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  Сǎвᾰсенче автор пурнǎҫ чǎнлǎхне кǎтартса парасшǎн, 

ҫамрǎк ǎрǎва ǎна туйтарасшǎн ǎнтǎлать. Вӗсемпе пал-

лашнǎ май вулакан пурнǎҫра темле йывǎрлǎха та ҫӗн-

терме, чǎвашǎн ырǎ-йǎли йӗркине хаклама, тӗрӗс ҫулпа 

утма хǎнǎхать, таса чунлǎ, ырǎ ҫын пулас туйǎмпа хӗм-

ленет.  Кӗнекене кӗнӗ юптарусенчи сǎнарсем те ҫынлǎх 

туйǎмне упрама вӗрентеҫҫӗ. 
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    Галина Леонидовна 

Енейкина (Иванова) 

1959 ҫулхи  юпа уйǎхӗн  

25-мӗшӗнче Елчӗк рай-

онӗнчи Кӗҫӗн Таяпа  

ялӗнче  ҫуралса ӳснӗ. 

Ялти шкултан  вӗренсе 

тухнǎ хыҫҫǎн  Канашри  

педагогика училищине 

пӗтернипе ҫырлахман  

кӗнеке авторӗ, Чǎваш 

патшалǎх универси-

тетӗнчи историпе фило-

логи факультечӗн чǎваш 

уйрǎмӗнчен  вӗренсе 

тухнǎ. 1985 ҫулхи ҫурла 

уйǎхӗнчен пуҫласа паян 

кунччен   Елчӗк рай-

онӗнчи Патреккелти пӗтӗмӗшле пӗлӳ паракан тӗп шкулта 

чǎваш чӗлхипе литературине  вӗрентекенӗ пулса ӗҫлет.  

    Галина Енейкина  тивӗҫлипех Елчӗк енӗн паллǎ 

ҫыннисенчен пӗри шутланать. Хǎйӗн пурнǎҫне вǎл тӳр-

ремӗнех ҫамрǎк ǎрǎва тивӗҫлӗ воспитани парассипе 

ҫыхǎнтарнǎ. Сǎввисенче те унǎн тӗнчене хǎйне  май 

курса  хакласси аван курǎнать. Хайлавсенчи тӗп сǎнар 

Галина Леонидовнǎн - ҫут малашлǎх ҫинчен ӗмӗтлене-

кен, унталла ǎспа та пултарулǎхпа туртǎнакан, чӗнекен, 

йывǎрлǎхран хǎраман ҫын.  

    Ача-пǎча валли ҫырнǎ сǎвǎсем вара унǎн поэзине тата та 

илемлетеҫҫӗ. Елчӗк ҫӗрӗ-шывӗн тǎрǎшуллǎ ҫыннин шухǎш-

кǎмǎлӗ вулаканǎмǎрсене те килӗшессе шанас килет. 

                                                                                     

      Олег Викторов, «Елчӗксем» ентешлӗх ертӳҫи. 
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   Галина Енейкина - Чǎваш енӗн пултаруллǎ сǎвǎҫӗсен-

чен пӗри. Унǎн тарǎн  шухǎшлǎ та философла 

шухǎшсемпе пуян хайлавӗсем  районти, республикǎри 

тӗрлӗ хаҫат-журналта пичетленсех тǎраҫҫӗ, вулакана 

хǎйне евӗрлӗ ытарлǎхӗпе, паха ǎсӗпе тыткǎнлаҫҫӗ. Тема-

тика енчен пǎхсан сǎвǎҫ ытларах тǎван тавралǎха, унти 

ӗҫченсене сǎнарланине  асǎрхатпǎр. Чǎваш чӗлхин, 

тǎван халǎхǎн шǎпи те аванах хумхантарать поэта, ҫав 

вǎхǎтрах вулакан чун-чӗрине хӗпӗртӳпе, мǎнаҫлǎх 

туйǎмӗпе те хӗмлентереҫҫӗ вӗсем. Ҫыннǎн пурнǎҫра 

хǎйӗн вырǎнне тупасси, пӗлсе те тӗрӗс утǎм туса пурǎн-

ма чӗнни те унǎн творчествинче пысǎк вырǎн йышǎнать. 

Ҫакна эпир унǎн юптарǎвӗсемпе паллашсан вǎйлǎ туйса 

илетпӗр. Кашни юптарǎвӗ - хǎй пӗр асамлǎх тӗнчи, хǎй 

пӗр тулли ǎс-хакǎл ҫӳпҫи.  

Галина Леонидовна илемлӗх мелӗсемпе те питӗ пӗлсе 

усǎ курать. Ҫакǎ вара ун сǎвви-юптарǎвӗсене чӗрӗлӗх 

сӗмӗ парать, вулаканшǎн илӗртӳллӗ тǎвать. Ҫавǎнпах 

пуль хайлавсемпе паллашнǎ май тǎван чӗлхене, ҫут 

ҫанталǎкпа унти чӗрӗ чунсене, тус-йышсене тата та ха-

клама, вӗсемшӗн тǎрǎшса ӗҫлеме, пурнǎҫ ҫине урǎхларах 

пǎхса юратма тытǎнатǎн, чунпа тасалатǎн. 

Енейкина «Чуну таса пулсан», «Ӗмӗрхи илемлӗх 

йӗрӗпе» сǎвǎ кӗнекисен авторӗ. «Сӳнми хӗлхем» - ав-

торǎн виҫҫӗмӗш кӗнеки. 

 

     Раиса Сарпи, Чǎваш Республикин Культурин    

  тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Чǎваш ҫамрǎкӗсен Ҫеҫпӗл    

  Мишши ячӗллӗ преми лауреачӗ, Пӗтӗм тӗнчери     

  тӗрӗк халǎхӗсен поэзийӗн Нежип Фазыл ячӗллӗ   

  преми лауреачӗ. 
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ПУРНǍҪ ПУЛТАРУЛǍХПА 

ИЛЕМЛӖ 
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   Сӳнми хӗлхем 

    (Вӗрентекенсен гимнӗ) 

                       Сǎвви Г.Енейкинан  

                         Кӗвви Г.Борисовǎн 
  

Ялан ǎс-тǎнпа ҫӳлелле хǎпарма 

Чӗнен илӗртӳллӗн пӗлӳ тӗнчине, 

Чǎн-чǎн ҫын пулса ҫӗр ҫинче пурǎнма 

Чунри хӗлхемпе вӗрентен кашнине. 

 

Хушса юрламалли: 

Мӗн чуль пултарулǎх, 

Мӗн чуль тǎрǎшулǎх, 

Учитель, санра, вǎл пӗтмест! 

Хӗрӳ юрату сан 

Ҫӳлти хӗвелпе тан: 

Ялан хӗм сапать, сивӗнмест. 

