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КУНКАШ КАЙАК—ШУРА КЛЙЛК

В У Ч А Х Ă М ! ÇУН ÇУЛТИ ХАСТАР
ÇЫНСЕМШĔН
Чипер çынна, Вучахăм, пар эс хăтлăх,
Умне кăлар эс тăварна.
Саран е й м ÿ сан пултăр тулăх, с ă т л ă —
Хăну тав тутăр кил-çуртна.
Таса çынна, Вучахăм, пар эс ырлăх,
Уçса хĕвел пек кăмăлна.
Çула тухан ан куртăр хурлăх-шырлăх,
Хăну мухтатăр сан ятна.
Усал чуна, Вучахăм, эс ан ăшăт,
Ан пар сиплевлĕ хĕм-вутна.
Усал пуçне çаклантăр сивĕ ăншăрт,
Кăтарт ăна кăра хаярлăхна.
Суя чуна, Вучахăм, эс ан ăшăт,
Ан ларт нихçан ăна умна.
Суя-чуха пуçне — ылханлă аншăрт!
Ан сун чечен ачашлăхна.
Вучахăм! Çун çулти хастар çынсемшĕн,
Хĕрÿллĕ пултар кăвару.
Вучахăм!Çун ырра хистен туссемшĕн,
Вĕсемшĕн лартăр çăкăру.
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Тăван аннем — Тăван çĕршывăм,
Ерчевлĕ пултăрччĕ кунçулăм:
Пилле мана Тасалăх, Çынлăх,
Ырра курма — Сăпайлăх, Юплăх.
Асап мĕнне ăнлантăр чунăм,
Тĕшшиллĕ пултăр ĕçлĕ кунăм.
Паран пилÿ мана çитсессĕн,
Чĕрем ĕçре çунса хĕрсессĕн —
Мăнаçлăн, тÿррĕн пăхĕ куçăм,
Телейлĕ çÿрĕччĕ ман пуçăм,
Еткерĕм пулĕччĕ кĕрнеклĕ,
Çĕр тăрăх çÿрĕттĕм тĕреклĕ.

Тытрăм автă, алтрăм хÿхĕм алтăр —
Ун тĕрри вылярĕ йăлтăр-ялтăр.
Пулчĕ тăчĕ çулçă пек çăп-çăмăл,
Яр çуталчĕ сÿрĕкленнĕ кăмăл.
Тус-йыша унпа шерпет эп парăп,
Сар хăмлаллă сăрама тыттарăп.
Пыл-сăрам çинче — шевле вылятăр,
Ш у р ейме çинче — хĕвел ташлатăр.
Сиплĕ пултăр кăмăлăм турамĕ,
Ырă çыннăн ирттĕр хĕн-суранĕ.
Тусăмсем! Сире чун пек куратăп,
Алтăра куç пек эп тултаратăп.

СĂВАПЛĂ ТУРТĂМ
Саватăп эп кĕр кунĕн илемне,
Сăнап хурсем салхуллăн кайнине.
Хĕртет асамлăн çакă тĕс — хала,
Тухас килет ман хамăн та çула.
Хĕлсем ларсассăн — шухă ачалла
Каçса кайсах выляс килет юрла...
Саватăп эп чечеклĕ çу кунне,
Итлеп тăрин йыхравлă юррине.
Вĕçес килет ман хамăн га çÿлте,
Юхасчĕ теп çунат сĕлте-сĕлте.
Пехетлĕ çумăрсем тăкса çусан,
Çапас килет ташша — чупса тухса..
Сăваплă çĕрĕм! Эс çĕклен чуна,
Антей пекех туятăп сан вăйна.

ÇĔР ÇАВРАНАТЬ ЧАРАЙМАР!

АНА

Аннемĕре — Çĕре —- тăнлатăп,
Çĕрле сике-сике тăратăп.
Калать мана вăл:— Пулăш, ылăм,
Ан пар тухма кăмпаллă çулăм?!.
А н н е м ĕ р — Çĕр — паян асаплă,
Чĕри сикет тапса тухаслăн.
Каллех фашизм юн ĕçесшĕн,
Каллех расизм вирт чĕртесшĕн.
Çĕре хыпса çăтасшăн Çăткăн,
Юнпа кÿпчесшĕн ирсĕр Хыпкăн.
Тăвасшăн мулçă «Першинг» туйĕ.
— Тĕнче тытас!— ун шучĕ-уйĕ.
Нейтрон бомби килсе тăкасшăн,
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Асап та Вилĕм вăл сапасшăн.
Пире валли кÿресшĕн тамăк,
Хăйсем, куран, пурнасшăн ямăт...
Миçе çынна иртни тылларĕ,
Чанне çапать ялсен масарĕ.
Паян та-ха сурать суранăм,
Аçта выртать тетем, тăванăм?..
Анчах çапла тĕнче саккунĕ:
Пирте пуласлăх, унăн кунĕ!
Эсир çавна калле тăваймăр,
Çĕр çаврăнать — ăна чараймăр!
Эсрел шалчи, пĕлетпĕр, тулĕ,
Ахаль ÿкмест этем куççулĕ!
Вутпа вылян — вутпа кĕлленĕ,
Хĕçпе килен — хĕçпе тĕпленĕ.
Çитет сире Ливан ылханĕ,
Çунтарĕ шар! Гренадăн юнĕ.
Пин-пин çынсен нуши-асапĕ
Пĕрре тайфун пек ватĕ, çапĕ!
Çĕре эсир кĕлпе хуплаймăр,
Çĕр çаврăнать — ăна чараймăр!

