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Канлӗ ҫывӑрӑр, канлӗ ҫывӑрӑр, 
Ҫёр-анне кӑкринчи ачасем...

1 к . Ж  V  V  VМамаи сартламе
Сӑвӑ ярӑмё

Ку хайлавра чёваш халёх поэчӗ Юрий Сементер Тёван ҫӗршы- 
вӑн Аслё вёрҫинче пуҫ хунӑ хамёр сӑвӑҫсен сӑнарёсене пёр 
ҫёре пухать, ҫав паттӑрсен сӑнарёсем урлӑ ҫёршывӑмӑр чысё- 
пе хакё ҫинчен, поэзи, тӑван чёлхе пёлтерёшё ҫинчен сӑмах ху- 
скатать.

ХАКЛӐ ПИЧЧЕМӖРСЕМ!

Эпӗ хӗл варринче ҫуралса утма пуҫланӑ вӑхӑтра эсир Тӑван ҫӗршы- 
вӑн Аслӑ вӑрҫин хаяр ҫапӑҫӑвӗсене кӗрсе кайнӑ, кам Ҫурҫӗрте, кам Му- 
скав патӗнче, кам кӑнтӑр енче тӑшмана пӑшалпа тӗлленӗ, пенӗ, чунӑрта 
кӑвар пек хӗрӳ сӑвӑсем кӗвӗленӗ. Вӑрҫа ҫӗленле вӑрттӑн та тискеррӗн 
хатӗрленсе килнӗ Гитлер эшкерӗсене ҫийӗнчех ҫапса хуҫма май пулай- 
марӗ. Нумай юн юхрӗ, нумай ҫын пӗтрӗ. +апах та тӗрӗс ӗҫ ҫӗнтерчӗ- 
ҫӗнтерчех.

Эсир, хаклӑ поэтӑмӑрсем, Тӑван ҫӗршывӑн чи татӑклӑ самантӗнче 
вут-ҫулӑма кӗтӗр, Ҫӗнтерӳ ӗҫне хӑвӑрӑн ҫамрӑк пурнӑҫӑра хыврӑр, хӑ- 
вӑр хыҫҫӑнхи ӑрусене малашлӑх ҫулӗ парнелерӗр.

Сирӗн паттӑрлӑхӑра, сирӗн ҫынлӑхӑра, сирӗн чунлӑхӑра чӗререн 
сума суса эпӗ ҫак сӑвӑ ярӑмне ҫыртӑм, халӗ ӑна сирӗн пӗрлехи сӑваплӑ 
тӑпрӑр умне халӑхӑмӑр ячӗпе хуратӑп.

Таймапуҫ Сире.
Юрий СЕМЕНТЕР.
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Таврӑнманнисен сасси
Сталинград патёнчи ҫапӑҫу

ҫитмӗл пиллёктултарчё. 
Ҫитмёл пиллӗк тултарчӗ 

Тӗнчери чи хаяр тытӑҫу.

Сталинградӑн сӑртламӗ пире 
ачисем пек пуҫтарчӗ, 
ҫӗнӗрен вут хыптарчӗ 

Ҫурта евӗр кашни чӗрере.

Тӳпери ҫутӑ ҫӑлтӑрсенче
пирӗн пурнӑҫ хӗлхемӗ, 
аслӑ халӑх элемӗ 

Таврари хурӑнсен кӗввинче.

Каҫарсамӑр, атте-аннесем:
Мамай сӑрчӗ ямарӗ... 
Кил хапхи уҫӑлмарӗ... 

Эпӗр _ курӑк ҫинчи сывлӑмсем...

Камсем вута кӗреҫҫӗ чи малтан
«Ҫӗршывӑмӑр, кала:

камсем ха чи малтан 
Вута кӗреҫҫӗ сан ятупалан?»

«Эп тем те курнӑ, тӳснӗ пуҫӑмпа,
Сана, ачам, калатӑп тӳрӗ кӑмӑлпа:
Чи аслӑ чӑнлӑх ячӗпе вута чӑмакансем -  
Кӑвар пек вӗри чунлӑ поэтсем.
Ак ил-ха эсӗ Пушкина,

Лермонтовах ак ил, 
Хальтерехри тесен -  Муса Джалиль, _ 
Вӗсем хӳтӗлесе тӗрӗслӗхе 
Вута кӗмешкӗн хатӗр мӗн ӗмӗрлӗхе. 
Хура пӗлӗт ҫинчи ҫут ҫиҫӗм пек 
Ҫиҫет, ҫунать ун чунӗ тӑршшӗпех. 
Чӑвашсенчен илсен-и? -  Иванов та, 
Ҫеҫпӗлпеле Митта,

Хусанкайпа Ухсай та 
Патварччӗ чыслӑ та сӑваплӑ хуралта, 
Хыҫалта мар тӑратчӗҫ, чи малта.
Вӑрҫа илес тӗк _ Александр Алка 
Пӗрремӗш пост хӗсметӗнче. Яланлӑха.

Пӗлетӗн и, вут хыпнӑ ир ҫинче, 
Хайхи июнӗн ҫирӗм иккӗмӗшӗнче, 
Союзӑн хӗвел анӑҫ чиккинче 
Хӑйӗн взводне часрах вӑратакан.
«В ружье!» тесе команда паракан, 
Фашист пехотине пӗрремӗш чаракан 
Вӑл пулчӗ. Кӑннаях Кушки ачи, 
Чӑваш поэзийӗн патвар каччи. 
Тӑватӑ ҫул сапер ротийӗнче 
Пӗрмай вӑл тӑчӗ вилӗм ҫумӗнче. 
Кайран,
Рейхстаг ҫине хӗрлӗ ялав ҫаксан, 
Йӑлтах татсассӑн сумлӑ тивӗҫне 
Вӑл лӑпкӑн пӗтӗмлетрӗ хӑй ӗҫне:
_ Тӑватӑ ҫул вут-ҫулӑмра шӑрантӑм, 
Тӑватӑ хут пит йывӑррӑн амантӑм, 
Тӑватӑ орден кавалерӗ пултӑм, 
Вӑрҫӑ ҫинчен тӑват поэма ҫыртӑм...

Эппин, туссем,
Камсем малтан вута чӑмакансем? 
Вӗсем, туссем, _
Кӑвар пек вӗри чунлӑ поэтсем».

ИВАН ВИКТОРОВ 
1901-1944

Хӗлле
Борисов хулинчи концлагерьтен 
Иккӗмӗш хут тарать пӗр партизан. 
Йытӑсемпе кайса ун хыҫӗнчен 
Тытаҫҫӗ _ инҫетех вӑл каяйман. 
Хӗнеҫҫӗ урамра хывӑнтарса.
«Ҫук, парӑнмастӑп! _ тет чӑн-чӑн этем, 
Эсир _ пур халӑха пӑхӑнтарса 
Чура тӑвас текен ариецсем!»
Каллех хӗнеҫҫӗ.
Сивӗ шыв сапса
Вӗсем пӑрлантарасшӑн паттӑра.
Анчах ик куҫӗнчен вут-хӗм тӑкса 
Ҫарамас ҫын ура ҫине тӑрать,
Тӑвать пӗр утӑм виҫ фашист патне, 
Унтан _ тепре, унтан _ татах тепре...
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Фрицсем
Чакаҫҫӗ виҫҫӗш виҫ енне,
«Ме^п ОоИ!» ку хӑптарать-ҫке

сехрене...» 
Ҫын пӑрланать. Ҫил кастарса вӗрет. 
Ҫын чӗрӗ палӑк пек хытса ларать, 
Фашистсене ярса илсе мӑйран 
Пӑвас та ывӑтас пек хӑратать. 
Шикленнӗ лагерьфюрер виҫ кунран 
Хушать:
«Кӑна часрах тасатӑр ман умран!»