  

Йышна ӳстерен эс, учитель, куллен, 

Атте-анне пек эс ǎс-хакǎл пиллен. 

Кашни ачана ху ачу пек туян, 

Сӳнми вǎй-халу ҫул кǎтартӗ ялан.  

  

Паха тӗслӗхӳ, пархатарлǎ ӗҫӳ, 

Куллу хитререх сар хӗвел ҫуттинчен. 

Сан ҫутǎ, таса, ытарми кǎмǎлу 

Нихҫан тухас ҫук ачасен асӗнчен. 

 

Тǎван ен, манǎн шкул, педагогикǎри ӗҫӗм   

 

Эпӗ Елчӗкрен, туссем, пулатǎп, 

Чǎн чǎваш чӗлхи вӗрентекен. 

Пит хитре ман ен, пырса курсамǎр,  

Пур енчен чуна илӗртекен. 
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Кӗҫӗн Таяпа – ман тǎван ялǎм, 

Илӗртӳллӗ, ытарми кӗтес. 

Эп унта ҫуралнǎ, шкул пӗтернӗ, 

Тупнǎ анлǎ пурǎнǎҫ ҫулне. 

 

Юрататǎп пушǎ вǎхǎтра эп 

Тӗрлеме, ҫыхма, сǎвǎлама. 

Савǎнсах шыва кӗме ҫӳретӗп 

Ҫемьепе ҫулла Хурǎнвара. 

 

Ютах мар-ха маншǎн чупасси те, 

Е ҫуран, е йӗлтӗрпе хӗлле. 

Тимлеме тивет, ҫǎм арласси те 

Илӗртет, алла тытсан йӗке. 

 

Пахчаран ҫулла кӗрес килмест-ҫке. 

Юратса  туни  унти ӗҫе 

Кӗрхи кун чуна савǎнтарать-ҫке, 

Пахча ҫимӗҫ куҫ туллии  ӳссен. 

 

Юратса, чуна парса ҫӳретӗп 

Патреккел шкулне ҫуллен-куллен. 

Мӗн тери ответлǎ ӗҫ, пӗлетӗп, 

Тимлӗх, ǎс ыйтать  вǎл  кашнинчен. 

 

Чǎн чǎвашлǎх илӗрттӗрччӗ тетӗп 

Эп вӗрентекен ачасене, 

Сǎвǎсем ҫырмашкǎн вӗрентетӗп, 

Очерк, юптару та вӗсене. 

 

Хайлавӗсене ярса параҫҫӗ 

Час-часах хаҫат-журналсене, 

Тӗрлӗ уявра янраттараҫҫӗ 

Хǎйсемех хитре сǎввисене. 
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Ак «Шевле» кǎларǎмах  илетӗп: 

Ҫӳлленех тухса ун эфирне 

Ҫӳпӗсӗр чӗлхе вǎй илтӗр тетӗп 

Ҫитнӗ май республика шайне. 

 

Тǎрǎшса, хитре вула пӗлеҫҫӗ 

«Ҫамрǎк ҫеҫпӗлсем» сǎввисене. 

Ҫавǎнпах, тен,  тыткǎна илеҫҫӗ 

Чǎваш ен каччи-хӗрӗсене. 

 

Тӗрлӗ конкурссен призерӗсем те, 

Ҫӗнтерӳҫисем те йышлǎ ман. 

Мухтанмалǎх пур ачасемпе те, 

Хам та ҫитӗнӳ сахал туман. 

 

Президент Грантне те ҫӗнсе илтӗм 

Эпӗ хамǎн ҫитӗнӳсемпе. 

Икӗ кӗнеке те пичетлерӗм 

Ҫул парса паха тӗллевсене. 

 

Манǎн педагогикǎри ӗҫӗм 

Ҫакǎн пек  хӗрӳн  иртсе пырать, 

Тӗрлӗ хайлавсем ҫырса пӗр вӗҫӗм 

Ҫӗнӗ кӗнекем калǎпланать. 

 

«Ҫынна ырǎ ту»- девиз, тӗллев те 

Маншǎн пурнǎҫра паян, ялан. 

Ыр тǎвар-ха пурте, эп  чӗнетӗп- 

Пурнǎҫ илемленӗччӗ татах! 
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2011-2012-мӗш вӗренӳ ҫулӗнче шкултан вӗренсе  тух-

нᾰ ачасене  вӗсен класс ертӳҫинчен – ырǎ сӗнӳсем 
 

Борисова Каринǎна: 

Питӗ тǎрǎшуллǎ эс, Карина, 

Ҫулленех шав  ҫитӗнӳ тǎван. 

Турǎ сана ǎс та, тǎн та панǎ. 

Тǎрǎшсан, йǎлт аталантаран.  

 

Ҫак ҫитӗнӳсем пӗрмай сан ӳсчӗр, 

Тав  хучӗсем ил эс яланах. 

Тус-йышсем те пурте хисеплеччӗр, 

Чǎн юлташ пулайччǎр яланах. 

 

Крылов Петра: 

Спортпа питӗ туслǎ эсӗ, Петя, 

Ҫитӗнӳ чупса ялан  тǎван. 
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Ҫак кǎтартусем  татах та ӳсчӗр, 

Район мар, республика  таран.  

Кириллова Эльвирǎна: 

Эльвира, эс ǎслǎ, маттур, пултаруллǎ. 

Юлсам  ҫакǎн пек  яланах пурнǎҫра. 

Утас утǎму  пултǎр сан  кǎтартуллǎ, 

Хǎвна кирлине туп пӗрмай шыравра. 

 

Виноградова Кристинǎна: 

Сǎпайлǎхпа ҫеҫ палǎрмастǎн, Кристина, 

Пӗрле  вӗренен  тантǎшсен хушшинче, 

Ǎспа, пӗлӳпе ирттеретӗн пурне те. 

Ҫапла пул ялан ҫак хитре ҫӗр ҫинче. 

 

 Петрова Кристинǎна: 

Шкултан вӗренсе тухнǎ май ыр сунса 

Калас килет  ман  чунǎмри шухǎша:  

Вӗрен хальхи пек питӗ лайǎх ялан, 

Ӗҫчен пул, ҫӗклен, талпǎн шав малаллах. 

 

Филимонова Оксанǎна: 

Ялан ǎшшǎн ҫеҫ пǎхтаратǎн ҫынна 

Ху ырǎ, таса пулнипе чунупа.  

Нихҫан ан ҫухат ҫак илемлӗ сǎнна, 

Телейлӗ пул эс ырǎ тус-юлташпа.  

 

Орлова Алевтинǎна: 

Килен ыр куна илемпе ирттерме, 

Ялан тǎрǎшса ǎс, пӗлӳ  пуҫтарма, 

Пурнан  пурнǎҫра ыррине ҫеҫ курма 

Сана чунтанах эп сунатǎп.  