ВАЛ П У Л Н Ă АРÇЫН...
Суха сухаланă, тырпулă вăл акнă.
Туйра вăл ташланă, ырра вăл мухтанă.
Йывăртан пăрăнман, усала*çул паман,
Ват ĕçсе вĕчĕхмен, кĕвĕçсе çын сутман.
Вăл пулнă Арçын!
Вăл савнă, юратнă, хăш чух, тен, çунтарнă,
Вăл пĕлнĕ пурнăçри юрату техĕмне.
Ача вăл сиктернĕ, шăхлич ăсталанă,
Йĕкĕтле вăл утланнă çил пек утсене.
Вăл пулнă А р ç ы н !
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ТЙшман тапăнсассăн хĕçне вар-вар тытнă:
Вйл сыхланă çĕрне, хутĕленĕ шывне.
Миçе вăл аманнă, çĕрпе-и хупланнă —
Каллех вăл çĕкленнĕ, чăмăртанă хĕçне.
В8л пулнă А р ç ы н !
Çапла вĕл чăн Арлĕх, çапла вăл чăн Çынлăх —
Ун пек этем тивĕç Арçынăн ятне.

Аттене, ялти хасгаю
активиста, асăнса

Хура тăпран çап-çут йăранĕ
Ялан тăрать ман асамра,
Сухаçă эп. Манра — çĕр ю н ĕ ,
Хресчен кăварĕ чунăмра.
Ача чухнех ирех тухаттăм
Атте латне тăван хире.
Хăватлă ут рульне тытаттăм,
Тăри горлатчĕ ман çире.
Анне тутри пек шурă пĕлĕт
Хитрен юхатчĕ вĕлкĕшсе.
Эгоир ÿстернĕ тулă, сĕлĕ
Епле ларатчĕ сĕрĕшсе...
Тăван хирпе паян утатăп,
Çипуçăма йÿле ярса.
Атте йĕрне кунта куратăп,
Илеп салхун пуçа тайса...
Кашни пучах — хĕвел хĕлхемĕ,
Сап-сар пĕрчи шевле сапать.
Çĕн Кун акин сÿнми илемĕ
Пин-пин тĕспе çиçсе вылять.
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— Ĕç аллийĕ, ылăм, хытă,
Çăмăл памĕ кулачне...
Ир вăраннă кайĕк тутă,—
Тетчĕ ман ĕçчен анне.
— К у р , вăçет ирех хастарлăн
Чим! тесе хире çерçи.
Çĕр çынни пекех сăпайлă,
Янтă мар ун икерчи.
Сивĕре те эс куратăн
Чĕвĕл-чĕвĕл кайăка.
К ĕ р кайман хура куракăн
Вăл ÿкмест, ав, хуйăха.
Питĕ мар хăш чух тумтирĕ,
Сырнă кивĕ çăпата.
Пурпĕр вăл хаваслă çÿрĕ,
Сикĕ харсăр, тупата.
Эс те ÿсĕн пултаруллăн,
Ун пекех вăр-вар пулсан.
...Ир тăрсассăн пуçтаруллăн,
Ш у р кулач каçпа касан,—
А к çапла пире ăс панă
Пĕчĕк чух атте-анне.
Пушă е çурла тыттарнă,
Çыпăçтарнă ĕç çумне.
Асăмра ялан тытатăп
Эп аннемĕн сăмахне.
Хам сăвва кĕртсе мухтатăп
Харсăр кайăкăн ятне.
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Юхать кăваккан пăсланса çĕр пăвĕ,
Тăрна карти иртет хĕвел енчен.
Сĕве çинче хуралчĕ Тăлăм тăвĕ,
Хура курак сас пачĕ йăвинчен.
Çурхи йыхрав! Килтен тухса утатăп,
Пырса кĕретĕп хурăн катине.
Асамлă çеçпĕле эп ачашлатăп,
Хитре вăл сарнă чĕлтĕр çеçкине.
Вĕлтрен тăрри кума-кума чăрларĕ
Папка çуран сенкер хăвалăхра.
Кăвак караппăл ярăнса кăрларĕ,
Мăнаçлăн вĕçрĕ янкăр уçлăхра.
Çерем çинче янрать кĕтуç кавалĕ,
Сасси çитет хĕвеллĕ хырлăха.
Кĕрлет çурхи тĕнче, вĕрет х а в а л ĕ Юрри-кĕвви ун пултăр ырлăха.

СĔРЕТ СĂРА СЕЛЕМ АККА...
Сĕрет сара Селем акка —
Вĕçленчĕ илĕмпех ака.
Яла анаççĕ йĕкĕтсем —
Пирти тырпулă ăстисем.
Килеççĕ майĕпен утса,
Пултарнă ĕçшĕн савăнса.
Пусаççĕ çĕр çине çемçен Епле вăл халь выртать чечен...
Кĕçех ешерĕ аслă уй,
Ыран пуçланĕ Акатуй.
Ака уявĕн пур палли —
Чăваш хресченĕн ыр йăли;
Кашни килте ака сăри
Ипленĕ халь ятне ю р и .
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Пăхма хитре тăван я л а Çĕкленнĕ тейĕн çĕн хула!
ЙЭрмастăп эп суя юмах —
Ытармăн эс ăна, чăнах.
Аçта куран эс халь ялта
Кив улăм витнĕ хуралта?
Йĕри-тавра шап-шур çуртсем,
Çатма пек такăр çулĕсем.
Ĕçне пĕлет хресчен алли,
Хаваслă ун юрри-кулли.
Чĕрийĕ ун — тăван хирте,
Тымарĕ ун — хура çĕрте.
Ялта ĕçчен — т е л е й хуçи,
А н пултăр çеç вăрçи-харçи.
Эппин, аккам, тултар сăра,
Тырпул чашлатăр пусăра.
Пучах çумне пучах сĕрле,
Кĕрпе каллех уяв кĕрле!
...Яла анаççĕ йĕкĕтсем —
Пирти тырпулă ăстисем.
Килеççĕ майĕпен утса,
Çиçенкĕ куншăн савăнса.

