлӑн , 
Вӑл кӗтсе тӑм асть нихҫан.
К ахалсен ҫуртне уҫать те алӑк , 
Тӗпелрех ларать ялан.

28, 29



XXV

Соломон хайлавӗсен
Ҫук вӗҫӗ-хӗрри — пит илӗртеҫҫӗ.
Езекин ӑсчахӗсем
Ҫак каларӑш сем  те унӑн, теҫҫӗ.

2
Туррӑн чапӗпе мухтавӗ 
Упранать-ха вӑрттӑнлӑхсенче. 
П ӗрм аях ӑна тӗпченӗҫем 
Патшасен рур  сумлӑ тавӗ.

3
А слӑ ҫӗр ытамӗнче 
Тӳпен ҫӳллӗшӗ пит анлӑ. 
Тӗпчесессӗн те, ӑнланм ӑн 
Патшасен чунне веҫех.

4
Кӗмӗлне йӑлт уйӑрсассӑн 
Тӗрлӗ тӗслӗ хутӑш ран,
П ухӑн эсӗ мул пӗр савӑт,
Чухӑн пулм ӑн нухратран&

5
Суя чунлӑ усала 
У йӑрсассӑн патш аран, 
Ҫирӗплетӗн престола,
Юп тупатӑн чӑнлӑхра.

6,7
Патш а ҫывӑхӗнче нихҫан 
Х ӑм пӑланса ан мӑнаҫлан. 
Ят-сумлӑ ҫынсемпе тӑрса,
Кӗме пултарӑн нам ӑса.

1



«Кил кунтарах,» — тесе чёнсен, 
П уянсемпе тӑр йнаш ар.
Х ӑй тӗллӗнех килмест хисеп, 
К ирек ӑҫта та кирлё шай.

8
Тавлаш ӑва кёмешкён ан васка 
Сӑлтавсӑр, кӑлӑхах .
Тухсассӑн ҫиеле тупӑш акан, 
Мӗскер эс калӑн-ха?

9, 10
Сутлаш ура хӗрсе кайсан, 
В ӑрттӑнлӑхна йӑлт ан пӗлтер. 
Санпа пӗрмай тупӑш акан 
Ҫакна чухласш ӑн ҫунтӑр тек.
Енчен те урӑхла  пулсан, 
Н ам ӑсланан  та терт куран.
Суя сӑм ах сарӑличчен,
Х ӑвна ты тма вӗрен куллен.
(Ҫирӗп туслӑх, ю рату:
П урӑн теҫҫӗ эс тату,
Х ӑв ятна упрас тесен,
А н тухсамччӗ виҫерен).

11
Ҫутӑ кӗмӗл савӑтра 
Ы лтӑн панулм и тупатпӑр. 
Килӗш ӳллӗ сӑм ахра 
Ч ун  тасалӑхне куратпӑр.

12

Килӗшет ӑсчах сӑмахӗ 
Итлекенсене,
Ы лтӑн  ункӑ пек, ахах пек, 
С апалать хӗмие.



13
Тырӑ вырнӑ чух юр ҫунӑ евӗр, 
У лтава м ала хуран  сӑмах,
Хуҫипе ыр чунлӑ элчӗ евӗк, 
П ултарать ӑна савӑнтарма.

14
Ҫил вӗрсессӗн, ӑм ӑр  пӗлӗт 
Ҫумӑр ҫутарман пекех.
Ч ухӑн  м ухтанать хӑй  тӗл л ӗн : 
П уйӑп эп, тесе, кӗҫех.

15

- Улпут та ҫупӑрлать 
Хӑйне итлекене.
Й ӑваш  чӗлхе татать 
Ч уралӑх  сӑнчӑрне.

16

Тупрӑм, тетӗн, пыл, тутан,
Ҫи ӑна тӑраниччен.
А нчах ан ӗмӗтсӗрлен,
Виҫерен иртсен — хӑсан.

17

Тусун килне кӗрсе ялан  
Сӑлтавсӑрах чӑрм антарсан, 
К алаҫуран  йӑлӑхнӑран ,
Вӑл пӑрӑнм а пуҫлать санран.

18

М ӑлатукӑн, хӗҫӗн, ҫивӗч уххӑн 
У лтава чарм аш кӑн ҫук хӑват.
Туе текен тусне сутать те туххӑм , 
Ним пулм ан пек пурӑнм а хӑять.
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19
К атӑк  ш ӑлупа куран-и усӑ, 
Х алсӑр урупа утайӑн-ш и? 
Пӗлӗшӳпеле пурнатӑн туслӑн, 
Терт-хӗнре ӑна шанайӑн-ши?

20
Сурана уксус сапакана, 
Тунсӑхланӑ чух ю рлакана 
Танлаш тарӑн, сивӗ кун ҫитсессӗн, 
Тумтирне хывса перекенпе эс.
(Ш ӗкӗ ҫийӗ йы вӑҫа,
Кӗве — ҫӗнӗ тумтире.
Х урлӑхӗ пуссан пуҫа, 
А манать-ҫке чун-чӗре).

21, 22
Тӑш ману апат ыйтеассӑн,
А н хы ткукарлан  — ҫитер.
Е вӑл шывшӑн антӑхсасеӑн, 
Хӗрхенмесӗрех ӗҫтер.
Чунӗ ун вутпа ҫунать 
К улленхи ыр ӗҫӳсемшӗн.
Ҫӳлти Турӑ та хисеплӗн 
Тав тӑвать сана, хаклать .

23

Ҫурҫӗр пӗлӗчӗ пӗрмай 
Илсе килӗ сивӗ ҫумӑр.
П ач кӗтсе тӑм ан сӑм ах 
Тӳрӗ ҫыншӑн пулӗ сумсӑр.

24

Ч ӑкӑлтӑш  арӑм упа 
П ы сӑк пӳртре пурниччен,
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Ёмӗр ӗмӗрле пӗччен 
Кётесре, м ачча ҫинче.

25

Сивӗ шыв, чӑнах  та, симлӗ,
Аш хыпсан, чун ӗшенсен.
Ы р хы пар та питӗ кирлӗ,
Эс ӑна темччен кӗтсен.т

26

А ркатнӑ ҫут ҫӑлкуҫӑн 
П ӑтраннӑ пек тӑп-тӑрӑ шывӗ. 
Тӳр чунлӑ ҫын, ӳксен те, шырӗ 
Тӗрӗслӗхе хӑюллӑн.

27

Пылш ӑн ҫӑткӑнланӑн  питӗ 
Ҫиейместӗн-ха нумай. 
Сӗмсӗррӗн 'хуҫаланни те 
Х ӑв ш утланӑ чап-сум мар.

28

Ишӗлеен йӑлтах  хула,
Ҫирӗп стенисем те ҫук-ҫке. 
Х алсӑр ҫын имшер ялан, 
А нтӑлусӑр унӑн чунӗ.

ХХУ1

1

Тӑмсай чыс-чапш ӑн ӑнтӑлни, 
Ёренкерен йӑлтах  тухни — 
Ҫулла шур юр вӗлтӗртетни пек, 
Вырма тухсассӑн пӑр ҫуни пек.



2

Ҫерҫисем пӑрр! вӗҫсе кайнӑн, 
Вирхӗннӗн чӗкеҫ ҫӳле, 
К ӑлтӑк-айӑп  пулмасассӑн, 
Ҫын ы лханӗ сирӗлет.

3
Ч ӑп ӑркки  — лашашӑы,
Cap йӗвен — ашакш ӑн, 
П атакки  те кирлӗ 
Ч ы лай  чух айванш ӑн.

4

А ссӑр ҫыннӑн ыйтӑвне 
Кирлӗ м ар хуравлам а. 
П уҫлӑн, хӑв сисмен чухнех, 
Унӑн евӗр курӑнм а.

5

А йван ҫын пӗлменнине 
К ирлӗ м ар уҫса пам а.
Пуҫлӗ, хӑй  сисмен чухнех, 
А счах евӗр курӑнм а.

6

Тӑм сай хутне кӗрсессӗн, 
Сисмесӗрех типшар куран. 
Ун чух кунҫул илемсӗр, 
Нуши те вӑйлӑрах  санран.

7

К атӑкки н  ӑслав-хайлавӗ 
Хӑйне евӗр ӗренкесӗр.
Ш ӑп ҫапла уксах-чӑлахӑн 
Урисем утмаҫҫӗ танлӑн.



8

Усӑ пур-и чулравра 
Ы лтӑн, кӗмӗл упрасассӑн? 
Тӑрри ш ӑтӑкрах ҫынра 
Кирлӗ-ши чап ш ырамаш кӑн?

9

Усӗр ҫын пит йӗплӗ кӳкене, 
Чечек пухнӑ пек, татасш ӑн.
Ш ӑп ҫапла тӑм сай чы лай чухне, 
А слӑ хайлавсем  каласш ӑн.

10

Ы рӑ ҫыннӑн ӗҫӗ-хӗлё 
П урнӑҫланӗ-ха хӑй  тӗл л ӗн : 
Пулӑшӗ вӑл айвана,
П арне парӗ чухӑна.

11

М алтан хӑснӑ вырӑннех 
Таврӑнать-ха йытӑ.
А ссӑр ҫын та хы ттӑн 
Пӗлтерет кив шухӑшнех.

12

Х ӑйне ӑслӑ теекен те 
П урнӑҫлаймӗ сӑмахне.
А йвана эс ӗненмен те,
Ч ӑн тӑвать сан ӗмӗтне..

13

Н аян этем, пӳртре ларсах, 
Ҫине-ҫцнех пит х ӑ р атать :
«Енчен те урам а тухсан,
Мӑн арӑслан  тытса ҫурать!»
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14

А лӑк, ҫекӗле пула,
Х упӑнать те уҫӑлать.
Вырӑнӗ ҫинче услап 
И р те каҫ  йӑваланать.

15

Мӗшӗлти иккен услап,
Тӗлӗнтерӗ ҫынсене,
К уркине тытсан алла,
Ш ыв ӗҫме те ӳркене'

16

Чӗнменнине пула к ахал  
Ы тла та ӑслӑн  курӑнать. 
Хирӗҫлеймест вӑл ӑсчаха,
Ш ӑп ҫавӑнпа ҫеҫ шӑп тӑрать.

17

Кирлех-ши тёк тӑран  йы тта 
Туртмаш кӑн хӑлхинчен сӑлтавсӑр. 
Ют ҫын хирӗҫӗвне курсассӑв 
Кирлех-ши-ха кӗме хута?

18, 19

А сран тайӑлнӑ пекех 
К урнӑҫланӗ юлташу.
Ҫулӑм, вилӗм витӗрех 
Вӗҫсӗр шырӑн пулӑш у.

Пит улталӗ вӑл сана,
К уртӑрччӗ тесе типшар.
Ёмӗчӗ путлансанах,
Эп шӳтлерӗм, тет, каҫар.
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2 0

Вучӗ дулмасассӑн,
Ҫулӑмӗ сӳнет.
Элек сармасассӑн,
Хирӗҫӳ пӗтет.

21

К ӑм рӑкӗ — вӗришӗн,
Вучӗ — вучаххишӗн, 
Ҫ атӑркка этем шав 
Хирӗҫӳ чӗртесшӗн.

22

Элекҫӗсен сӑмахӗ 
Пӗришӗн пы л пекех.
Чунне кӗрсе, чӑрм авсӑр 
С ӑхлантарать иккен.

23

Тултарсассӑн кӗмӗле эс 
Таса м ар тӑм  чаш ӑка. 
Вӗчӗлӗх хупланӑ пек-ҫке 
Чи хӗрӳллӗ сӑм аха.

24

Cap ҫу пек чӗлхипе 
К урнӑҫланать тӑшман. 
А нчах та ӗҫӗпе 
Сиен тӑвать ялан.

25

Ы тла та ҫепӗҫ ун чӗлхи, 
А нчах ӑна ан шан. 
Сӑмахӗнчен лулать хуйхи, 
Ҫич хут куратӑн  шар.
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26

К урайм анлӑх  пит пы танчӑк 
Тӗл пулсан та куҫа-куҫӑн. 
Х алӑх умӗнче сасартӑк 
Ун ҫилли тухать яр-уҫҫӑн.

27
Ҫыншӑн ш ӑтӑк кам  алтать, 
Ҫав унта кӗрсе выртать.
К ам  чулпа пеме хӑять,
Ҫав хӑех инкек тупать.

28
Суеҫ чӗлхе кирек хӑҫан, 
Сӑлтав тупса, ҫынна йӗплет. 
Й ӑпӑлтатм а ю ратакан 
Влаҫ тытӑмне йӑлт пӗтерет.

X X V II
1

Ёмӗтленни пулать ыран, 
Тесе сӑлтавсӑр ан мухтан. 
Мӗн сиксе тухӗ-ха кайран , 
Ҫавна пӗлмесӗрех юлан..

2<
Ёҫне кура чы слаччӑр  
Я лан  ҫынсем сана.
Ч ӗлхӳ пулсан вы лянчӑк,, 
Ҫухатӑн ят-сумна.

3
Й ы вӑр м ӑн чула йӑтм а, 
Й ы вӑр хӑйӑр  пуҫтарма. 
Вӗсенчен те йы вӑр питӗ, 
У сала пам аш кӑн витӗм.



4
Тарӑхун та пур-ха вӗҫӗ, 
Чарӑнать-ха ҫилӗ-вӗчӗ. 
Кӗвӗҫекене кӑна 
Хӑть такам  та парӑнать.

5

Уҫҫӑн суяна питлен-тӗк, 
Х ӑвӑнш ӑн аван.
Вӑрттӑн юратнин илемӗ 
Ҫывӑх ултава.

6

Таса туйӑм лӑ ҫынсен 
Килӗш ӳллӗ-ха ӳпкевӗ.
Ш ав суйма хӑнӑхнисен 
Ч уптуни те... сӑхнӑ евӗр.

7

Тутӑ ҫыншӑн пыл карасӗ, 
Эрӗм евӗр, йӳҫӗ, теҫҫӗ. 
Х ы тнӑ ҫӑкӑр , вы ҫӑхсассӑн, 
К улачран  та ирттерет-ҫке.

8
К айӑк  ӑшӑ йӑвинчен 
У йрӑлнӑ пекех сасартӑк, 
Ҫыннӑн, ют ҫӗре лексен, 
Ш ухӑш -туйӑмӗ арканчӑк .

9

Тӗрлӗ тӗс, пы лак  пирус 
Савӑнтарӗ чӗрене.
В ӑхӑтра пӗртен-пӗр тус 
Парӗ ы рӑ канашне.



1 0

Тусна та, унӑн аппнӗне те 
Й ы вӑрлӑхра эс ан пӑрах. 
Вӗсемпеле хӗне ҫӗнетӗн, 
Ю лмастӑн нихӑҫан хӑрах.

П улӑш ӑвна вӗсем манмаҫҫӗ, 
Енчен пулсан хӑв хурлӑхра- 
Сана вӗсем те ал  параҫҫӗ 
Тӑвансенчен те м аларах.

11

Ы вӑлӑм ! Сан ӑсупа 
Савӑнтӑр чӗремҫӗм ман.
У сал ят  сараканпа 
Пӗлӗп вирлӗн ҫапӑҫма.

12

А слӑ-тӑнлӑ ҫын сисет те 
П ы танать терт-нушаран. 
А йванни сӗмсӗрленет те 
Т ухаймасть-ха хурлӑхран.

13

Саклат сӗнекенни ҫумра тӑрсан, 
Ун кӗпине илсем эс сутӑҫран. 
В ӑл саншӑн ют пулсан та,
Ҫав ҫӑкҫӑна ш анатӑн.

14

К уҫне уҫнӑ-уҫманах 
Х ӑй  тусне м ухтакана 
Танлаш тарӗҫ усалпа,
Ы р ята варлаканпа.
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Ҫумӑр ҫунӑ чух тумла 
Вӗҫӗмсӗр пӑт-пат тумлать. 
Ч ӑркӑш  арӑм  шӑп ҫапла 
Ч арӑнм асӑр вӑрҫӑшать.
Ҫынсенчен ҫак кӑл тӑк а  
П ы тарни те кӑлӑхах .
Ҫакӑн евӗр чы лай чух 
Ҫил ҫулне пӳлме май ҫук.
Ҫакӑн евӗр аллуна 
П ы тарсан та хӑв хыҫна. 
Асилтерӗ тӑтӑш ах 
Х ӑй пурри ҫинчен сана.

17

Тимӗр тимӗре хӑйрать те 
Ҫивӗчлӗх татах  ӳсет.
Ҫын ҫынпа шав сӑм ахлать те 
Туйӑмне вичкӗнлетет.

18
Смоква йывӑҫҫине хураллакан  
В ӑхӑт ҫитсен ҫы рлаллӑ пулӗ. 
Х ӑй хуҫине куллен-кун упракан, 
Кирек хӑҫан  та пурнӗ сумлӑ.

19

Укерӗнет пӗр улш ӑнмасӑр 
Сӑн-пит шыв тӗкӗрӗ ҫине.
Этем чӗри те ҫавӑн майлӑ,
Ш ав туртӑнать ҫынсем патнех

20

Аваддон тата чӗр там ӑк 
Тӑранм а пӗлмест нихҫан.

15, 16



Выҫӑ куҫ ҫухатӗ намӑс,
М улш ӑн ӗмӗр ҫуннӑран.
(Сӗмсӗр ҫын, чӑн ах  та, пуҫсӑр,
Куҫӗ ирсӗррӗн пӑхать.
Т урӑ умӗнче чарусӑр,
Ҫавӑнш ӑн хӑй  терт курать).

21
Ш ӑратакан  ҫурт — ҫут кӗмӗлшӗн, 
Х аклӑ, сарӑ ы лтӑнӗ — вучахш ӑн. 
Ш ӑп ҫапла ҫынсем те ӗм ӗтлӗ:
Ы р сӑм ах вӗсемшӗн халь ахах  пек.
(С аккуна хирӗҫлекенӗн 
У сал ш ухӑш чӗринче-мӗн. 
Ч ӑнлӑхш ӑн кӗрешекен 
Ҫут пӗлӳ ш ырать куллен).

22
Кашни килӗ яланах  
Х ӑйӗн кисӗпне шырать.
А с парсан та  айвана 
Вӑл ш утланинех тӑвать.

23, 24, 25, 26, 27
Выльӑх-чӗрлӗх ан чирлетӗр,
Л ай ӑх  пӑх  эс вӗсене.
Кӗтӳре ял ан  ҫӳреччӗр,
Устерсе хӑйсен йышне.
Ы лтӑн-кӗмӗл ӗмӗр пулмӗ,
Мён пурри пӗтет часах.
Влаҫ лам ран  лам а шав куҫмӗ, 
П урнӑҫ тӑрӗ улш ӑнсах.
Ш ӑннӑ ҫӗрӗ ӑш ӑнсассӑн,
Симӗс курӑкӗ шӑтать.
Ҫӗр ҫынни кай ран  хавассӑн  
Утӑ, улӑм  пуҫтарать.



Пулӗ унӑн ы тлӑх-ҫитлӗх: 
Кӗрӗк — сурӑх тирӗнчен, 
А ш -какай сутса ҫӗр илӗн, 
П ухӑн ты рпула ҫуллен.

Я лан кирлӗ перекетлӗх, 
Устӗрччӗ тесен нухрат.
Сӗчӗ кач ак ан  ҫитет-ха, 
Х атӗрлес тесен апат...