 

Миллина Анастасийǎна: 

Пӗрмаях ҫакǎн пек  тǎрǎшуллǎ, 

Сǎпайлǎ эс пул, пит маттур.  

Ӳстер ҫивӗтне, вǎл - пуянлǎх, 
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Илем, сан ӗҫченлӗх  те ку. 

Клементьев Эдуарда: 

Ǎслǎ, тǎрǎшуллǎ, Эдик, эс, 

Питӗ лайǎх вӗренсе пыран.  

Ҫак  хастарлǎха  пӗрмай ӳстер. 

Уссине, ан иккӗлен, тупан. 

Халь сана сунатǎп чӗререн 

Сывлǎх, ҫитӗнӳ тума нумай. 

Пӗртте пǎрǎнмасǎр ҫул-йӗртен 

Тытнǎ тӗллевпе телей тупма. 

 

Филимонов Сергее:  

Талпǎну, хастарлǎх санǎн пур. 

Вӗсене, Сергей,  аталантар. 

Ҫитӗнӗвӳсем спортра сан пур, 

Пулччǎр  малашне тата нумай. 

 

Добронравова  Вероникǎна: 

Ҫепӗҫ те  матур эс, Вероника, 

Хуть кампа – пӗлен чӗлхе тупма.  

Ҫепӗҫлӗх те, ǎс та татах ӳсчӗр. 

Тǎрǎш тӗллевне пурнǎҫлама. 

 

Енейкина Кристинǎна: 

Кристина, санра  эп  куратǎп 

Хитре, тǎрǎшуллǎ хӗре. 

Хастарлǎх татах та сунатǎп, 

Кирлех пурнǎҫра вǎл  пире.  

 

Никонова Иринǎна: 

Сан сǎпайлǎхна эп кǎмǎллатǎп. 

Чǎтǎмлǎ,  йǎваш эс  яланах.  

Ырǎ ту пӗрмай, ун чух. Калатǎп, 

Таврǎнӗ ҫав ырлǎх ху патнах. 

 

Выйгетова Натальǎна: 
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Сан, Наташа, утǎмсем хǎюллǎ. 

Эс утан хастаррǎн, туссемпе. 

Ырǎ кǎмǎлпа пулсам эс туслǎ, 

Пул  пуян  таса ӗмӗтсемпе.  

 

Семенов Василие: 

Пур чунтан сана эп, Вася, хисеплетӗп 

Эсӗ ǎслǎ, тавҫǎруллǎ пулнǎран. 

Ыррине ҫеҫ пурнǎҫра сӗнетӗп,  

Телейпе пул юнашар ялан. 

 

Ҫук, ватǎлаймасть вӗрентекен   

 (Н. Гнатюк. Некогда стареть учителям) 

 

Сарǎ ҫулҫǎсем майпен анаҫҫӗ 

Сǎнаса шкул кантǎкӗсенчен. 

Ав пӗрремӗшсем букварь уҫаҫҫӗ-  

Ҫук, ватǎлаймасть вӗрентекен. 

 

Партǎсем ҫинче сикет хавассǎн 

Куҫ хӗссе хӗвелӗн пайǎрки. 

Хǎвǎрт ӳсрӗмӗр, апла пулсассǎн, 

Ҫук, ватǎлаймасть вӗрентекен. 

 

Йыхǎраҫҫӗ ҫӗнӗ стройкǎсем те 

Е пуласчӗ уҫлǎх тӗпчекен 

Пӗлменни пирӗн татах нумай-ҫке - 

Ҫук, ватǎлаймасть вӗрентекен. 

 

Ҫут тӗнче хаваслǎн ыталанǎн 

Туйǎнать: хитре умри ҫулсем. 

Вӗҫӗсӗр ачалǎх ҫума-ҫуммǎн - 

Ҫук,  ватǎлаймасть вӗрентекен. 

 

Тǎван шкултан  киле кайма тухсан 

(А. Дидуров. Когда уйдем со школьного двора) 
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Тǎван шкултан киле кайма тухсан 

Нихҫан та ватǎлман вальс кӗвви майǎн 

Учитель ǎсатса ярать ялан. 

Унтан,  каллех, ирпе ǎна куран, 

Эс ǎс пухса унпа сыв пуллашатǎн 

Тǎван шкултан  киле кайма тухсан. 

 

Шкул картлашкисемпе пусса хǎпар, 

Унта мӗн чуль эс ҫӗнӗлӗх пуҫтарнǎ. 

Час вǎтанан, чӗтревлӗн-и ҫыран - 

Киле пӗрех хǎюллǎн эс чупан. 

Иртнисене асна эс илнӗ майǎн 

Шкул картлашкисемпе пусса хǎпар. 

 

Шкул алǎкӗсем уҫǎ яланах. 

Сыв пуллашма унпа эсир ан васкǎр. 

Анчах епле манан шǎнкǎрава, 

«Йǎтсам ман портфеле» йыхǎрава? 

Енчен ǎнǎҫǎва эсир ҫухатрǎр - 

Шкул алǎкӗсем уҫǎ яланах. 

 

  Шкул ҫулӗсем  

(Е. Долматовский. Школьные годы) 

           

Кǎмǎллǎ авǎнǎн уйǎхӗнче 

Алǎк уҫса эп хǎюсǎррǎн кӗтӗм. 

Пурте пӗрремӗш: урок, кӗнеке- 

Акǎ пуҫланчӗ ман шкул ҫулӗ-йӗрӗ. 

 

Хушса юрл.: 

Шкул  ҫулӗсем илӗртӳллӗ пит 

Туслǎхпа, кӗнеке-юрǎпа. 

Ҫак вǎхǎт хǎвǎрт иртет, 

Ҫук, каялла вǎл килмест. 

Йӗрсӗр иртмеҫҫӗ вӗсем пурпӗрех, 
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Ҫук, манǎҫмасть нихǎҫан та пӗрех 

Шкул ҫулӗ-йӗрӗ. 

Тус-юлташпа эс пурне те пайлан: 

Е хурланан, ҫӗнтерӳшӗн савнатǎн. 

Ҫул хыҫҫǎн ҫул ǎс пухан, талпǎнан- 

Шав тǎсǎлать-ха сан шкул ҫулӗ -йӗрӗ. 

 

Пурнǎҫ - чи кирлӗ урок шутланать. 

Пӗтӗм хаваслǎх ҫулне такǎрлатпǎр. 

Ҫамрǎклǎх ҫут малаша ҫул уҫать - 

Акǎ пӗтет те сан шкул ҫулӗ-йӗрӗ. 

 

Янрать юлашки шǎнкǎрав 

 

                              Сǎвви Г.Л. Енейкинан 

                              Кӗвви В.Г. Захаровǎн 

 

Ума ҫитсе тǎчӗ асра юлмалли кун, 

Паян - юлашки шǎнкǎрав. 

