
*Спенсер йӗркисем
Хусанкай

1.
Арканнӑ чиркӳсем, тусан палканӑ 
кив ӗмӗрӗн каштийӗ хуҫӑлсан. 
Укӑлчаран тухнӑ та алӑ панӑ 
хӑв ял-йышна: куҫу шывланнӑ сан. 
Чӑваш сӑввин чӑн-чӑн чапне сарсан, 
тантӑшусем сана курса ҫӗкленнӗ. 
Яту сан кайӑк пек ҫунат сарсан 
хӑвна сӑпайлӑхпа эс тӗрӗсленӗ, 
тӑван поэзире ятна эс никӗсленӗ,

2.
Ик ҫын – ик паллӑ ят хутран-ситрен 
чунна хавхалантарнӑ, хурлантарнӑ. 
Курман эс вӗсене сӑнран, питрен: 
эс Ивановшӑн, Ҫеҫпӗлшӗн хӑпарнӑ 
ҫырулӑх пусмипе – хыҫа хӑварнӑ 
тантӑшусен нумай-нумай ретне. 
Тӑван ҫӗршыв тӑван аннӳ пек сарнӑ 
сана ытамласа илесшӗн аллине – 
выртса эс ӗҫнӗ пултарулӑх ҫӑл куҫне.

3.
Санпа, тен, ауклатнӑ пуль Есенин 
пӗрремӗш сӑввунта. 
Хӑв ӑшунта



эс туйнӑ картари утсем кӗҫеннӗн 
ҫырас сӑввусене. Умри хута 
перо вара тӗрленӗ ҫӗр хутах. 
Сан сӑввупа вулакансем мухтаннӑ, – 
ӑсталӑхшӑн хӑть сик шыва, вута! – 
ҫын тупнӑ килӗшӳлӗх, чарсӑрланкӑ: 
ҫил ҫунату Олимп пехилӗпе-ҫке аннӑ!

4.
Кун ҫул кункри ҫинче уна-уна 
тӗпченӗ вӑхӑту: «Ҫитет-и тӳсӗм?!
Эс пӑхнӑ тӳррӗн йӑл кулса кӑна: 
– Ҫук, чуста мар эпир – чӑн хурҫӑ тӳсӗм. 
Ах, самана! Вӑл яланах ерҫӳсӗр, 
тӑрса юлсан, кӗтсе тӑмасть сана: 
вӑл юратать хӑйпе утакана. 
Пӗр вӗҫӗмсӗр арланнӑ пурнӑҫ сӳсӗ, 
ҫулсен ҫӑмхисене кустарнӑ самана.

5.
Ҫӗршывӑм тӳснӗ пысӑк ҫухату та 
пӗлӗтлеймен чӑваш чун-хавалне.
Плакатсенчи малашлӑх пулнӑ ҫутӑ, 
тыттарнӑ хресчене нуша чулне. 
Хӗрӳ поэтӑн шухӑш-кӑмӑлне 
суя ӗненӳрен упранӑ пӳлӗх 
халь чӗннӗ ҫӗнӗ сӑвӑсен йышне. 
Ӑшра тапса тӑран таса хӗрӳлӗх 
ӑсталӑх ялавне тата ҫӗкленӗ ҫӳллӗ.



6.
Этем шӑпи ҫӗршывӗпе татуллӑ; 
апла пулсан, вӑл ун юратӑвне 
илет тивӗҫлипе – ҫӗр уншӑн тулӑх, 
ҫавах пӗлет вӑл ун хакне, сумне. 
Мӗскер хушса калар-ха кун ҫумне? 
Ун кун-ҫулне паян ытараймасӑр 
тӗпчевҫӗсем тӗпчеҫҫӗ. Сӑмахне 
ан виҫ чӗре тарасипе хавассӑр! – 
япала пек тытса пӑхас килет шанмасӑр.

7.
Пӗррехинче юлташ каларӗ ӑшшӑн: 
– «Онегина» вулатпӑр чавашла! 
Ларма-тӑма памасть палханнӑ ӑшӑм, 
ҫӳресчӗ ҫӗр ҫинче ташла-ташла, – 
ҫук, пулмӗччӗ пӗрре те кулӑшла! 
Юлташ вулать – итлетӗп эп чӗнмесӗр: 
чӗлхем, чӗлхем! Эс шурӑ акӑшла 
чун кӳллинче ишен хум ҫӗклемесӗр – 
тӗнче умне ҫапла тухатӑн эсӗ.

8.
Мӑнаҫлӑ эсӗ Хусанкай пуртан, 
ӑс-хакӑлу ялан ӗҫчен те йӳрӗк. 
Эс кӳлмӗн кӑмӑлна кӗске турта, 
ҫӳремӗн шухӑшсӑр, тӗллевсӗр, сӳрӗк, 
Ӑсталӑху сана ялан чыс кӳрӗ; 



нихҫан та пӑрӑнса унран ан кай. 
Сана ялан ҫул кӑтартса вӑл ҫӳрӗ - 
шанса пӑхать пек сан ҫине пӗрмай, 
гранит кӗлеткене куҫсан та, Хусанкай;

1983 ҫул.
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