Ҫак ҫын вӑл пулнӑ, тӑвансем-туссем, 
Ҫӗрпӳ енчи чӑваш. Хурамалсем. 
Тӑван ҫӗршывшӑн ҫуннӑ ачаран 
Совет поэчӗ Викторов Иван:
Кирек ӑҫта та ҫитерсе ӑс хал 
Кӑларнӑ чӑвашла хаҫат-журнал,
Хӗрӳ ӗҫпе тӗнче умне тухмашкӑн 
Пӗр чӑмӑра пуҫтарнӑ халӑха.
Вӑрҫӑ тухсан хӑй пулнӑ вут кӑвар.
Ун умӗнче пуҫӑмӑра таяр.

ГРИГОРИИ КАЛИНИН 
1903-1941

«Вӑрман айӗнче, Саврӑшпуҫӗнче, 
Эп ҫуралнӑ чӑваш ялӗнче. 
Вунсаккӑрта чух юратрӑм хӗре, 
Астумастӑп хӑш вӑхӑтрине...»

Ҫак юрра ҫырса ҫамрӑк ҫулсенче 
Эп юрларӑм Аксу ҫӗрӗнче,
Ҫав юрӑ вара пӗтӗм таврара 
Юхрӗ ҫывӑхра та аякра.

Унтанпа нумай иртрӗҫ вӑхӑтсем. 
Халь те пур ӑна юрлакансем.

Анӑҫра та пур, тухӑҫра та пур,
Пур ҫӗрте те вӑл янрать маттур.

Мускав леш енче, аслӑ ҫул ҫинче, 
Эп выртап салтак масарӗнче, 
Ҫилпеле килсен Саврӑшпуҫ юрри 
Йышӑнать Калинин Кӗркури.

Хаклӑ чӑвашсем, авалхи йӑхсем, 
Пил, пехил сире, тӑванӑмсем. 
Упрӑр чӗлхӗре, юррӑр кӗввӗре, 
Ёмӗр пурнӑр ҫутӑ тӗнчере.

МАРК АТТАЙ 
1905-1942

Хӗрхенетӗп эп сана, 
Хуспутин шарфюрер: 
Лекрӗн пирӗн тыткӑна, 
Ҫамрӑк Фридрих Мюллер.

Кӑлӑхах эс манпала 
Тытӑҫма хӑтлантӑн, 
Ачалла вӑюпала 
Сикрӗн, чӑрсӑрлантӑн.

Эп санран вун пилӗк ҫул 
Аслӑрах пулатӑп,

Хытса ҫитнӗ манӑн хул, 
Пит аван туятӑп,

Эс вара _ айван ача, 
Ҫирӗмри шарфюрер, 
Янтӑ мулшӑн тухӑҫа 
Килнӗ Фридрих Мюллер.

Урнӑ Гитлер сӑмахне 
Ахалех ӗненнӗ,
Раҫҫей ҫӗрӗн пурлӑхне 
Ӑмсанса ҫӗкленнӗ.

Ялсене, хуласене 
Ҫӗмӗртӗн, ҫунтартӑн, 
Ирӗк халӑхӑн юнне 
Шыв пекех юхтартӑн.

Нимӗҫ вӑйлӑ терӗн пуль, 
Ӑслӑ терӗн пулӗ,
Халӗ сан юхать куҫҫуль, 
Тӗрӗслӗх куҫҫулӗ.

*  *  *
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Талпӑнтӑр Мускав патне _ 
Ураран туянтӑр,
Тухрӑр Атӑл хӗррине _ 
Хӑлхаран туянтӑр.

Курск пӗккин хӗскӗчӗнче 
Шанӑҫа ҫухатрӑр,
Йӑлт курса тӑрать тӗнче: 
Кайрӗ сирӗн ятӑр.

Тыткӑна халь акӑ ут, 
Хуспутин шарфюрер, 
Гитлере чӑн-чӑн капут 
Ҫитрӗ, Фридрих Мюллер.

Штаб патне ҫывхариччен 
Хам ҫинчен калам-ха:
Эп _ чӑваш ачи. Хресчен. 
Ҫирӗп ман сӑмахӑм.

Ятӑм-шывӑм _ Марк Аттай, 
Сӑвӑ шӑрҫалатӑп. 
Чӑнлӑхшӑн тӑрап пӗрмай 
Эпӗ вӑрҫӑра та.

Фридрих, тен, сывах юлан, 
Килне таврӑнатӑн,
Халӑхна кала ялан 
Ҫирӗппӗн, яваплӑн:

Нихӑҫан та Раҫҫее 
Хирӗҫ ан ҫӗкленӗр, 
Ҫӗкленсен Раҫҫей ҫине 
Хӑвӑрах пӗтетӗр.

Акӑ ҫитрӗмӗр. Асту.
Тыт хӑвна йӗркеллӗ,_ 
Хӑвӑнтан килет ятун 
Пурнӑҫри мехелӗ.

АНДРЕЙ ПЕТТОКИ
1905-1942

Ман юратнӑ поэт, тусӑмсем,
Генрих Гейне, 

Витӗр куҫлӑ пулма вӑл вӗрентрӗ мана. 
Халь фашист сӑн-питне

эп курап ҫын ҫиенӗн, 
Тӗл переп,тивертеп, ҫунтарап

тӑшмана.

Гетене, Гейнене, Шиллера юрататӑп, 
Пурнӑҫа, чӑнлӑха хӳтӗлеҫҫӗ вӗсем. 
Гитлера-и? Тӳрех прикладпа

эп паратӑп,_
Ун хурчка куҫӗнчен тухтӑр

симӗс хӗлхем.

Мӗн ырри шыраса вӑл кунта килсе кӗчӗ 
Парадри пек тумланнӑ япшар ҫарӗпе? 
Ӑнланмасть-шим: куллен ҫывхарать

ун сехечӗ, 
Кӗҫ путать авӑра вӑл хура рейхӗпе.

Эп Смоленск тӑрӑхне
пӑшалпа хӳтӗлетӗп, 

Исаковский ҫӗрне те
Твардовский ҫӗрне,

Вӑтӑр ҫичӗ ҫулти пуҫӑма хурӑпин те _ 
Пурпӗрех аркататпӑр хурах эшкерне.

Вӑтӑр ҫиччӗ... Ӑҫтан мурӗнчен
аса килчӗ

Ҫав чуна кӑшлакан вӑтӑр
ҫиччӗмӗш ҫул? 

Ун чухне ҫӗршыва пӗтӗмпех ярса илчӗ 
Тӗрлӗрен измпа вараланнӑ сив чул.

Юманизм та теҫҫӗ, троцкизм та теҫҫӗ, 
Ик-виҫ ярлӑк ҫакаҫҫӗ кашнин кӑкрине, 
Чӑвашсем пӗр-пӗрне

именмесӗр ҫиеҫҫӗ: 
Ваҫанкка _ Миллие, Кузнецов _

Аслине...

Ҫамрӑксем васкаса ялсем тӑрӑх
саланчӗҫ _ 

Кам Именкассине, кам Калайкассине. 
Пушкӑрт тӑрӑхӗнче ав

Агаков пытанчӗ, 
Хӳтлӗх пулчӗ Алкашӑн ун чух Етӗрне.

Ӗнерхи большевик, эп тӑшман пулса
тӑтӑм,

Тӑхтамасӑр ҫул тытрӑм Самар хулине, 
Халӗ _ фронт пуҫӗнчи линире

манӑн ятӑм: 
Эп пыратӑп ертсе Хӗрлӗ Ҫар ротине.