ххуш
1

Усал хӑй мӗлкинчен хӑрать, 
Унран вӑл  шикленсе таратъ. 
Тӳр чунлӑ ҫын хӑюллӑ, ҫирӗп, 
Кӗрешӗ, арӑслан  пек, вирлӗ.

2

Ҫӗршыв оаккунлӑхне пӑссан, 
Пуҫсӑррисен эшкерӗ ӳсӗ. 
А с-хакӑла м ала хурсан, 
Тертленмӗ халӑх , пулӗ ӳсӗм.

3

Ч ухӑн  ҫын ларса влаҫра 
Хӗсӗрленӗн вӑйсӑра,
Ш алкӑм  ҫумӑрӗ ҫапла 
Ю хтарать ҫӗн тыр-пула.

4

С аккунран пӑрӑнакан  
Таса мар ҫынна мухтать. 
Ч ӑн лӑха  ю ратакан 
Вӗсене пит тарӑхать.



5
Ҫынна усал сунакансем 
Тӗрӗслӗхе пач ӑнланмаҫҫӗ.
Турра чунтан ш анакансем 
Пурне те лай ӑх  ӑнкараҫҫӗ.

6

Ч ухӑнсен чун-чӗмӗ ырӑ, 
К ӑлтӑксӑр  пурӑннӑран.
Виҫерен тухать пуян,
К ӑтартать ҫынна хӗн-хурлӑх.

7

Ы вӑлу, пӗлӳ пухсан,
П ӑхӑнать саккунсене.
П урлӑха салатакан  
Н амӑс кӳрӗ ашшӗне.

8
Х уҫалӑха сарса пырсассӑн, 
П уянлӑху  ӳсет.
Ҫукҫынсене те пулӑш маш кӑн 
Укҫу-тенкӳ ҫитет.

9

Т урӑ саккунне пач пӑхӑнм асӑр  
П урӑнать пулсан этем,
Кӗлӗ сӑм аххи ҫав ҫыншӑн майсӑр, 
Ҫук ун чунӗнче илем.

10

Т ӳр ҫынна кам  астарать,
Ҫав суялӑха путать.
К ам ӑн  кӑлтӑк-сӑлтӑк  ҫук,
Ҫав этемӗн ырӑ чун.



А счах пек курӑнм а пӗлет 
П уян пур халӑх  умӗнче. 
А нчах ӑна хайлавӗнче 
Ҫук ҫын ялан  питлет.

12

Ҫутӑ чӑн лӑх  ҫӗнтерсессӗн, 
У явра ӗҫчен таш лать. 
Хӗнлӗ пурӑнӑҫ ҫитсессӗн, 
Х ӑраса вӑл пытанать.

13

А нӑҫу та канӑҫ тупмӗ 
А йӑпне пы таракан.
Хӑйӗн ҫылӑхне кам  туйӗ, 
Ҫав ҫеҫ ҫӑлӑнӗ кайран .

14

Ю ратушӑн ҫунакан чӗре 
Киленӳ, рехет тупать.
К ам  сӑлтавсӑр тарӑхать, 
Ҫав тухаймӗ терт-хӗнрен.

15

Ч ухӑн  халӑхӑн  нуши 
Иксӗлмест. Ҫапла патш и: 
А рӑслан пек, ахӑрать,
Выҫ упа пек, хӑратать.

16

Ассӑр пуҫлӑхӑн пӗр ӗмӗт: 
Укҫа-мулш ӑн хӗсӗрлес. 
Кам  укҫаш ӑн хирӗлмест, 
Ҫавӑн ҫеҫ-ҫке вӑрӑм  ӗмӗр.

11



17

Ю хтарнӑш ӑн ҫынсен юнне, 
Этем мӗн виличчен тертленӗ. 
Хӑйне ҫеҫ йӗрлекенсене 
Тӗлӗкӗнче курса тӗлленӗ.

18
Тӳп-тӳрё ҫулпала утсан, 
Телей те юп куран ялан. 
Ултав сукмакӗпе кайсан, 
И нкек курса, ӳксе юлан.

19

Ҫӗр ҫинче шав ӗҫлекенӗн, 
Апат-ҫимӗҫ ытлӑ-ҫитлӗ. 
У явра шав сикекенӗн 
Ҫ ӑкӑрӗ ҫиме те ҫитмӗ.

20

Турра парӑннӑ ҫынсен 
П урнӑҫӗ тӗллевлӗ, пиллӗ. 
К ам  ҫунать-ха мулш ӑн питӗ, 
Ҫав хӑпайм ӗ сехметрен.

21

К ӑм ӑллани  тӳрккес ҫынна 
Ч ы лай  чух аван мар.
Пӗр татӑк  ҫӑкӑрш ӑн сана 
П ултарӗ вӑл  сутма.

22

А м сан акан  ҫын ялан ах  
П уясш ӑн пит ӑш таланать. 
Ҫука юлассине нихҫан 
Ч ухласш ӑн м ар айван.
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23
У лтава шав питлекен 
Тус-юлташ кайран  тупать. 
Й ӑпӑлтатм а пӗлекен 
Пӗр-пӗччен. тӑрса юлать.

24

Ашшӗ-амӑшне ҫаратакан  
К алаҫать-ха : «М анӑн ҫылӑх ҫ у к к  
Чунӗ усалпа туслаш нӑран,
Вӑл хӑруш ӑ вӑрӑ-хурахран.

25

М ӑнкӑм ӑллӑх ялан 
Ш ав хирӗҫӳ чёртет.
Турра ҫеҫ ш анакан 
П ӗрмай курать тивлет.

26

Х ӑйне-хӑй ҫеҫ ш анакан 
Хӗн-хурпа тӗлпулӗ.
Т урӑпа пурӑнакан  
Тӗрӗс-тӗкел юлӗ.

27

Ч ухӑна пулӑш акан 
Кӗлмӗҫе тухмасть нихҫан. 
Иртӗхсе пурӑнакан  
П ӑрӑнайм ӗ ы лханран.

28

Тӗрӗсмарлӑх ҫӗклесен пуҫне, 
П ы танаҫҫӗ-ха ҫынсем. 
Ҫухатсассӑнах вӗсем вӑйне, 
Йыш ланаҫҫӗ паттӑрсем.
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XXIX

А с панине, питленине 
Ш ута хум асӑр  вӑрҫӑш сассӑн 
Ун чух ҫав ҫын пуласлӑхне 
Ан шан, пӗтет вӑл сы валмасӑр.

2
Й ы ш лансассӑн тӳрӗ чунлисем, 
Ёҫчен ҫын хӑпартланать.
Пуҫ нулсассӑнах чыссӑррисем, 
М ӗнпур халӑх  йынӑш ать.

3
А слӑ ы вӑл ашшӗне 
Савӗ, савӑнтарӗ.
К аскӑнни пуянлӑхне 
Салатса ҫеҫ ярӗ.

4
Тӗрӗслӗхе м ала хурса,
Патша ҫӗршывшӑн кар  тӑрать. 
Парне илме пит юратсан, 
П уянлӑхӗ ун саланать.

5
Сӑна-ха эс й ӑп ӑл ти н е :
Епле вӑл илӗртет тусне.
Ун сӑм ахне ҫеҫ тӑнласан, 
Т анатана лекме ансат.

6
Серепи те хӑйш ӗн ҫеҫ 
Пит усал этемӗн.
Тӳрӗ ҫын пурнӑҫӗнче 
Савӑнать илемшӗн.

1



7
Чухӑнсен тавлаш ӑвне 
Тӳрӗ ҫын тӗпчет йӑлтах. 
Чыссӑрри хӑй  тивӗҫне 
П урнӑҫласш ӑн м ар лачах.

8

Аскӑн-тӗскӗне курсаесӑн, 
М ӗнпур халӑх  тарӑхать. 
П ӑлхава чарса лартм аш кӑн 
Ват ӑсчах ҫеҫ пултарать.

9

А слӑ ҫын пит тарӑхать-и, 
А йванпа сутлаш нӑ чух.
Е каҫса кайса кулать-и,
Унӑн пурпӗр канӑҫ ҫук.

*

10

Ҫылӑхсӑр ҫынна пит юратмаҫҫӗ 
Хыт кӑм ӑллисем .
Унӑн пурнӑҫне ҫавах упраҫҫӗ 
Тӳрӗ чунлисем.

11

А йван хӑй  ҫиллине 
Й ӑлт палӑртать.
А счах чы лай чухне 
А на чарать.

12

Патша суя сӑмахсене 
Т ӑнлать пулсан пӗрмай,
Ана пӑхӑнакансене 
П ӑрахӗҫ чы слама.



13
У лтавҫӑ чухӑнпа тӗл пулӗ 
Я тарласа е ӑнсӑртран.
Ҫапах та Турӑ чӗртнӗ ҫулӑм 
Ҫутатӗ иккӗшне ялан.

14

Енчен те чухӑн  ҫынсене 
Патш а пӗлсе айӑпласан , 
Я лан лӑхах  хӑй  престолне 
Ун чух хӑварӗ сы хласа.

15

,Х улӑпа кӑш тах ҫапсан, 
П ӑсӑлм асть ача нихҫан. 
Амӑшӗ, ӑс памасан,
Наг^ӑсне курать кайран .

16

Йыш лансассӑн чыссӑрсем 
С аккуна пӗрм ай пӑсаҫҫӗ. 
К ӑнса выртнине вӗсем 
Тӳрӗ чунлисем кураҫҫӗ.

17

Ы вӑлна асра тытсан ҫеҫ,
Эс туйм а пултарӑн  канӑҫ. 
Ун чухне ҫеҫ курӑн  савнӑҫ, 
Чун-чӗрӳ те хӑпартланӗ.

18

Ҫӳлтисем ҫӗн ҫул сӗнсен ҫеҫ? 
Х алӑха  пӑхӑнтаран. 
С аккуна хисеплесессӗн, 
Ы рлӑхне вӑл  тин курать.



19
Сӑмах каланипе кӑна 
Вӗрентейместӗн чурана.
А на вӑл лайӑх  ӑнкарсан та,
Ун чунӗ хупӑ пулӗ саншӑн.

20

Курнӑ-и эс, пӗртте ш утламасӑр, 
Сӑмахпа вы ляканпа.
А йвана хӑш-чух пулатъ шанмаш кӑн, 
Ҫав ҫынна ӗненмӗн пач.

21

Мӗн ачаран  рехет курма 
Хӑв чуруна эс вӗрентсессӗн,
Мехел ҫитсессӗн, ҫитӗнсессӗн,
Вӑл хатӗр ы вӑлу пулма.

22

Т арӑхм а ю ратакан
Хирӗҫӳ чёртет. 4
А вӑк ҫилӗлли ялан
Ҫы лӑха кӗрет.

23

Хӑйне м ӑнӑ ты такан —
Мӗскӗн ҫын иккен.
Чун-чӗмне пусаракан
Чыс курать куллен. '

24

Вӑрӑпа хутш ӑнакан ҫын 
Ш ав сутать чунне.
Х алӑх  ылханне туйсан та, 
П ы тарать ӗҫне.
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25
Ш иклӗх хӑй  серепине 
Х ӑвалать-ха ҫынсене.
Ҫӳлти Турӑ ҫеҫ куллен 
Х ӑтарать ҫав сехметрен.

26
Ч ылайӑш ӗ ш ырать тивлет 
Патш ан еӑн-питӗнче.
А нчах та иксӗлми телей 
Пёр Турӑ аллинче.

27
Ч ӑн л ӑх а  савакана 
Тӳрӗм арлӑх йӗрӗнтерё.
У лтавпа пурнакана 
Ҫут пуласлӑх шиклентерӗ,

XX X

И акейӗн ы вӑлӗ А гур 
Х ӑй тӗпкӗчне каланине халь итлӗр. 
(Ҫакна тӑн лан ӑ теҫҫӗ И ф иил та, 
А силӳре У калӑн  ячӗ п у р ):

К у тӗрӗсех, эп хӑш пӗр ҫынсенчен 
П ӗлӳ пухманш ӑн палӑрса тӑратӑп . 
Этемлӗхӗн ӑс-халӗ, х а м  туятӑп, 
Ы тла та аяк р а  ыттисенчен.

Тата вӗренесси м анран пулмарӗ, 
Х ам  ш ӑпам ран хӑпм арӑм  аяк ка . 
Сӑваплисен хӗрӳ пӗлӳ-кӑварӗ 
Ҫунатчӗ инҫетре. Мӗн тӑвӑн-ха?

Ҫапах ыйтасш ӑн эпӗ сиртенех,
Ҫӳл тӳпене хӑй  тӗллӗн кам  хӑпарн ӑ,



Унтай ыр-сыввӑн ҫӗр ҫине кам  аннӑ, 
П уҫтарнӑ ы вӑҫа ҫил хӑватне?

Пин-пин юханшывпа тинӗссене, 
Кӳлӗсене, ҫут океансене 
К ам  вы рнаҫтарнӑ питӗ килӗш ӳллӗн? 
К ам  вӑйӗ-халӗ ӗмӗртен пит ҫӳллӗ?

Тӳремлӗ, ы рлӑх кӳрекен ҫӗре, 
Пушхирсене, к ӑлкан  ҫеҫенхире, 
М ӑнаҫлӑ тусене кам  ӑсталанӑ,
Ана епле сӑмахпала чыслаҫҫӗ?

Ун ячӗ ҫывӑх-и, пӗлсен, к а л а :
Тен, ывӑлне аван паллатӑн  эсӗ? 
А нчах та ун ш алти чунне пӗлесшӗн, 
Сана систерӗп э п : ан ӑссӑрлан.

Т ӑнла эс, Туррӑн тӗрлӗрен сӑмахӗ 
Ҫут ҫӑлкуҫран та, шур юртан таса, 
Енчен те тӗл пулсан темле йӑх-ях та, 
Сан ш анчӑкна Вӑл упрӗ тӑрӑш сах.

А нчах та Унӑн сӑм аххи ҫумне 
Эс хӑвӑнтан  ан хуш-ха пёр пуплев те. 
К ӑларӗ Вӑл сана тӑр  шыв ҫине: 
Ултавҫӑ ҫулӗ пит кӗске, тӗллевсӗр.

Х ам  виличчен тата ҫакна ыйтасшӑн, 
К ӑм ӑлӑм а ан хуҫ-ха, ҫы рлахтар: 
С уялӑха м анран сирсем, тархасш ӑн, 
Ниме тӑм ан ӗҫрен ялан  хӑтар.

П урнӑҫӑм ра ҫӗрме пуян ан ту,
Тата ман пулас марччӗ питӗ мӗскӗн! 
Кӗлмӗҫленни хӑех вӑл хы тӑ хӗскӗч, 
П улсассӑн ҫӑкӑр  — чакӗ ырату.

I
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Эхер те, эпӗ пит ҫӑткӑнлансан та,
Ман кулас марччӗ А слӑ Турӑран. 
Ч ухӑнлансан, ҫынна ҫаратасран та,
Ш ав пӑрӑнаечӗ ш авлӑ пурнӑҫра.

Енчен чура ылханӗ сан патна 
Ан ҫиттӗрччӗ тесессӗн, пӗл ҫ а к н а :
А на нихҫан ҫын умӗнче вӑрҫмаҫҫӗ,
Умра хуҫи пулсан та — хурламаҫҫӗ.

А нчах х ӑявл ӑ  йӑх  та пур-ха, п у р : 
Х аяррӑн  тавӑрать вӑл ашшӗне те,
Ун намӑс-симӗс ҫук, чӑнах та, мур,
Тав сӑмахые калам ӗ амӑш не те.

Ут-пӳ таеа, м ан ҫы лӑх-кӑлтӑк ҫ у к ,.
Тесе к ал ак ан  йӑх та пур ку  чух.
А нчах ламраы лам а куҫать чӑрм авсӑр. 
Х ӑйсем курман-туйман чӑн  тасам арлӑх.

Пур харсӑр  йӑх, каш нийӗн куҫӗ чӑрсӑр, 
М ӑнкӑм ӑллӑн  пӑхать ҫынсем ҫине. 
Н имле чӑрм ав чарайм ӗ вӗсене,
Кирек кам п а вӗсем хӑю ллӑн вӑрҫӗҫ.

П ур ҫӑткӑн йӑх, каш нийӗн шӑлӗ хӗҫ пек, 
Каш нин янах  ш ӑммийӗ — ҫивӗч ҫӗҫӗ. 
Тухсассӑн вӑрҫӑн виртлӗ ҫулӗсем, 
Пӗтеҫҫӗ чи м алтан  чухӑннисем.

Ёмӗтсӗрсен пулсан та ытлӑх-ҫитлӗх, 
Хӗнрен тухсан та, калам аҫҫӗ: «Ҫитӗ!» 
А к, пурте пур вёсен, ҫавах т а : «Пар!— 
Ы йтаҫҫӗ.— Эс пуйма ан  ч ӑрм ан тар!»

Мӗн чул  виле к аять  чӗр там ӑка, 
Ҫӗр-шывшӑн, ҫулӑм  вутш ӑн ӑнтӑхать.



Е йӑхӑн  йыш ӳсет. Тулсан та  ёмёт,
Вӗсем: «Ҫитет!»,— тесе калам ӗҫ ӗмӗр.

Пӗртен-пӗр ашшӗнчен тӑрӑхлакан ӑн  
Е амӑш не ҫынран кӑларакан ӑн  
Ш ӑпи илемсӗр. Ун куҫне ҫӑхан 
Сӑхать те, вӑл асапланать кайран.

Пӗччен вӑл ҫӳрӗ ту ҫинче темччен,
Аташӗ вилӗмпе тӗл пуличчен.
Ҫак ҫын ҫут тӗнчерен ҫапла ҫеҫ к а й ӗ :
Утне йӑлт ҫисе ярӗ ӑм ӑрткайӑк.

Т ӑватӑ япалан  чӑн  тупсӑмне,
Ч ухлас тесессӗн те, ӑнланайм астӑп.
Ҫырса кӑтартӑп-ха кӗҫ вӗсене,
Пит шел, кашнийӗшне эп ӑнкарм астӑп :

Хӑюллӑ ӑм ӑрткай ӑк  вӗҫевне,
Тусем ҫинчи х аяр  ҫӗлен ҫулне,
К арап ишет, ӑҫта ҫитет ы ран вӑл,
Арҫын хӗре епле-ха ҫавӑрасш ӑн?

Ясар хӗрарӑм а хӗн ӑнланм а —
Упӑшкине хӑять  улталам а.
А к ӗҫрӗ-ҫирӗ те унтан к а л а р ӗ :
«Усал ӗҫпе пӗрре те ҫы хланмарӑм».

Пӗлсен виҫ енлӗ пулӑм ӑн хакне,
Хӑш чух, ав, чӗтренет-ха Ҫӗр-анне.
Тӑваттӑмӗш  пирки те эп каласш ӑн,
Вӑл пур, пурнать. Мӗн тӑвӑн? Ҫӗр ҫӑтасш ӗ:

Чура патш а пулни пит килӗшӳсӗр,
Айван тӑраниччен ҫини начар.
Ҫакна ыр кӑм ӑлли  епле-ха тӳсӗ,
Вӑл тарӑхать вара кирек хӑҫан.
»>• 14Г



Ятне-чысне ҫухатнӑ та хӗрарӑм  
К ачч а  тухать, ку  ӗнтӗ аван мар.
П уянӑн  килӗнчеччӗ-ха хӗр-тарҫӑ,
П аян  хуҫаланать вӑл? ку начар.

