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1.ҪЫРМАРИ ТӖМСӖЛӲ
Патӑрьел укӑлчи. Курӑнать ӗмӗрхи
Хӗрӗх чалӑш хысак тӑвайкки.
Суха хыҫҫӑн канмашкӑн тухать Хӗветке,
Ӗмӗт-шухӑш вӗҫет ирӗке.
Юратать вӑл каҫкӳлӗм тӑма сӑрт ҫинче.
Ункӑ шывӗ — асамлӑ тӗнче.
Тӗкӗр пек шыв ҫинче шуҫӑм ӳкнӗ шуҫса
Хӗвелпе чипукла выляса.
Шӑплӑх уртнӑ шыва кӗмӗл акрӗ ырми
Эреветлӗ чӗкеҫ чарӑнми.
Чӗрӗ сасӑ тивсен Ункӑ пичӗ путать,
Ҫаврӑм юрӑ пулса ҫаврӑнать.
Асӑрхарӗ ача: пурӑнать ҫырмара
Ятсӑр-шывсӑр чечек тыткӑнра.
Сарӑскер, хитрескер тайӑлса чӗтренет,
Куршанак тивесрен шикленет.
Чечеке хӗрхенсе чун ҫемми кучченеҫ
Янтӑлать янкӑс юрӑҫ-чӗкеҫ:
— Ачӑлташ-мачӑлташ, каҫ шӑпканӗ акар,
Ким чечек вӑййине пуҫӑнар!
Тухатуллӑ хӑват пур сӑмах ҫемминче,
Уҫӑлать-ҫке ункайлӑ тӗнче:
Ятсӑра ят парать, эрлӗке эмеллет...
Хӗветке чӗкеҫ май ӗнӗрлет:

ЧӖКЕҪ ПЕХИЛӖПЕ

— Шеремет чечекки, ачӑлташ-мачӑлташ,
Ан хуйхаш, ан ҫуйхаш — тапалаш.
Сан малашлӑх пурах, пур телейлӗ шӑпа —
Юрӑ хыврӗ чӗкеҫ сан ятпа.
Эп чӗкеҫ чӗлхине ӑнланатӑп иккен,
Тӗшмӗртмен те хам ҫак таранччен.
Е чӗлхем чӗкеҫпе хурӑнташлӑ пулас,
Кӗвӗ-ҫемӗшӗн чунӑм хавас.
Ҫак илемӗш тӗнчи ма ҫырма тӗпӗнче
Тӗмсӗлсе пурӑнать халиччен?
Тӗлӗнтермӗш пуххи! Мӗн кӑна кунта ҫук —
Куракан-илтекен кӑна ҫук!
Ҫырмари илеме илмеллех ытама,
Тухмалла ҫӗклесе урама.
Асӑрхатӑр кашни — вӑл мӗнле теветкел,
Капӑрлантӑр чи сумлӑ тёпел.
2.ТУХАТУ
Ункӑ шывӗ йӑлтах пытансан сӗмлӗхе,
Киле май уттарать Хӗветке.
Ват йӑмра патнелле ҫывхарать шӑхӑрса —
Пӗр кӗслеҫӗ ларать юрласа.
ЮРӐ:Юр-хир тӑрӑх кумларӑм,
Кӗмӗл сасӑ суйларӑм.
Пӗрчӗн-пӗрчӗн пухнӑ чух
Куҫҫуль пулса тумларӗ.
Ӑраскал кашниннех ӑрасна —лартӑр-и...
Анчах ватӑ кӗслеҫӗ юрри
Кӗмӗл сас кӑшӑлне ҫавӑрса тухатлать.
Хӗветке хускалмасӑр тӑрать.
ЮРӐ:Ҫулта ҫӗтрӗ ҫул утти,
Килте сӳнчӗ кил вутти,
Ӗнчӗ кайӑк чӗрӗ чух
Манран савӑк ҫын та ҫук.
«Ку ахаль юрӑҫ мар. Имҫӗ-ши, юмҫӑ-ши?
«Ӗнчӗ кайӑк» курма чармӗ-ши?
Чим, пырса калаҫам», — шухӑшларӗ ача,
Ярса пусрӗ пӗр утӑм хӑйса.
ЮРӐ:Тӑхӑр пуслӑх кӗслем пур.
Тӑхӑр вун тӑхӑр кӗввӗм пур.
Ҫур пус кӗмӗл пӑрахсан
Пӗрне юрлас кӑмӑл пур.
Хӗветке пӑхӑнать тухату хӑватне,
Хыпалать хӑйӗн пуш кӗсйине.
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Юрӑпа аташса ӑнран кайнӑ енне
Манчӗ хӑй тӗнчере пуррине.
ЮРӐ:Пилӗк пӳрне хушшинче —
Хӗлӗх карнӑ тӗренче.
Ҫав тӗренче айӗнче
Ӗнчӗ кайӑк пурӑнать.
Ӗнчӗ кайӑк вӗҫеймест,
Чул катрамӗ вӗҫертмест.
Ӑмӑрт ҫунат хуҫӑк чух
Кӗмӗл тенкӗ ҫӑлас ҫук.
Ӑна кӗчӗ ача: кӗслеҫе пулӑшма
Ҫутӑ кӗмӗл укҫа кирлӗ мар.
Енчӗ кайӑк патне пулӑшма ыткӑнас,
Илеме инкекрен хӑтарас.
3.ТӐПАЧ Т А Ш Ш И ТАКМАКЛӐ
Ват кӗслеҫӗ юрри пулчӗ кӑмӑл ҫаври.
Тухату юрри евӗр юри
Курӑнать каҫсерен тӗлӗкре те куҫа,
Хӑлхарах янӑрать ҫу каҫа.
Хӗветке ӗмӗтре ӗнчӗ кайӑк пулать,
Сеп-сенкер тӳпене ыткӑнать.
Вырмара чух ҫурли кӑчӑрттин тутарсах
Ҫуратать ҫемӗленӗ сӑмах.
Авӑнсарӑм ачин аллинчи тӑпачи
Тӑппи-таппи тӑвать юрланҫи —
Хӑй такмак каласа хӑй ташша илтерет.
Ӗҫ кӗвви ӗнӗҫӳлӗх кӳрет.
Хӗветке пӗлтерет ӑшӗнчи шухӑшне
Кӑшӑл хывнӑ чухне ашшӗне:
— Ӗҫлеме пулӑшать ҫемӗленӗ сӑмах.
Тем тесен те пайти ун пурах.
Тем те курнӑ хресчен ывӑлне ӑнланать:
— Ӗҫ лартмасть, Хӗветке, ӑс ыйтать.
Вӗренес кӑмӑлу ҫав тери пысӑк сан.
Тӑрӑшсам пӳлӗхҫе пӑхӑнса...
Хӗветке тӑрӑшать — пӳлӗхҫи васкамасть,
Ӑраскал шерепи тыттармасть.
Шӑпкӑн шетлӗхӗнчи Чӗмпӗр шкулӗ чӗнет,
Ӑс-тӑна туптама вӗрентет.
4.ТӲРЕ-ШАРА КЕРМЕНӖНЧЕ
Тӳре-шара керменӗ.
Ҫиҫет ахах-мерчен.