Нихҫан шǎпланмасть  пекчӗ уҫǎ сасси ун. 

Паян ак - яланлǎх тǎхтав. 

 

Хушса юрламалли: 

Умра паянтан уҫǎлать анлǎ алǎк 

Чӗнсе пире  вǎрǎм ҫула. 

Савса йǎмǎхать илӗртӳллӗ ҫанталǎк- 

Ыр пулǎмшǎн кǎмǎл тулать. 

 

Чунпа хумханни курǎнать: ав шывланнǎ 

Ман класс ертӳҫин куҫӗсем.                            

Тǎван анне евӗр миҫе ҫул вǎл суннǎ 

Пире пулма ырǎ ҫынсем. 

 

Паян питӗ уҫҫǎн, хитрен асǎма та  

Шкулта вӗренни  шав килет. 

Ман класǎн хитре, ытарми асамачӗ 
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Ялан

лǎх 

ҫӳле 

ҫӗкле

нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ӗҫтешсене - ǎшǎ кǎмǎлтан 

Ольга Геннадиевна Петровǎна, шкул ертӳҫине: 
Пысǎк лава кӳлӗнтӗр эсир халь- 

Шкулǎн ертӳҫи. Ку – пысǎк чыс! 

Тунǎ ӗҫӗрсем пит пархатарлǎ; 

Ӗҫтешсем шанни те вǎл - хисеп. 

 

Ǎнǎҫу сире ӗҫре  сунатǎп,  

Ǎмǎртусенче - ҫитӗнӳсем. 

Кулленхи ӗҫре ялан ал паччǎр 

Пӗр шухǎшлǎ, шанчǎклǎ туссем. 
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Шкул ертӳҫин ҫумне, Татьяна Зиноновна Сквор-

цовǎна: 
Чунпа эсир – ырǎ,  

Ǎспа – пархатарлǎ, 

Юлсамǎр ҫапла ӗмӗрех. 

Курать ҫӳлти Турǎ, 

Ǎна  пурте паллǎ, 

Вǎл сирӗн ӗҫе хаклатех.  

 

Георгий Николаевич Иванова, шкулти профсоюз 

ертӳҫине: 
Ӗҫтешсен ушкǎнне улшǎнмасǎр 

Миҫе ҫул хӳтӗлетӗр, маттур! 

Уявсем-и е спорт вǎййисем-и – 

Ирттерме май тупатǎр сатур. 

 

Тǎрǎшуллǎ эсир, пултаруллǎ, 

Ӗҫтешсем ырлани ахаль мар. 

Юлǎр ҫакǎн пекех кǎтартуллǎ 

Яланах, телейпе  юнашар. 

 

Александр Алексеевич Адюкова, физкультура учи-

тельне: 
Ывǎнма пӗлмесӗр эс, ӗҫтешӗм, 

Ҫитӗнӳ вӗҫ-хӗрсӗр, ав, тǎван. 

Ачасем тав хучӗсем илеҫҫӗ- 

Сирӗн тӳпӗр  вǎл, маттур эсир. 

 

Ҫак ҫитӗнӳсем  сирӗн шав ӳсчӗр, 

Ачасем юратчǎр хǎвǎра, 

Тус-йышсем те  сирӗн йышлǎланччǎр, 

Кирлине йǎлт тупǎр пурнǎҫра. 

 

Альбина Николаевна Карамаликовǎна, математика 

учительне: 
Эсӗ те, ӗҫтешӗм, тǎрǎшуллǎ, 
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Шав ҫӗнни, кирли ӗҫре шыран. 

Сан утǎмусем те пархатарлǎ, 

Пур ҫынна та ырǎ ҫеҫ сунан. 

 

Малалла та юл ҫаплах илемлӗн 

Турǎ хушнǎ йӗркепе утса. 

Ӗҫтешсем те, ачасем те савччǎр, 

Ушкǎнра эс пуршǎн савǎнса. 

 

Татьяна Владимировна Никифоровǎна, социаллǎ 

педагога: 
Саламлатǎп сана эпӗ 

Март уявӗ ячӗпе. 

Сывлǎх чǎн малтан сӗнетӗп 

Пурǎнмашкǎн ǎш пилпе. 

 

Савǎнтарччǎр ырǎ-сывǎ, 

Ǎслǎ-тǎнлǎ ачǎрсем. 

Мǎшǎрпа ыр ҫул ҫеҫ хывǎр 

Пархатарлǎ ватлǎхра. 

 

Ҫулленех ҫумра сан пулччǎр 

Питӗ шанчǎклǎ туссем. 

Ǎшǎ кǎмǎлпа йǎл кулччǎр, 

Хисеплеччӗр ӗҫтешсем. 

 

Пӗрмаях пурне те ырǎ,  

Эс тǎвасшǎн тǎрǎшан. 

Патǎр уншǎн ҫӳлти Турǎ 

Иксӗлми телей ялан. 

 

Мухтанмалǎх пур ентешӗмпе 
                Патшалǎх Канашӗн депутатне, Чǎваш     

               Патшалǎх университечӗн проректорне,    

               Олег Николаевич Викторова 
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Сар хӗвел пайǎркин ҫутипе 

Куҫ тулли  ҫǎл куҫсен шавӗпе, 

Сар пучахлǎ, пуян уйсемпе 

Илӗртет Елчӗк ен чǎннипе. 

 

Кунти тǎрǎ шывпа чӳхенсе, 

Кулленхи ӗҫсемпе  пиҫӗхсе 

Пултарулǎх йӗрне  уҫнисем, 

Елчӗкре пит нумайǎн вӗсем. 

 

Ак илер Ҫӗн Пǎва каччине, 

Олег Викторова, пӗлӗше, 

Йӗрлесе пултарулǎх ҫулне 

Чǎннипе вǎй илен  ентеше. 

 

Ыр йǎхра ҫуралса ӳснӗскер, 

Ыр ӗрет-несӗппе ҫитӗнет. 

Ǎнкаруллǎ, хастар  чунлǎскер, 

Вǎл шкултах хисепе тивӗҫет. 

 

Пӗр класра вӗренекенӗсем 

Олегра курнǎ шанǎҫ, тӗрев. 

Пур ӗҫре те патвар пулнǎҫем 

Ҫамрǎклах каннǎҫ ҫук  ҫав чӗрен. 

 

Кӗҫ кукашшӗ-кукамǎш пекех 

Вǎл сиплевҫӗ пулма  вӗренет. 

«Университета кӗмеллех!»- 

Текен шухǎш унра ҫӗнтерет. 

 

Вǎл психолог сиплевҫӗ ӗҫне 

Университетра вӗренет. 