Тен, хурап пуҫӑма, _ сумлӑ пултӑр
ман вилӗм,

Эп яман, ярас ҫук чӑваш халӑх чысне. 
Ҫитӗнсен ҫепӗҫ чӗппӗм _

чӗкеҫӗм Людмила _ 
Ҫакӑнта килсе куртӑрччӗ ашшӗ патне.
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НИКОЛАИ ПИКТЕМИР
1906-1943

Тӑшмана пырса ҫапар-и, 
Тӑвансем, ир еннипе,
Мининпа Пожарский ҫарӗ, 
Халӑх ҫарӗ пирӗнпе.

Фашиста пырса ҫапар-и, 
Тӑвансем,каҫалапа,
Пирӗнпе _ Суворов ҫарӗ 
Тухрӗ хӗрлӗ ялавпа.

НИКОЛАЙ СЕНКЕР
1907-1946

Тӑван ҫӗршыв
Атте _ тӑван, 
Анне _ тӑван, 
Ҫӗршыв-и? 
Тӑванран тӑван.

Ялу _ тӑван, 
Хулу _ тӑван,

Мӑшӑрӑм, ҫунатӑм, 
Лӑпкӑн уйрӑлар, 
Шанӑҫ асаматӑн 
Кӳтӗр пархатар.

Тимӗрӗм, каятӑп, 
Кил-ха, ыталам. 
Пиллесе калатӑп: 
Пысӑк пул, ачам.

Ҫӗршыв и? 
Тӑванран тӑван.

Ёҫе тухан _
Чысна упран, 
Ҫӗршыв чӗнсен _ 
Пуҫна хуран.

ИВАН ЧЕКУШКИН
1908-1942

Кларӑҫӑм,чӗкеҫӗм, 
Халь сана ҫӗклем, 
Пахчари чечекӗн 
Ҫитӗнсем, ӳссем.

Эп вара ҫӗршывшӑн 
Ҫапӑҫап фронтра,
Ӑшӑ тӗлпулушӑн 
Шанӑпӑр ырра.

Гитлера пырса ҫапар-и, 
Тӑвансемӗр, тӗттӗмле, 
Вӑрмантан Кутузов ҫарӗ 
Пирӗнпе пырать пӗрле.

Пулӗҫ Фрунзе те, Чапай та 
Пирӗнпе пӗрле ялан.
Пӗр вӑй-хал пулса ҫапар та 
Ним те юлмӗ тӑшманран!

Ӳкмеллех ӳксессӗн 
Пӗр тытӑҫура,
Аҫӑр ҫта тесессӗн 
Калӑр: «Вӑрҫӑра.

Куҫран вӗҫертмесӗр 
Т ухӑҫ-анӑҫа 
Хураллать аттемӗр 
Тӑнӑҫ пурнӑҫа».

ФЕДОР
1910

Хитекушкӑнь ялӗнче ҫуралтӑм, 
Хурҫӑях сунтал ҫинче туптантӑм: 
Шкулсенче ачасене вӗрентрӗм, 
Икӗ ҫул директорта ӗҫлерӗм, 
Хулара инспекторта ҫӳрерӗм, 
Пурпӗрех чун туртрӗ хаҫата _ 
Пичетре эп тупрӑм хам ята.

Илӗртрӗ мана чӑваш сӑмахӗ, 
Йыхӑрчӗ поэзи урхамахӗ:
Ҫеҫпӗл _ ҫӗнӗ самана хӗлхемӗ, 
Ваҫанкка _ колхоз юррин илемӗ, 
Хусанкай _ ҫӗн ҫӑлтӑрсен элемӗ... 
Пичетлерӗм сӑвӑ кӗнеки,_
Пулчӗ юптару ман чун екки.

ВАНИН
1941

Усала вут-ҫулӑмра ҫунтартӑм, 
Ултавҫа тӑр шыв ҫине кӑлартӑм, 
Ӳсӗр-пӳсӗр ҫынсене питлерӗм,
Кам суять _ йӗплӗ ҫӑмах ҫитертӗм, 
Кам кахал _ вӗлтӗренпе витертӗм, 
Тан пымашкӑн ҫӗнӗ пурнӑҫпа 
Эп вӗрентрӗм йӳҫӗ пӑрӑҫпа.

Вӑрҫӑра та пиҫӗхрӗ вӑй-халӑм, 
Ҫирӗп пулчӗ алӑра пӑшалӑм, 
Йывӑр самантра вара, ухмах,
Тухрӗ кайрӗ вырӑнсӑр сӑмах,_ 
Печӗҫ те пӑрахрӗҫ туххӑмах.
Халӗ ӳкӗнеҫҫӗ ав. Тавах,
Эп те ҫитрӗм ҫак тӗлпулӑва.
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ВЛАДИМИР БАРАЕВ
1910-1942

Пӗтӗм ҫӗр кисренет, ҫӳл тӳпе чӗтренет. 
Сталинград патӗнче аслӑ вӑрҫӑ кӗрлет. 
Вӗҫсӗр ҫиҫӗм ҫиҫет, аслати авӑтать,
Эй, мӑнтарӑн салтакӗ,

мӗнле-ши чӑтать? 
Улатимӗр Бараев _ Виҫпӳрт

Шӑмӑш ачи, 
Виҫпӳрт Шӑмӑш ачи, чӑваш халӑх

каччи,
Вӑл _ патвар офицер, вӑл _ хастар

лейтенант.
Тӑшмана пӗтерме ҫӗр ҫыртса тунӑ ант. 
Взводӗнчи салтаксемшӗн вӑл _ чӑн-чӑн

арӑслан,
Алпа ал тытӑҫсан ҫӗнес ҫук

пӗр тӑшман, _ 
Куҫӗпе пӑхнипех вӑл ҫиет ҫич юта, 
Вӗҫекен шӗнкрене те тытать, тупата! 
Кирлӗ чух вӑл юрлать, кирлӗ чух

вӑл ташлать,
Тутарпа тутарла чип-чипер такмаклать, 
Казахпа казахла юратса юмахлать, 
Чӑвашпа чӑвашла, вырӑспа вырӑсла 
Пӗр чӗлхе килтерсе вӑл кӳрет ӑраскал. 
Аманни чӗрӗлет унпала калаҫсан, 
Вӑйсӑрри вӑй илет унпала калаҫсан,

Ма тесен командир хисеплет салтака, 
Салтакне аслисем ӑнланни пит паха.

Ак пуҫланчӗ атака. Взвод, малалла! 
Ҫил-тӑвӑл вӗҫтерчӗ умри сӑрталла. 
Ҫиҫӗм ҫилхи штыксене ҫутатать.
Часрах тӑшмана аркатма йыхӑрать. 
Анчах ҫичӗ ют та выртмасть тӗлӗрсе, 
Хура ҫӗлен евӗр тухать вӑл сиксе. 
Таруҫӑн, чупуҫӑн перет каялла,
Ҫавах пирӗн ҫар вирхӗнет тӑваллах. 
Чим: паттӑр Бараев тӑрать палӑк пек, 
Мала йыхӑрать хӑй йышне аллипе. 
Тупӑсен кӗрлевне ҫӗнтерет ун сасси, 
Тӑшман эшкерне тустарать ун сасси, 
Хӑй чул пек тӑрать, тайӑлмасть

те ӳкмест, 
Поэт, тӑвансемӗр, вилсен те вилмест.

ИЛЛЕ ДУМИЛИН
1911-1942

Ай, хурӑнӑмҫӑм, пӗчӗк хурӑн, 
Эс шӑтнӑ бруствер умӗнчех, 
Пӑхатӑн ман ҫине маттуррӑн, 
Шутлатӑн ман шӑпам ҫинчен.