ЧӖКЕҪ ПЕХИЛӖПЕ

Чӑваш ачи кӗмен-ха
Кун пек зала хальччен.
Паян хӑюллӑн кӗчӗ
Хисеплӗ этемле.
Концерт памашкӑн кӗҫӗр
Вӑл иртрӗ тӗпеле.
Пӑхас пек пултаруҫӑ
Илемӗшне ҫутса
Ҫиҫет яр ҫутӑ люстра,
Йӑмӑхтарать куҫа.
Госпожасем лараҫҫӗ
Сапса чечек шӑрши,
Господинсем шыраҫҫӗ
Йӑпанӑҫ, чун ӑшши.
Влаҫпа чап-сум тус-йышӗ
Йӳҫеккӗн тинкерет:
Вак халӑхсен путишӗ
Мӗнле камит сӗнет?
Хыптармӗ-и йӳҫ эрӗм
Этемккесен ҫӳппи.
Ай-да, ҫатта эшкерӗ!
Ай-да, чӑваш чӗппи!
...Концерт пуҫланчӗ. Курчӗ
Культура элити,
Чӑваш чӗппин те пур-ҫке
Чӑн-чӑн талант ҫути.
Госпожасем пуҫлаҫҫӗ
Лорнетсемпе пӑхма,
Господинсем манаҫҫӗ
Майрисене савма.
Пӗри: «Янтарь пек сас», — т е т .
Тепри калать: «Тӑхта,
Мӗскершӗн тӑхӑнтартнӑ
Ҫак халӑха нӑхта».
Хӗветӗр те вылярӗ
Пӗр ҫаврӑм кӗввине,
Итлекенсем палларӗҫ
Чӗкеҫ хурӑнташне.
Аслатилле кӗрлерӗ
«Браво!» — ал ҫуппи:
Ай-да чӑваш элкерӗ!
Ай-да, чӗкеҫ чӗппи!
З.Ялав 4 № К - 3 2 3 5
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Мухтаҫҫӗ, чыс тӑваҫҫӗ
Ҫӳлхуҫа пек ҫынна,
Вуншарӑн ал тытаҫҫӗ
Иван Якӑльччӑна.
— Ку мӗн? — залра илтеҫҫӗ. —
Пуҫламӑшӗ кӑна!
«Мошенниксем» ӳсеҫҫӗ —
Хӑпартӑр люстрӑна!
5.0ПЕРА ХЫҪҪӐНХИ ХӲХЛЕВ
Парӑнчӗ Глинка. Чӗрӗлчӗ опера.
Вӗҫ, ӗнчӗ кайӑк, илем пахчине.
Хӗр тата каччӑ кӗтрет сапан мӑшӑрӑн
Ҫутрӗҫ залра тухату хӑватне.
Юррӑн пулминччӗ нихҫан та вӗҫлемӗшӗ —
Куҫ вӗҫертмест каччӑ Капа ҫинчен.
Кам-ши хуҫи кӑмӑл ҫаврӑм илемӗшӗн?
Мӗншӗн тивертрӗ чуна вут ҫӗмрен?
Е Антонида ятне курнӑҫланчӗ-ши,
Е туйрӗ хӗр юрату кӑмӑлне?
Каччӑ ҫакна пӗлеймерӗ — пӑлханчӗ-ҫке!
Тухрӗ Сусанин шӑпи ун тӗлне.
Опера хыҫҫӑн чӑн пурнӑҫ трагедийӗ
Пуҫӑнчӗ тунсӑх ҫемми валеҫме.
Кам кунҫупне ҫак чечек чиперлетӗ-ши?
Камшӑн ҫиҫтерӗ шевлеллӗ хӗме?
Ҫӗрӗ пулса ҫаврӑнать каччӑ шухӑшӗ
Чи ӑраскаллӑ шӑпа кӗтнӗрен.
Шет таса туйӑмӗ кайӑк пек шухӑ-шим?
Пуш йӑвине иленмест ҫӗнӗрен.
Ҫын кӑмӑлне ырату чулӗ пусрӗ-шим —
Пӗр пӳлӗме Хӗветке хупӑнать.
Чун тӑвӑнни Пултару вӑйне куҫрӗ-шим?
Вӑл юрату йӗррипе ыткӑнать.
Мӗн каласа сӗрме купӑс хӳхлерӗ-ши?
Пӗр хӑй кӑна калама пултарать.
Туйӑм вӑйне виҫекен писмен пулӗ-ши?
Кам юратать, ҫав хакне ӑнланать.
Лӗпӗш пулса ҫаврӑнать каччӑ шухӑшӗ,
Чи ӑраскаллӑ шӑпа илӗртет.
Ӑш вутӗнчен ырату кӑна тухӗ-ши —
Чун лӗпӗшне ултав-хӗм вӗтелет.

