
1.
Чунрине, май пур таран, 
кӑшт калайӑп-и? ...
Ман сӗтел ҫинче ялан – 
Хусанкай лампи.

Парнеленӗччӗ ӑна 
ывӑлӗ тахҫан. 
Ҫутӑ ункӑ... Мӗн кӑна 
эп унра курман?

Пушкин сӑнлӗ кабинет 
ҫавӑ ҫутӑра. 
Акӑ, амӑшпе пуплет 
пӗчӗк кухньӑра.

Акӑ, Йӑлӑм, пыл шӑрши... 
Пӗр кӗввех поэт:
«Пырӑр-ши» те «пымӑр-ши», – 
шӑппӑн йӗркелет.

2.
Антрацит хӗмленнӗнех 
йӑл ҫиҫет кулли. 
Унсӑр халь, тен, тӗксӗмрех 
ун тӑван хули?

Шутламастӑп-ха апла! 
Упрӗ ӗмӗрне 



ҫӗр-ҫӗр ял, вуншар хула 
унӑн сӑнарне.

Халӑх палӑртнӑ этем 
пулнине, пӗрех 
пил пек туйнӑ вӑл, теем, 
хӑй Сиктӗрминчех.

Ылтӑнлатрӗ пиллӗ ӗҫ 
пиллӗ сӑнара; 
пурнӑҫа шанманни ҫеҫ 
ҫукчӗ ҫав сӑнра.

3.
Ӑс парса каланисем! 
Халь те, ҫак каҫра 
Ҫаврӑнаҫҫӗ пек вӗсем 
шухӑшӑм тавра.

Нумай енлӗхӗ асрах 
пулнӑран-и, тен, 
савнӑ ҫӗр те ҫывӑхрах 
ун ячӗпелен.

Кӗмен мар – сӑнлӑхӗсем 
ман йӗркесене, – 
ун «тики-тикийӗсем», 
тетӗп вӗсене!



Ӗмӗт те, асран кайми, –
унпалан – чӗрех. 
Хур тӗк те, алран кайми, – 
ун аллинченех!..

4.
Пулчӗ – тӗрлӗ лирӑна 
пӗрлештерекен. 
Кӗнӗ манӑн ырана 
унпалах – Верлен.

Хӑй вара ҫав Мастера 
савнӑ уйрӑмах:
кӗвӗлӗхӗ сӑвӑра, – 
ун та – верленлах!

Ача чух, ун патӗнче 
пурӑнма пӳрсен, 
сӑвӑсӑр мана пичче 
ырӑ каҫ темен:

«Эй, плацкарт вакун! Пӑртак 
Ҫыврасах пуль сан». 
– Кам сӑвви ку? – Пастернак. 
Пӗлӗн-ха кайран.

Виҫҫӗн Миттапа утни 
ҫут унка кӗрет. 
Иккӗш шӑппӑн юрлани 



халь те илтӗнет.

5.
Туррӑм-музыкӑм! – Вӑя 
вӑл кисретнӗ май, 
моцартла Хусанкая 
асӑнни – нумай:

шурӑмпуҫ кӳлепи пек 
ялтракан орган 
унӑн «Аптраманӗпе» 
туйӑнать пек тан,

е – Танийӗ ун утать 
Клерхен юррипе, 
сӗлӗ шерепи янрать 
ҫил тӳттӗлӗпе...

6.
«Эп вилсен, пӗр эрнене 
ӗҫ юлать», – тесе 
калаҫатчӗ ман анне 
шӑппӑн эрленсе.

Хусанкай кайсан, часах 
сисрӗҫ ентешсем: 
юлчӗҫ пуль – вун ҫуллӑхах 
вӑл тӑвас ӗҫсем!



Тен, Никольский сӑмахне 
вӑл асран яман: 
«Пӗлтӗм эп хам чыс мӗнне: 
эп – кахал пулман».

7.
Хӑй лампийӗн ҫутинче 
Вичкӗн те вӗри 
тинкерет вӑл, ман пичче, 
ӗҫӗмӗн тӳри.

Хӑй шӳтлетчӗ: «Свет ҫути»... 
Халь ҫав ҫутӑра 
сас парать Сӑмах Асти: 
«Тӑрӑш... Ан аптра...»

«Ан хӑвар ӳкӗнӗҫе», – 
терӗ – кайиччен. 
Кам вӗрентеет ӗҫе. 
ҫав – Вӗрентекен.

Уншӑн та ӳссех пырать 
ӗҫӗм, – тейӗп-и? 
...Ман сӗтел ҫинче ҫунать 
Хусанкай лампи.
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