Санра эп, хурӑнӑм, куратӑп 
Тӑван ҫӗршывӑн сӑнарне, 
Пин ҫухрӑмри Шупашкара та 
Асран ямастӑп ӗмӗрне.

Унтан Патӑрьеле ҫитетӗп, 
Пырса кӗретӗп Тӑрӑна,
Чипер пике пек эсӗ тетӗп 
Укӑлчари шур хурӑна...

Окоп ҫумнех шӑтса эс ларнӑ, 
Тӑшмансенчен те хӑраман.
Ҫич пӗчӗк ҫулҫӑ ав кӑларнӑ, 
Ман еннелле пуҫна таян.

Кунта кӗр-кӗр кӗрлет чӗр тамӑк, 
Вилӗм юрри юрлать шӗнкрен. 
Сана эп хуҫӑлмашкӑн памӑп, 
Тӑпра купалӑп пур енчен.

Ӳссем,ӳссемччӗ, пӗчӗкхурӑн, 
Чипер хӗл каҫ та паттӑрлан. 
Вара... ман ятпала та пурӑн 
Эп ҫакӑнтах ӳксе юлсан.
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Тӗтреленет илӗм тилӗм. 
Миномет тулашать хаяр. 
Килет пире хирӗҫ вилӗм. 
Эпир ӑна хирӗҫ тухар.

Мӗскер пире пулӑшӗ? Юрӑ! 
Пурте пӗр харӑс юрлар. 
Арӑслан йышӗ пек маттуррӑн 
Тӑшман йӑхне аркатар.

Юрӑра _ ҫӗр сасӑ, пин сасӑ. 
Пуля хӑрать юрӑран.

УСЛИ ВАҪЛЕЙӖ
1912-1941

Пуля хӑрать пулсассӑн _ 
Эпир вӑйлӑрах тӑшманран.

Ялта юрӑпа ӗҫ пуҫлатчӗҫ 
Услӑ Пукаш ҫыннисем.
Юрӑ _ атака хӑвачӗ, 
Хӑюлӑх кӳрен хӗлхем.

Енчен ӳкме тӳр килсессӗн _ 
Вилме те вилес юрӑпа, 
Ҫӗршывшӑн, атте-аннешӗн 
Кӗрер,тӑвансем,ҫулӑма!

Ах, аннеҫӗм, аннеҫӗм, 
Асран кайми аннеҫӗм, 
Эсӗ мана ҫуратнӑ, 
Сывлӑх панӑ, чун панӑ, 
Ӑс вӗрентсе ӳстернӗ, 
Салтак пулма пилленӗ.

ВЕНИАМИН ТУРТУШ
1912-1943

Хура тинӗс хӗрринче, 
Керчь хули ҫывӑхӗнче 
Ҫапӑҫрӑмӑр ҫичӗ кун, 
Шыв пек юхрӗ чӗрӗ юн, 
Эп те лӑшне пӗлмерӗм, 
Улт фашиста тӗплерӗм,

Санӑн ҫепӗҫ чӗлхӳпе, 
Чӑваш халӑх йӗркипе 
Ачасене вӗрентрӗм, 
Шкул ӗҫӗнче тимлерӗм, 
Тантӑшсенчен юлмарӑм, 
Салтак юрри юрларӑм.

Ҫул уҫмашкӑн тӑрӑшрӑм, 
Туртушсем пек туртӑшрӑм, 
Юлташсем те кар тӑчӗҫ, 
Арӑслан пек ҫапӑҫрӗҫ, 
Анчах чакас сехетре 
Хурах пулчӗ чеерех:

Алла пӑшал тытсассӑн, 
Финн вӑрҫине тухсассӑн 
Хамӑн ята ямарӑм. 
Маннергейма тулларӑм, 
Ҫулӑм витӗр, вут витӗр 
Эп ҫӳрерӗм ҫил евӗр.

Ӗмӗтӗмсем пысӑкчӗ, 
Шухӑшӑмсем нумайччӗ. 
Шур хут илес тенӗччӗ, 
Калем тытас тенӗччӗ, 
Уҫасшӑнччӗ кӑмӑла 
Сӑвӑлла та юрӑлла.

Йышӗ сайраланнӑ май 
Хӑвӑрт чӗнчӗ ҫӗнӗ вӑй, 
Ҫӗнӗ вӑй часрах пырса 
Пире илчӗ ҫавӑрса, 
Тӗксӗмленчӗ ҫут тӗнче, _ 
Эпир _ тӑшман ункинче.

Тыткӑнра та, аннеҫӗм,
Ҫӳл тӳпери хӗвелҫӗм, 
Парӑнмастӑп чунӑмпа, 
Чунӑмпа та юнӑмпа,
Фронт ҫынни пек пӗлтереп: 
Ҫӗнтеретпӗр эпирех.

Урнӑ Гитлер тупӑнчӗ, 
Совет ҫӗрне тапӑнчӗ, _ 
Салтак тивӗҫӗпеле 
Вӑрҫа кӗтӗм эп каллех. 
Хӳтӗлерӗмӗр, анне, 
Хальхинче Крым ҫыранне.

Ют аллинчи япала, 
Тен, ҫитеймӗп Кавала, 
Ун чухне вара, анне, 
Ас илсем хӑв чӗппӳне: 
Эп ҫил варкӑшӗ пулса 
Ӑшшӑн илӗп ҫаврӑнса.
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АЛЕКСАНДР ПЕРМЕК
1913-1941

Ачине, паппине,
Ярӑм _ ярӑм сӑпкине, 
Канашне те Тӑвайне, 
Тӑрмӑшне те Элпуҫне.

Шӑпчӑкне, юррине, 
Салтакне, паттӑрне.

Салтак ӑҫта? Вӑрҫӑра. 
Амӑш ӑҫта? Вырмара.

Салтакне, паттӑрне 
Чӗнчӗҫ Мамай тӑррине, 
Чӗнчӗҫ Мамай тӑррине, 
Пачӗҫ амӑш парнине.

Ачине, Санюкне,
Тӑвай енӗн паттӑрне, 
Совет ҫарӗн салтакне, 
Хучӗҫ ҫӗрӗн сӑпкине.

Мамай шӑпчӑкӗ юрлать, 
Чӑваш ачи ҫывӑрать. 
Пирӗн паттӑр ҫумӗнче 
Ҫурӑлман снаряд выртать.

ҪЕМЕН ЭЛӖМ
1913-1943

Ирчемесӗм, Кивӗ Ирчемес,
Телей мар-и ӗнтӗ маншӑн ҫакӑ: 
Хамӑр ҫӗршыва хӳтӗлеме 
Чӗремпе эп йышӑнтӑм присяга.

Маншӑн вӑл Тӑван ҫӗршыв тени 
Пуҫланать санран, Кив Ирчемесӗм, 
Эс _ мана кун-ҫул кӳрекенни,
Вӑрҫа ӑсатаканни те эсӗ.

Асӑмрах Чутай та Етӗрне,
Асӑмрах хӗвеллӗ Шупашкарӑм: 
«Тухрӑм эпӗ Атӑл хӗррине» 
Юррӑма унта эп шӑрҫаларӑм.

Тавтапуҫ, Филипп Лукин, сана, 
Кӗввӳсем ҫеҫке пек шӑранаҫҫӗ, 
Кайӑк пек вӗҫме кашни ҫынна 
Парнелеҫҫӗ ирӗклӗх ҫуначӗ.

Ирчемесӗм, Кивӗ Ирчемес,
Санӑн умӑнта тупа тӑватӑп: 
Фашиста ҫапма та ҫӗмӗрме 
Тавӑру вӑй-халӗ эп тупатӑп.