Т ӑватӑ  чӗрчуна сӑна вӑрах,
Ҫынсемшӗн пурнӑҫӗ пит килӗш ӳллӗ. 
Кашнишӗн ют усаллӑх, хирӗҫӳллӗх, 
Х ӑйсем, к у р : ӑсчахран  та ӑсчахрах.

Кӗшӗлтетеҫҫӗ кӑткӑсем  ялан ,
П ы сӑках  м ар  хӑйсем, ҫавах ӗҫлеҫҫӗ. 
К ахалланм анш ӑнах  вӗсем ҫулла 
А пат хӗлкунӗсемш ӗн хатӗрлеҫҫӗ.

Ч ул  хы еакне иленнӗ шӑшисем,
Х ӑйсем  пит вӑйсӑр — ҫурт-йӗр ҫавӑраҫҫӗ. 
Вӗсемшӗн хӑруш  м ар  ҫил-тӑмансем,
У нтах килӗш терсе кӗҫ хӗл каҫаҫҫӗ.

С аранчасем  пирки ҫӳрет сӑмах,
Х ӑш  чух ҫынсемпеле танлаш тараҫҫӗ. 
Вёсен патшийӗ ҫук иккен, анчах  
Х ӑруш лӑха пӗрле сирсе яраҫҫӗ.

Тӑваттӑм ӗш  чӗрчунӗ — эрешмен,
А н а хальччен никам  ҫӗнтереймен.
Ун картине патш а керменӗнче те 
К урм а пулать — ӑна эс ту хӑть тем те.

Е виҫӗ пы сӑкрах  чӗрчун пирки те 
С ӑм ахӑм а эп тапратасш ӑн, итлӗр.
А н чах  та ҫы ннӑн ӗҫӗ вӗсенчен,
А с-халӗпе те урӑхрах  иккен.

П урне те паллӑ  арӑслан  хӑвачӗ,
Л аш а ч ӑтӑм лӑран  — ун ы рӑ ячӗ,
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Ту качакийӗ кӗтӗвне упрать, 
Тӑваттӑмӗш  — патша — йӗрке тӑватъ.

М ӑнна хурсассӑн, пит вӗҫкӗнленсессӗн, 
П ултарӑн йӑнӑш маш кӑн хӑвӑрт эсӗ. 
Усал шухӑшсенчен тарас тесен,
Хӑв ҫӑварна та хуплам а вӗрен.

Мӗн-ма тесессӗн, пухнӑ хӑйм аран  
У ҫланӑ хыҫҫӑн ҫеҫ ҫу пуҫтараҫҫӗ. 
Хирӗҫӳре те, сӑмсаран ҫапсан,
Ҫынсем ҫӗре таса юн юхтараҫҫӗ.

Ш ӑп ҫавӑнпа, ҫиленнине пула,
Вӑй илӗ вӗчӗ-харкашу ялан. 
Ч ӑтӑм лисен хӑвачӗ, тарӑн ӑсӗ 
Тавлаш акан ҫынсен ӗҫне шав пӑсӗ.

X X X I

Мехелӗ ҫитрӗ, Л емуил патш ан 
Вӗрентӗвне чунтан пӗрле тӑнлар-ха. 
(А на юратнӑ амӑш  савнӑран 
Хыт ӳкётленӗ). А кӑ ун х ай л ав ӗ :

М ан варӑм ра ӳтленнӗ, хакл ӑ  ывӑл, 
Х ам а эп сӑм ах панӑ т ах ҫ ан ах :
М ӗскер хум хантарать сана, мӗн ҫывӑх, 
Ҫавсем кӑсӑклантарӗҫ шав мана.

Ы йтатӑп э п : каш ни хӗрарӑм а 
Х ӑв ҫы вӑхна ан яр-ха эс, тархасш ӑн, 
Вӗсем кашнийӗш вӑй-хална туясшӑн, 
К айран  хӑвнах  пултарӗҫ тӗп тума.

П ил сӑмахне тӑнлаччӗ, Лемуил,
Эрех ӗҫесшӗн те ытла ан ҫун-ха.
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Патш а та князь  кайран  тертленӗ уншӑн, 
Ҫакна кирек хӑҫан  та ӑша ил.

К нязьсем  сикерӑна чы лай ӗҫсен, 
С аккунлӑха йӑлтах  м анм а пултарӗҫ.
В ара айӑпсӑрсен, ӗҫлекенсен
Тӳр килӗ тертленме каш нин пӗр харӑс.

Ч асах  вилме п ултаракан  ҫын ҫеҫ 
Сикера ӗҫтӗр — хӑй  чунне ҫемҫеттӗр. 
Кӳреннисем — мӗн тӑвӑн — пулаҫҫех, 
Вӗсем эрех ӗҫсе кӑш т хӗпӗртеччӗр.

Пӗри, ч ухӑн лӑха  м анса кайса,
Ёмӗтӗнче юп-ырлӑхра ҫӳретӗр.
Тепри, кӗҫ вилӗм ҫитессе шанса, 
Чун-чӗрине ы тла ан тискерлеттӗр.

Й ӑваш  та чӗмсӗр ҫынсене чунтан 
А нлан  та  хӳтӗле вара ялан.
Т ӑлӑх-туратӑн  чунӗ ан ыраттӑр,
Вӗсем сан сассуна савса тӑнлаччӑр.

С аккунлӑха та  кулленех сыхла,
Ҫут ч ӑн лӑха  пурнӑҫунта хакла.
Сан сӑм ахна шав чухӑнсем  илтесшӗн, 
Вӗсем тӗрӗслӗхе ҫеҫ ӗненесшӗн.

Ы р чунлӑ арӑм а тупм а пулать-и,
Ун ҫутӑ кӑм ӑлӗ  мӗнпе танлаш ӗ?
К у паллӑ  ӗн тӗ : х ак л ӑ  ахахран ,
Унпа пӗрле терт курм ӑн нихӑҫан.

Унпа пурнатӑн  ним иккӗленӳсӗр,
Ҫут ш анчӑкпа кӑн а  чӗрӳ тапать.
К унҫул пайталлӑ, ӳсӗм хы ҫҫӑн ӳсӗм 
Т ӑватӑн эс, чунра тупса хӑват.



Унпа кӑн а  ҫеҫ савнӑҫ, ы рлӑх тупӑн, 
У салӑн мӗн ӗҫ пур — хӑпать санран. 
И нкек кӳресшӗн кӑл ӑх ах  вӑл суптӑр, 
Кунҫул тӗллевлӗ пулӗ ӗмӗр сан.

Ю ратнӑ арӑм у ы тла ӗҫчён-ҫке:
Е ҫӑм, е йӗтӗн пирӗ хатӗрлет.
Кун каҫипе таҫта та ӗлкӗрет-ҫке,
А лла усса килте лармасть куллен.

Купец карапӗсем  инҫе каяҫҫӗ,
Илсе килеҫҫӗ тӗрлӗ япала.
Ш ӑп ҫавӑн пек вӑл курӑнать хальхаҫҫӑн, 
Ёҫме-ҫиме тупма пӗлет ялан.

Вӑл ш уҫӑмпах тӑрать те тӗрлӗ ҫимӗҫ 
Т утанччӑр килтисем тесе ӗҫлет. 
П улӑш аканӗсем ан юлччӑр нимсӗр,
Вӗсем патне те ҫул тупма пӗлет.

Х уҫалӑх аталантӑр, тет те харсӑр,
Ҫӗр туянать, ҫӗн тыррине акать. 
А чи-пӑчи ан лартӑрччӗ пы лаксӑр,
Ҫак тӗллевпе ӳстерӗ виноград.

Пиҫиххипе вӑл йӑрӑс пилӗкне,
Ы ратнине пӑхм асӑрах , ҫыхать те,
Туйса ал-уринчи мускул вӑйне,
Пӗр нӑйкӑш м асӑр ӗҫлемешкӗн хатӗр.

Т ^ять вӑл, унӑн ӗҫӗ кирлӗ питӗ,
Ш ап ҫавӑнпа шейлемӗ вӑй-халне. 
Й ы вӑрлӑха ҫӗнтерӗ — тухӗ витӗр,— 
П урнӑҫласа ҫап-ҫутӑ ӗмӗтне.

А к вӑл  кӗнчелеҫҫи умне ларать те, 
Пуҫлаҫҫӗ пӳрнисем ҫип арлам а.
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Йӗке ун аллинче тек вы лянать, ав, 
К ӑлтӑртатать пӗр вӗҫӗм урапа.

А лли кирек хӑҫан  та  унӑн ҫӑмӑл,
К ам  тертленет, ӑна шав пулӑш ать. 
Ч ухӑнраххи н  те кӗҫ ҫӗкленӗ кӑм ӑл , 
Вӑл ҫак килте-ҫке ҫӑлӑнӑҫ тупать.

Ёҫчен хӗрарӑм  сивӗрен хӑрам ӗ, 
Каш нин килте пур халӗ ӑшӑ тум.
Х ӗл кунӗнче те лӑпланса вӑл лармӗ, 
Пӗр тенкӗрен пуҫтарӑнӗ ун сум.

К авир тӗртет те, ҫутҫанталӑк сӑнӗ 
В ӑраххӑн  ун ҫинче ӳкерӗнет.
Ҫипуҫӗ селӗм — питӗ килӗшет,
Ы тла хитре пурпурӗ те виссонӗ.

Ун упӑш ки хулаш ӑн паллӑ ят, 
М ухтавлӑ ҫынсемпе ларм аш кӑн тивӗҫ. 
М ӑш ӑрӗпе нихҫан калаҫм ӗ сиввӗн,
Вӑл мӗн ш утланӑ — ҫав пурнӑҫланать.

Тем тӗрлӗ виткӗчӗ ак  хатӗрлет те 
Вӗсемпеле суту-илӳ тӑвать.
У слам  пухать пиҫиххипеле те:
Ф иники купцисем илме хавас.

Х ӗрарӑм ӑн  таварӗсем чипер,
Ы рлать туян акан  — пулнишӗн ҫирӗп. 
Эппин, м алаш лӑхӗ ун ҫутӑ, ирӗк, 
Ҫакна вӑл  тивӗҫ, хӑй  пултарнипе.

К алаҫӑвӗ ӑсчах  пуплевӗ евӗр, 
Вӗрентӗвӗ хӑйне кура пит евӗк.
Пустуй п акӑлтатм а ю ратманран, 
Л ӑп к ӑл ӑх а  кӑн а  савать чунтан.



Килти хуҫалӑха сӑнать ир-каҫӑн, 
К ирек ӑҫта та кирлӗ перекет.
А халь ҫимест-ха ҫӑкӑрне хальхаҫҫӑн. 
Вӑл унӑн чӑн  хакне аван пӗлет.

Вӑранчӗҫ ачисем, каш ни хаваслӑ,
Тав сӑмахне илтет вӑл  вӗсенчен. 
Ю ратнӑ упӑш кин сӑмахӗ хаклӑ,
Чун ҫӗкленет ӑна итленӗҫем :

«Ҫут тӗнчере ыр к ӑм ӑл л ӑ  хӗрарӑм, 
Ч ӑнах  та, сахал  мар-ха. П ур вӗсем. 
Санпа пӗри те танлаш ма пултармӗҫ,
Эс пуринчен маттур, ҫакна сиссем».

Пӗри сӑнӗпеле чипер пулсан т а , , 
Чун-чӗмӗ ун ултавҫӑнни пекех. 
Тепри, ав, Т урӑра ш ырать те ш анчӑк, 
Унпа эс м ухтанан ҫине-ҫинех.

Эппин, ӑна, таса ӗҫне пула, 
Ҫитӗнӳсемшӗн яланах  ырла. 
Х ӗрарӑм ра кӑн а  ҫынсен хӑвачӗ,
Ш ӑп ҫавӑнпа сумра ун ырӑ ячӗ!





ЕККЛЕСИАСТ 
КЁНЕКИ

1

Д авидӑн ывӑлӗ — Екклесиаст
Пире к а л а т ь : нихҫан тивлет пулмасть.
Иртет хӗвӗшӳре этем кунҫулӗ,
Ҫӗр чӑм ӑрӗ ҫеҫ ӗмӗр-ӗмӗр юлӗ.

Тӗркӗшӳре сӳнми телей кӗтсе,
Килеҫҫӗ те каяҫҫӗ ӑрусем.
П ӗр ункӑрах  куҫать кашнийӗн ҫулӗ,— 
Ҫавах ҫӗр чӑм ӑрӗ ҫеҫ ӗмӗр пулӗ.

Хӗвел тухсан хӑй  вырӑннех васкать, 
П ӗр евӗрлӗх ӑна йӑлӑхтарать-тӗр. 
К уллен вӑл пӗр ҫула ҫеҫ пӑхӑнать,— 
Ҫут ӑппиине сапалам а шав хатӗр.

155



Курсам-ха, ҫил те канӑҫсӑр ҫаплах,
А на кӗтет пуль К ӑнтӑр, Ҫурҫӗр енӗ.
Таҫти ҫӗре ҫитес тесех ҫӗкленӗ,
Ҫапах та таврӑнать вӑл  каяллах .

Юхаҫҫӗ тинӗсе юханшывсем,
Ҫавах ӑна нихҫан тултараймаҫҫӗ.
М ала шав ӑнтӑлсассӑн та, вӗсем 
Ҫав вы рӑна каллех  ав таврӑнаҫҫӗ.

Я паласен пӗлтерёшӗ ӗҫре.
Сӑмах хӑш  чух калаҫура пит чухӑн. 
К урни те тивӗҫтереймест пире,
Х ӑлха  илтни те лӑплантарм ӗ туххӑм .

Т ахҫан мӗн пулнӑ — ҫав пулать каллех,. 
Ҫакна этем пурнӑҫӗнче м ансан та.
Мӗн м а тесессӗн ҫуралмасть нихҫан та 
Хӗвелӗн айӗнче ҫӗнни текех.

Хӑш  чух айван этем к ап п ай л ан ать :
«Эп тупрӑм  ҫӗн ӗлӗх!»— тесе васкавлӑн- 
А нчах та ҫакӑ пулнӑ т а х ҫ ан ах :
Кив ӗмӗрсемшӗн ҫав «ҫӗнни» йӑлт паллӑ.

А вал л ӑха  этем пӗлет сахал,
Эппин, вӑл  тӳснине те хӑвӑрт манӗҫ.
П аян  мӗн пулчӗ-ха? Ҫук ҫирӗп шанӑҫ,
Ҫак сӑнарсем  кунтах  пӗтеҫ, тен, халь?

Е кклесиаст — эп. И зраилӗмре 
П атш а чух тӗрлӗ пулӑм а тӗпчерӗм. 
Ӑ стӑн ӑм а пӗрре те ш еллем ерӗм :
М ӗскер пулса иртет ҫак тӗнчере?

Мӗскершӗн Турӑ хӑй  ачисене 
Кӗрештерет куллен-кун ҫут тивлетшӗн?
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К у питӗ те асаплӑ ӗҫ вӗсемшӗн,
Ш анм а м ай ҫук телей килессине.

Хӗвелӗн айӗнче пӗр черетре 
Иртет хӗн, юп е ҫуклӑхпа пуянлӑх. 
Хӗвӗшӳре пӗтёмлетӳ пӗрре:
М алтан, кайран-и — чун чӑтать асаплӑх-

П ирвай армак-чарм ак ешернӗ йывӑҫ, 
К аярахпа тӳп-тӳррӗн ӳсеймест.
Ш ӑпуш ӑн хӑть эс ҫапӑҫ, хирӗл, ы вӑн ,— 
Мӗн ҫуккине никам  та ҫӗклеймест.

А лла чӗрем ҫине хурса к а л а р ӑ м :
Эс аслӑ-ха ытти патшасенчен.
Х ӑвна шеллеменрен, ӳркенменрен 
А с-хакӑлна васкавлӑн пуянлатрӑн.

М ӗскер вӑл ӑссӑрлӑх е пуш айванлӑх? 
Ҫавна пӗлесчӗ, теттӗн, тӗнчере.
К аярахпа ҫакна эс туйрӑн л а ^ ӑ х :
Ч ун тертленет ниме тӑм ан ӗҫре.

Мӗн ма тесессӗн вӗренӳ куллен 
М ала ӑнтӑлиӑ май, ҫуратӗ тертлӗх.
Ун никӗсӗ-пуҫламӑшӗ, сисен:
А са пула ӳстерӗ шав синкерлӗх!

II

П урӑннӑ май чун-чӗреме эп хуш рӑм : 
Х ӑвна эс тӗрӗсле-ха савнӑҫра.
Хӗвӗшӳре каллех ӑнлантӑм , ту й р ӑм : 
Ш анма май ҫук ҫав яланах  ырра.

Пӗр ш ухӑш сӑр ҫӳрекене сивлерӗм,
Вӑл манш ӑн пулнӑран чӑн-чӑн айван.
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Ш ӑп ҫавӑнпа унран ыйтса тӗпчерӗм :
Эс вӑйӑ-куллупа ҫеҫ мӗн тӑван?

Ч ун  тӗрӗсленчӗ м ан  эрех ӗҫсе те,
Ҫавах ӑс-хакӑла эп ҫухатман.
Ҫын ш ухӑш -кӑмӑлне пӗлесчӗ, теттӗм: 
Епле хӑйне туять симпыл сы псан '

Хӗвелӗн айӗнче кӗске ун ӗмӗр,
Х ӑй  телейне курать, тен, эрехре? 
К аллех ак  к ӑл ӑх  пулчӗ м анӑн  ӗмӗт, 
Тӗллевӗ урӑх  ун. А нчах мӗнре?

К аяр ах п а  хуралтӑ, ҫурт ҫӗклерӗм, 
Садра ӳстертӗм иҫӗм ҫырлине. 
Тем-тӗрлӗ йы вӑҫ лартрӑм , ӳркенмерӗм, 
К ӳлри ш ывпа ш ӑвартӑм  вӗсене.

Ҫурт-йӗрӗмре ӗҫлерӗ тарҫӑ-тӗрҫӗ, 
Килйыш ӑм, ы рлӑх ӳсрӗ ҫулсерен. 
Ч ы лайччӗ м анӑн  тӗрлӗ выльӑх-чӗрлӗх, 
П уянччӗ эп И ерусалимре.

Х ам ҫӗршыври вуникӗ тӑрӑхран  
П уҫтартӑм  Хаклӑ мул та  ылтӑн-кӗмӗл. 
Н ум айччӗ тӗрлӗ юрӑҫсем ҫумра, 
Киленӗҫре иртинччӗ, теттӗм, ӗмӗр.

Эс И ерусалимш ӑн пултӑн, терӗм,
П уян  та  чаплӑ, аслӑ  ҫын. Унччен 
Ҫак тӳпене никам  ҫитмен иккен,
Ҫавах ӑс-тӑн пӗрре те иксӗлмерё.

Куҫ мӗн курать — ҫавна эп сивлемерӗм, 
Чӗре хуш сассӑн савӑнтӑм  чунтан. 
Ҫынсен ӗҫне те питӗ хисеплерӗм,
Мӗн ма тесен, ман пай та пур унта.



А нчах тӗпчевлӗрех сӑыанӑ майӑн 
Тӗрӗслӗхе, айван ӑссӑрлӑха,
Ш у тл ар ӑм : юрлӑ ҫын ҫӳлте пулаймӗ, 
Патша пек ы рлӑх кӳмӗ халӑха.

Й ӑлт к у р тӑ м : ӑслӑлӑх  ухм ахлӑхран  
Ҫӳлте тӑрать иккен кирек хӑҫан  та.
П ач урӑхла ҫут кун хура каҫран, 
Черетлен,се хӑйсем шав улш ӑнсан та.