ЧӖКЕҪ ПЕХИЛӖ

Е вӗляе хурчӗ пулса ӗмӗр ӗмӗрлӗ
Сарӑ чечек ытамне ыткӑнма,
Е ют садри чечекрен сӗткен ӗмӗ-ши
Пуш караса пыл ярса тултарма?
Пурнӑҫ тӑхри пулса ӑстрӑмӑн-ӑстрӑмӑн
Уйӑх тӑхри каялла ҫаврӑнать.
Ахӑр варти ырату чуна кастӑр-и —
Шет таса туйӑм илем ҫуратать.
6.ПУЛТАРУ ХӐВАЧӖ
Юрату вӑл — мӑнаҫлӑх. Е — ҫынлӑх тупри.
Ӑраскалшӑн янрать чун юрри.
Кашнинех тыттармасть вӑл телей мӑскалне,
Ӗненсен те таса хӑватне.
Пурнӑҫлать хӑш чухне улшуҫла тивӗҫне:
Хӑй чури тӑвӗ чи вӑйлине.
Вӑйсӑра вӑй парать, шӑпапа вӑй вылять,
Ырату чулӗпе пусарать.
Юриех йӗкӗлтет ҫак мӑнаҫлӑх турри —
Чӗркуҫҫи ҫине ӳктӗр чури.
Ах анчах, вӑл Хӗветӗршӗн сарӑ ҫу мар —
Яш чуна тӗлкӗштерчӗ кӑвар.
Юрӑсем, сӑвӑсем ҫуралаҫҫӗ иккен
Пурте пурнӑҫ трагедийӗнчен.
Эрленӳ пухӑнсан драмӑна шӑнӑҫми
Ҫуралать куҫҫуль витӗр камит.
Ахах мар ырату, ӑна кирлӗ чӑту.
Ыратусӑр килмест ҫурату.
Улӑштарчӗ унпа композитор-улшуҫ
Пултару хӑватне пуҫма пуҫ.
Ӑнтӑлу вӑй кӗртет, ырату тӗрӗслет —
Пӗр канмасӑр Хӗветӗр ӗҫлет.
Ун патне Мускавран телеграмма килет:
«Тӗп хуламӑр илемӗш кӗтет».
Самани те ӗҫ халӑх енне ҫаврӑнать.
Ҫӗршывра вун-вун халӑх пурнать.
Юррисем-ташшисем — пур этемлӗх тупри,
Чӑвашсем те тӳпе хывччӑр-и.
Купӑсҫи акара, юрӑҫи сухара,
Тенорпа баритон стройкӑра.
Труппа ҫук — пухмалла. Тухмаллах ҫырмаран...
Юлас мар, тӑвансемӗр, ҫынран.
3'
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7.УНИЧЕ КАРТИНЧЕН — МУСКАВА
«Уйӑх-парк» — пин-пин ҫынлӑ Мускав укӑлчи.
Хантӑсла эрешленӗ эстрада.
Сирӗлет чӗнтӗрленӗ кӗпер каркӑчи,
Чӑвашла янкӑс юрӑ янрарӗ.
ЮРӐ:Упи каҫман ҫырминчен
Эпир каҫса килтӗмӗр.
Упи тухман вӑрманчен
Эпир тухса килтӗмӗр.
Чӑвашпа пӗр канашлӑн Раҫҫей варрине
Тӗрлӗ халӑх вӑййа тухнӑ евӗр
Ҫаврӑнать алла-аллӑн тытса пӗр-пӗрне.
Янӑрать юрӑ-кӗвӗ кӗрлевӗ.
ЮРӐ:Атьӑр вӑййа тухар-и те
Вӑй кӗввине калар-и.
Вӑйӑ кӗвви пӗр сумлӑх та
Пирӗн вӑйӑ пин сумлӑх.
Аслӑ йыш йыхрава йышӑнать сӗр те сӗр,
Саккӑрла ҫаптарни тӑвӑлларӗ.
Ярӑнса, ал явса кӑчӑк туртрӗ сар хӗр —
«Уйӑх-парк» чӑтаймасӑр ташларӗ.
ЮРӐ:Линкка-линкка авкаланма
Юман хӑма кирлӗ.
Униче картинчи кӗмӗл саслӑ тевет
Пин-пин ҫынлӑ йышра ҫухалмарӗ.
Вӑйӑ пуҫӗ пулса Мускава кисретет
Пултаруллӑ чӑваш хӗрӗ-арӗ.
ЮРӐ:Шупашкар туййи, шурӑ туя,
Ҫула тухма шанчӑклӑ...
Мускава шӑнӑҫми ирӗке туйнӑран
Пин сасса пӗтӗҫсе ахрӑмланчӗ вӑп:
Ҫут тӗнчемӗр хитре чӑвашсем пулнӑран,
Пӗр йышпа пурӑнмашкӑн та шанчӑклӑ.
Шурӑ шупӑрлӑ хӗр чӑпар тӗс хушшинче
Шуррӑнах курӑнмашкӑн пуҫларӗ,
Ун ҫыруллӑ тӗрри пин-пин тӗрӗ ҫинче
Несӗлсен пехилне хантӑсларӗ.