Савнӑ ялӑм, ҫак ҫапӑҫура 
Пуҫӑма хурса юлас пулсассӑн, 
Эпӗр хывнӑ ҫулӑмлӑ юрра 
Ҫамрӑксем юрлаччӑрччӗ хаваслӑн.

ПРАККА САТУР
1914-1943

Патӑрьелте ял-йышӑмпа эп сыв пуллашрӑм. 
Унтан фронта ҫитсе тантӑшсемпе туслашрӑм. 
Ҫапӑҫура виҫ нимӗҫе тӗп турӑм.
Каларӑм хама хам: «Пракка Сатурӑм,
Татах пӗтер-ха вӗсене, маттурӑм!»
Пӗр фашистне тӗлленӗччӗ кӑна _
Снайпер таҫтан тӗлленӗ-мӗн мана _
Темскер пӗҫертрӗ ҫамкана.
Ӑнлантӑм: эпӗ ҫуккӑ тек.
Ҫак виҫ кӗтеслӗ ҫыру ҫех...
Кӗтеслӗ ҫыру ҫех...
Ҫыру ҫех...
Ҫех...
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МАКСИМ ЯСТРАН 
1916-1942

Мамай сӑртламӗнче 
Ҫӗнтерӳ кунӗнче
Паттӑрла пуҫ хунӑ ҫынсем вӑранаҫҫӗ. 
Аслӑ палӑк патне 
Пӗтӗм паттӑр ятне 
Ҫӑкӑрпа-тӑварпа асӑнма пухӑнаҫҫӗ.

Сталин хӑй те килет,
Жуков хӑй те ҫитет,
Вӗсемпе юнашар _ Рокоссовский,

Ватутин.
Василевский те пур,

Малиновский те пур,
Чуйкова та чӗнсе кӑчӑк туртрӗ ав Путин.

Аслӑ юрӑ янрать,
Атӑл хум чуптарать,
Сӑрт пулса ҫӗкленет Раҫҫей чысӗн

хӑвачӗ.
Ҫӳл тӳпе умӗнче,
Ҫут тӗнче умӗнче
Ҫӑлтӑр евӗр ҫиҫет кашни паттӑр

сӑпачӗ.

Пурте шӑп тӑнӑ чух 
Тапранма та май ҫук,
Пурпӗрех пӗр чӑваш ав мана асӑрханӑ: 
«Эсӗ-ҫке ку, ӗҫтеш,
Пирӗн паттӑр ентеш,
Ҫепӗҫ сӑвӑҫӑ, Макҫӑм Ястранӑм!»

Юнтапа ачине,
Чӑваш ен салтакне
Сар хӗвел пайӑрки питӗнчен ачашларӗ. 
Вӑл пуҫне кӑшт сӗлтни,
Куҫӗ ӑшшӑн ҫиҫни
Чунӑма Ҫӗнтерӳ вӑйӗпе ҫупӑрларӗ.

КӖҪТУК КОЛЬЦОВ
1916-1943

Каҫарсам мана, Тӑван ҫӗршывӑм, 
Сыхланма пӗлмерӗм пулмалла: 
Ҫиҫӗм евӗр ҫиҫсе илчӗ ҫулӑм, 
Такӑнтӑм эп... Ӳкрӗм эп мала...

Командир хыҫа тӑрса юлсассӑн 
Кам ертсе каять-ха салтака, 
Сыхланас пирки, Кӗҫтук, ан асӑн,
Эс _ малти, малти яланлӑха.

Поэтсем! Тархасшӑн, каҫарсамӑр, 
Викторов, Петтоки те Ястран, _
Шур Шупашкарта ҫакмашкӑн мрамӑр 
Эп сӑмах парсаччӗ хам ятран.

Васькина ялан асра тытаттӑм,
Пит шанаттӑм ҫамрӑк Эншее,
Халӗ ӗнтӗ усӑнчӗ ҫунатӑм,
Тек кураймӑп Уйӑп Мишшине.

Хусанкайӑма та тек кураймӑп,
Вӑл ӑсатнӑччӗ мана ҫара,
Алкапа Ухсай ан туччӑр айӑп 
Саламсем яман офицера.

Вилнисемшӗн тавӑрас тесеттӗм 
Урнӑ Гитлер хӳрешкисене,

Ҫитеймерӗ пиллӗхлӗ сехетӗм 
Тыттарма явап ҫӗлен йӑхне.

Пуҫӑма таятӑп, Анат Сурӑм,
Сан сӑваплӑ йӑмрусен ретне, 
Пӗр хут ҫеҫ-и янӑратнӑ юррӑм 
Тантӑшсен хаваслӑ картине.

Ӗнтӗ пит ан хуҫӑлсам, аннеҫӗм, 
Ытлашши ан кулянсам, аттем, _ 
Ҫитеймерӗ ывӑл кучченеҫӗ 
Хамӑр Ҫӗнтерӳ ячӗпелен.

Ҫуркунне... Палатӑна кӗреҫҫӗ 
Шӑпчӑксен асамлӑ сассисем, 
Ҫуркуннеҫӗм,эсӗ _ ҫӗнтерӳҫӗ, 
Тен, чуна кӗртетӗн чӗр хӗлхем?
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ВАСИЛИИ ВАСЬКИН
1917-1942

«Салам, Мишша пичче. Эп, Ҫеҫпӗл, 
аннӗр ялӗнчен, 

Пӗлетӗн пуль, _ Шывпуҫ
Чуракассинчен». 

«Пӗлеп, пӗлеп. Унта Никитинсем
ҫур ял.

Хастар йӑхран тапса тӑрать
вӑй хал». 

«Ҫапла, эп хам та паспортпа
Никитин, 

Поэзире вара _ Василий Васькин. 
Малтан шкулта ачасене вӗрентрӗм, 
Вӑрҫӑ тухсан _ салтак ӗҫне

пикентӗм. 
Пирӗн дивизи Ельня патӗнче 
Аркатрӗ хураха ним юлмиччен,
Ятне историе кӗртсе хӑварчӗ,
Ҫапла ҫуралчӗ чи пӗрремӗш гварди. 
Анчах патак тени ялан ик вӗҫлӗ, _ 
Паян кунта, ыран тепӗр енче

унри тӗп шӗшлӗ: 
Ак халӗ эп выртап Конотопра,
Ман ҫийӗмре _ снарядлӑ-бомбӑллӑ

тӑпра.
Мӗскер тӑвас _ салтак шӑпи ҫапла _

Мӗн тивӗҫет _ унпа ҫырлахмалла. 
Юратнӑ эп Шевченко чӗлхине, 
Юратнӑ эп Тычина ҫаврине,
Вуланӑ Рыльские те Бажана, 
Куҫарнӑ Леся Украинкӑна... 
Конотопран Остер пит инҫех мар, 
Эппин, малашлӑха пӗрле утар...» 
«Ваҫлей ентешӗм, эп сана

ӑнлантӑм,
Ҫапла пулать ман татӑклӑ сӑмахӑм: 
Шевченко ҫӗрӗ йышӑнчӗ пире, 
Эппин, ҫирӗплетер и кӗпере, _
Ялан тӑванлӑ Атӑлпа Десна,
Асра тытар, тӑванӑмҫӑм, ҫавна».

ИСЛИВАН ЛИСКОВ 1918-1941 
ИМЕТ ЛИСКОВ 1925-1943

Чӑнлӑ ен хутлӑхӗнче пур Чӑвашкасси. 
Илтӗнет ҫав сывлӑшра ик ача сасси.

Унӑн шӑллӗ фронталла ҫул тытать
вӑр вар.