Студентсен стройотрячӗсене 

Ҫавǎнтах тǎрǎшса йӗркелет. 

 

Врач дипломӗ  илсен те  алла 
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Ман ентеш лǎпланма шутламасть. 

Вǎл ǎсчах ӗҫӗпе малалла 

Вǎй хурать, диссертаци ҫырать. 

 

Пултаруллǎ  ǎсчахǎн ӗҫне 

Аслǎ шкул коллективӗ сисет; 

Вǎл сулмаклǎн пусса утǎмне 

Факультет деканне те ҫитет. 

 

Воспитани ӗҫне юратса 

Кӗҫ проректор  пулса  вǎл тǎрать. 

«Студентсен хулине» сǎнаса 

Чǎн йӗркелӗх тумашкǎн васкать. 

 

Унǎн ӗҫ мелӗсем пахаран, 

Пур ӗҫре те ǎста пулнǎран 

Эп Олег  Николаевичран 

Чǎннипех тӗлӗнетӗп паян. 

 

Тӗп ӗҫпе юнашар теприне 

Кӳлӗнсе манн ентеш ҫул шырать. 

Хулари ентешсен  ушкǎнне 

Йӗркелет те, ертсе те пырать. 

 

Пуҫарулǎх тупма пӗлнипе 

Кӗҫ ентешлӗх ӳсет, йышланать. 

Пӗр-пӗрне пулǎшса пынипе 

Ҫирӗп йывǎҫ пекех туйǎнать. 

 

Нимӗнле пултарулǎх тӗшне 

Тутанмасǎр ентешӗм юлмасть. 

Ак  Патшалǎх Канашӗн ӗҫне 

Кӳлӗнни те ҫакнах кǎтартать. 

 

Депутат тивӗҫне тунǎ май 

Вǎл сиплев ҫурчӗсем  йӗркелет, 
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Тухтǎрсен ушкǎнне пухнǎ май 

Ачасен сывлǎхне тӗрӗслет. 

 

Депутат ентешсен  сывлǎхне 

Упрассишӗн тимлет, тǎрǎшать, 

Районти фельдшер пункчӗсене 

Тухтǎрсен ушкǎнне вǎл ярать. 

 

Район пурнǎҫӗн ыйтǎвӗсем 

Ҫине Викторов тимлӗн пǎхать, 

Шкулсене паха кӗнекесем- 

Парнесем панǎ май – пулǎшать. 

 

Ялсенче ҫӳресе, паллашса 

Пултаруллисене палǎртать. 

Пархатарлǎ ӗҫре пулǎшса 

Вӗсене ҫӳлелле хǎпартать. 

 

Сǎвǎсен, тӗрлӗрен хайлавсен 

Кӗнеки те чылай кун курать. 

Ман ентеш ыр туни ку, туссем. 

Малаллах вǎл туртать, ал парать.  

 

Ялсенчи ҫул-йӗре юсама  

Депутат тимлӗхне уйǎрать. 

Халǎха пит илемлӗ канма,  

Концертсем те курма май парать. 

 

Кам илтмен-ши ентеш сассине- 

Нимӗнле артистран кая мар. 

Ун тем тӗрлӗ талант пуррине 

Тӗлӗнетпӗр курса сахал мар. 

 

Спорт вǎййи-и иртет районта- 

Вǎл каллех пулǎшмашкǎн васкать. 

Депутатǎн призне халь кунта 
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Хаваспах каччǎ-хӗр йышǎнать.  

 

Пархатарлǎ, хисеплӗ ӗҫне  

Коллектив, ректорат та курать. 

Ман ентешӗн паха утǎмне, 

Чǎн, правительсво хǎй те ырлать. 

 

Ҫавǎнпах-ҫке Хисеп хучӗсем  

Панǎ май чыс тǎваҫҫӗ ǎна. 

Ҫакǎн пек пултаруллǎ ҫынсем  

Сум кӳреҫҫӗ тǎван района. 

 

Лǎпланмасǎр, ентешӗм, татах  

Ҫӗнӗ ӗҫ ǎсласа эс тупан,  

Канǎҫна ҫухатса, яланах  

Ҫынна ырǎ тума-ҫке васкан. 

 

Тав  тǎваҫҫӗ чунтан ентешсем,  

Тав тǎваҫҫӗ студент-ҫамрǎксем. 

Сывлǎхпа телейне – тӳпеми, 

Туррǎм, пар ентеше иксӗлми. 

 

Алла-аллǎн паха журналпа 

 

Аллǎмра - «Халǎх шкулӗ» журнал ман, 

Яланах канашлатǎп унпа. 

Журнала хакласа кам каламӗ: 

«Эп хǎюллǎн утатǎп туспа». 

 

Чǎннипех - ҫке, журнал - пирӗн тус та: 

Пулǎшать чǎрмавран хǎтǎлма. 

Пӗлтерет кирлине, вǎл - ǎсчах та- 

Мӗн кǎна  ҫук унта  вулама. 

 

Вӗрентӳ ӗҫӗ пит нумай енлӗ, 

Ҫӗнӗлле меслет шав йышланать. 
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«Халǎх шкулӗ», тупса темле мел те, 

Ҫакна халǎх умне кǎларать. 

 

Тӗрлӗрен проектпа - и ӗҫлеҫҫӗ 

Пултаруллǎ вӗрентекенсем 

Е паха уроксем ирттереҫҫӗ- 

Журналта ҫуталаҫҫӗ вӗсем. 

 

Элективлǎ курссен программи те 

Пит кирлех - ҫке вӗрентекене. 

Вырнаҫма журналта вырǎн ҫитӗ 

Тата тӗрлӗ сценарисене. 

 

Ӗҫре палǎрнисен опытне те 

Журналта ҫутатас йǎла пур. 

Тиркемест ют ҫӗршыв чӗлхине те: 

Акǎлчан-и  е нимӗҫ, француз. 

 

Тӗрлӗрен конкурсра  ҫӗнтеретӗн- 

«Халǎх шкулӗ» сана ал парать. 

Ҫӗнтерӳ меслетне вӗрентетӗн, 

Журнал урлǎ- ҫӗршыв паллашать. 

 

Пултаруллǎ, хастар пулас тетӗн- 

Эс туслаш ҫак паха журналпа. 

Ǎс-пуҫпа, тен, нумай пӗлес тетӗн- 

Туслашсам ҫак    ǎсчах- журналпа. 

 

Халǎха вӗрентме  вǎл пуҫланǎ 

Ҫӗр те пилӗк ҫулсем каяллах. 

«Халǎха вӗрентес ӗҫ» ят панǎ. 

Ҫак ятпа вǎл ӗҫленӗ пайтах. 

 

«Халǎх шкулӗ» ятпа ӗҫлемешкӗн 

Пуҫлани те ҫитет ҫирӗм ҫул. 