ЧУНПА ТĂНЛАП Б А Й К А Л Ă Н ХАЛАПНЕ...
М. Мулюкова. 1949, сентябрь

Куçа шартать паян кĕрхи илем...
Шавлать мăнаçлăн сеп-сенкер Байкал.
— Салам,— теетĕп шăппăн,— эп килем,
Сана курсан çĕкленчĕ ман вăй-хал.
Тăван сăмах тымарĕ ятунта,
Кунçул йĕрне инçе^Инçе курап...
Пăлхав кĕвви илтетĕп шавунта,
Кăвак чулна хутаççăма хурап.

Бурят каччи утпа çиçсе иртет,
Гэсэр * пекех хастаррăн вирхĕнсе.
Утсен каççакĕ — умĕнче сикет,
Пин-пин çилхе пырать, ав, вĕлкĕшсе.
... Чунпа тăнлап Байкалăн халапне
Çыран хĕрне ларса кăвак ирччен.
Ăсчах Гэсэрĕн хÿхĕм юррине
Илсе килет шух çил тусем çинчен,

Анаткас урамĕ,
Лаштака йăмра.
Купăса тăсам-<и,
Вут çунать ăшра.
Анса ларчĕ уйăх
Ват вăрман хыçне.
Кирилен те х у й ă х —
Хураллать хĕрне...
Хуть гемле сыхлатăр
«Хуньаттей» хĕрне,
Чĕлĕмне паккатăр
Ыйхăлас енне —
Пурпĕрех кĕретĕп
Кĕлетне гсаян.
Савни ман, пĕлетĕп,
Сăлăпне хуман.

Ш у р катан хĕрсем çапаççĕ,
Вăй вылять хĕвеллĕ кун.
Çапнă май такмак калаççĕ,
Ах, епле çĕкленмĕ чун.
* Гэçэр—бурят халăх эпосĕнчи улăп-паттăр
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— А р кĕпи те сумлă енчĕк
Пултăр хăтлă та çинçе.
Кĕр çитсессĕн шур пĕркенчĕк —
Çут тухъяллă хĕр çинче.
Каччăсем хăта ярсассăн,
Кустăр вăл пусма умне.
Туй тусассăн, кин пулсассăн,
Сарăнтăр тÿшек çине.
Шăрăх кун катан кантартăр
Харсăр çыннăн ут-пÿне.
Чăрăш пек яштай кăтарттăр
Çĕмĕрт куçлă яшсене!—
А к тăраççĕ кĕç хаваслăн
Çак йыша, тытса тукмак,
Çĕршыва вутра хастарлăн
Хÿтĕленĕ виç салтак.
Ай, епле, ав, тунсăхланă
Ял ĕçне салтак алли!
Туй пирки халь хыпарланăн
Ун каять юрри-кулли.
...Сар хĕрсем катан çапаççĕ,
Кĕшĕл тухнă кас çынни.
Евчĕсем çĕн кин суйлаççĕ,
Хăшĕ пулĕ-ши ăнни?..

^*
Аннем паян уçать каçалăк,
Пуçне вăл сырнă сурпанне.
Сар çу пекех хитре çанталăк,
Хĕвел пусарнă ăршине.
— Усни, пÿрни илпеклĕ пултăр,
Выртайтăр вăл кулач пулса,—
Теет те меллĕн, чăштор-чăштăр
Вырма пуçлать çурла тытса,

Кĕрченĕ сăнĕ ун çап-çутă,
Алли çемçе те ваштăркка,
Кĕлти п/лать тип-тикĕс, хытă,
Чипер хĕр евĕр тăпăлкка.
Унтан тăрать те вăл сăпайлăн
Çурла хурать пуçне тайса.
Вара машин, çăн касă майăн,
Каять майпен тырра вырса.
Алне çупать хавас ялйышăм:
— Унайлă пул ваттин алли!
Çĕршыв пÿлми, çĕн тырă йышăн,
Ялан тăрсам куç пек тулли!
Чăваш йăли... Сĕм-сĕм аваллăх,
Çурла вылятрĕ ват ĕçчен...
Туятăп эп: сÿнми асамлăх
Иртет каçалăк умĕнчен.

Халь вĕçес пек капансем
Ял итемĕ тавралла.
Ушкăн-ушкăн кипексем
Тыр çапаççĕ саккăрла.
Ман пиччем, Хура Минкке,
Сарă тулă сăвăрать.
Ш у р сурпанлă çĕн инке
Хыççăн кăшăл çавăрать.
Ав, ватти те пит х а в а с М ĕ н каçчен игем çинче,
Ун епле килте ларас
Çак хĕрÿллĕ кунсенче?
Йр-ирех ак асаннем
Хутнă пысăк кăмама:
— Тулăх пулчĕ,-^= тет,--= итçм,
Çын тăрать çак ырлăха...

Вăл паян, йăла ятне,
Йÿçĕтет урпа сăри.
Виç автан пусса, ăшне
Чыхрĕ техĕмлĕ пăри.
— Йыш ларсан сĕтел тавра,
Сăйăм пултăрччĕ пылак.
Еç çĕкленĕ паттăра—
Парăп сулăмлă тукмак.
... М ĕ н тери тăван сăнсем!
Куç т у л л и и л е м умра.
Янăрарĕç кĕввĕмсем
Тунсăх каснă чунăмра.