Лисковсем ача ҫеҫ мар, хӳхӗм
сӑвӑҫсем, 

Ял укӑлчинчен вӑрҫа кайнӑ салтаксем.

Асли пулнӑ Исливан, кӗҫӗнни Имет, 
Сӑвӑ ҫырасси вара ик чунри хӗсмет _

Эрешлеҫҫӗ шухӑша ҫепӗҫ сӑмахпа,
Ҫав хайлав юлать асра чӗрӗ сӑнлӑхпа.

Шел, поэзи ӗҫӗпе ларма май пулман, _ 
Вӑрҫӑри вут-ҫулӑма чӑмать Исливан.

Ӑҫта Чӑнлӑ ен каччи _ ҫук хыпар-хӑнар,

Вӑйлӑн ҫапӑҫать Имет, тӑшмана ӗнтет, 
Анчах хӑй те ҫур ҫултан ҫӗр ҫине ӳкет.

Ашшӗн чӗринче кӑвар, амӑшӗн кӑвар: 
Ӑҫта ӳкнӗ кӗҫӗнни _ каллех паллӑ мар.

Сас хурасӑр ҫухалмасть вӑрҫӑра
салтак,

Ҫӗр анне курать йӑлтах, ӑнланать
йӑлтах.

Исливанпала Имет _ иккӗш те стройра, 
Ҫапӑҫаҫҫӗ халь вӗсем вилӗмсӗр

полкра.
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ПОРФИРИЙ ЛУКОЯНОВ 
1918-1941

Камсем кӑна тӑсман пуль алӑ 
Мускав мухтавӗ еннелле, 
Историрен пире йӑлт паллӑ, 
Ӑна хӑйсен те пӗлмелле,

Анчах вӗсем манаҫҫӗ хӑвӑрт 
Епле патак ҫинисене,
Эппин, асилтермешкӗн вӑхӑт 
Кунта сӗкӗнекенсене.

Каланӑ теҫҫӗ Бисмарк ҫирӗп 
Ан кайӑр тухӑҫа тесе,
Раҫҫей _ тӗнчен пӗр пӑхаттирӗ, 
Ӑна ҫӗнеес ҫук тесе,

Апла пулин те ҫул хывасшӑн 
Каппайчӑк Гитлер кунталла,

Кремль стени ҫинчен пӑхасшӑн 
Бинокльпе тавраналла...

Ҫук!
Пурнӑҫланаймасть ку ӗмӗт. 
Тӑван Мускав хутлӑхӗнче 
Шап-шурӑ ҫурӑлнӑ пек ҫӗмӗрт 
Эпир тӑратпӑр пур енче.

Туппи те танкӗ _ пурте стайлӑн 
Вырнаҫнӑ сыхлӑх фронтӗнче, 
Туйса, шанса пӑхать пек Сталин 
Пирӗн ҫине чӳречинчен.

Ан сӗкӗнӗр тесе каланӑ 
Мӗнпур выҫӑ куҫа пин хут.
Чим! Кунталла шӑвать колонна! 
Вун танк! Кӗҫех пулать капут!

ЕЛИЗАР АБАКШИН
1918-1943

Шӑнкӑрах та шӑнкӑр шыв юхать, 
Ҫутӑях та уйӑх хӗм сапать. 
Пахчамӑрти сар кайӑк юррине 
Эс те илтетӗн пуль ӗнтӗ, анне?

Аннем, сан ывӑлу ку, Елизар,
Пит ӗшенсе-ҫке килтӗм, вырӑн сар, 
Кӑштах канса илем те _ ҫийӗнчех 
Института чӗнет шур Шупашкар.

Илемлӗ ҫке ҫурхи пахча сасси,
Ку шӑпчӑк мар мӗн, пулемет сасси, 
Каллех, аннем, кил кантӑкӗнченех 
Сапать тӑхлан ҫумӑрӗсен касси.

Аннем, сан ывӑлу ку, Елизар,
Пит ӗшенсе ҫке килтӗм, вырӑн сар, 
Кӑштах канса илем те _ ҫийӗнчех 
Института чӗнет шур Шупашкар.

Кӗҫех хӗвел тухасшӑн курӑнать, 
Паян пит ӗҫ нумай, тӑрас пулать, 
Анчах та хӑнтӑр хӑнтӑр аслати 
Ҫӳл тӳпере мӗскер-ши хӑвалать?

Аннем, сан ывӑлу ку, Елизар,
Пит ӗшенсе ҫке килтӗм, вырӑн сар, 
Кӑштах канса илем те _ ҫийӗнчех 
Института чӗнет шур Шупашкар.

ИВАН АЛЕКСЕЕВ
1919-1944

Хура ҫӑхан, хура ҫӑхан, 
Мӗскер шыратӑн тӳпере, 
Мӗскершӗн бомба пӑрахан 
Тыр-пулӑ ӳсекен ҫӗре?

Пӗлместӗн-им, хура ҫӑхан, 
Кунта, совет ҫӗршывӗнче, 
Ун пек усал шухӑшпалан 
Вӗҫеймӗн эс питех инҫе.

Эп вӗренеттӗм хулара 
Ачасене ӑс тӑн пама,
Халь эсӗ килтӗн те _ вара 
Пӑшал тытатӑп аллӑма.

Хура ҫӑхан, хура ҫӑхан,
Ан вӗҫ сенкер тӳпемӗрте, 
Сӑваплӑ тарӑхупалан 
Тулать вӑй хал чӗремӗрте.

Хаяр йӗтре тивнипеле 
Йӑсӑрланса, пӑсӑрланса 
Сиенлӗ тиевӳпеле 
Эс сывлӑшрах каян ҫунса.

Ан вӗҫ, ан вӗҫ, хура ҫӑхан, 
Хӑвӑн пуҫна хӑвах ан ҫи, 
Ҫакна калатӑп эп, Иван, 
Анат Атак ялӗн ачи.
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ҪЕННИН ПЕТӖРӖ
1919-1944

Эп _ Вӑрнар тӑрӑхӗнчен, Пилешсемпе палансем
Хамӑр Упнер ялӗнчен. Кӑмӑлӑма ӑнланчӗҫ,
Мӗн ачаран кайӑксен Ватӑсемпе ҫамрӑксем
Юррисемпе паллашрӑм, Юррӑмсене юрларӗҫ.
Шӑнкӑр-шӑнкӑр ҫӑл куҫсен
Кӗввисемпе туслашрӑм, Ҫие шинель тӑхӑнса,
Улӑхсемпе вӑрмансен Вутлӑ хӗҫ-пӑшал йӑтса
Чӗлхипеле калаҫрӑм. Финн ҫарӗпе ҫапӑҫрӑм,

Нимӗҫпе те тытӑҫрӑм.
Ыраш уйне тухсассӑн Халь вара ҫӗр айӗнче
Ыраш ҫемми каларӑм, Поэтсемпе выртатӑп,
Сӗлӗ уйне тухсассӑн Раҫҫее тӑшмансенчен
Сӗлӗ ҫемми каларӑм, Ӗмӗр-ӗмӗр сыхлатӑп.

ИВАН КУЗЬМИН
1919-1941

Шупашкар ҫумӗнче Хӗрӗх пӗрмӗш ҫулта
Мӑн Илпеш ялӗ пур. Хаяр вӑрҫӑ тухсан
Ялӗ хӑй те хитре, Аллине хӗҫ-пӑшал
Ҫыннисем те маттур. Тытнӑ пирӗн Иван.

Ҫавӑнти пӗр ача Вӑл патвар хӳтӗленӗ
Сӑвӑ ҫырнӑ ялан: Подольск хулине.
Хушамачӗ Кузьмин, Кӑкрипе тытса чарнӑ
Хӑйӗн ячӗ Иван. фашист йӗтрине.