А счахӑн ӗҫӗ-хӗлӗ ӗмӗр ҫутӑ,
А йванӑн куҫӗ уҫӑлм асть нихҫан. 
Кунҫулӑн вӗҫӗнче каш нийӗн утӑм  
Пӗрпек. Ҫук уйрӑм лӑх  кунтан кайсан .

Эппин, айван шӑпи м ана та тивӗ,
Мён-ма ӑсхалш ӑн ҫунтӑм пурнӑҫра? 
Телей пӗрмай ҫиҫмест пулсан умра 
Ҫак тӗркешӳ те ҫӗнӗ мар-ҫке, кивӗ.

А йван ҫынна та, ватӑ ӑсчаха та 
А сра тытмаҫҫӗ тӗнчере ялан.
Ҫак тӗрӗсмарлӑхш ӑн хыт тарӑхатӑп, 
Тӑмсай шӑпи м анпа танлаш нӑран.

Ҫавна пула йӑлӑхтарм а пуҫларӗ 
Ш ӑв-ш авлӑ пурнӑҫ, хӗвӗшӳ кунҫул, 
Хӗвелӗн айӗнче пуҫтарнӑ мул,
Чун-чӗм асапланса пӗрмай вӑркарӗ.

Куллен-кун ӳсрӗ курайманлӑх-вӗчӗ, 
Мӗскершӗн тӑкрӑм  тар  ҫут тӗнчере?
К ам  хуҫаланӗ-ха ман хыҫҫӑн? Ёҫӗм,
Тен, кӑл ӑх  пулӗ эп кайсан  лере.

Вӑл ӑслӑ-и, пӗлет-и пурӑнма,
Тирпей те перекет ҫитет-и унӑн,
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П уянлӑхӑм  каймасть-и харам а,
Тен, эп ниме тӑм ан  ӗҫсемшӗн ҫуннӑ?

Ш ӑп ҫавӑнпа чун-чӗреме хы тартӑм , 
П ӑрахӑҫларӑм  иртнӗ ҫул-йӗре,
Хӗвелӗн айӗнче телей курм арӑм ,
Эппин, хама ӳпкелес ҫук сӗре.

Мӗн ма тесессӗн, хӑшпӗр ҫыннӑн мулӗ 
Ас-хакӑла пула ҫеҫ хушӑнать.
А нчах пуянлӑхӗ кай ран  йӑлт юлӗ 
Т ар юхтарса курм ан  айванккана.

Вӑл тивӗҫ мар-ҫке ы рлӑх-пурлӑха,
Ч ун йы ш ӑнмасть ҫак тӗрӗсм арлӑха,— 
Х уҫа пулнишӗн шав ним етӑм анлӑх. 
К унтан усал ӗҫ ҫӗр ҫинче пулман-тӑр.

Хӗвелӗн айӗнче шав тар тӑкнишӗн, 
Х авш ак чӗрипеле ялан  ҫушщшӗн,
Этем ҫут тӗнчерен пач  ҫухалсан,
Ана мӗскер кӗтсе тӑрать кайран?

Ир-каҫ вӑл  тупаймасть-ҫке хӳтлӗх-канӑҫ, 
Л айӑхлатасчӗ, тет, ҫак пурнӑҫа. 
Ш анчӑкпала кӗтсен те савнӑҫа 
Ш ав пулӗ хӗвӗшӳ, ним етӑм анлӑх.

Этемӗн ирӗк ҫук шав ы р курмаш кӑн, 
Ёҫме, ҫиме, ялан  чунне уҫмаш кӑн.
Ҫакна ӑнлан тӑм  пӗтӗмпех пӗччен,— 
Вӗсем юлаҫҫӗ Турӑ аллинчех.

Мӗн ма тесессӗн, Вӑл хута кӗрсен ҫеҫ 
Ы р ҫын юп курӗ, курӗ пархатар.
Ун умӗнче кам  ҫы лӑхлӑ, ҫавсен ҫеҫ 
Мӗн виличчен тӑкас  пулать сив тар.



Ҫавна пула чылайӑш ӗн тӗллевӗ 
Ниме тӑм ан хӗвӗшӳре сӳнет. 
Сӑваплӑхш ӑн нам кӗрешет пит евӗк, 
А на пӗлӳ те савнӑҫ Вӑл пиллет.

III

Кашнийӗн вӑхӑт пур ҫут тӗнчере, 
Чӗрчунӑн пур пуҫламӑш ӗ, вӗҫлевӗ. 
Мехел ҫитсессӗн, ҫӗр ҫинче ҫӳрет 
Илӗртнӗрен куллен-кун ҫут тӗллевӗ.

Мехел ҫитсессӗн, ҫыннӑн вилмелле,
А на пит илӗртет пулсан та пурнӑс 
Тен, вӑл хӗн-хур е ы рлӑх, савнӑҫ курнӑ, 
Ҫавах ял ан л ӑхах  ун пӗтмелле.

М ехел ҫитсессён, ты рӑ акм алла,
Ӑ на пуҫтарм алла — тулса ҫитсессӗн. 
Мехел ҫитсессӗн, йы вӑҫ лартм алла, 
К ӑкл ам ал ла  хӑрсассӑн — ӳсмесессӗн.

Мехел ҫитсессӗн, тӗрлӗ чир-чӗртен 
С ы валмалла. Нуша тени ҫухалтӑр! 
Мехел ҫитсессӗн, савӑн, хӗпӗрте:
Ҫут тӗнчере пӗрре кӑн а  пурнатпӑр!

М ехел ҫитсессӗн, ҫурт ҫӗклемелле. 
Кивви унпа пӗрле татах ан лартӑр. 
Юлташ юлташшӑн хӗпӗртемелле, 
Эппин, вӑл  ҫӗн пӳртре сиксе таш латӑр!

Мехел ҫитсессӗн, чул пуҫтарм алла, 
К айран ӑна салатм алла шеллевсӗр. 
Мехел ҫитсессӗн, мӑш ӑр тупм алла, 
Х усахӑн унсӑр пурнӑҫӗ йлемсӗр.
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М ехел ҫитсессӗн, туе ш ы рамалла,
Пёрле кёрешмелле кирек хӑҫан  та. 
Ч унра сӳнсессӗн ы рӑ ӗмӗт ш анчӑк, 
М ехел ҫитсен, ӑна  ҫухатм алла.

М ехел ҫитсессӗн, пурлӑх пухм алла, 
П улас кунсемш ӗн кирлӗ перекетлӗх. 
М ехел ҫитсен, пурне те м анм алла, 
Ҫулсем-йӗрсем шунишӗнех черетлӗн.

М ехел ҫитсессӗн, ш ӑппӑн л а р м а л л а : 
Ч ӗлхӳ сисмесӗрех кунна кӗскетӗ.
М ехел ҫитсессӗн, сан калаҫм алла, 
Ш анса тӑрса пуласлӑха тивлетлӗн*

Ю ратмалла, к улян м алл а  куллен,
Сӑх тӑш манпа пӗрмай кёрешмелле, 
Ҫ апӑҫм алла — тухсассӑн вӑрҫӑ-харҫӑ* 
Ҫут миршӗн тӑм ал л а  каш нийӗн харӑс.

Ёҫ-хӗлӗнчен этем курать-и усӑ,
Кӗтет-и пархатар  ҫитӗнӳрен?
А на Type ав тӗрӗслет куллен,
Эппин, к ам ра  пы тарӑннӑ ҫав тупсӑм?

Ч ӑн ах  та, Турӑ этеме кун панӑ,
П илленӗ ӑс пурне те тавҫӑрм а.
Ҫак пурнӑҫа тӗпрен йӑлт ӑнланм а,

Унра, пит шел, ҫут ш анчӑк хӑварм ан  ҫав„

У ҫмастӑп эпӗ ҫӗнӗлӗх кунта,
Ҫакна чы лайӑш ӗ пӗлеҫҫӗ лайӑх,
Х алалӗ Т уррӑн ч ап лӑ  — унш ӑн т а в ; 
Ёҫле те ҫи, чунра упра сӑпайлӑх!

А нлантӑм  эп ӗ : У нӑн ӗҫӗсем 
Ҫут тӗнчере пурнаҫҫӗ ӗмӗр-ӗмӗр.



Эппин, чунра упрантӑр ҫутӑ ӗмӗт,
А на м ухтам алла ял ан  ҫынсен.

М алтан мӗн тӳснӗ — вӑл ҫаплах паян , 
Унччен мӗн курнӑ, ҫав ы ран та пулӗ. 
Вилсессӗн, Турӑ йӑлт татса парсан, 
Тин палӑрать этемӗн кунӗ-ҫулӗ.

Я лан  тӗл пултӑм  тӗрӗсмарлӑха.
Ҫут чӑнлӑх  вы рӑнне кунта ултавлӑх. 
В ара эп лӑплантартӑм  хам а х а м :
Леш тӗнчере кӑн а тупан пӗртанлӑх.

Ч и ҫӳллӗ Т ӳрене: тӗпче-ха, терӗм, 
Выльӑхсемпе этем пӗлтерӗшне.
Ҫук уйрӑм лӑх тени. Ҫакна ӗнентӗм. 
Туяҫҫӗ-ши пёр пек пурӑннине?

Кунҫул-ш ӑпа, вёсен, чӑнах, пёр п е к : 
Кураҫҫӗ те сывлаҫҫӗ — пурӑнаҫҫӗ.
Ҫут тӗнчере ниммарш ӑн вӑрҫӑш аҫҫӗ, 
Ҫулне-йӗрне улӑш тармаҫҫӗ тек.

Пурне те Турӑ тусанран ҫӗкленӗ,
Х ӑть тӗрӗсле — ӳтрен пулать тусан. 
Ҫын чунӗ ҫӳллӗ тӳпене иленӗ.
Юлаҫҫӗ вы льӑхсем  ҫӗртех, кӑнсан.

Эппин, ҫӳре, вӑй  хур хастаррӑн, савӑн 
Я лан куллен кунхи ӗҫӳпеле.
П улас ӑрусенче кунеем епле,
Пӗлме м ай ҫук ӑна пурӑнаканӑн.

IV

Сӑнарӑм та йӑлт куртӑм  та в р а р а :
Мӗн чухлӗ ҫӗр ҫинче асап та хурлӑх,



Юп к уракан  ялан  пӑвать ырра,
Куҫҫуль ю хтараканӑн йӳҫӗ пурнӑҫ.

Ш ӑп ҫавӑнпа эп ы тларах хӗрхентӗм 
Хӗн-хур ҫеҫ тӳснӗ, вилнӗ ҫынсене. 
Ҫ уралманни рехетлӗ-ҫке. Ёнентӗм.
Вӑл курас ҫук нихҫан сехмет мӗнне.

Ҫакна та  пӗлтӗм : ҫын ыр ӗҫ тусан, 
Ҫуралӗ кӗвӗҫӳ те курайм анлӑх . 
П ускилӗ пускилне хурлать пулсан, 
К ирек хӑҫан  ҫӳлте ним етӑм анлӑх.

К ахал  ларать ав аллине усса,
Ана ҫак пурнӑҫ питӗ килӗшет-тӗр.
Х ам  ҫӑк ӑр а  кӑн а  шав тутансан,
У слап ҫынран телейлӗрех эп, тетӗн.

'Тӗпчевлӗрех сӑнарӑм  та, каллех 
Ҫакна нихҫанхинчен те лай ӑх  туйрӑм , 
Х усах, тӑрса юлсан та, ӗмӗр уйрӑм , 
Ҫемйеллинчен пурнать телейлӗрех.

Ш утлать  в ӑ л : тар  тӑкатӑп  ирӗн-каҫӑн, 
Тӑван-пӗтенӗм ҫук ҫут тӗнчере. 
П уян лӑхӑм  пӗтет хӗвӗшӳре,
Эппин, тӑрӑш м алла-им  ман такам ш ӑн?

К ам  арлӑ-арӑм лӑ пурнать, ӗҫлет,
Ҫав ачинче тупать сипет, артаклӑх . 
К ам  тӗнчере хӑй  тӗллевне пӗлет,
Ана хӑратмӗ тӑр пӗчченлӗх, ватлӑх.

Енчен те тусупа ҫула тухсассӑн,
Ана хӑвна ҫеҫ шаннӑ пек шанан,
Сана ал парӗ вӑл  халтан  кайсассӑн, 
Пӗтме цултарӑн  эс пӗччен юлсан.
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Ш ӑнсассӑн — иккӗн ӑш ӑнма аван, 
Ҫапӑҫура тусу кар  тӑрӗ саншӑн.
Ҫиппе ак  пӗтӗрсен виҫ хут, чухлан, 
А на васкавлӑн, ҫийӗнчех татаймӑн...

Пӗр чухӑн каччӑ пурӑннӑ тахҫан 
Укҫасӑр-мулсӑр. Х ӑй ҫавах ӑс пухнӑ. 
Патши ун никам па канаш лам ак, 
Ҫавна пула ҫут кӗмӗл, шыв пек, юхнӑ.

К аярахпа вӑл хӑй  тронне ҫухатнӑ,
Ун вырӑнне ҫак йӗкӗте кӗҫ лартнӑ. 
Тин ҫӑм ӑлланнӑ чухӑнсен кунҫул, 
П атш алӑх та вӑйланнӑ, пухнӑ мул.

Ш ӑпи пит улш ӑнчӑк, иккен, ҫынсен, 
Ҫӗн патш апа чы лайӑш  ыр курсан та , 
А на кайран  манаҫҫӗ ҫам рӑксем ,— 
М алта ҫав хӗвӗшӳ, ниметӑманлӑх.

Эппин, эс чиркӗве ҫӳрен пулсассӑн, 
Ч ӳке манса, итле Ҫӳлти Турра.
К ам  урӑхла  ш утлать, ӑна, тархасш ӑн, 
А н вӑрҫ, вӑл пӑрӑнниш ӗн тӗп ҫулран.

V

Сӗнесшӗн эп ӗ : кӗлӗре чухне 
Кӗскен кал а  чунра мӗн пуррине. 
А н л ан : эс ҫӗр ҫинче тӑратӑн . Турӑ 
К ирек хӑҫан  ҫӳлтен йурне те курӗ.

Х ӑруш ӑ тӗлӗк евӗрех иленӗ 
Сана тем тӗрлӗ курӑну кунта.
Ш ӑп ҫавӑн пек-ҫке ӑссӑр ҫыннӑн енӗ, 
Ним уям асӑр  шав пакӑлтатать.



Е Турӑ умӗнче тупа тусассӑн 
Каю ан ш ӑттӑр — хӑвӑрт пурнӑҫла.
А на улӑш тарсан, кӗлле пӑссассӑн, 
К аҫраш кана вӑл  айӑплать ялан.

Эппин, ш ухӑш ламасӑр, ҫӑм ӑлттайлӑн  
Сипетлӗх йӗркинчен нихҫан ан тух. 
Ҫитменлӗхрен хӑп м а хӑвра вӑй туп, 
Ч уну ы хлаҫ пулсассӑн тӳсмӗн айӑп .

Е А нгел ум ӗнче: «Ку — м анӑн  йӑнӑш» 
Тесе пуплен-тӗк — икӗпитленен.
Т урра ҫилентерсессӗн, курӑн  тӑтӑш  
П урнӑҫунта инкек-синкек куллен.

Мӗн м а тесессӗн, тӗрлӗ тӗлӗкре те,
Е  вӗҫсӗр сӑмахсен вы лявӗнче 
Н им етӑм анлӑх  ҫеҫ, тӗркӗшӳре те 
Турра и т л е : эс унӑн аллинче.

А н тӗл ӗн : тӗл пулсассӑн тӗрӗсмарлӑх, 
П уян  шар кӑтартниш ӗн чухӑна.
В ӑл пӑхан ать пӗрм ай сатрапана.
Х ӑй, сис, инспектор умӗнче яваплӑ.

Ҫак ҫы хӑну пӗр евӗр, картлаш каллӑ. 
П атш а пуриншӗн те ял ан  тӳре, 
Чечеклетесшӗн-ҫке пӗрмай ҫӗре,
Ҫӳлти вӑйсем аялтисемш ӗн аслӑ.

К ам  ы лтӑн-кӗмӗлре ш ырать тивлет 
Ҫав ҫыннӑн пурнӑҫӗ пӗрмай сехметлӗ. 
Хӗвӗшӳре п уянлӑх  та ӳсет,
А нчах ӑм санаканӗсем  ӗрчевлӗ.

Эппин, хуҫи унран курать-и усӑ,
М ула хапсӑнаканӗсем  пулсан,



Ҫумри тӑван-пӗтенӗ йышлансан?
Кур, куҫӗсем кашнин ҫунаҫҫӗ, юс пек.

Сахал, нумай ҫиет-и ӗҫлекен,
Канма выртсассӑн ыйӑхӗ ун тутлӑ. 
П уянӑн  канӑҫӗ пач ҫук иккен, 
Ҫывӑраймасть, пулсан та пурнӑҫ тутлӑ.

Хӗвелӗн айӗнче тем тӗрлӗ чир те 
П урнать те вӑй илет-ҫке каҫӑн-ирӗн. 
Ҫакна та кирлӗ мар нихҫан м а н м а :
М ул пухакан  м улрах курать амак.

Ч унра хуҫалансассӑн та артаклӑх, 
И нкек-синкек килсе ҫапсан сасартӑк, 
П уянлӑх  сам антрах йӑлт ҫухалать,
Ун ывӑлӗ те нимсӗрех юлать.

Ҫын амӑш  варӗнчен ҫара паккан  
Т ухать те ҫухӑрса тӗнче илтмелӗх, 
К алла к аять  вӑл  пӗчченех кайран, 
П уянлӑхне пӗр чӗптӗм те илмесӗр.

Ку хӑйнеевӗрлӗ инкекӗн-тертӗн 
Пуҫламӑшӗ-вӗҫлевӗ те пёр п е к : 
Вӗҫесшӗн ав арман ҫуначӗпе,
А нчах та вӑл  ҫӳле епле ҫӗклентӗр?

Ҫын тӗттӗмрен килет те ҫӗр ҫи н е:
Йӗрет, пӑш ӑрханать е ӳкӗнет.
П урӑннӑ май ш утлать: кӗҫ ӗмӗт тулӗ, 
Ҫапла сисмесӗрех иртет кунҫулӗ.

Хӗвелӗн айӗнче ҫакна та ту й р ӑм : 
Ҫынна пилленӗ Турӑ ӑраскал.
Ӗҫлен пулсассӑн — кун иртмест ахаль, 
Эппин, юп кур, нихҫан ан пурӑн уйрӑм.



П уянлӑх  ы тларах  хӑшпӗрисен,
Тепри вӑйпа хӑйне ҫеҫ пӑхӑнтарӗ, 
Виҫҫӗмӗшсем хӗрӳ ӗҫре пултарӗҫ : 
Ҫаксем килеҫҫӗ Турӑ ҫырнинчен.

П ит вӑрӑм  м ар пулсан та ҫыннӑн ӗмӗр, 
Ҫавах та Вӑл м анм асть каш ни сӑна. 
Ч уна пӗрмай вӑй парӗ Унӑн хӗмӗ,
Ш ӑп ҫавӑнпа савас пулать Ана!

V I

Ҫакна та эп с ӑн а р ӑ м : час-часах 
Ҫынпа ҫын хушшинче мӗн чул усаллӑх„ 
К ирек к ам а  хӗвел савать ҫавах, 
Вӗсемшӗн ют пулсассӑн та  пӗртанлӑх.