КĔРКУННЕ*
(Этюд)
Калча çинче хурсем çÿреççĕ,
Тÿпе илемлĕ, сеп-сенкер.
Хĕрсем садра улма илеççĕ,
Хăйсем анис пекех чипер.
Ута мăнаçлăн кăлт хĕсетĕп —
Ярать хушкам ман ташласа.
— Хĕре каятăн-им?!— илтетĕп,—
Пĕрне вĕçтерччĕ вăрласа!..
Хĕрсе тăрать ура тупанĕ,
Тапасчĕ^çке кăçал такмакГ
Юта ан кай! Çупах Мертенĕ
Туяннă, тет, ĕнер т у к м а к ! —
...Хыçра хаваслă кулă, ю р ă ,
Умра сап-сарă. кĕркунне.
Чунра хаваллăх, савăк, ырă,
А н н е м майласшăн шăрттанне,

ÇĔНĔ КИН
Ш у ç ă м сÿнчĕ. Туй саланчĕ тин.
Çăл умне анать халь çĕнĕ кин.
Ват çынна курсассăн — çăкăнать,
Çамрăка курсассăн — хурланать...
Хыçĕнчен пыраççĕ çуммисем —
Кин пулас тухъяллă пикесем.
А к ă ш йышĕ ешĕл катана
Тухнă евĕр туйăнать мана.
Виç хутчен шывне ăса-ăса
Кин сапать йăмра айне пырса.
А н хурлан, çĕн кинĕм, ан хурлаИ,
Х ĕ р ĕмри иртнишĕн ан кулян.
Савнă упăшку сан юнашар —
Курăн эс, тăванăм, пархатар.
М ă ш ă р у т р ĕ чыслăн кил енне,
Чăп^тулли тултарнă витрине.
...Кас илемĕ — çĕнĕ кин килет,
Эп сунатăп сывлăх та тивлет.

Сарана пек сар чечеклĕ
Виçĕ аркăллă к ĕ п е —
Сан çинче çиçет килпетлĕ
Вăйă юхнă майĕпе.
М а н мĕнле çумна тăрас-ши,
Пĕр килес-ши кĕввÿпе?
Катăркаслă Чăнлă урлă
Икĕ сулăллă каçма.
Ш у р хăва каçпа салхуллă
Ачашлать ман пуçăма.
Ман мĕнле каçса çÿрес-ши,
Савнă тусăм, калаçма?

Сан çумна эп тăрăттăм —
Именетĕп ялйышран,
Вĕçкĕн тесе куласран.
А л ă к умне пырăттăм Вăтанатăп ватăран,
Шухă тесе каласран.

Икĕ сăртăн хушшинче —
Çичĕ каслă ялăм...
Курăнать анат енче
Сеп-сенкер вăрманăм.
Йăлăм тăрăх шăхăрса,
Ав, утать кĕтÿçĕ.
А к килет уй-хир пăхса
Тусăм ман — ял пуçĕ.
Ш у р пÿртсен мăрйисенчен
Тĕтĕм ярт тĕрленнĕ.
Аслă, тÿр урамсенче
Сим шăрши çĕкленнĕ.
Йăпăр-йăпăр сар хĕрсем
Ял хушшин кумаççĕ.
Хăт тумашкăн парнесем
Халь вĕсем пăхаççĕ.
Хăйĕн çутă витинче
Турă ут кăçенчĕ.
Унăн кĕрĕ ÿтĕнче
Харсăр юн хĕмленчĕ,
Çĕнĕ çуртăн умĕнче
Арçынсем лараççĕ.
Акатуй çитни çинчен
Савăнса шутлаççĕ.
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Кĕрсем иртсен, ю р с е м çусан,
Ниме туса хурсем пуссан —
Ларатчĕ йыш тукмак тытма,
Йăла майпе — йĕтес туртма.
Сурпанлă асаннем вара
Асатчĕ çав ятпа сăра.
Сĕнетчĕ пиçнĕ виçĕ хур —
К ĕ р ! сĕр! тумалăх йышĕ пур!
Хуратчĕ асатте умне
Сулмаклă сарă тукмакне.
Тимлетчĕ вăштăр çунатне
Качча каяс аппасене.
Улах касанçă пиччене
Савса паратчĕ ăйхине.
Тепрер тукмак, пĕрер пуçне —
Тытатчĕ ман атте-анне.
Аса кимми пек лашине
Манпа пайлатчĕ асанне.
Вара касатчĕ тушкине,
Каллех тупатчĕ вăл мелне...
— Алран кайми аки-сухи,
Асран кайми атти-анни,—
Пуçлатчĕ лăпкăн асатте,
Тăсатчĕ май унтан атте.
Юхатчĕ юрă шăранса,
Çÿретчĕ алтăр çаврăнса.
Манаймăп эпĕ ĕмĕрне
Хресчен килйышĕн илемне.
Юнра çÿрет хресчен хевти,
Чунра çиçет сухаç шевли.
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— Ялĕ çывăх мар,
Шывĕ тутлă мар.
Эх, аттем, унта
Эс мана ан пар.
Савнă çыннăм мар,
Курнă йĕкĕт мар,
Эх, аттем, мана
Эс ăна ан пар.
Тĕртнĕ пирĕм çук,
Сумлă мулăм çук,
Ю т çын килĕнче
Хăрхăм эс ун чух...—
Халь те асăмра
Çак юрри аннен:
Кÿтнĕ хушăра
Вăл юрлать хуллен...
Тухнă вăл савса
Хăйĕн мăшăрне.
Хăр-тăлăх юлса
Курнă нушине.
...Вăрçă çунтарать,
Терчĕ, ах, мĕн чуль.
Çын чунĕ чăтать,
Тен, тимĕр вăл, чул.
Ун чух ю р р и те
Вутлă куççуль пек.
Кур, кашни килте
Пуç тулли инкек...