Тӑри шӑрантарнӑн Халь кашни ҫуркунне
Уйра юррине Ҫӗнтерӳ эрнинче
Иван шӑрҫаланӑ ҫурӑлать хӗрлӗ лили
Чунри туйӑмне. Подольск хулинче.

ГАВРИЛ МЫСКАР
1920-1942

Тустар, тустар, Гаврил Мыскар, Ҫунтармасан, тӗп тумасан
Фашист йӑхне тустар, Эс чӑн гвардеец мар.
Тивӗҫлипе тустармасан
Эс лейтенант та мар. Сӑмаххупа, Гаврил Мыскар,

Взвода хавхалантар,
Чик штыкпала, Гаврил Мыскар, Сӑвву кӑвар пек пулмасан
Ҫивчӗ хӗҫпе кастар, Эсӗ поэт та мар.
Фриц эшкерне аркатмасан
Эс комсомолец мар. Тӗслӗхӳпе, Гаврил Мыскар,

Йышна ҫунатлантар,
Винтовкупа, Гаврил Мыскар, Ҫапӑҫура ҫынран юлсан
Тӑшмансене ҫунтар, Эс Енӗш Нӑрваш мар!
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ЭНЖЕЙ 1920-1941 
ХӖЛКЕЙ 1919-2014

Пулнӑ икӗ ҫамрӑк сӑвӑҫ Трак
тӑрӑхӗнче,

Иккӗш те пӗрле вӗреннӗ Ҫӗрпӳ хулинче: 
Ӑмӑртса пӗлӳ илеҫҫӗ педтехникумра, 
Ӑмӑртса ҫыраҫҫӗ сӑвӑ, _ ҫутӑ ҫул умра.

Малалла чӗнет ҫке ӗмӗт, йыхӑрать
ҫунат,

Ак суйлаҫҫӗ икӗ йӗкӗт чаплӑ хушма ят. 
Еншикре ҫуралнӑ каччӑ тек пулать

Энжей,
Кӗрекаҫ ачийӗн ячӗ малашне _ Хӗлкей.

«Сунтала» та ҫитсе курчӗҫ Энжейпе
Хӗлкей,

Элкерпе паллашрӗҫ ҫывӑх, _ мӗн тери
телей:

_ Ҫырӑр, _ терӗ вӑл, _ шӑратӑр ҫӗнӗ
сӑвӑсем, 

Манӑн пил сире ҫӗклетӗр, ҫамрӑк
тусӑмсем.

Акӑ ентешсем ӗҫлеҫҫӗ иккӗн ик шкулта, 
Ҫепӗҫ сӑвӑ эрешлеҫҫӗ иккӗн ик ялта, 
Пӗрине тесен ямб ҫывӑх, теприне

хорей,
Ҫӗнӗ ӳсӗмсем тӑваҫҫӗ Энжейпе Хӗлкей.

Вӑрҫӑ! Тӗнчене вут хыпрӗ, чан ҫапать
тӳпе,

Икӗ яш фронта ҫул тытрӗ харсӑр
ӗмӗтпе:

Энжей паттӑр хӳтӗлерӗ Ленин хулине, 
Хӗлкей паттӑр хуралларӗ тухӑҫ

чиккине.

Ах, шӑпи пӗр пек тивмен-мӗн икӗ
ҫамрӑка,

Ҫулӑмпа ҫунан планетӑн ҫулӗ ҫаврака: 
Ҫӗршыва хӑйпе хупларӗ ҫирӗмри

Энжей,
Ҫӗр ҫула кӑшт ҫеҫ ҫитмерӗ сӑвӑҫӑ

Хӗлкей.

ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВ
1921-1941

Анат Туҫа, сана текех кураймӑп, 
Лараймӑп ешӗл йӑмрусем айне. 
Кала,хура тӗнче, мӗнре ман айӑп, 
Кам туртса илчӗ ман телей пайне?

Хампа пӗрле хӗрес парса ярсаччӗ 
Чи йывӑр самантра хӑтарасса,
Ах, асаннем, хӗресӗн те хӑвачӗ,
Ман тӗлӗшшӗн, ҫухалчӗ пуль тарса.

Аннеҫӗм, эсӗ канӑҫа пӗлмесӗр 
Мана йӑтса ҫӳренӗ ӑшунта,

Халь, пурнӑҫшӑн тек юрӑхсӑр ӳт евӗр, 
Ҫӗр айӗнче выртатӑп эп кунта.

Аттемӗр, эс те пӑшалпа тӗлленӗ 
Колчаклӑ-мӗнлӗ граждан вӑрҫинче, 
Кала, мӗн сӑлтавпа, такам хистенӗн, 
Вут ҫулӑм кӑларать ялан тӗнче?

...Шӑвать хир тӑрӑх айӑпсӑр пехота, 
Ҫурри юлать масар тӗмми пулса,
Ан вӗҫ киле, ан вӗҫ, инкеклӗ хутӑм, 
Сан хыҫҫӑн пырӗҫ айӑп шыраса...

НИКОЛАЙ МИТТА 
1923-1943

Тырӑ выртӑм,
Утӑ ҫултӑм.
Лашапа
Кӗлте турттартӑм.

Сӑвӑ ҫыртӑм,
Юрӑ хыврӑм. 
Арапуҫ ӗҫне 
Тав турӑм.

Салтак пултӑм, 
Пӑшал тытрӑм.

Ҫичӗ ют
Ҫарне аркатрӑм.

Канма выртрӑм,
Куҫа хупрӑм. 
Ҫӗршыва эп 
Ыталарӑм.

Юратам-и, 
Савӑнам и 
Санпала,
Мамай сӑртламӗ?
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ВИКТОР ШУРЕКОВ
1922-1944

Пуҫне ҫӗклерӗ капитан маттуррӑн 
Сӗве пек юхан шыв ҫыранӗнче:
Ялта чухне ялан юрланӑ юрӑ 
Кунта вӗҫсе килет-ши хӑш енчен?

Палланӑ сасӑсем ӗнернӗ кӗвӗ 
Лӗп варкӑш евӗр сӑрхӑнать таҫтан, 
Анчах кӗрлетчӗ ҫапӑҫу кӗрлевӗ,
Халь юрӑ илтӗнет ав аякран...

Ан авӑнсам, ан авӑнсамччӗ, шӗшкӗ, 
Ачаш ача пек лӑпкӑ ҫилпеле,
Ах, мӗншӗн йывӑр шыв патне

ҫитмешкӗн,

Пит йывӑр суранлантӑм-шим, элле?

Хул вӑйӗпе мала куҫма та ҫуккӑ,
Икӗ ури те пач та хускалмасть,
Ёнер кӑна епле ҫӳреттӗм шухӑ,
Паян сӑмах чӗнме те сас

тухмасть.

Ан авӑнсам, ик орден кавалерӗ,
Ан авӑнсам, Шуреков капитан,
Анчах та юрӑ...
Урӑх илтӗнмерӗ...
Сив ҫил шӗшке 
Шарт! хуҫрӗ ҫурмаран...

ИЛЛЕ СЕМЕНОВ
1923-1943

Контузие лекрӗм. 
Госпитальте выртрӑм. 
Тӑхӑр уйӑх выртрӑм _ 
Салтак пулаймарӑм.

«Строя тӑраймарӗ, 
Килне леҫес», _ теҫҫӗ. 
Ӑсатакан сестрапа 
Канаша леҫеҫҫӗ.

Шелттемрен лашапала 
Мана хирӗҫ тухрӗҫ, 
Сехетрен тӑван яла 
Ҫитерсе хӑварчӗҫ.