Хисепе ыр ӗҫпе тивӗҫмешкӗн 
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Вǎй хурать кунти йыш  кашни ҫул. 

 

Воспитани ӗҫне ҫутатнишӗн 

Пит хавас ашшӗ-амǎшӗсем. 

«Ҫырǎнатпǎр ǎна кил ǎшшишӗн,»- 

Кǎмǎлтан пӗлтереҫҫӗ вӗсем. 

 

Халǎха вӗрентес ӗҫӗсемшӗн 

Журнал «Чи лайǎххи» ят илет, 

Раҫҫейри конкурсра ҫӗнтернишӗн 

Вулакан савǎнать. Чыс ӳсет. 

 

Пултаруллǎ ҫынсем  ӗҫлени-ҫке 

Ҫак журналǎн сумне ӳстерет. 

Ǎнǎҫу малашне те сунар-ҫке - 

Тǎрǎшулǎх ҫӳле шав ҫӗклет. 

 

Вӗренӳ ҫулӗ пуҫланчӗ 

Шавлǎ та хаваслǎ ҫу тǎхтавӗ 

Шур тӗтре пек сирӗлчӗ вǎр-вар. 

Ак паян шкулта-вӗт халǎх шавӗ, 

Савнǎҫлǎн янрать йӗс шǎнкǎрав. 

 

Шкулалла утаҫҫӗ пур енчен те 

Уявла тумланнǎ ачасем. 

Илӗртеҫҫӗ шур бантикӗсем те, 

Пӗринчен тепри хитрескерсем. 

 

Авǎн уйǎхӗн пӗрремӗш кунӗ! 

Кӗтнӗ кашниех ǎна чунтан. 

Ахаль мар ҫанталǎкӗ те кӳнӗ: 

Вӗренме пуҫлаҫҫӗ паянтан! 

 

Паянтан - пӗлӳ тӗнчи яр уҫǎ, 

Ҫук чару пӗлес теекене. 
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Лайǎх каннǎ, ҫирӗпленнӗ хыҫҫǎн 

Вǎхǎт ǎс пухма ҫӗннисене. 

 

Ǎнǎҫу сунатпǎр, ҫамрǎк халǎх, 

Тǎрǎшса вӗренӗр кулленех. 

Ăнтǎлсан, ǎспа пуйсан пуласлǎх 

Йǎл кулса, илемлӗн килетех.  

 

 Савнă районăм 

 

Сăвви Г. Енйкинан 

Кĕвви Г. Борисовăн 

 

Елчĕк енĕм, Елчĕк ен, 

Эс ҫĕклен чуна.  

Пархатарлă  Елчĕк ен, 

Вăй кĕртен мана. 

 

Хушса юрламалли: 

Шурăмпуҫĕ хĕрелсе 

Парнелет ҫĕн кун. 

Ман районăм ҫĕкленсе 

Тумланать ҫĕн тум. 

 

Паттăр санăн ҫыннусем, 

Яланах – ĕҫре. 

Вĕсемпе мухтаннăҫем 

Хĕпĕртет чĕре. 

 

Тăрăшуллă ҫамрăксен 

Йăлт ҫĕнĕлĕхсем. 

Ҫĕкленеҫҫĕ ҫĕн ҫуртсем, 

Фермăсем, шкулсем. 

 

Тухăҫлă тырпул ҫуллен 

Ҫитĕнет-ҫке шав. 
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Пулăхĕ чакмасть ҫĕрсен. 

Ҫĕр ĕҫченĕ, тав! 

 

Халĕ эсĕ, Елчĕк ен, 

Тăхăр вуннăра. 

Куҫ тулли ман Елчĕк ен, 

Эс – паха тупра! 

  Ӗҫ ҫынлǎх хакне ӳстерет 
 

Куллен ялǎмра эп хитрен йӗр йӗрлерӗм 

Чунпа киленсе ыр ӗҫпе, 

Чечек ǎшӗнчи улǎха тӗр тӗрлерӗм 

Ирхи сывлǎм ҫут шǎрҫипе. 

 

Нумай йӗр хǎвартǎм тǎван уй-хирте те 

Кǎшман е сухан ӳстерсе. 

Мӗн чуль ешӗл курǎк ҫулни, пуҫтарни те 

Тǎрать хавхапа илӗртсе. 

 

Тата, пӗчӗк чух, мӗн чуль курǎк ҫǎлман-ши 

Кǎшман, куккурус анинчен. 

Ытам-ытампа, эх, мӗн чухлӗ йǎтман-ши! 

Пӗр лав туллиех пулатчех. 

 

Кǎвакал  туни, хур хуххи, йыт пыршийӗ 

Е куҫлǎ кутан, шур ути- 

Ак халь те мана илӗртеҫҫӗ. Шǎршийӗ- 

Нихҫан сӗврӗлми  пыл тути! 

 

Хам тантǎшсемпе утǎ-улǎм тиеттӗм 

Хӗртсе сар хӗвел пǎхнǎ чух. 

Каҫпа вӗсемпех тǎр шывра чӳхенеттӗм, 

Ҫӗрле- йӗтемреччӗ ун чух. 

 

Чунпа савǎнса  купǎста эп ҫумлаттǎм 

Тǎван колхозри уйсенче. 



27 

Чунри вӗҫевпе вӗсене шǎвараттǎм  

Ǎсса Таябинка шывне. 

 

Ҫуллен хǎяр пайӗ илсе тǎрǎшни те 

Ǎш туйǎм хǎварчӗ асра. 

Чупса ҫӳресе шыв йǎтни, шǎварни те 

Сӳнми хӗмленет ман чунра. 

 

Хальхи ӳсӗмри ачасен кунӗ-ҫулӗ 

Чунра вǎратать хумхану. 

Ниҫта ӗҫлесе вǎй хумасǎр мӗн чухлӗ 

Сӳнет вӗсенче хӗмленӳ. 

 

Уяв пулнǎ пек халь куллен  тумланаҫҫӗ 

Ҫулла ачасем, ҫамрǎксем. 

Пӗр усǎсǎр, ӗҫсӗр вӗсем кун кунлаҫҫӗ- 

Чунра мӗн туяҫҫӗ вӗсем?! 

 

Ӗҫпе пиҫӗхсе ӳснӗрен ҫӗнтерет ҫын 

Умри тумхаха, чǎрмава. 

Ӗҫе савманни  пурнǎҫран мӗн кӗтет-ши?! 

Ун пурте каять харама! 

 

Ҫакна чунǎмпа  туйса эп хумханатǎп, 

Шыратǎп ҫул-йӗр пулǎшма. 

Ӗҫе хǎнǎхса ӳсекен ҫын, туятǎп, 

Пултарӗ ыр ҫимӗҫ пама. 