ххх
Хумлӑ халӑх ҫинче шыв пулли пек чӑмса
Йӑрӑ, шӗвӗр хаҫатҫӑ кумать.
Ҫын пуҫ урлӑ каҫса е хул айӗн шуҫса
Выставком патнелле талпӑнать.

ЧӖКЕҪ ПЕХИЛӖПЕ

— Мӗнле халӑх?
— Ӑҫтан?
— Кам труппи ку, юлташ?
Кун пирки памаллах репортаж.
Аптӑрать выставком — кӑлт сикет хулпуҫҫи:
— Чӑваш хорӗ ку. Ав ертӳҫи.
Журналист регента тустарать хальхинче:
— Миҫе ҫул пултару ӗҫӗнче?
— Кам юрри?
— Кам ташши?
— Кам вӗрентнӗ ӗҫе?
— Сумлӑ ятӑр?..
— Награда миҫе?
— Капелли уйӑхран, ҫыннисем хӗвелтен,—
Те шӳтлет, те чӑнлать Хӗветке.
Хор ӗҫне палӑртать тӑхӑр ӗмӗр тӑмхи,
Йӗркелет несӗлсен мешехи.
Ӑнтан кайнӑ хаҫатҫӑ куҫне чармаклать,
Кӑранташӗ шуҫма чарӑнать:
— О, сенсаци! Тӗнчемӗр илтмен халиччен
Кун пек труппа-капелла ҫинчен!
Хӗветке хӗрӳленчӗ:
—Чӑваш йӑлинче
Юрӑ-ташӑ нисеп вырӑнче.
Маншӑн чью та награда — чӑваш пурӑнни,
Сар хӗвел айӗнче савӑнни.
Тӑна кӗчӗ хаҫатҫӑ — сӑмах сыпӑнать:
— Ма историк шыв сыпнӑн ларать?
Уҫмалла тусанланнӑ архив ҫӑрине
Тӗпчеме ӗмӗрсен йӗррине.
— Халӑх чун хавхине тупас ҫук архивра,
Упранать-ҫке вӑл чӗрӗ ҫынра.
Эпӗ кам? Ун мерчен сассине пухакан,
Хуҫине тавӑрса паракан.
Юрӑ пултӑр ҫунат пек — ҫӳретӗр инҫе
Тӗнче урлӑ та тӑрӑх вӗҫсе.
Ывӑнми ӗҫ кӗввиллӗ чӗкеҫ пехилне
Валеҫмешкӗн куплен кашнине.
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