Илтнĕ ĕлĕкрен
Çав юрра анне.
Тахшĕ чĕререн
Хывнă хĕн чухне.
— Ялĕ çывăх мар,
Ш ы в ĕ тутлă мар.
Эх, аттем, унта
Эс мана ан пар...

Çĕр каçа виç хут вăрантăм,
Сан санна аса илсе.
Çул çине эп вĕçсĕр пăхрăм,
Курăнмастăн-ши тесе...
Сивĕ çил текех уларĕ
Манăн кантăк умĕнче.
Ун ачи йĕрсе ташларĕ,
Кивĕ п ÿ р г ĕ м гăррннче.
Курăнмарăн, сас памарăн,
Килчĕ тул та çутăлса...
Шăкăр-шăкăр шаккамарăн
Кантăкран эс йăл кулса.
Çумăнта пăхса ларасчĕ
Кил вучахĕн ташшине,
Пĕр санпа çеç ман тупасчĕ
Хăтлă килĕм ăшшине.

Çил лапланчĕ, выртрĕ хутланса—
Макăрмасть тек халĕ уласа.
Варкăшмасть сĕтел çинчи çурта,
Ш ă р ч ă к та хăтласшăн кил-çурта.
Эс çумра. Туятăп ашшуна.
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— Чунăм,— теп, вĕретĕп аллуна...—
Кам курса пĕлтерчĕ-ши сана
Имлĕ çу сĕрмешкĕн сурана?
Тен, тимлерĕ пăшăрханчăк çил,
Çут кăвайтăн туртрĕ манăн кил?
Тен, пĕлтерчĕç хурлă хыпарсем
Пĕлĕт пек шап-шурă акăшсем?..
...Хĕм сапать вучах, çунать çурта,
Йыттăм та выртать ак умăнта,
Вăл хаваслă эсĕ килнипе,
Савăнсах вылять, ав, хÿрипе.

Ш у р ă çил! Ан ашкăн, шурă çил,
Курăнмасть пачах эп савнă кил.
Эс шăнтсан — сенкер хапхз умне
Тухмĕ тусăм каç мана кĕтме.
Уйăхпи те çыхнă шур шелне,
Тен, каясшăн сар хĕвел па^не?
Вăл унта салтсассăн т у т ă р н е —
Шăнкăрч саслăн килĕ çуркунне...
Нарăс çилĕ, вĕçкĕн кусăрка,
Эс чараймăн, утĕм ман — çăрха!
...Çил çаплах вылянчăк, ашкăиать,
Ман çула пÿлесшĕн явăнать,

Сăртсем çинчен çухалчĕ шурă юр,
Уçланкăсем çап-çутă, имлĕ — к у р !
Кĕрлерĕ ĕç ю р р и тăван хирте —
Пуçланчĕ çураки паян пирте.
Çерем çинче ташлать, ав, хур аçи,
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Йышне чĕнет:— Тухсам,— тет,— курăк
Туя каяс пекек çиçет йăмра,
Курак шуйхи лăпланнă айлăмра.
Текех пуçтаххăн Кайпăлам сикмест,
Шавла-шавла юхса кĕпер ишмест.
Тăри хăпарнă янкăр пĕлĕте,
Суха касси пуçлатăп эпĕ те.

Ан çунтарччĕ леш кас хĕрĕ,
Кĕçĕр пырччĕ улаха.
Сан ятна тĕрленĕ ç ĕ р ĕ —
Çывăх тăвĕ хутлăха.
Эп ăна, савни, ăсларăм
Çутă кĕмĕл тенкĕрен.
Çăлтăр пек куçне майларăм
Йăлтăр-йăлтăр мерченрен.
Хĕрлĕ куçлă кĕмĕл ç ĕ р р ĕ м
Ушăнтартăр хĕрсене...
А к ыран çыруллă т ĕ р р ĕ м
Укĕ сан суллу çине.
АХ, ХИТРЕ А П А Ш ТĔПЕКĔ...
Верана

Ах, хитре Апаш тĕпекĕ!
Çăл шаркатĕ айлăмра...
Эсĕ пултăн чун чечекĕ
Кунăм тĕксĕм вăхăтра.
Халь утатпăр ыр хаваллăн
Çулçă сарнă вăрманпа.
Ешĕл çулçă та хаваслăн
Шав пуплет паян манпа.

Эс, Ç е р у к ă м , шĕнкĕл кайăк,
Чуп сиксе умри çулпа.
Пул патвар, ÿссемччĕ лайăх,
Тус пулсам аван çынпа.
...Ах, хитре Апаш тĕлекĕ —
Чĕм кĕрсессĕн çуркунне.
Эсĕ пултăн чун чечекĕ,
Çиçĕм сапрăн чĕрене.

Ш.
Хĕле кĕретпĕр. Кăмака юсарăм.
Вĕçес пекех çемçен çурет халь арăм.
Унать читнай, йăва пылпа пĕçерчĕ,
Сĕтел тулли хăпарчĕ сар икерчĕ.
— Арçын мар пуль тесе сана вăрçаттăм,
Хăш чух, тен, кăмăлна та эп хуçаттăм,—
Тет ман çумма канма ларса Чĕкеçĕм,
Куçран ачаш пăхса, ĕçчен пикеçĕм.
— Каçар, аллу пырать иккен, Хĕветĕр.
Текех ăста яту çеç сан çÿретĕр.
Ешле, вăрчвар тытса, катка хăртарăн,
Енер тата — мунча çăлне майларăн..,
...Мăнаçлăн мăйăх айĕн кăшт кулатăп,
Чĕкеç алне ачашшăн чăмăртатăп.
Тухап тула кĕрпе килли алтмашкăн —
Килли те кирлĕ, тусăм, савăнмашкăн.