 

Ӗҫпе пиҫӗхен шкул ачи пултаруллǎ.  

Ун чǎтǎмлǎх, ҫирӗплӗх пур. 

Вӗренӗвӗ ун кулленех кǎтартуллǎ. 

Вǎл творчествǎра та матур. 

 

Наука ӗҫне кӳлӗнме те хǎрамӗҫ 

Ун пек  ҫамрǎксем кǎшт ӳссен, 

Ҫӗршывǎн шǎпишӗн те ҫунӗҫ, хумханӗҫ 
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Ӗҫпе тарласассǎн, тӳссен. 

 

Ӗҫпе киленме  ачаран вӗрентер-ха: 

Ӗҫ ҫынлǎх хакне ӳстерет. 

Хастар, пултаруллǎ ҫынсем ӳстерер-ха: 

Ӗҫченлӗх - тǎва ҫӗнтерет.  

Манǎн педагогикᾰри тӗп шухᾰш 

 

Чǎваш ҫӗршывӗн ытарми кӗтесӗ 

Ман чунǎма куллен ǎш хум ярать. 

Унта пулсан чунпа юрлатǎн эсӗ. 

Кун пек илем вǎл ҫӗр ҫинче сайра. 

 

Кунта тӗтреллӗ, сывлǎмлǎ ҫут ирӗ, 

Тӗлӗнмелле илемлӗх вǎй илет. 

Ǎрша вылявӗпе хитре уй-хирӗ, 

Вǎл ал парать савса ǎшǎ ҫиле. 

 

Юхан шывсем пӗр саслǎн, илӗртӳллӗн, 

Мерчен-ахах пекех ялтǎраса 

Юхаҫҫӗ пӗр канми-тǎми, хӗрӳллӗн, 

Ҫак ҫӗрӗн кǎкǎрне уҫǎлтарса. 

 

Вǎрманӗсем те Чǎваш енӗн тулǎх, 

Юманлǎх, хырлǎх, шӗшкелӗх тата. 

Чечексемпе тулать ҫаран та улǎх- 

Тулли илемлӗх ҫакǎ кǎшǎлта. 

 

Сар кайǎксем епле хитрен юрлаҫҫӗ 

Ҫурхи чечеклӗ сад-пахчасенче. 

Ӗҫчен пит халǎх, ҫавǎнпа тулаҫҫӗ 

Кӗлечӗсем кӗрхи ҫӗртмесенче. 

 

Пит хǎтлǎ ҫавǎнпах пуль ҫурчӗсем те: 

Ӗҫченлӗх пурнǎҫа илемлетет. 
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Ир пуҫǎнса, ҫитсессӗн каҫхи сӗм те, 

Канма пӗлмесӗр халǎх шав ӗҫлет. 

 

Ҫӗр пин сǎмах ҫӗршывӗ-Чǎваш енӗм, 

Ҫӗршер пин юррисем ун, тӗррисем. 

Пархатарпа ҫӳле ҫӗкленекенӗм, 

Чунтан саватǎп эп сана, пӗлсем. 

 

Тӗлӗнтерен ǎспа халь тӗнчене эс, 

Хǎюллǎн ҫирӗп утǎмсем туса. 

Тивӗҫлипе тǎсǎмусем пуҫ тайӗҫ, 

Мала та кайӗҫ паттǎрла утса. 

 

Литература вǎйлǎн аталанчӗ, 

Унта мӗн чухлӗ ҫутǎ ҫǎлтǎрсем. 

Иванов ҫеҫ епле хитрен сас пачӗ- 

Хаклаҫҫӗ «Нарспие» пур халǎхсем. 

 

Пӗр шиксӗр, уҫҫǎн янǎрать чӗлхемӗр 

Чӗнсе ǎс-тǎнǎн ҫӳллӗ тӳпине. 

Хусанкайпа Айхи сасси унта, пӗлсемӗр, 

Чӗнеҫҫӗ шав илемлӗх тӗнчине. 

 

Ентешӗм Николаев та ҫӗклерӗ 

Тата ҫӳле хисепӗн ялавне. 

«Чǎвашǎн космонавт та пур!»-кӗрлерӗ 

Тӗнче ун чух, пӗлсе ун ыр ӗҫне. 

 

Чǎвашǎмсем, шеп пурǎнма каҫ-ирӗн 

Халь пурте пур, ҫакна анчах сӗнер: 

Чӗлхемӗре ҫухатас марччӗ пирӗн, 

Унпа тӗнчемӗр шайӗнче кӗрлер! 

 

Ҫитӗнӳсем пирки пуҫ каҫǎртмасǎр, 

Пурне те тан курса, хисеплесе, 

Тасан, хитрен, ҫут шанчǎк ҫухатмасǎр, 
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Ыр ӗҫсемпе хǎватланар, туссем. 

 

Анчах паян хуласенче, ялта та 

Чӗлхемӗр илӗртӳлӗхӗ чакать. 

Ӗнер янран  чӗлхе райцентрта та 

Халь ҫухалса, сӗвӗрӗлсе пырать. 

 

Ак ик чǎващ пӗрлешрӗҫ, ҫӗн ҫемье те 

Чǎмǎртанать. Телейлӗ йǎх хунать. 

Анчах шутлаттарать йыш хушǎнни те: 

Ачи -пǎчи, шел, «вырǎс» ҫуралать. 

 

Чӗлхемӗре малашлǎхра мӗн кӗтӗ 

Чǎваш кун пек вырǎсланса пырсан? 

Ҫук, ҫук, ҫыраймǎп кун пирки эп ода, 

Чун ыратать ҫакна  шухǎшласан. 

 

Ма пултаруллǎ, ǎслǎ чǎваш хӗрӗ 

Е яшӗ, ǎмǎртсах пӗр-пӗринпе 

Таптасшǎн чӗлхене: капла вǎл хǎрӗ, 

Кайран чӗртмешкӗн пулмӗ нимӗнпе.   

 

Мӗн кирлине эп чӗлхемре тупатǎп. 

Чӗлхемӗмре- тӗнчем те, чун та ман. 

Чǎвашлǎх янравне чунра упратǎп: 

Вǎл шупкалать, пӗтет тǎрǎшмасан. 

 

Кӗпепе ҫеҫ мӗн ӗлӗкрен  ҫӳренӗ 

Чǎвашǎн хӗрӗ, арǎмӗ ялан. 

Курсан халь несӗлсем - чӗре ҫӳҫенӗ: 

Кӗпеллӗ, юбкǎллǎ хӗрсем ҫукран. 

 

Хитрен курса-ши шǎлавар тǎхнаҫҫӗ, 

Хӗрсем ҫеҫ мар, хӗрарǎмсем тата! 

Ятулǎха пачах та ǎнланмаҫҫӗ. 