Чун-чӗм валли харкам ӑн  пур пуянлӑх , 
П ур ытлӑх-ҫитлӗх. Ч ап  та иксӗлмест. 
А нчах та хӑш пӗрне вӑл  пач  лекмест, 
Н ам ӑссӑрри унпа ыр курӗ анлӑн.

Енчен хӑв хы ҫҫӑн ҫӗр ача  юлсан та, 
Енчен эс вӑрӑм  ӗмӗр пурӑнсан та,
Ҫут ӗмӗтпе тапм ан пулсан чӗре, *
К ун курм ан  ҫын санран телейлӗрех.

Мӗн ма тесессӗн, сӗмлӗхрен тухм асӑр , 
Ҫав ҫын тӑрса юлать-ҫке тӗттӗмрех.
Ӑ на чы сла, хурла — темле те асӑн. 
Терт, мул-и пур-ха — унш ӑн пурпӗрех.

Хӗвелӗ сарӑ-и, ун вутлӑ хӗмӗ 
Чӗртет-и пурнӑҫ ҫутӑ тӗнчере,
Иртсе пырать-и ӗмӗр хы ҫҫӑн ӗмӗр,
Ҫак пулӑм-ю хӑм—уншӑн пурпӗрех.



Х ӑть икӗ пин ҫул пурӑнтӑр этем,
Х акли — ан ютшӑнтӑр унран илем. 
Куллен-кун ун ҫакна чухлам ал л а-тӑр : 
Ҫӗртен тухатпӑр та  ҫӗртех юлатпӑр.

Ҫавах этемӗн куҫӗ выҫӑ, суккӑр, 
Ҫӑтмах пек пурӑнӑҫ кӗтет, шырать. 
Мҫн пуррипе ун ҫы рлахасчӗ. Ҫук ҫав! 
П уянлӑхш ӑн, чап-сумш ӑн ӑнтӑлать.

Мӗнпе-ха уйрӑлса тӑрать ӑсчах,
М ул пухакан , тен, унпала танлаш ӗ? 
Пӗри — ав халӑх  хушпшнче анчах, 
Тепри — пӗччен, пуянлӑхш ӑн туллаш ӗ.

Эппин, мӗн пуррипе куллен ҫырлах, 
Ҫут ӗмӗтӳ пулсан та ирӗк, анлӑ.
Х ӑй тӗллӗн ҫӗр ҫине анмасть юмах, 
Ы тти — хӗвӗшӳпе ним етӑм анлӑх.

Ҫ уралсанах ҫынна параҫҫӗ ят,
А на нихҫан та  вӑл улӑш тараймӗ. 
Ёмӗртенпех саккун  пулса ю лать:
Вӑйли халсӑрккап а, пӗл, танлаш аймӗ.

Ҫак ҫӗр ҫинчи хӗвӗшӳре куллен 
Татса пам ан ыйту мӗн чул этемӗн? 
П уҫра ҫав шухӑшсем капланнӑҫемӗн 
Пӗлесшӗн в ӑ л : пурӑнм алла епле?

А на кам  калӗ-ха: мӗн лайӑх , япӑх? 
Мён пулӗ, вӑл  кайсассӑн ҫӗр ҫинчен? 
Мӗн м а хуҫаланать ним етӑм анлӑх? 
Явапӗ пур е ҫук пӗлес тесен?



VII

Ы р ят юлать такам  та ӑм санм алӑх, 
Танлаш аймасть унпа пуянлӑх , хак. 
Ы йтсан: ҫуралнӑ кун-и санш ӑн паллӑ? 
Я в а п л ӑ п : ҫук! Ч ун тухнӑ кун  паха.

Ҫултан пӑрӑннисем  ӗҫке пит савӗҫ,
В ӑл киленӳ парать ӳте, чуна.
А нчах та чӗррисем аван  ӑнланӗҫ 
Ҫак пурнӑҫа — пы тарнӑ чух ҫынна.

Вӗри куҫҫуль чун-чӗрене тасатӗ,
В ӑл савӑк к улӑран  та кирлӗрех. 
С алхуллӑ ҫын кирек хӑҫан  та  хатӗр 
Терт-нуш ана туйса илме тӳрех.

Аҫта йӗреҫҫӗ — ҫавӑнта ӑсчах,
Чи йы вӑр вӑхӑтра  ҫемҫен калаҫӗ.
Аҫта ӗҫеҫҫӗ — ҫавӑнта ухмах,
Асла персессӗн те, унран кулаҫҫӗ.

Ч унтан  к ал ан ӑ  тӳрӗ сӑмахсем ,
Мӗн тӑвӑн-ха? Х ӑш  чух, чӑн ах  та, вирлӗ. 
Эппин, пуриншӗн те эмел пек кирлӗ, 
А йванӑн юррикчен паха вӗсем.

К ӳкен ҫаппи хуран  айне лексен, 
Ш атӑртатса ҫунать, ҫынпа калаҫнӑн . 
Т ӑм сай  кулли  те шӑп ҫапла и к к е н : 
А хӑлтатать  пӗрмай ниме тӑманш ӑн.

А нчах ӑсчах  та тухӗ айвана,
Ҫумри тусӗсене хӗсӗрлесессӗн.
Енчен те пуҫ тайсассӑн укҫана,
Чӗри чулланӗ хӑвӑрт, хӑй  сисмесӗр.
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Ёҫе хаклаҫҫӗ вӗҫлесен кӑна.
Эппин, м алтан  ан пул пуш параппанҫӑ, 
Сивлеҫҫӗ шав м ӑна хуракана,
Тӳсӗмлипе утма пултарӑн тачӑ.

Асу-тӑну ан йышӑнтӑр ҫилле,
Тусна ҫухатӑн ш ӑмарса кайсассӑн.
Ҫав — вӗчӗ — айванра йӑва тупсан та, 
Ана пурнӑҫунта ялан сивле.

«Этемлӗх пурӑннӑ авал  аван,
Х альхи кунсем мӗскершӗн-ха пит япӑх?» 
Ӑ счах калаҫм ӗ ҫакӑн  пек нихҫан,
Ун чунӗнче сӳнсе ҫухалмӗ ш анчӑк.

Тӗтреллӗ кунсенче те вӑл  пултарӗ 
К урса тӑм аш кӑн ҫутӑ хӗвеле.
М ал ӗмӗтлӗ пулсассӑн, хурлӑх  тарӗ,— 
А нчах ӑс-хал та, пурлӑх та кирлех.

Ч ӑнах  та, кӗмӗл хӳттинче кӑн а 
Иртсе каять  пурин те пирӗн пурнӑҫ. 
Ч ы слатӑп  пурпӗр ӑс пухакана,
П ӗлӳ пулсассӑн — вӑл асаплӑх  курмӗ.

Сӑна, тӗпче-ха Турӑ ӗҫ-хӗлне,
Ӑ на улӑш тарайм ӑн нихӑҫан та. 
А рм ак-чарм ак ӳсен йывӑҫсене 
Тӳп-тӳрӗ тӑвайм астӑн, тӑрӑш сан та.

Тивлетлӗ кунсенче ялан  кур ы рлӑх,
Пут тарӑн  шухӑша, ҫитсессӗн хурлӑх. 
Ҫаксем килеҫҫӗ Турӑ ҫырнинчен,
Этем иртмен-ха Ун ирӗкӗнчен.

Хӗвӗшӳре эп мӗн кӑн а  к у р м а р ӑ м : 
Кӗрешӳре чӑн-чӑн этем пӗтет,
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Т асам арри куллен-кун иртӗхет,
Кунҫулӗ те пит вӑрӑм  хӑям атӑн .

Май ҫук пулсан, хӗрӳ ӗҫе ан пуҫӑн,
Ан чӑкӑлташ , тӳсӗмлӗхне упра.
Вӗрен хӑвна ху сы хлама, ан хуҫӑл,
Пит кирлӗ-и тухм аш кӑн паттӑра?

С амантлӑх йӑпануш ӑн ӑссӑрла 
Пуҫ ҫухатса, ан кӗр-ха ҫы лӑха.
Ун пек тусан, санра пӗтет кӗҫ хал, 
Эппин, ҫут тӗнчене ялан  хакла.

Тус-юлташра тупсассӑнах тӗрек,
Пӗрле нихҫан та тухм ӑр хисепрен. 
Турра ш анни сире ялан  вӑй парӗ, 
Усал-тӗсел инкек кӳреймӗ, тарӗ.

Асчах тӳр сӑмахпа, шухӑшӗпе 
Влаҫри хуҫасене те тӗлӗнтерӗ.
Вӑл вӑйлӑ вун ҫынран та ӑсӗпе, 
Тупӑш санах кашнийӗшне ҫӗнтерӗ.

А нчах тӳр чунлисем те ӑнсӑртран 
Кӗреҫҫӗ айӑпа, тупаҫҫӗ ҫылӑх. 
Чун-чӗрере пулсан та чунлӑх, ҫынлӑх, 
Вӗсем те пӑрӑнаҫҫӗ тӗп ҫулран.

Илтетӗн-и хӑш  чух эс сив сӑм ах 
(Чуру сан пакӑлтатӗ уямасӑр).
Ҫавах ним пулм ан пек, асӑрхам асӑр  
Унран васкавлӑн  тӑрӑш  пӑрӑнм а.

Ҫакна хӑвах  аван чухлатӑн  мар-и, 
Т ахҫан пулсаччӗ эс те ҫавнаш кал? 
Ҫынна хурлаттӑн  айӑпсӑр, ниммарш ӑн,. 
Эппин, хирӗҫлеме халь ҫук сан хал.
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Ас-халӑмпа хӗрӳленсе тӗпчерӗм,
Вара ш утларӑм : «Пулӑп эп ӑсчах».
Ac ҫивӗч-и е к атӑк  — тӗрӗслерӗм, 
К айран ӑн л ан тӑм : ҫуннӑ кӑлӑхах ,

Мён м а тесен, пӗлӳ ҫӗршывӗ манш ӑн, 
Ҫут ҫӑлтӑр евӗр, ҫиҫӗ аякра.
Е тинӗс пек виҫесӗр аслӑ, тарӑн,
Ана йӑлт ӑнкараймӑн пурнӑҫра.

Ҫавах тӗпчерӗм, ӑнланасш ӑн пултӑм, 
Пӗлӳ, ӑс-хакӑл вӑйӗсем мӗнре? 
Этепсӗрлӗх, айванлӑх та эп куртӑм, 
Вӗсем те пурӑнаҫҫӗ тӗнчере.

Х авш аккисен ав ҫылӑхсен пуҫламӑш  
Н умай чухне — ясар  хӗрарӑмра. 
Чун-чӗмӗ сӑлӑ ҫав, суя йӑпатмӑш , 
Арҫынсене тытать шав тӑлӑра.

Таса чунли хӗрарӑм  тетӗлне 
Н ихҫан та лекмӗ — лешӗ илӗртсен те, 
Ҫакна, Екклесиаст — эп, пӗчченех 
Тӗпченӗҫем куллен кунах ӗнентӗм,

Ш ыранӑҫем ҫакна аван ӑнлантӑм : 
Арҫын — тӳркӑм ӑлли, пинре — пӗрре. 
Таса хӗрарӑм а, шел, тупайм арӑм , 
Пурах-ши вӑл  ҫак ҫутӑ тӗнчере?

Ҫакна та  п ӗлтӗм : Турӑ этеме 
Х ӑй тӗслӗ, хӑйӗн евӗрлех пултарнӑ. 
К аярахп а  А на ҫын итлемен,
Х ӑй ӗмӗт-шухӑшне вӑл улӑш тарнӑ.



VIII

Я паласен пӗлтерӗшне пӗрмай 
К ам  ӑслӑ-тӑнлӑ, ҫав куллен туйтарӗ. 
Тем тӗрлӗ пулӑм а пулать курм а,
Е тепӗр чух унра ҫын терчӗ-тарӗ.

Эс Турӑ умӗнче тупа тусассӑн,
Патш а хушнисене те пурнӑҫла. 
П ӑлхавҫӑпа ан хутш ӑн, м ай пулсассӑн*. 
Ун ӗҫ-хӗлне, ҫулне сивле, хурла.

Ан пӑрӑн хуҫунтан, ҫапах ту й сам : 
Ы рӑпала пӗрле ҫӳрет усал.
Ҫапла пулсассӑн та патш а вӑй-халӗ 
Ҫӗнтерӗ такам а. Ку санш ӑн паллӑ.

Type вӑл  пур ҫӗрте те, ун сӑмахё 
Х ӑш  чух хаяр , кӑра , хӑш  чух ахах  пек» 
А на куллен  кунах  пӑхӑн акан  
Ы йтаймӗ уҫҫӑн: «Эс мӗн хӑтланан?»

Ун халалне куллен кам  йы ш ӑнать — 
Ҫав ҫы ннӑн ш ӑкӑл-ш ӑкӑл пурнӑҫ иртӗ^ 
М ехел ҫитсен, ӑсчах  йӑлт ӑнланать, 
Эппин, ӗмӗтленни кай ран  ун ҫитӗ.

А нчах васкавлӑ, улш ӑнуллӑ пулӑм  
П ӗр хӑйне ҫеҫ пӑхӑнтарм а пӗлет.
А на уям асассӑн  — сӳнӗ кулӑ,
А на уям асан  — ҫын тертленет.

Мӗн пулӗ малаш не? Патш а саккунӗ 
П уласлӑхра  сехмет е савнӑҫ сунӗ'
Вӑл улш ӑнать-и е ҫаплах юлать,
Ҫӗр тӗрлӗ ы йтӑва кам  хуравлать?

174



Этем хуҫаланайм ӗ чунӗпе,
Ҫитет те вӑхӑт — ҫӗнтерет эсрелӗ. 
Т апаҫлансан та пур вӑй-халӗпе,
Пӳрни пулать. Л ап сӳнӗ ун хӗвелӗ.

Ҫакна ҫут тӗнчере пӗрмай сӑнарӑм , 
У лш ӑнакан ӗҫ-пуҫ пирки ш утларӑм : 
Пӗри ав ҫынсемпе хуҫаланать,
К айран терт кӳнӗшӗн хӑй  хур курать.

Ана пурӑннӑ чух сума сӑватчӗҫ,
Сӑлтавӗ пур-и, ҫук-и, пуҫ ҫапатчӗҫ... 
Вилсен, кайса чиксессӗн ҫӑвана,
Кӑшт тӑрсанах манаҫҫӗ хуҫана.

Вӑл пурнӑҫра мӗн чухлӗ тунӑ сӑтӑр, 
Ҫавах ӑна никам  айӑплам асть.
У сал ӗҫпе ҫын ҫы хлансан та тӑтӑш ,
Type хӑйне кӗҫ питлессе ш анмасть.

Ҫылӑхлисем ҫӗр хут айӑпланаҫҫӗ, 
Н ихҫан пӗлмеҫҫӗ намӑс-симӗсе.
А нчах та Турӑ умӗнче, сисен: 
Сӑваплисем к ӑн а  телей кураҫҫӗ.

Хӑйсемшӗн ял ан ах  тӑрӑш нӑран, 
У саллисен мӗлке пек иртӗ пурнӑҫ. 
Чун-чӗререн хисеплесен Турра,
Ш ӑпу нихҫан та санӑн пулмӗ хурлӑ.

Ш ӑв-ш авлӑ пурнӑҫра тата епле 
Хутшӑнусем ҫынсен пит хирӗҫӳллӗ:
К ам  тивӗҫ м ар — ҫав шав курать тивлет,, 
А на кам  тивӗҫ — вӑл  тупаймӗ хӳтлӗх.

Ш ӑп ҫавӑнпа эп савнӑҫа мухтарӑм ,
Ёҫ, ҫи, юп кур  хӗвелӗн айӗнче.
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П урӑннӑ чух ҫакна аван ӑнлантӑм ,
Х акли  вӑл  — Турӑ панӑ кунсенче.

Ас-халӑн пур-и-ха пуҫламӑш, вӗҫӗ?
Ҫакна пӗлес килетчӗ ман йӑлтах.
Пит пархатарлӑ-ш и этемӗн ӗҫӗ,
Ы йха м анса, ҫунмасть-и кӑл ӑх ах ?

К айран  ч у х лар ӑм : тем пек тӑрӑш сан та, 
Этем иртеймӗ Турӑ ҫырнинчен.
«Пӗлӳ м ан аслӑ» ,— теекен ӑсчах  та 
П урне те тӗшмӗртеймӗ ҫӗр ҫинче.

IX

Т ӳркӑм ӑлли, ӑсчах  ӑн л ан тар ай м ӗ :
Ҫынра хӑҫан  пуҫланнӑ юрату?
Ана усал мӗскершӗн хур тӑваймӗ?
Днах терт мӗншӗн кӳрӗ ырату?

Каш нийӗнех кунҫулӗ пӗреш кел:
Ы р кӑм ӑлли н  те е усал чунлин те,
П уянӑн  та, айванӑн та, ӑслин те 
Тухать пурин те чун — ҫитсен мехел.

Ҫак инкеке этем, пӗлсе тӑруҫӑн,
Ч унпа сисет хӑй  вӑйсӑр иккенне.
Сӑлтавӗ пур е ҫук — вӗчӗрхенет, 
П уласлӑх  уншӑн, чӑн  та, пит хӑруш ӑ.

Ёнер ҫеҫ хӑрататчӗ арӑслан,
Вӑл кӑнчӗ те — унран халь вӑйлӑ анчӑк . 
Ҫавах эс ҫӗр ҫинче ҫӳрен пулсан,
Санра пӗтмен-ха пуҫӗпех ҫут ш анчӑк.

П урнакансем  пӗлеҫҫӗ вилессе, 
Т упӑкрисем  кӑн а  ним чухламаҫҫӗ.



Тинех ан кӗт — йӑл кулмӗҫ тек вӗсем, 
Кашнийӗ манӑҫ тӗнчине каяҫҫӗ.

Вӗсемшӗн ют халь юрату та вӗчӗ,
Сив кӗвӗҫӳ те пач тарӑхтармасть.
Й ӑл-йӑл ҫиҫен хӗвел ҫупӑрламастъ,
Ҫак ҫӗр ҫинче каш нин вӗҫленнӗ ӗҫӗ.

Эппин, пурӑннӑ чух ҫӳре те савӑн,
Ҫи хӑвӑн  ҫӑкӑрна, эрех тутан.
Кирек хӑҫан та к ӑм ӑл  пултӑр авӑк,
И к ӗмӗр пулмӗ сан кунта нихҫан.

К ӗлеткӳне кирек хӑш  вӑхӑтра 
Тирпейлӗ те таса тумтир хуплатӑр.
Пӳртре латан  шӑрши нихҫан ан чактӑр,
Ҫурта чипер сӑнна ҫутаттӑрах.

Ҫак хӗвӗшӳллӗ пурнӑҫра ялан  
Пӗртен пӗр арӑм на юрат чунтан.
Унпа киленӗҫ, ы рлӑх-пурлӑх тупӑн,
Мӗн м а тесен, ҫакна пултарнӑ Турӑ.

Вӑй пур чухне нихҫан та ан ӳркен,
Т ӑнӑҫлӑхра ыр курӗ ӗҫлекен.
Леш тӗнчене ял ан лӑхах  кайсассӑн,
Ҫӗр ҫинчи пек нихҫан ӑс пухаймастӑн.

Ҫ акна та эп сӑнарӑм  питӗ л а й ӑ х :
К ам  правур м ар — ҫав чупайм асть вӑр-вар 
А стӑн, вӑй-хал ҫуккин кунҫулӗ япӑх,
Ш ӑпи каш нийӗн пӗрешкел, начар.