Асаттене асăнса

Ачашшан эс мана чĕнеттĕн:
— Валем,— тееттĕн чăвашла.
Хушка çине лартма çĕклеттĕн:
— Çилхе тыт,— теттĕн,— йăлмакла!..
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Хăш чух вара тамра калаттăн,
Параттăн юрă хайласа.
Кĕтÿ кĕтме ертсе каяттăн,
Кăвайт чĕртеттĕн майласа.
Хура пусра утсем çÿретчĕç,
Хушка илетчĕ кĕçенсе.
Сĕве енчен шевле килетчĕ,
Ирхи уй çийĕн чÿхенсе.
Сĕвву-юрру ытарлă юлчĕ —
Вĕçне тухман çеçенлĕх пек.
Вăл маншăн мул, кăварăм п у л ч ĕ Тамра ăсти, ăсчах хиртек.

К у н к ă ш * кайăк — шурă кайăк —
-Парчĕ те минтер çине
Çупăрларĕ юрă майăн,
Вăштăр сарчĕ çунатне.
Куçăма майпен хупатĕп,
Вĕл вĕçетĕп тĕлĕкре.
Агтене умра куратăп:
Вăл килет пек инçетрен.
... Варкăшать çири шинелĕ,
Пуçĕнче шĕлем калпак.
Çут атти — кача кĕлеллĕ,
Утсăрах, çуран салтак.
— Çук, текех каймастăп ентĕ,
Пĕтрĕ ирсĕр аçтаха.
* Кункăш (фольк.)— хĕвелпе телей кайăкĕ.
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Вăр-хурах та кăнчĕ-тĕнчĕ,
Тăвăп эпĕ те суха...—
Тет те — йăл кулать аттеçĕм,
Кĕç çакать тумне хывса.
Хытă çăкăр — к у ч ч е н е ç ĕ —
Ман умма выртать тухса...
... Шарт сиксе эп вăранатăп —
Çук аттеçĕм çумăмра...
Кай енче вăл — ăнланатăп,
Ав, аннем те сухара.

Кăлин карттус, сатин кĕпе —
Пыратăп эп утса майпе.
Каятăп эп Вăтакасса,
Х ĕ р шучĕ-çке пуçра, пасса...
Куç пек кĕтен савни валли
Сар мăйăр ман кĕсьем тулли.
Пĕлсемĕр, эп — вунсаккăрта,
Йăтас пек халăм чул сăрта.
Урам та маншăн сарлака,
Тĕнчем те çутă, çаврака!
Паян эп а к — в у н с а к к ă р т э ,
Ташлать хĕвелĕм кăкăрта.
Тухса, ав, ларнă каç енне
Ватти-хĕтти хапха умне.
Туятăп: ман çине пăхса
Юлаççĕ халь, чеен вăлтса:

— Кам пулчĕ ку — кăлин карттус?
Кĕтет пулас лере х ĕ р - т у с , —
Аннем çеç ман сăмах чĕнмест,
Ик хул айне хăмла чикмест.
— Эккей тата, туймастăр-им,
Мăнукăм-çке, курмастăр-им?..—
Тет ман мăнаçлă асанне,
Шăлса илет унтан куçне.
...Кăлин карттус, сатин кĕпе —
Янрарăн савăк çемĕпе,
Чуна халь ăшă хĕмÿпе.

Çатан ç и н ч е — а в т а н , чÿлмек,
Хыçра хăмла пахчи.
Йăлттам утне шыва кĕртме
Каять кĕтÿ ачи.
Аннем, курап, кÿрше васкать,
Пике пуççи * йăтса.
Ула шавкки хыçран йĕрккать,
Юласшăн мар тарса.
Чупать çеремлĕ ансăр çул
Лапри вăрман енне.
Утарçăсем илеççĕ пыл,
Сĕрлет Чипер ĕшне.
Анаççĕ, ав, пĕве хĕрне
Вĕçрен вĕçе хурсем...
Çапла тухаççĕ куç умне
Ялти сÿнми тĕссем.
* Пике пуççи — тĕрĕ пуççи, калтенек.
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Эс, аннем, мана хура çÿç парнелерĕн —
Халĕ акă вăл шуралчĕ пĕрчĕшерĕн.
Эс, аннем, ан хуйхăр, вăл ман — шурă чунăм,
Вăл ман — сивĕ каçăм, вăл ман—утнă çулăм.
Çÿçĕме, аннем, сăрпа эп сăрламарăм,
Кил ятне те суйкăнла эп хуратмврвм.
Карăнтарнă хĕлĕх евĕр янăрарăм,
Тус-йышран нимле ĕçре те эп юлмарăм.
Ман ачам-пăчам та пархатарлă пултăр,
Чунĕ ун хĕвеллĕн ырă ĕçшĕн çунтăр.
Йĕпкĕн çÿçĕме, аннеçĕм, хĕрхенместĕп,
Иртнĕ куншăн çунăхмастăп, ÿкĕнместĕп.
Эс, чĕкеç-аннеçĕм, маншăн ан ĕтленччĕ,
Чунĕпе сан ывăлу çÿле çĕкленчĕ.