Чӑтрӑм.
Выртрӑм тӑхӑр кун. 
Урӑх чӑтаймарӑм.

Кайрӑм, _ терӗм аннене, 
Пытарма каларӑм.

Ак ӗнтӗ масар ҫинче 
Мана ӑсатаҫҫӗ.
Сӑрине те эрехне 
Асӑнса сыпаҫҫӗ.

Хӑйӗн сӑмахне калать 
Ват салтак Никантӑр: 
«Ну, каян, Илюш салтак, 
Ёнтӗ чуну кантӑр.

Мӗн тӑвас ха _ чӗремре 
Чи сӑваплӑ мисси: 
Кашнинех кӗтет пире 
Хамӑрӑн дивизи».

НИКОЛАИ ГОРШКОВ
1924-1943

Аслӑ Арапуҫӑм. Эс умрах тӑран, Халь выртатӑп вӑрҫӑ хирӗнче,
Сӑнунта _ ҫуркуннехи сипет. Хӳтӗлеп Донбасс пуянлӑхне,
Миттасен чун чӗринче паян Пурпӗрех-ҫке куҫӑм умӗнче
Ҫепӗҫ туйӑмсен сӑпки сикет. Эп курап Пӑламӑр улӑхне.

Сарпикен сар ҫӳҫӗ евӗрлех Савнӑ ялӑм пил парать мана
Ярӑнать шур хурӑнӑн кӑтри. Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫулӗ ҫинче,
Юрӑ шӑратать ав ир-ирех Аркататпӑр урнӑ тӑшмана,
Яш поэт Давыдов Анатри. Шан пире, Ваҫлей Митта пичче!
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Кӗҫӗр пирӗн рота 
Вӑтӑр ҫухрӑм утнӑ. 
Ҫывӑрман пулин те 
Эпӗ тӗлӗк курнӑ. 
Пирӗн рота хыҫҫӑн 
Хураҫка чупать пек, 
Вӑрӑм хӳрипе вӑл 
Шур юра шӑлать пек.

Раштав шатӑртатрӗ, 
Атӑл шӑнчӗ ларчӗ, 
Хайхи хура йытӑ

Тав, атте,
Эс мана сывлӑх панӑ 
Совет ҫарӗн салтакӗ

пулма,
Арӑслан вӑй халне

халалланӑ
Ҫын ҫиен фашистпа

ҫапӑҫма.

Тав, анне:
Эс мана парнеленӗ

ВАСИЛИИ РОМАНОВ
1924-1943

Вак патне чуптарчӗ. 
Кӑшт шывне сыпсассӑн 
Хураҫка култарчӗ:
Вӑрӑм хӳрине вӑл 
Ваккалла чӑмтарчӗ.

Лайӑхрах пӑхап та _ 
Йытӑ мар ку, Гитлер, 
Мӑйӑхӗ те сӑнӗ _
Каснӑ лартнӑ фюрер. 
Вакри шыв васкавлӑн 
Тытӑнчӗ, пӑрланчӗ,

ГЕНРИХ КАТРАМОВ 
1926-1944

Чӗвӗл-чӗвӗл чӗкеҫ
чӗлхине, 

Ытарми ырӑ туйӑм
пилленӗ 

Юрламашкӑн чӑваш
юррине.

Курайман
Тӑшманпа ҫапӑҫатпӑр, 
Хӑтаратпӑр халь

Латви ҫӗрне.

Фюрер аслӑ Атӑл 
Аллине ҫакланчӗ.

Салтаксем, туссемӗр, 
Ҫирӗпрех утар-и? 
Хамӑр Сталинградшӑн 
Ҫапӑҫу пуҫлар-и? 
Атӑла ҫакланчӗ 
Фюрер, сирӗн хӳрӗр, 
Паулюс ҫарне халь 
Пирӗн алла кӳрӗр!

Ригӑна ирӗке кӑларатпӑр, 
Пуҫ таятпӑр Ян Райнис

хырне.

Тав сире...
Ырӑ-сывӑ юлсамӑр...
Пӗр ӳпкев ҫеҫ ҫӳрет

ӑшӑмра:
Ачӑра нимӗҫ ячӗ хумасӑр 
Урӑх ят тупӑнман-шим

вара?

МамаИ сёртламе
Умра ларать патвар

Мамай сӑртламӗ. 
Ун тавралла _ хӗвелӗн

сар ытамӗ, 
Мӑн Атӑл хумӗсен ачаш

ҫупкамӗ, 
Ҫавра тӗнче пӗлӗчӗсен

катрамӗ, _
Мамай сӑртламӗ.

Ун ҫӳллӗшӗ _ сенкер
кӑвак тӳпемӗр, 

Ун никӗсӗ _ пин-пин асаплӑ 
ӗмӗр,

Ун куҫӗ _ ылтӑн-кӗмӗл
ҫӑлтӑрсемӗр, 

Ун чунӗ _ ҫӑтмахри сар
кайӑксемӗр, _ 

Мамай сӑртламӗ.

Ӑҫта кӑна салтак пуҫне
ан хутӑр, 

Хӑҫан кӑна салтак пуҫне
ан хутӑр, 

Сӑвапӗ, чапӗ ҫакӑнта
ун пултӑр, 

Ҫӳлти аттемӗр пилӗ евӗр
юлтӑр, _

Мамай сӑртламӗ.

Малашлёх вальс.
Ешӗл Ҫӗр чӑмӑрне

юратса ҫупӑрлать 
тӳпе анлӑшӗ, 

Ешӗл Ҫӗр ҫаврӑнать 
ҫаврака ҫулӗпе ярӑнса. 

Ҫӑлтӑрсен ‘хушшинчен
сиктерет сӑпкине 

Турӑ Амӑшӗ 
Салтаксен ячӗпе чӗрери 

юррине юрласа.

Канлӗ ҫывӑрӑр,канлӗ
ҫывӑрӑр, 

Ҫӗр-анне кӑкринчи
ачасем.

Иртсе кайрӗ халь
ҫилӗр-тӑвӑлӑр, 

Лӑпкӑн килӗҫ кунсем те 
каҫсем.

Ҫыранра чӳхенет Атӑл 
хумӗн сӑваплӑ тӳлеклӗхӗ 
Йӑвинче тӗлӗреҫҫӗ

сенкер ҫыранри 
вӗршӗнсем. 

Шӑппӑн антӑр ҫӳлтен 
ырӑ пурнӑҫӑн пиллӗхлӗ 

тӗлӗкӗ,
Ҫитчӗр-и килӗре ҫакӑнти 

шӑпчӑксен кӗввисем.

Канлӗ ҫывӑрӑр,канлӗ
ҫывӑрӑр, 

Ҫӗр-анне кӑкринчи
ачасем.

Иртсе кайрӗ халь
ҫилӗр-тӑвӑлӑр, 

Лӑпкӑн килӗҫ кунсем
те каҫсем.

Уйӑхпа калаҫать Мамай 
сӑрчӗн мӑнаҫлӑ 

тавралӑхӗ, 
Мамай сӑрчӗ унтан

шурӑм пуҫ ҫутипе 
калаҫать. 

Хӑратаймӗ пире тӗнчери 
хаяр вӑй тӗрӗсмарлӑхӗ, 

Ҫӗнӗ кун пурпӗрех
ҫӗнтерет хура 

сӑнлӑ каҫа.

Канлӗ ҫывӑрӑр,канлӗ
ҫывӑрӑр, 

Ҫӗр-анне кӑкринчи
ачасем.

Иртсе кайрӗ халь
ҫилӗр-тӑвӑлӑр, 

Лӑпкӑн килӗҫ кунсем
те каҫсем.