Пулӑсене тытаҫҫӗ тетелпе,
К айӑксене хӑратӗ серепе.
А нчах синкер танатинчен ҫынсем те 
Тухаймӗҫ ыррӑн-сыввӑн, тем сӗнсен те.
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Хӗвелӗн айӗнче ҫакна та куртӑм , 
А с-хал пӗлтерӗшне аван эп т у й р ӑ м : 
Пӗррехинче, пӗр пӗчӗк хулара 
Патш а ларасш ӑн пулнӑ хуҫара.

А на вӑл  пур енчен те хупӑрланӑ, 
Куллен-кун хӑратса тӑм а пуҫланӑ. 
Х ӳтӗлекенӗсен сахал  вӑй-хал — 
Ҫапах вёсен ӗҫ-пуҫ каять  кал-кал^

П улӑш аканӗ чухӑн  ҫын — ӑсчах — 
Вӗрентнӗрен тӑш ман тарать часах. 
А нчах каярахп а , нуша иртсессӗн, 
Ертӳҫӗне манаҫҫӗ. Ма тесессӗн,

Вӑл юрлӑ ҫын-ҫке, тин сӗнӳ-канашӗ 
П ач  кирлӗ мар. П уян  унпа калаҫм ӗ. 
Ҫак тӗрӗсм арлӑх упранать ялан, 
М ӗскӗнсене ҫул парас ҫук кихҫан.

Ҫавах ӑсчахӑн  л ӑп кӑ  сӑмахне 
Итлеҫҫӗ те чӗре патне илеҫҫӗ.
Ҫынсем усал  хуҫа вӗрентнине,
Вӑл суйнине туйсассӑн, ӗненмеҫҫӗ.

Тӗрӗслӗхе ҫӗнеймӗн вӑйпала,
Ун ҫул-йӗрне пӳлме ан хӑй  нихҫан та. 
Хӑш  чух, чи пӗчӗк йӑнӑш а пула,
Пит лай ӑх  ӗҫ те сам антрах путланӗ

X

М ирӑ савӑтӗнчи вил ш ӑнасем 
Ун ы рӑ шӑршине йы вӑрлатаҫҫӗ.
Кӑшт йӑнӑш сассӑнах, ват ӑсчахсем  
У праннӑ чыс-сумне йӑлт ҫухатаҫҫё.

А с-хакӑл ҫулӗ шав ик еннелле,
Хӑшне ырлан, ҫавна кӑн а суйлатӑн :



Сылтӑмалла кайсан-тупан телей, 
Сулахайра — асап кӑна куратӑн.

Айван, кирек мӗнле ҫулпа кайсан та, 
Нихҫан та тупаймасть хӑй  пайтине. 
Тӗллевӗ п ал лӑ : пурӑнасш ӑн янтӑ, 
Сисеҫҫӗ пурте ун ҫӑткӑнлӑхне.

Енчен те пуҫлӑху пит ҫиленсессӗн, 
Унпа пул сапӑр, пӗртте ан тавлаш. 
Х ӑв айӑпна йӑлтах туйсассӑн эсӗ, 
Й ӑваш лӑха хуҫа хаклать ялан.

А нчах хӗвелӗн айӗнче сӑн ар ӑм :
Пӗр пуҫлӑхран тухать мӗн чул инкек. 
Пӗлмен ҫынна хур кӳрӗ ти кен ек : 
Хитре пулсассӑн та, чир-чӗр вӑл сарӗ.

Пӗлӳсӗрлӗх, тӳрккеслӗх яланах,
М ай пур-и, ҫук-и — тӳпене кармашӗ. 
Ятли вара виҫ пуслӑ сумш ӑнах 
Ниме тӑм ан  ӗҫ-пуҫшӑнах аташмӗ.

Эп курнӑ пурнӑҫра чурасене:
Вӗсем лаш а ҫинче ларса пыратчӗҫ. 
У нтах тӗл пулнӑччӗ улпутсене:
Тусан ҫӑтса, мӗскӗнленсе утатчӗҫ.
Енчен те ҫыншӑн ш ӑтӑк эс алтсассӑн, 
Кӗрсе ӳкетӗн л акӑм а хӑвах.
Ҫӗленӗн йӑвине те пӑтратсассӑн,
Ним ш утламасӑр сӑхӗ вӑл санах.
Е м ӑн чула куҫарнӑ чух, сасартӑк 
Аш чиккӳне сисмесӗр хускататӑн .
Е вут ҫурмаш кӑн картиш не тухсан, 
Пуленккепе хӑвна ху амантан.
Енчен те аллунти пуртту м ӑка,
Ҫавна пула тар  тӑкӑн  та тертленӗн.



А нчах ӑна куллен-кун хӑй ракан  
Ёҫлет халтан  кай м асӑрах , тӗллевлӗн.

Ҫиллентерсен ҫӗлен ҫынна сӑхать, 
Вӗрӳ-суру сӑмахӗ хӑтарайм ӗ.
У сал чӗлхе те ҫавнаш кал уям ӗ;
Сана кӗтмен ҫӗртен шар кӑтартать.

А счах тути-ҫӑварӗнчи сӑм ах 
Чирлщ пӗн—сиплӗ, ӗҫлекенш ӗн—пиллӗ. 
А нчах айванӑн урӑхла п а ч а х :
П ит кулӑш ла хӑш  чух, п уклак  е ҫиллӗ.

Е ӑнлан ай м ӑн  эс ӑна ялан ,
Мӗн ма тесен, пуҫламӑш ӗ илемлӗ.
Вӗҫлет хӑй  шухӑшне пит ӑссӑрла,
Тӗп тупсӑмӗ пӑтран чӑк  та тӗтреллӗ.

Ч арсан  та пакӑлтатӗ-ха пит ш авлӑн, 
Ч ӑнах  та, унш ӑн шурӑ тёс хура.
Мӗн пулӗ малаш не? Епле явап лӑн? 
А нчах та «вӗрентет» вӑл, «ӑс» парать.

Й ӑлт чӑм ласа  парсассӑн та, юлташӗ 
Пӗлмест япаласен пӗлтерӗшне.
Л ексен хулан  шӑв-шавлӑ урамне, 
Т ӑр-кӑнтӑрлах вӑрм анти пек аташӗ.

Эй, аслӑ Ҫӗр! Ш ӑпу чӑнах  та  хурлӑ, 
А йван патш ун ӑс-тӑн ачанни пек. 
Ф еодалсем пухмаҫҫӗ ӗнтӗ пурлӑх, 
Тӗлӗнтереҫҫӗ тимсёрлӗхӗпе.

Эй, аслӑ Ҫӗр! Ш ӑпу пач урӑхла,
Пӗрре те иксӗлмест патш ун ӑс-халӗ.
Ун ӗмӗчӗ ҫапла, вӑл  ш ухӑш лать: 
Тивлетлӗ пултӑр хальхи  пек м ан хал ӑх .



А лла усса ларсӑн, ним тумасан,
Вӗр ҫӗнӗ ҫурт та юхӑнать сисмесӗр. 
Эппин, ӑна хутран-ситрен юса,
Вара ун ӗмӗрне тӑсатӑн  зсё.
Ёҫке хурланассиш ӗн ирттермеҫҫӗ: 
Симпыл сыпсан ташлаҫҫӗ, хӗпӗртеҫҫӗ. 
Укҫу-тенкӳ ҫителӗклӗ пулсан.
Сӑну-питӳ нихҫан хӗрелмӗ сан.
А нчах та уш кӑнра е ӑнсӑртран 
Хӑв патшуна усал ан сун нихҫан. 
Йӗрлевҫисем ун сыхӑ — ҫывӑрмаҫҫӗ, 
Сан вӑрттӑн шухӑшна та йӑлт чухлаҫҫӗ.

XI
Суту-илӳсӗр мул пуҫтарӑнмасть,
Кирек ӑҫта та кирлӗ пуҫарулӑх. 
Пӗрне-пӗри куллен кам  пулӑш масть, 
Н ихҫан ҫав ҫыннӑн пухӑнаймӗ пурлӑх.
Услам и лес тесен хӗрӳ ӗҫре,
Эртел ялан  пӗр ҫӑвартан ҫеҫ суртӑр. 
К уллен ҫулӑхакан  терт-инкекре 
Сыхланӗ те арканм ӗ сирӗн ҫуртӑр.
П ӑсланнӑ шыв, пӗлӗтсене куҫса,
Ҫав вы рӑнтах хура ҫӗре шӑварӗ.
Енчен те йы вӑҫа касса ярсан,
Пӗр еннелле вӑл ахлатса йӑванӗ.
Хирти ҫил м айлӑ м ар тесе ларсассӑн, 
Ы раш пусси юлать акм асӑрах.
Х ура пӗлӗтсенчен шав хӑрасасеӑн, 
Тырпул пӗтме пултарӗ вы рмара.
Ҫил ачисем, чупса ҫӳренӗҫемӗн,
Аҫта ҫитеҫҫӗ-ши? Ҫын чухлайм асть. 
Ш ӑп ҫавӑн пек, варта выртан этемӗн 
П уласлӑхне никам  та калаймасть.



Тырпулӗ ӑнӗ-ши е пулӗ яп ӑх?
Ирпе, каҫпа эс ҫакӑнш ӑн пӑлхан.
К ӗр кунӗсем татса параҫҫӗ л а й ӑ х : 
Ёҫчен-и эсӗ е пуш параппан?

Хӗвел ҫути пуриншӗн те пит хаклӑ, 
А сам лӑ хӗмӗ илӗртет куҫа.
Ун иксӗлми ӑпппи этемшӗн чакм ӗ,
Вӑл чӗрчунсемш ӗн те юмарт хуҫа.
П улсан та ҫыннӑн ӑраскалл ӑ  ӗмӗр,
А н м антӑр нихӑҫан та вӑл  ҫ а к н а :
Ҫут хӗвеле йӑлт улӑш тарӗ сӗмлӗх,— 
Этемӗн пӑхӑн м ах  тивет ӑна.
Яш ҫыннӑм, юн чунра вы лянӑ чух, 
К уҫу мӗне савать — ҫавна ҫеҫ туп эс. 
Юп курӑн-и е пулӑн питӗ шух,
Сан кунҫулна кай ран  йӑлт хаклӗ  Турӑ.

Х уйха-суйха ан тыт хӑв чӗрӳнте, 
К унта хуҫаланать ним етӑм анлӑх. 
А чалӑх , яш лӑх васкаса иртет,
А н ҫы пҫӑнтӑр сана усаллӑх.

X II

К ун панӑ ҫынсене ан ман яш чух,
Х ура элчел кӗттермӗ, ҫитӗ хӑвӑрт. 
С ӑм ахлӑн  эс, чунра пулсассӑн т ӑ в ӑ р : 
«Ҫак пурнӑҫра телей те савнӑҫ ҫук».

Хӗвелӗ, уйӑхӗ сӳнмен-ха саншӑн, 
Ҫунаҫҫӗ тӳпере ҫут ҫӑлтӑрсем.
Ҫавах ҫывхарӗҫ ӑм ӑр  пӗлӗтсем, 
Т авралӑха  вӗсем йӑлт хупӑрласш ӑн.

Ун чух ҫурт сы хлаканӑн  вӑйӗ хавшӗ, 
В ӑл ишӗлме пултарнӑран  тӗпрен.



Ҫумри арманӗ ларӗ пӗр шӑв-шавсӑр,
Ҫут кантӑкӗ йӑл  ҫиҫмӗ пит хитрен.

А рманӗ ӗҫлеме пӑрахнӑран  
Ҫурт алӑкӗ пулм а пултарӗ хупӑ.
А втан хутран-ситрен сасне парсак, 
Хуҫи урам алла тухм а май тупӗ

Тек илӗртмӗҫ ӑна ҫӗн сӑнарсем, 
Вӑй-халӗ чакнӑран  пӗтет тӗллевӗ.
Ы р шӑрш сарсан та хӳхӗм миндальсем, 
Х утланӗ унӑн пӗвӗ, ш ӑрчӑк евӗр.

Ҫын ӗмӗрхи килне каймашкӑн хатӗр, 
Ана тин пулӑшаймӗ кипарис.
Иртет ун пурнӑҫра хурри-шурри,
Инҫе ҫула куҫҫуль тӑкса ӑсатӗҫ.

Ҫут кӗмӗл вӑчӑри  йӑлт татӑлман-ха, 
Чаш кипе кӑкш ӑмӗ ун — арканм ан. 
Ш ыв кустӑрми ш алтӑртатса ванман-ха» 
Ҫӑл тараси ял ан лӑхах  путман...

Этемӗн ӳчӗ таврӑнать Ҫӗре,
Чунне ялан лӑхах  илет кӗҫ Турӑ. 
Екклесиаст к а л а т ь : «Хӗвӗшӳре, 
Н им етӑм анлӑхра иртёт' мӗнпурӗ...»

Екклесиаст пӗр хӑйшӗн тӑрӑш ман,
Вӑл х алӑх а  ӑс панӑ та вӗрентнӗ.
Ч ы лай  тар тӑкнӑ, тӳснӗ, шав тӗпченӗ, 
Ун хыҫҫӑн юлнӑ хайлавсем  нумай.

Вӑл тӑрӑш нӑ ҫут тӗнчере куллен, 
Пӗлесшӗн п у л н ӑ : пур-и ҫут тивлет? 
К алатӑп  э п : Екклесиаст сӑмахӗ 
Ч и тӗрӗсси, ӳссех тӑрать ун хакӗ.



Ӑ схаллисен пуплевӗсем пит ҫивӗч, 
Йӗп пек, пӑта пекех, тӑрӑнтараҫҫӗ. 
Вӗсем (сана хӑш  чух, тен, йы вӑр тивӗ) 
Пӗр Вӗрентӳҫӗрен ҫеҫ ӑс пухаҫҫӗ.

Ы тти хайлав, ӗненччӗ эсӗ, ывлӑм , 
Куллен-кунхи ӗҫре пит кирлех мар. 
Кӗнекесем те ан вула нумай,
Унпа шав паллаш сассӑн, чакӗ сывлӑх.

Эппин пӗтӗмлетер мӗн пуррине: 
Йӗркесӗр хӑтлану нихҫан ан пултӑр, 
П ӗрмай итле эс Турӑ хушнине,
Вара тӑн ӑҫлӑхра ҫеҫ иртӗ пурнӑҫ.

Мӗн ма тесен, кунти ӗҫе тӳрех 
Курса-пӗлсе тӑрать-ҫке аслӑ Турӑ. 
Этемшӗн вӑл — кирек хӑҫан  тӳре, 
У нран вӑйли, ӑсли пулман-ха урӑх.

М ӗскер пулса иртет :— эс пы тарайм ӑн, 
Ч ухлатъ пурне те Вӑл ҫеҫ яланах . 
У салӑн е ыр ҫын сӑнне йӑлтах  
Уҫса парать. Унтан ниҫта тараймӑн!



СОЛОМОНӐН 
«ЮРӐСЕН ЮРРИ»

1
Т ӑван ҫӗре хӗвелӗ ҫупӑрланӑн 
М ана эс ачаш ла, хӗрӳн чупту. 
Симпылран тутлӑрах пы лак туту, 
Пёр сан пата ир-каҫ эп ӑнтӑлатӑп .

Т авралӑха яту ав м ирӑ1 евӗр 
Ы р шӑршӑ вӗҫсӗр-хӗрсӗр сапалать. 
Cap ҫу пек кӑм ӑлу  епле пит евӗк, 
Сана чы лай хӗр вӑрттӑн пуҫҫапать.

Чӗн хӑвӑнпа! Вара пӗрле кӗретпӗр 
Ю маххӑн курӑнан  ҫут кермене 
(Патша м ана чӗнсеччӗ хӑй  патне). 
К унта ҫӳле ҫӗкленӗ чун тивлетлӗн.

И ерусалим 2 хӗрӗсем! Ч ӑнах  та 
Х ура сӑн-питлӗ. Ҫав-ҫавах чипер.
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У мра К и дарӑн 3 чатӑрне куратӑн,
В ӑл селӗм, Соломон1 чарш авӗ пек.

Хёвелӗ хӗртнӗрен сӑн-питӗм пӑхӑр,
К у  хӗр ы тла кӗре тесе ан пӑхӑр.
Пӗрре ҫилленнӗччё те куккасем ,
Еҫ хуш нӑччӗ вара м ана вӗсем.

К а л а р ӗ ҫ : эс сыхла-ха иҫӗме,
У н  ҫимӗҫӗ сӗтеклӗ, тулӑх  пултӑр.
Эп итлемерӗм темшӗн, алӑ султӑм  — 
Х ам ҫы рлана ҫухатасса пӗлмен.

Чун савнӑ ҫыннӑм, ц ҫ ӗ  пӗлтерсем ччӗ: 
А ҫта  кӗтӳ кӗтен? К анан ӑҫта?
Сана ш ы рарӑм  тӗрлӗ тапӑрта,
А ҫта  ҫӳретӗн? В ӑрттӑн систерсемччӗ.

Ҫапла калассине те эп ч у х л а т ӑ п : 
Енчен те, хӳхӗм хӗр, хӑв пӗлмесен, 
Кӗтӳҫӗ чатӑрне ум ра куран-тӑк, 
П ӗрм ай  ҫӳре вӗсемпеле куллен.

И лтеп: эс Ф араонӑн5 ҫилҫуначӗ,
Санпа танлаш ӗ вӑл, ман чун савни. 
Ниме пӑхм асӑр  шиксӗр вирхӗнни 
Чӗремшӗн ҫывӑх. Ҫ акӑн пек юлсамччӗ.

Х ӑлха ҫакки  те м ӑй ҫыххи питне 
Ы тла та  хӳхӗмлӗх пиллет ы тарлӑн. 
К аҫса кай са  пӑхатӑп , ӑшҫунтармӑш , 
Т ӳлек хусканӑвна, кӗлеткӳне.

А лкусене тӑватпӑр  ы лтӑнран,
Ун ҫумӗнчех шав йӑлтӑртаттӑр  кӗмӗл. 
А ҫта ҫитсессӗн те асам лӑ хӗмӗ 
Вут-кӑварла ҫуталтӑр таврара.



П ӗ л : нард6 шӑрши ы тла та симлӗ, тутлӑ 
Ы р шухӑшсем чунра вӑл  ҫуратать. 
К унтах патш амӑр. В ӑхӑчӗ ун шутлӑ, 
Ҫавах сӗтелӗн хушшинче ларать.

II

Х авхаланса калатӑп  эп хавассӑн : 
Ш ап-шур нарцисс чечекӗ пек пулам! 
Саронӑн9 айлӑм ӗ пуян хальхаҫҫӑн, 
Хӗп-хӗрлӗ лили те унта чылай.

А нчах епле, епле-ха танлаш тарӑн 
Ҫав лилие эс йӗплӗ кӳкенпе? 
Савнийӗмҫӗм, зс м ан пӗртен-пӗр ар-ҫке, 
А х, ҫӳреместӗн-ши cap хӗрсемпе?

Сип-симӗс улмуҫҫи сӗм вӑрм анта,
Ют йывӑҫ хӳттинче ҫеҫ ӳснӗ евӗр,
Яш каччӑсем  те пухӑнсан кунта,
Эс курӑнатӑн  такам ран  та евӗк.