ÇЕÇКЕ ÇУРАТЬ АХУ ТУСЕМ ÇИНЧЕ

ИНÇЕ ÇУЛТА Ш А Л У Н КĔРЛЕРĔ...
1950 ç

Пăва станци. Яшсем ятулла.
Тальян сасси çÿрет юхса.
Çумра тăрать аннем салхуллă,
Пехил парать куçне шăлса.
— Çÿре чипер унта эс, ылăм...
Вăрçи ан пултăрччĕ текех...
Куçран пăхать савниçĕм-чунăм,
Йĕрсе ярас чечек пекех.
...Инçе çулта шалун кĕрлерĕ,
Вĕлтлетрĕç улăх та уй-хир.
Салтак пăтти сĕнсе çÿрерĕ
Патвар с е р ж а н т — Г о д ж а Таир.
Юрлать салтак пулас тус-йышăм
Вакун ташланă майĕпе.
Синкер тивсен сана, Çĕршывăм,
Вăл сыхлĕ хăйĕн чĕрипе.
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И к к ĕ н ларна каçеене
Асилеп, Веруçăм...
Çав каçсенĕн илемне,
Çук, манаймăп, тусăм.
Чун юратнă хÿхĕм хĕр
Маншăн эсĕ çеçчĕ.
И к к ĕ н час иртетчĕ çĕр,
Ш у ç ă м ир килетчĕ.
— Алтăр тайлăк,— теттĕн эс,
Кĕç ална параттăн:—
Ш у р ă тĕлĕк пиелес,—
Тесе йăл кулаттăн.
Таврăнаттăм эп вара,
Шухă пуç, телейлĕн.
Çĕрĕм-шывăм ман тавра
Туй тăватчĕ меллĕн.
...Халь инçе санран, Веруç,
Эп инçе пурнатăп,
Савнă чунăм, çырă куç,
Чикĕ эп сыхлатăп.
А н хăяйтăр çав тăшман
Сар куна пăсмашкăн.
Эп анне пилне манман —
Чăн салтак пулмашкăн.
...Çуммăн ларнă каçсене
Асилеп, Веруçăм.
Çав каçсенĕн илемне,
Çук, манаймăп, тусăм.

Щ

Лăпкă тинĕс! Лăпкă тинĕс!
Лăпкă мар эс, лăпкă мар.
Çил яратăн, шарг! çапатăн,
Эс кĕрлетĕн кар! та кар!..
Ш у р карапăмăр хум çийĕн
Пĕр чăмать те пĕр тухать.
Эй, сив тинĕс, шавлă тинĕс,
Ман чуна силле, хускат!
Эп сана нихçан та манмăп,
Туйăп качăр тăварна.
Сунталу çинче туптарăн,
Салтак турăн эс мана.
ЮРА, ТАША — Ч У Н ХЕВТИ
М а р ш вĕçленчĕ. Таврăнатпăр,
Питĕ йывăррăн утатпăр.
Хытă-çке атьсем ĕшеннĕ,
Ав, ури теприн вистеннĕ.
Çипуçсем йăлтах тусанлĕ,
Пит-куçсем тарпа хуралнă.
Çăмăл мар вăл — аллă çухрăм
Эс калаймăн: çăмăл тухрăм...
Пурпĕрех-çке яш салтакăн
Пĕр девиз:— Çулта ан такăн!..
Кăшт тата çалла утсассăн,
Ту хырçи айпе тухсассăн,
Пĕлĕт курăнчĕ яп-янкă —
Йăлтăр çиçрĕ пĕр уçланкз.
Çийĕнчех:— Привал!— янрарĕ,

батальон лаштах сывларĕ.
Пур çăка çирен илетпĕр,
Каснă йывăç пек тÿнетпĕр.
Пĕчĕк улăх — меллĕ вырăн,
Халь пире тÿшек пек ырă.
М ĕ н тери тайга ытамĕ!
Çумăнтах çырла çупкамĕ.
Савăнать, сиксе хаваслăн,
Кайăк йышĕ çитмĕл саслăн...
Виç минут та пуль иртмерĕ —
Ман юлташ юрра тимлерĕ.
Чим, самант! Епле-ха чăтăн,
Лăпкăн, сăвăр евĕр выртăн?!
Элĕксен юрри-такмакĕ
Вил ыйха сирсе пăрахĕ.
Эпĕ те ак хутшăнатăп,
Тимĕрпе пĕрле тăсатăп.
Ю р ă — чун хевти, эмелĕ,
Ю р ă — чун ăшши, хĕвелĕ.
«Ан кашла, вăрман...» юрлатпăр,
Тус-йыша тавран пухатпăр.
Ал çупаççĕ харăс, хытă —
Сăнĕ-пичĕ, кур, çап-çутă.
— Халь, тускай, ташлар пĕр хушă!
Пур ăсти. Ларать, ав, пушă.
Сирĕн пур илемлĕ ташă,—
Тет Кави, тутар юлташăм.
Туй пуç пек Ш а к а р хăюллăн,
Сикрĕ тухрĕ пултаруллăн,
Йĕкĕт яшт хитрен тÿрленчĕ,
Ал сарса ташша çĕкленчĕ.
Вут вĕтет Çĕпрел чăвашĕ,
Кам унпа паян танлашĕ?!
— Эх, пасса! Хĕрпе ç ÿ р е р ĕ м ,
Чуптуни-мĕнне пĕлмерĕм.
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Таврăнсан норма тултарăп,
Туй валли сăра ларттарăп.
Эх, асса! Вĕçсех эп кайрăм,
Çич йĕрке такмак хайларăм.
Тус пулса мана каçарăр,
Ш у ç к ă н эс тесе ан калăр?!
...Ак кĕçех:—Подъем!—вылянчĕ,
Йыш каллех çула тапранчĕ.
Пĕр саспа чанклатрĕ утăм,
Ту çинче хĕмленчĕ шуçăм.

Сăрта ак илтĕмĕр эпир,
Инçе-инçе я н р а т ь : - Урра!
Кăвак тăнлавлă командир
Шута кайса тăрать çумра.
Асне килет ăна иртни —
Кавказ, пĕрремĕш çапаçу:
Тăшман дотне хăй аркатни,
Кинжаллă чăрсăр тытăçу...
Сапаççĕ вут ракетăсем,
Кĕрлет, кĕрлет çаплах:— Урра!
Пĕлетпĕр: чакăллă сăртсем
Нумай пулаççĕ-ха умра.
Л&

Тинĕс хумлă та кăварлă,
Сар хĕвел тухать асамлă,
Çул тусем чанках, хатавлă...
Тус-йышпа пĕрле утатăп —
Эп постран халь таврăнатăп,
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Сан
Мĕн
Мĕн
Тен,
Йĕп
Тен,
Чун
Ман
Пĕр
Йăл

çинчен, Веруç, шутлатăп.
тăван-ши халĕ, тусăм,
уйлан-ши, çырă куçăм?
юрла-юрла ĕçлетĕн,
тытса сурпан тĕрлетĕн.
салхуллăн эс çÿретĕн,
пекех тусна кĕтетĕн...
кăштах сана курасчĕ,
самант çумна ларасчĕ,
кулса пĕрре пăхасчĕ...

(Кун кĕнекинчен)

Пуçра калпак, шинель — çире,
Пăхсах тăрать начхоз пире:
Чиртет чула салтак атти,
Хуран х у ç и н — çупа пăтти.
Ю р та çапать, çил те ухать —
Салтак çапах патвар утать.
Ĕçлет — юрлать, утать •— юрлать,
«Привал!»— тесен, сиксе ташлать.
Салтак, мемме ан пул нихçан,
Сăхас тесе çурет тăшман.
Ялан вылятăр хавалу,
Тирпейлĕ тăтăр кăралу!

Çеçке
Çулла
Кăвак
Çеçен

çурать аху * тусем çинче,
килет, çиçет тĕнче!
тумне уртать тайга,
уйра сикет сайха.

* Аху (авалхи сăмах)—богульник, наркăмăш йывăçĕ.
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Çÿлте-çÿлте тари юрлать,
Ура хуçса чакак ташлать.
Уйлатăп т а — я л а курап,
Ача эп халь - çарран чупап...
— Чĕппи тухать, асту,— тесе,
Анне калать пек хĕрхенсе.

Шăлан çеçки тĕвленĕ çырлине—
Çанталăк сулăнать пуль к ĕ р енне...
Çут пыллăха, сасартăк яр сирсе,
Тухать те çĕр çырлийĕ çиçкĕнсе —
Каллех ачалăх килнĕн туйăнать,
Мăнаçлă кĕр сăпайлăн чарăнать.
Хĕрсем ялта пир çапнăн ухĕнса,
Юртса иртет пăланăм ыткăнса.
Чуппи янрать, каять инçе-инçе
Кĕре кĕтен вăрманăн хушшинче.

Çÿçне-пуçне тустарнă йĕрĕх пек
Кумать пэян хуралнă тинĕс.
Тусем çине хаяррăн с и к н и п е —
Хĕмленнĕ куçĕсем, сип-симĕс.
Хумсем çинче çиçеççĕ чарлансем
Кăвак çиле касса хаваслăн.
Кăтра чаппанлă ватă шур тусем
Сăнаççĕ тинĕсе мăнаçлăц,
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Тинĕс тĕксĕм. Вичкĕн норд * вĕрег,
Ш у р ă кайăк тунсăхлăн çÿрет.
Эп тăратăп халь кунта хурал,
А н çĕклетĕр леш эсрел кăрал.
Çав хурах эхер те тапăнсан,
Аçтаха çĕлен пек сăрăнсан,
Эп ăна аркатăп аттем пек,
Паттăр пулăп Миккуль тетем пек.
... Тинĕс çийĕн çивчĕ çил чупать,
Пĕр улать вăл, хумĕпе çапать.
Эл тăратăп, тусăм, вахтăра,
Автоматăм çирĕп аллăмра.
Тинĕс касĕ туслă йыш — десант,
Хĕм ялавлă эпĕр тытнă ант * * .

Сив тинĕс
Пăрлă çил
Чул хысак
Ш у р маяк

шавлать,
касать.
çинче
çунать.

Вăл пире чĕнет,
Çу;1 парса кĕтет.
Пĕлет хыçĕнчен
Ш у р ă м п у ç килет.

* Норд — çурçĕр çилĕ.
** Ант (авалхи сăмах)—тупа,

Шап-шур чарлансем,
Вĕл-вĕл кайăксем,
Вĕçрĕç савăнса,
Калăн, çырусем,
Эй, десант, юрла!
Харсăр йыш, юрла!
Кĕтнĕ ç ы р а н у —
Сеп-сенкер умра.
...Йăнчĕ пăрлă çил.
Тинĕс лăпкă — штиль.
Куç илми çиçет
Пирĕн туслă кил.

КĔСКЕ САВĂСЕМ

Эльне юратнă — йĕкĕт пулнă,
Эльне мансассăн — тăлăх юлнă.

ш
Тăван çĕршыв — тăван анне,
Салтак, ан яр эс ун ятне.

Салтак хĕсмечĕ - походра,
Хăвачĕ унăн — туслахра.
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