Эп йывӑҫ сулхӑнне пит кӑм ӑллатӑп , 
Пӗччен ларатӑп  ҫил лӑп канӑ май. 
Ҫапах улмуҫҫине ҫеҫ юрататӑп,
Ун ҫимӗҫӗ уҫать кӑм ӑлӑм а.

Я лав ҫар ҫыннине хавхалантарнӑн , 
Ю ратӑву та санӑн ҫавнаш кал. 
К уратӑп-ха, м ана сӗнетӗн ал,
Кӗретпӗр кермене. Тин йӑлӑнтарм ӑп.

Ш алта чуна яри уҫан хаваслӑх,
К унта пулатӑп  санпала тинех. 
Савӑш ура йӑлт ы вӑнтӑм , хӑналӑр, 
Ҫитерӗр панулми, ӗҫем эрех.



Кӑш т хӗрлӗ тӗслӗ мирӑ ҫупкӑмне эп 
Ҫ упӑрлӑттӑм , сана хы т савнӑ пек. 
Х авхаланса вӑратӑп  сисӗмне те, 
И лӗртнӗ м ай чун-чӗм илемӗпе.

Ен Геди пахчинче пур тӗрлё ҫимӗҫ, 
А нчах та вӗсенчен чи лайӑххи  
К иперӑн6 cap чечекӗ, вӑл  та симлӗ, 
Сана асилтерет ун пӗр ҫыххи.

М ан кӑвакарчӑн ӑм , эс, чӑн та, хӳхӗм, 
К ирек хӑҫан  тӑратӑн  ман умра.
П ёр сана ҫеҫ чунтан эп савӑп ӳлӗм, 
Мӗн м а тесен, кайм астӑн  асӑмран. '

Т авралӑха сӑна-ха, вӑл сип-симӗс,
Сан к ӑм ӑл у  пекех тӳлек, ачаш.
Хӗвел те ҫавнаш кал, ҫитсессӗн ҫимӗк 
П ит ӑшӑ, сивӗ мар, ҫапах йӑваш.

Ҫурт ҫийё пирӗн кедр -хӑминчен,
П аха  ен пур-ха ун, ҫӗрмест вӑл  хӑвӑрт. 
М аччи — кипарисран, туятӑр  хӑвӑр, 
Ы р шӑршӑ сапалать пӳрте куллен.

Савнийӗм м ан пала ачаш  та ҫепӗҫ,
Ун сулахай  алли пуҫ тӗлӗнче, 
Сылтӑммипе вӑл ы талать те, эпӗ 
П уплетӗп-ха: «Тек пулм ӑн эс пӗччен»

И ерусалим ӑн хӗрӗсем! П ӑлан,
Ту к ач ак и  ячӗпеле тар х а сл ӑ п :
М ан савнине ан илӗртӗр ялан, 
Ш ухӑш ӑрпа пулсам ӑр ӑслӑ, аслӑ.

Кӗҫ ун ян равлӑ сассине илтетӗп,
Ҫӳрет вӑл  сӗм ҫӗрле те тӑр  пӗччен.



А на шиклентереймӗ тӗмеске те, 
Ю ланутне чуптарӗ ту ҫинче.

Ту качаки , пӑлан пекех хӑюллӑн 
Савнийӗм м анӑн ҫурт патне ҫитет. 
Чӳрече вйтӗр сӑнӗ вӗлтлетет.
Эппин... хӗл кунӗсем хы ҫа кӗҫ юлӗҫ.

П уҫлать вӑл калаҫм аш кӑн пит тӳ л ек к ӗн : 
Вӑран, савнийӗмҫӗм, тӑрсам  часрах. 
Ы тла та ан кӗттер-ха, тусӑм, тек эс, 
Тухсамччӗ м ан пата халь хӑвӑртрах...

К ӑра та сив кунсем килмеҫҫӗ урӑх, 
Х аваслӑн ҫутҫанталӑк чӗрӗлет.
Чуна уҫса тин ӑшӑ ҫумӑр ҫурӗ,
Л ӗп ҫил, хӗвел ҫӗре час типӗтет.

Ҫарансене вут чечексем иленчӗҫ, 
Х аваслӑ юрӑ-кӗвӗ янӑрать.
У латӑпа та сассине парать,
Ч ӑнах , хитре ҫӗршывӑм, пирӗн енӗм.

Смоква йывӑҫӗсем кӑларчӗҫ кӑчкӑ ,
Иҫӗм пахчи ыр шӑршӑ сапалать. 
Савнийӗмҫӗм, эс ан кӗттер-ха кӑш т та, 
Тух урама, сана ҫеҫ куҫ савать.

М ан кӑвакарчӑн ӑм , йӑву сан халӗ 
Ч ул тӑвӑн хӳттинче-ҫке, айлӑм ра. 
Х авхаланса чипер сӑнна курам ,
Хитре сассупала ҫӗкленӗ халӑм .

С ыхлаттӑн эсӗ иҫӗм пахчине,
Вӑл чечекре ларать, хитре хальхаҫҫӑн. 
Сада сиен кӳнишӗнех тытаҫҫӗ 
Чее тилле е ун ҫурисене.
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Ю ратнӑ ҫыннӑм, эс м анпа пулсассӑн,. 
Сана ҫеҫ еавӑп эпӗ ӗмӗрех.
Ҫӳрен пуль лили хушшинче ирех, 
Хутран-ситрен сы влатӑн ӗнтӗ ассӑн.

Т авралӑха сив сулхӑн ҫапиччен,
Хӗвеллӗ, ян кӑр  кун пуҫланиччен,
Ту качаки , пӑлан  пек чупнӑн сассӑр, 
Ы йтатӑп, тух-ха ай лӑм а хавассӑн.

III

К аҫ пулчӗ те, эп кан ӑҫа  ҫухатрӑм ,
Ч ун пӳрнине ш ы рарӑм  тӑрӑш са.

' Тӳшек ҫинче выртать-ши? Т упайм арӑм . 
Тен, м ан пекех ҫӳрет вӑл кулянса.

Эп тӑтӑм  та  вара пӗччен васкарӑм  
Х улан сӗм ҫапнӑ л ӑп кӑ  урамне. 
Площ адьсенче ӑн а  темччен ш ырарӑм, 
А нчах та тӗл пулм арӑм  савнине.

Х уралҫӑсем  кӗҫ курӑнчӗҫ, утатчӗҫ 
Вӗсем уш кӑнпала хула тавра.
Ы йтм а пуҫларӑм -ха х ӑр а -х ӑр а :
«Аҫта варли? Ана эп юрататӑп.»

Сых ҫыннисем м анран  кӑш т пӑрӑнсассӑн^ 
Тӗл пултӑм  савнӑ ҫы ннӑм а часах. 
К алаҫрӑм  унпала хавасланса,
Мӗн тӑвӑн-ха? Сывларӑм  темшӗн ассӑн.

А на хам  ы там ран ярас темерӗм,
П ӗрле васкарӑм ӑр  анне килне.
Эп Ҫӗр пулсан, Эс ман Хӗвелӗм, терӗм». . 
Кӗҫ кӗтӗмӗр пӗр пӳлӗм хӑтлӑхне.



И ерусалим ӑн хӗрӗсем! П ӑлан,
Ту качаки  ячӗпеле тар х асл ӑп :
М ан савнине ан илӗртӗр ялан, 
Ш ухӑш ӑрпа пулсамӑр ӑслӑ, аслӑ!

Юпа пек тӗтӗм пушхирте. Вӑл кам-ши? 
П ур ф им иам ӑн10, мирӑн ыр шӑрши. 
Пит анлӑ ҫӳллӗ хурантан тухать-ши, 
П ӗлесчӗ: кам -ха унӑн чӑн  хуҫи?

Ав Соломонӑн вырӑнӗ у м р а : 
Йӗри-тавра хуралҫӑсем  тӑраҫҫӗ,
Пӗр утм ӑл ҫын пуль ҫакӑ уш кӑнра, 
Вӑйлӑскерсем патш ам ӑра сыхлаҫҫӗ.

Кашнийӗн ҫумӗнче пур хӗҫпӑш ал, 
Кирек хӑш  сам антра кашнийӗ харсӑр. 
А н  куртӑр  тенӗн ыр хуҫа нуша,
К аҫпа та уншӑн ҫапӑҫмаш кӑн хатӗр.

П атш ам ӑр Соломон хӑй  вырӑнне 
Л иван йывӑҫҫинчен туса ҫитернӗ. 
Ҫумри, ҫывӑхӗнчи юпасене 
Ҫут кӗмӗлпе кӑн а  йӑлт илемлетнӗ.

Трон ты ткӑчне ы лтӑнпала сӑрлаиӑ, 
Ҫут ларкӑчӗ хӗвеллӗн ялтӑрать.
Ӑ на вӑл хӗрлӗ пуставпа хупланӑ,
Ҫак хӳтӗре патш амӑр хӑй  ларать.

И ерусалимӑн пикисем хӗрсех 
Куллен-кун тӑрӑш са кунта ӗҫлеҫҫӗ. 
Ы тла та хӑтлӑ-ҫке пӳлӗм ӗсем :
Ҫут тӗссемпе, тасалӑхпа ҫиҫеҫҫӗ.

Сионӑн'1 хӗрӗсем! Кашнийӗ васкӑр, 
П атш ам ӑр Соломонӑн халь уяв.



Вӑл венчетре тӑрать. Унтан туя 
Кӗрлеттерме пуҫлаҫҫӗ пит хавассӑн!

IV

П атш ам к а л а т ь : эс пит илемлӗ, хӳхӗм,. 
М ан кӑвакарч ӑн ӑм , ҫӳҫӳ кӑтра,
Г ал аад 12 тӑвӗ пек ял ан  хура,
Сана эп савӑп-ха паян  та ӳлӗм .

К ач ака  кӗтӗвӗ ҫӳл ту ҫинчен 
Ҫ аранлӑ ай лӑм а васканӑ евӗр,
Сан ҫӳҫӳсем те шӑп ҫапла, иккен,
Куҫу та йӑлтӑрать епле тӗллевлӗн..

Е сурӑхсен ҫӑра ҫӑмне илсессӗн, 
Кашнийӗшне ш ывра тасатнӑ пек,
Ҫиҫеҫҫӗ ш ӑлусем шап-шур тӗспе,
Тӗкел ҫурасене аса илтернӗн.

Т ӑп-тӑпӑл тутусем хӑю пек хӗрлӗ,
Вӑл каснӑ гранат мар-ши? Ҫавӑн тӗслӗ. 
К ӑтра ҫӳҫӳ ик питҫӑмартине 
Ҫил вӗрнӗ м ай  ачаш ш ӑн сӗртӗнет.

Мӑю Д авид13 башни пек йӑрӑс, ҫӳллӗ, 
(К алассине калам , м ана ан пӳлӗр.
Унта, пуплеҫ, пур тӗрлӗ хӗҫпӑш ал,
Пин тӗрлӗ щит — ҫавсем параҫҫё хал)»

И к панулм и пек кӑкӑру , вёсен 
Тӳр килнӗ пы танмаш кӑн лилирен. 
Й ӗри-тавра, чӑнах, илемлӗх, х ӑтл ӑх г 
Й ӗри-тавра, чӑнах , тасалӑх , ш ӑплӑх,

Эппин, хӗвеллӗ кун  вӗҫлениччен,
Тусен ҫулне сив сулхӑн ҫапиччен
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Эп мирӑ шӑршипе темччен киленӗп,
Ҫав Ф имиамлӑ ҫӑрт патне ҫитетӗп.

Савнийӗмҫӗм, санра тупайм ӑп кӑлтӑк^ 
Мӗн ма тесен, эс пуринчен хитре.
Ш ыра хӑть хура пӑнчӑ — пулӗ кӑлӑх , 
Сӑнна курсан, вӑй-халлӑ м ан чӗре.

Амон, Сенир, Ермон14 тӑвӗсенчен, 
Б арспа арӑслансен йӑвисенчен,
Л иван ҫӗршывӗнчен килсем, савниҫӗм, 
Санпа пӗрле хам  утӑм а эп виҫӗп.

Ҫураҫнӑ хӗрӗм, эсӗ ы рӑ йӑм ӑк,
Пӗрре пӑхсах  вутланӗ шух чӗре.
Эрешлӗ м ӑй  ҫыххи ы тла та йӑмӑх,.
Тен, ҫавӑ ты ткӑнлать м ана сӗре!

А х, ырӑ йӑм ӑкӑм , ҫураҫнӑ хӗрӗм, 
Ҫӑвар-туту сан тутлӑ эрехрен.
Ы р шӑршӑ сарӑлать еӑн-питӳнтен, 
Чиперлӗхӳ, куратӑп-ха, тем тӗрлӗ.

Ч ӗлхӳ айне караслӑ пыл-ши хунӑ,
Сӗт ҫулӗ те унтах-ши упранать?
Ҫураҫнӑ хӗрӗм, эс Л иван пек курнӑн, 
Тумтирӳнтен ыр шӑрш кӑн а ҫапать.

Ачаш ӑм, йӑм ӑкӑм , ҫураҫнӑ хӗрӗм, 
К арталлӑ, хӳхӗм сад пекех, хӑвах. 
Пусри ҫӑлкуҫӗ те, туяп аван,
Й ӑлт хуптӗрленнӗ, курӑнм асть ун йӗрӗ.

Гранат улмийӗсемлӗ пахчунта 
Пур тутлӑран та тутлӑ, техӗм ҫимӗҫ. 
Кипера, мирӑпа шафранӗ15 симлӗ, 
Алоэпе корица ' 6 пур унта.

13. Заказ № 810.



Е нард шӑршийӗ кал ам а  ҫук симлӗ,
С адри ҫӑлкуҫ, чӗр кӗмӗл пек, таса.
Л иван енчен выртнишёнех юхса,
Хёвел хёртсессён те, нихҫан вал типмё.

Ҫил ачисем! Х аль м ан пата ҫеҫ васкӑр  
Сив Ҫурҫӗртен те ӑшӑ К ӑнтӑртан. 
Ҫитсессӗнех эп пӑхакан  сада,
Ун ы р шӑршне тавралӑха шав сарӑр.

Сирӗнпеле савнийӗм те кӗҫ ҫитӗ,
В ӑл кӗрӗ ю махри пек пахчана.
У нта тутанӗ тӗрлӗ тутлӑ ҫимӗҫ,
Ш ан атӑп : килӗшӗ кунта ӑна.

V

Ҫураҫнӑ хӗрӗм, й ӑм ӑкӑм , эп ҫитрӗм 
Ы тарайм и чечен сада пӗччен.
У нта пуҫтартӑм  м ирӑна темччен,
Сипет шӑрши ӳт-пӗвӗме йӑлт витрӗ.

Унта караслӑ хам  пы ла астиврӗм,
Сӗт ӗҫрӗм те тутантӑм  эрехе.
Ю ратакан туссем! Сире те тивӗ 
П урна киле, ман пек, курм а рехет.

Ҫывратӑп-ха. Ҫавах м ан чунӑм  савӑк,
Илтетӗп ак  варлин ӑш сӑмахне.
Ш аккать  вӑл  алӑка , тухм а чӗнет,
Ут-пӗвӗме лӑп кать  эп кӗтнӗ сасӑ:

*
«Ы р кӑвакарчӑн ӑм , савнийӗм, йӑм ӑк,
Ҫут сы влӑм па йӗпенчӗ м анӑн  пуҫ, 
Тумтирӗм нӳрӗк-ҫке, тархасш ӑн, уҫ,
Таса ӳтне курсассӑн пулӗ ҫӑмӑл».



«Хитре халатӑм а хы вса персессӗн,
А на тепре епле тӑхӑнм алла?
Тин ҫурӑм урана пёр уркенмесёр,
А на мёскершён варалам алла?»

Ю ратнӑ ҫыннӑм ансӑр ҫурӑкран 
М ана хӑй  аллине кӗҫ тӑсса пачӗ.
Ҫавна пула ӑш-чик пӑлханчӗ ман,
Ҫавна пула чун, кай ӑк  пек, ш уйханчӗ.

Эп, ал ӑка  уҫас тесе, кӗҫ тӑтӑм.
Савни чӗнсен, епле-ха ҫиттӗр чӑтӑм ? 
Тумларӗ м ирӑ м анӑн аллӑм ран,
Пӳрнем йӗпетрӗ х алӑп а  кайран.

Варлийӗме кӗҫ кӗртрӗм пӳлӗме,
А нчах та вӑл  пӗрле юлмарӗ.
Ҫакна пит йы вӑр, кансӗр ӗненме,
Ҫавах ӑна чарм аш кӑн хал  пулмарӗ.

Ӑ ҫта вӑл  халь? Тен, пушхирте ҫӳрет-тӗр, 
А нчах унта сам ум 17 хуҫаланать.
А на епле шанса, ҫунса кӗтеттӗм,
Чӗрем тухса тарас пекех тапать.

Н ихҫанхинчен те ҫепӗҫчӗ савниҫӗм,
Ҫавна пула ӑна  чӗнетӗп: «Кил!
П ӗлетӗп : сансӑр сивӗ м анӑн кил, 
С амантлӑха хӑть пул эс йӑлтӑр ҫиҫӗм».

Хӗвел тухман-ха. Пурӗпӗр васкарӑм  
Х улан сӗм ҫапнӑ, тӗксӗм урамне.
А на халтан  кайса чы лай  ш ырарӑм,
Ҫавах та тупайм арӑм  варлине.

Х уралҫӑсем  тӗл пулчӗҫ-ха, утатчӗҫ 
П ӗр пӗчӗк ӳш кӑнпа хула тавра.

13* 1.95



М ана вӗсем чарса хӗнерӗҫ, тапрӗҫ, 
Тумтирӗме йӑл  касрӗҫ ҫурмаран.

«И ерусалимӑн хӗрӗсем! Ы йтап : 
К урсассӑн савнине, тархасш ӑн, к ал ӑр  
Чун-чӗремре юлмарӗ м анӑн  халӑм , 
А н а анчах  эп хы тӑ юратап». .

Вӗсем тӗпчеҫҫӗ: «Эс, чӑнах, чипер, 
Ҫавах пире пӗлтер-ха пы тармасӑр, 
В арли ҫунать-и-ха шӑп хӑвӑн  пек, 
Тен, вӑл  ю ратӑвна та тивӗҫ мар-тӑр?»

«Ҫук, ҫук! савнийӗн сӑнӗ шурӑ, ырӑ, 
В ӑл уйрӑлса тарать пин-пин ҫынран. 
Ун пек чапли  ҫут тӗнчере ҫук урӑх, 
В арлийӗм  ҫеҫ пит х ак л ӑ  пурнӑҫра.

Ю ратнӑ ҫыннӑн сӑнӗ ӑшӑ, ҫутӑ,
Пуҫне ш ӑратнӑ тейӗн ы лтӑнран.
Ун ҫӳҫӗ йӑм  хура, ы тла кӑтра,
Вӑл юнашар чухне тӗллевлӗ утӑм.

Ю ратнӑ ҫы ннӑн куҫӗсем ачаш,
К ӑвак  к (ӑ)вакарчӑн а асилтереҫҫӗ.
К уҫ шӑрҫисем сӗт юххинче ишеҫҫӗ, 
Т ӳлеккӗн пӑхнӑран , вӗсем йӑваш.

П итҫӑм арти — илӗртекен чечек,
И к йӑранта вы рнаҫнӑ, пит чечен. 
Тути — хӗм  лили, ю хтарать каҫ-ирӗн 
Т авралӑха ы р ш ӑрш лӑ, сиплӗ мирӑ.

А лли чӑп-чӑм ӑр, сарӑ ы лтӑнран, 
Вӗсем топаз ҫине вы рнаҫнӑ лайӑх. 
Вар-хырӑмне слон ш ӑмминчен ӑсланӑ 
А якӗсем  — чи х ак л ӑ  сапф иртан.19



Ура тунийӗ — мрамор юпаран,
Ун никёсне те ы лтӑнран ш ӑратнӑ.
Л иван пекех, вӑл курӑнать умра,
Е кедр йывӑҫӗ пек, вӑл ыр ятлӑ.

Савнин тӳти — пы лак ҫырла, сиссемёр, 
И ерусалимӑн хӗрӗсем, ҫакна.
П ит ҫывӑх ун ачаш лӑхӗ, илемё.
Ш ӑп ҫакӑнш ӑн вӑл кцлёшет мана».

VI

«Савнийӳ сан ӑҫта-ха, чиперккеҫӗм,
Тен, тинӗс хӗрринче халь вӑл ҫӳрет?
Енчен те хирӗҫ м ар пулсан, чӗкеҫӗм,
Ана пӗрле тупатпӑр пурпӗрех».

«Юратнӑ ҫыннӑм, эп ҫакна чухлатӑп, 
Ҫӳрет.ытарайми садра пӗччен.
Хӑйне туять вӑл, лили татнӑҫем, 
Н ихҫанхинчен хӑюллӑ, ырӑ, паттӑр.

В арлийӗм-кӑйкӑрӑм , вӑл йӑлт халь манӑн, 
Я лан эп пӑхӑнатӑп  пӗр ӑна.
Садра ҫӳретӗр, хирӗҫлемӗп, кантӑр,
Уҫ сывлӑш па килентӗр пӗр кана».

Ун оассине илтетӗп: эс, ачаш ӑм,
Илемлӗ Ф ирца20 хули пек тӳлек.
Санпа ҫеҫ И ерусалим танлашӗ,
Я лан маттур, вӑрҫа кӗрен полк пек.

Татах ы йтать: ан пӑх ҫапла тӗпчевлӗн, 
Вут-хӗм кӑларнӑн , чунӑм  пӑлханать.
У яр чухне ҫапла сап-сар хӗвелӗн 
Ҫут пайӑрки куҫа йӑм ӑхтарать.
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Асилтерет, пуплет: эс питӗ хӳхӗм,
М ан кӑвакарч ӑн ӑм , ҫӳҫӳ кӑтра,
Г алаад  тӑвӗ пек чӑнах , хура,
Сана ҫаплах курасчӗ ы ррӑн ӳлӗм.

К ач ак а  кӗтӗвӗ ҫӳл ту енчен 
Ҫ аранлӑ ай л ӑм а васканӑ евӗр,
Сан ҫӳҫӳсем, чӑнах , ҫапла иккен.
Куҫу та йӑлтӑрать епле тӗллевлӗн.

Е сурӑхсен ҫӑра ҫӑмне илсеесӗн, 
Кашнийӗшне ш ывра тасатнӑ пек,
Ҫиҫеҫҫӗ ш ӑлусем акш ар тӗспе,
Тӗкел ҫурасене аса  илтернӗн.

Т ӑп -тӑпӑл тутусем, хӑю пек, хӗрлӗ,
В ӑл каснӑ гранат мар-ши? Ҫавӑн тӗслӗ. 
К ӑтра  ҫ у ҫ у  ик питҫӑмартине 
Ҫил вӗрнӗ м ай ачаш ш ӑн рӗртӗнет.

М ан пур халь  утм ӑл  арӑм , еркӗн йышӗ 
П ӗр сакӑр  теҫетке таран ҫитет.
Ч ы лай  хӗрсен шутне те кам  пӗлет?
Мӗн пуррине йӑлт чухлам аш кӑн йы вӑр.

А н чах  та, кӑвакарч ӑн ӑм , пикеҫӗм,
Эс вӗсенчен пин хут таса, чечен.
А ннӳн пӗртен-пӗр хӗрӗ, хӑв  сисен : 
Х ӗрарӑм сем  сана пит кӗвӗҫеҫҫӗ.

М ан арӑм сем  те, йыш лӑ еркӗнсем,
Вёсен ҫы вӑхӗнчи мӗнпур хӗрсем 
Сана курсассӑн пурте ах! тееҫҫӗ,
Епле хитре тесе, хы т тӗлӗнеҫҫӗ:

«Ку кам -ха? У йӑх евӗр пит мӑнаҫлӑ.. 
Сӑн-пуҫӗ ш уҫӑм пуль, чӑнах , хитре.



Хӗвел ҫути те пур-ҫке ҫак питре,
Е вӑл, ялавлӑ  полк пекех, юнавлӑ».

Ч асах  эп ҫитрӗм шӗшкӗлӗх садне, 
Сип-симӗс айлӑм а пӑхса килентӗм. 
Граначӗ, иҫӗмӗ ҫеҫкисене 
Й ӑлт сарнӑ-хди? Ҫакна пӗлесчӗ терӗм,

Ч и кирлине ҫавах йӑлт ӑнланм арӑм ,
Мӗн илӗртрӗ, м ана куҫ пӑврӗ-ха? 
П уянлӑха савса пулас-им арӑм, 
Мӗскершӗн эп кунта тӑратӑп-ха?..

V II

«П ӑхсамччӗ, Суламита, ут кал-кал,
Сана тӗсесшӗн пур енчен эпир те».
«Эп вӑйӑ картинче тӑм астӑп халь, 
М анаим ра21 ҫапла сӑнаҫҫӗ вирлӗ».

«Ҫавах та, эс чипер хӑвна кура:
Уру йӗке пек пит хитре, ҫавра.
Кӗлеткӳне, тен, скульптор хӑй  ш ӑратнӑ, 
Ш ӑп ҫавӑнпа-ши эсӗ сумлӑ, ятлӑ?

Вар-хырӑму ыраш  ҫӗмелӗ пек,
Ы р шӑршӑ таврана сарасш ӑн тек.
А ҫта ан пӑх — эпир куратпӑр  хӑтлӑх , 
А ҫта ан п ӑ х : кӗтретлӗх, ы рлӑх, ш ӑплӑх.

Ик панулм иллӗ кӑкӑру , вёсен 
Тӳр килнӗ пы танмаш кӑн лилирен.
М ӑйна слон ш ӑмминчен ӑсланӑ, тейӗн, 
Куҫу та йӑлкӑш ать епле тӗллевлӗн.

Батраббим ри22 хапха ҫывӑхӗнче 
Есевон23 кӳллисем  йӑлтӑртатаҫҫӗ,
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Сан куҫусем те ҫавнаш кал ҫунаҫҫӗ, 
К ӑвак  хӗлхем сапаласа темччен.

Сӑмсу Д ам аск  хули енне п ӑ х а т ь : 
Т акам ш ӑн та илемлӗ, килӗш ӳллӗ.
Х ӑйне танлаш тару пам а ы й тать :
Л иван башни лек вӑл  тӳд-тӳрӗ, ҫӳллӗ.

П уҫу асилтерет-ха К арм и ла24.
Ҫӳҫӳ кӑтра , вӑл  йӗпкӗн хӗрлӗ тӗслӗ* 
П атш а кӑсӑклан ать  унпа ялан,
Ҫакна ӑнлантараҫҫӗ-ха тем-тӗрлӗн.

П ӗвӳ пулнишӗн пальм а йывӑҫҫи пек, 
В арли сана савать-тӗр питӗ ҫирӗп. 
К ӑкӑрусем  ҫупкам лӑ иҫӗмрен,
Тесессӗн йӑнӑш масть иртен-ҫӳрен.

Ш ут ты тӑн та хӑпарӑн  ҫӳлелле 
Сип-симӗс пальм а тӑррине хаваллӑн . 
Пулниш ӗн йы вӑҫӗ ы тла туратлӑ,
Сан вӗсемпе те шав кёрешмелле.

Иҫӗм ҫупкӑм ӗ евӗр кӑк ӑру  сан,
Ҫакна епле-ха асӑрхам ӑн , тусӑм? 
Сипетлӗ шӑршӗ тухӗ сӑмсуран,
У лм аллӑ садӑн техӗмӗ пуртан.

Симпыл юхтарнӑн хӗрлӗ тутусем,
Ы тла ачаш , л ы л ак  пуль ҫав вӗсем». 
«Ҫак ы рлӑхпа пӗр ҫын ҫеҫ усӑ курӗ,
Ана хирӗҫлесе пӑхмастӑп урлӑ.

Килсем, савниҫӗм, хы тӑ тунсӑхларӑм ,. 
Сана курсан, лӑш кайӗччӗ чӗре.
Вара тухатпӑр иксӗмӗр хире,
Тӳлек ялта каярахпа пулатпӑр^



1Ирех хаваслӑн  иҫӗм пахчине 
Ҫитсе кӗрер, сӑнар йывӑҫсене.
Гранат ҫеҫке ҫурать-и-ха пӗр харӑс? 
Унта сана ачаш лӑха йӑлт парӑп...

Кур, м андрагорӑн25 вӗт улми сап-сарӑ, 
В ӑл имлӗ шӑршине инҫе сарать.
Кивви, ҫӗнни — пур ҫимӗҫӗ манра,
Эп вӗсене сы хланӑ, тусӑм, саншӑн!»

V III

Енчен те ман пичче пулсассӑн эсӗ, 
К алатчӗҫ п у р те : сирӗн пӗр анне.
П ӗр к ӑк ӑр  сӗчӗпе ҫын вӑй илсессӗн, 
Этем шав упрӗ тус-тӑванлӑхне.

Ун чух тӑк ӑр лӑкр а  сана курсассӑн, 
Ҫӗмрен пек ы ткӑнӑттӑм  ытамна. 
Ч уптӑвӑттӑм , ы талӑттӑм  хавассӑн, 
Н икам  та хӑймӗччӗ вӑрҫма мана.

Эп илсе кай ӑттӑм  ш ухӑш ламасӑр 
Сана хам па пӗрлё аннем килне. 
К айм астӑнччӗ кунтан эрех сыпмасӑр, 
A c парӑттӑн  м ана эс кулленех.

Г ран ат шывне ӗҫсессӗн пулӑн ҫепӗҫ, 
Х ӑрах ална, тен, хурӑн пуҫ тӗлне. 
Теприпеле ы талӑн, пуплӗн: «Эпӗ 
Пит кӑм ӑллатӑп  санӑн ӳт-пӗвне».

И ерусалимӑн ы рӑ хӗрӗсем!
Ч унтан ы йтатӑп эпӗ, тар х асл атӑп : 
С авнийӗм е пит хы тӑ юрататӑп,
Эсир м ана ан тӑрӑр илӗртсе.



А нчах хӗвелӗ темшён халь тарать,
Сив пушхиртен инҫе вӑл, аякра.
М ан сӑн тин ҫеҫ кӗреччӗ те хураччӗ, 
А сӑрхам ан  та, вӑл  часах ш уралчӗ.

Эс улмуҫҫийӗн айӗнче канаттӑн  
(Анну сана кунта тахҫан ҫуратнӑ).
Ш ӑнм а нум ай та  вӑхӑт кирлӗ мар,
Вара сана васкарӑм  вӑратм а.

Хӗл кунӗсем ҫитсен, шур тум лӑ Ҫӗрӗн ' 
И рӗксӗрех канса илме тивет.
Х ӗрӳ чӗре те, пулнӑн куҫлӑ ҫӗрӗ,
К урать пурне те, лай ӑха  кӗтет.

Ч ӑн  юрату та шӑп ҫапла, иккен,
А на тӗл пулинех хаярлӑх , вилӗм.
К улать вӑл  хӑй  ҫулне пӳлекенрен,
К ирек хӑҫан  маттур, хӑю ллӑ, пиллӗ.

Ч ӑн  юрату сивлет кӳлешӗве,
Леш, чӑн та, пит кӑра , тискер, хӑруш ӑ. 
А нчах пуласлӑхӗ ы тла та пушӑ, 
Ш ӑнӑҫайм асть пӗр ҫемӗллӗ кӗвве.

Кӗвӗҫекенӗн ҫулӗ п ал л ӑ -х а :
Х ӑех лекет асаллӑ  там ӑка.
Ч ӑн  юрату — кӑвар, вуткхӗмлӗ ухӑ, 
Чӗрӗлӗхе кӑн а савса вӑй пухӗ.

Тем анлӑш  юханшыв та сӳнтереймӗ 
Хӗмпе ялкӑш акан  юратӑва.
А на, ейӳ тухсан та, шыв илеймӗ,
П урах, пурах унра сӳнми хӑват!

Пуплет пулсан айван : «Эп уншӑн парӑп: 
Килти пур ылтӑн-кӗмӗле йӑлтах».



А н а тӑван-пӗтенӗ вӑрҫӗ харӑс,
Ҫав ҫын чысне ҫухатӗ самантрах.

Ҫакна та пӗлтересшӗн: пур ман йӑм ӑк, 
В ӑл ҫамрӑк-ха, ун кӑкӑрӗ ӳсмен.
Санран ыйтасшӑн, ҫавнаш кал ман кӑм ӑл, 
Мӗн тумалла-ш и ҫураҫма килсен?

Вӑл хӳтлӗхсӗр, анчах тӑванш ӑн эпӗр 
Кермен ҫӗклетпӗр — пулӗ кӗмӗлрен. 
А лӑкӗсем  ун — кедр хӑминчен,
Уссессӗн йӑм ӑк  ы рлӑх тупӗ тетпӗр.

Эп хӳтлӗхре-ха. К ӑкӑрӑм  ман ҫӳллӗ, 
Асилтерсех тӑрать пӗр башньӑна. 
Ут-пӗвӗм пиҫӗ, шухӑ юн хӗрӳллӗ, 
Пӗлсе-курса тӑран хӑвах  ҫакна.

Ваал-Гамон26 ҫывӑхӗнче, калаҫҫӗ,
П ур Соломонӑн хӳхӗм иҫӗм сачӗ.
Ӑ на вӑл сутнӑ, теҫҫӗ, ҫынсене,
Унта хурал  тӑран ӗҫченсене.

Вӗсем патш амӑра укҫа тӳлеҫҫӗ,
Кашни — пин тенкӗ кӗмӗл, сахал  мар.
Эп варлине каласш ӑн, вӑл  итлетӗр,
П ур ҫавӑн евӗр иҫӗм сачӗ ман.

Ю лам эппин эп халь пёр пуссӑрах :
Пин тенкине ил, Соломон, хӑвах. 
Икҫӗрӗшне хуралҫӑна паратпӑр,
Сад ҫимӗҫне куллен-кун вӑл сыхлатӑр.

П ахча ӗҫченӗсем, юлташусем 
Ӑс панине тӑнлаҫҫӗ, ӗненеҫҫӗ.
П ар  ирӗк, эпӗ те сана итлем,
Ҫынсем: «Патшан ку ырӑ тусӗ»,— теччӗр
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Савнийӗмҫӗм! Ту к ач ак и  пек, вирхӗн, 
П ул ҫам рӑк  пӑлан  евӗр, ы ткӑн  вичкӗн! 
Б ал ьзам  тӑвӗсене кӑм ӑлласа,
П урнар пӗрле ҫӳлти вӑя  савса.

/



АСӐРХАТТАРУСЕМПЕ ӐНЛАНТАРУСЕМ

1 Мирӑ ■— мирра, тутлӑ шӑршлӑ сӑмала. Тропи- 
кӑри йывӑҫ вуллисенчен юхтарса тӑваҫҫӗ.

2 Иерусалим — Палестинӑри хула. Тӗн вӗрентӗ- 
вӗсенче: христиансен, иудейсен, мӑсӑльмансен Святой

(Таса) хули.
~3 Кидар — Измаил йӑхӗнчен тухнӑ пӗр халӑх ячӗ. 

Еврейле «кедар» сӑмах («кидор» тени те ҫавнашкал) 
хура тӗс пӗлтерӗшпе те ҫӳрет.

. 4 Соломон—Израиль-Иудей патшалӑхӑн пуҫӗ пул- 
нӑ. Пирӗн эрӑчченхи 965—'928 ҫҫ. патшара ларнӑ. 
«Юрӑсен юррин» кӗнекене ҫырнӑ хыҫҫӑн каярахпа, 
унӑн 700 арӑм, 300 еркӗн пулнӑ теҫҫӗ.

5 Фараон — авалхи Египет патши.
6 Нард — валериан йышне кӗрекен тутлӑ шӑрш- 

лӑ ӳсентӑран.
7 Ен Геди — (Енгадди—  Енгед — Айн-Джиди — 

Ейн-Гиди) — пёр хула ячӗсемех. ПаЛестинӑри Вилӗ ти- 
нёс хӗрринче вырнаҫнӑ.

8 Кипер — ӳсентӑран, чечек, виноград сапакӗ 
евӗрлӗ. Типӗтнӗ ҫулҫисемпе хӗрарӑмсем сӑн-пите хӗрет- 
нӗ чух усӑ кураҫҫӗ.

9 Сарон — вырӑн ячӗ.
10 Фимиам — ырӑ шӑршӑ кӑларса ҫунакан типӗтнӗ 

курӑк.
11 Сион — Иерусалимри сӑрт ячӗ. Унта Давид пат

шан, каярахпа Яхвен керменӗсем пулнӑ теҫҫӗ.
12 Галаад (Галаод) — ту, ҫӗршыв ячё.
13 Давид — авалхи еврейсен патши. (Христос ҫура- 

личчен 1010—970 ҫҫ. патшара ларнӑ). Халӑх асӗнче 
Давид ячё чаплӑ патшалӑхӑн ҫухалнӑ Мухтавӗпе, Ту- 
рӑ суйласа илнӗ патшалӑх пуҫӗ тенипе ҫыхӑннӑ.

14 Амон, Сенир, Ермон — ҫӳллех мар сӑрт-ту ячӗ- 
сем.

15 Шафран — панулми, курӑк ячӗ. Курӑкӗпе апат- 
ҫимӗҫре усӑ кураҫҫӗ.

16 Алоэ, корица — ӳеентӑран ячӗсем. Медицинӑра, 
апат-ҫимӗҫре усӑ кураҫҫӗ.

17 Самум — пушхирти хӑйӑрлӑ ҫил-тӑвӑл.
18 Топаз — хаклӑ йышши чул.
19 Сапфир — сенкер кӑвак чул.
20 Фирца — хула ячӗ. Иерусалимран ҫурҫӗр енче 

вырнаҫнӑ пулнӑ.
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21 Манаим (Маханаим) — хула ячё. Иерусалимран 
ҫурҫӗр-хӗвелтухӑҫ енче вырнаҫнӑ пулнӑ.

22, 23 — Батраббим, Есевон — синонимсем. Пёр ху- 
лан ятнех пӗлтереҫҫӗ.

24 Кармил — (Кармель) — Палестинӑри ту ячё.
25 Мандрагор — белладонна йышне кёрекен панул- 

ми сорчӗн ячё. Апат-ҫимӗҫре усӑ кураҫҫӗ. Авал асам- 
лӑ ҫимӗҫ йышне кӗнӗ, ҫынна ҫывӑрттарма пулӑшнӑ. 
Хӗсӗр хӗрарӑма ача ҫуратма та майсем туса парать 
тесе усӑ курнӑ. Суламита кунта хӑйӗн юратӑвӗ нихҫан 
ч:а иксӗлмест тесе ҫеҫ ҫирӗплетет.

26 Ваал — Гам он — пайӑр мар ят, чылай халӑх 
хуҫи тесе ӑнланмалла.
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