Мӗскер илемӗ пур-ши ҫакǎнта? 
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Ман несӗлсем ӳстернӗ вǎрǎм ҫивӗт, 

Усса ярса ҫӳренӗ хуть ǎҫта. 

Эй, хӗрупраҫ, эс ҫивӗтрен ан сивӗн, 

Сан усǎнтǎрччӗ ҫивӗт хыҫалта. 

 

Ыйтатǎп пит вtрентекенсенчен те: 

«Чǎвашлǎх хӗлхемне чунра чӗртер.» 

Ҫак пархатарлǎ хӗлхеме ҫӗклер те 

Кашни ачан чун-чӗрине кӗртер. 

 

Ыр улшǎну патне утар-ха ҫирӗп, 

Йǎлт упраса чǎвашлǎх илемне. 

Чӗремӗрсем юрлаччǎр каҫǎн-ирӗн 

Чǎваш чӗлхин хитре юррисене.  

       

Эс - пуринӗн те пуҫламǎш 

Пире пурсǎмǎра та парнеленӗ 

Анне юратǎвӗ ҫак  тӗнчене. 

Хӗвел шевли пулса  пире  ӳстернӗ. 

Халь ҫав ǎшша сӗнер-и ҫынсене? 

 

Ҫак ҫут тӗнче ытамӗнче пулнишӗн 

Пуҫа таятǎп умǎнта, аннем. 

Телейлӗ пурǎнǎҫ ҫулне уҫнишӗн 

Тавах теетӗп кǎмǎлтан, илтсем. 

 

Аннеҫӗм, эс - пуринӗн те пуҫламǎш, 

Эс - пурнǎҫ сыхлавҫи, хӳтӗлевҫи. 

Этем тупан пур  ҫӗнӗлӗх те амǎш 

Пехилӗ вǎл. Анне - никӗслевҫи. 

 

Мӗн чухлӗ вӗрентни те тǎрǎшни ун 

Ялан, ялан куҫ умӗнчех, умрах. 

Эс: «Ыр ҫын  пул, ачам,»- тени кашни кун 
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Хистет пит  сапǎр  пур ҫынпа  пулма. 

 

Кашни ача е ӳснӗ ҫын - аннесӗр 

Тулли телейсӗр, савǎнмасть ытла. 

Анне ǎш-пилӗсӗр, куллисӗр нерсӗр 

Ҫанталǎкра пӗччен утан ҫынла. 

 

Аннесене пӗрмай, туссем, упрасчӗ, 

Кӗрекере чысласчӗ час-часах. 

Ыр сǎмахпа чунтан савǎнтарасчӗ, 

Ӗҫпе ялан пулар тӗрев парсах.    

    Культурᾰпа  палᾰрар 

Шкул ачи, сан кашни утᾰму: 

Ҫᾰвᾰнни, тумланни е утни, 

Вӗренни, ӗҫлени, калаҫни- 

Ҫыпᾰҫуллᾰ, хитре пултᾰр-и?! 

 

Шухᾰшпа, ӗмӗтпе нихᾰҫан 

Никама хуйхᾰртма, макᾰртма, 

Нимӗне амантма е хуҫма,  

Хур тума, варлама ан шутла. 

 

Кулленех тᾰрᾰшулᾰх ӳстер, 

Ултава, ӳркеве йᾰлт пӗтер, 

Халᾰх пурᾰнᾰҫне  пит тишкер,  

Ун культура шайне шав ӳстер. 

 

Манᾰн халᾰх культурᾰлᾰхне 

Халь тӗнче тивӗҫпе пуҫ таять, 

Ун ӗҫне, утᾰмне, ҫынлᾰхне 

Ырᾰ тӗслӗх тесе йышᾰнать. 

 

Ма тесессӗн унта - ҫӗнелӳ, 

Пурнᾰҫпа тан утни палᾰрать. 
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Йыхᾰрса  малаллах ҫав чӗнӳ 

Халᾰха пархатарлᾰ тᾰвать. 

 

Эс те сав ыр йᾰла- йӗркене, 

Несӗлсен пархатарлᾰ   ᾰсне, 

Ҫулленех хутшᾰн пур уявне, 

Туйнᾰ май несӗлсен ырлавне. 

 

Сывлᾰх сун, хисепле ҫынсене, 

Пуҫ таймасᾰр ан ирт ваттине. 

Ырласам  юррипе ташшине, 

Ху та хуш ҫӗннине, пахине. 

 

Упраса ыррине, кирлине 

Ҫитӗнтер сад, вᾰрман, ларт  ҫӗн ҫурт, 

Ҫул парса йᾰхташсен ᾰслайне 

Халᾰхпа юнашаррᾰн эс ут. 

 

Несӗлсен иксӗлми вучахне 

Сӳнтерме парар мар ӗмӗрне. 

Чӗннӗ май  ӗмӗтсен тӳпине 

Чарᾰнми парса тᾰтᾰр хӗмне. 

 

Юн пур органсене  тᾰхтами 

Кислород парса тᾰнᾰ майлах, 

Пур ҫынра та культура хӳми 

Уҫᾰ пултᾰр ырришӗн анчах! 

 

Метаграммǎсем 

            Кӗркунне пухса кӗртеҫҫӗ 

Уй-хиртен ҫынсем мана, 

Каҫсерен  мана чӗртеҫҫӗ 

Сас палли улǎштарсан. (Пучах-вучах) 

 

Эп шывра ялан ишетӗп, 
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Ир пулсан та, каҫ пулсан, 

Ҫǎкǎра савса ҫиетӗн 

Сас палли улǎштарсан. (Пулǎ-тулǎ) 

 

Ман ҫине савса пǎхаҫҫӗ 

Пурте, вǎрмана кайсан, 

Манран ҫурт туса лартаҫҫӗ 

Сас палли улǎштарсан. (Вӗрене-пӗрене) 

 

Ӗнерен те, лашаран та 

Эп сǎхатǎп юн ансат, 

Саншǎн ҫывǎх ҫын пулатǎп  

Сас палли улǎштарсан. (Пǎван-тǎван) 

 

Шыв -шур хӗррипеле ӳсме 

Эп, тусǎм, кǎмǎллатǎп, 

Пӗр сас палли улǎштарсан 

Эп кайǎка кирлӗ пулатǎп. (Хǎва-йǎва) 

 

Тӗнчене капǎрлататǎп 

Манǎн вǎхǎт ҫывхарсан, 

Ҫӳллӗ вырǎн эп пулатǎп 

Сас палли улǎштарсан. (Ҫу-ту) 

 

Юхатᾰп эп шᾰнкᾰртатса 

Ӗҫсен чуну сан канӗ, 

Пӗр сас палли улᾰштарсан 

Ман тᾰрᾰх утᾰн канлӗ. (Ҫᾰл-ҫул) 

 

Пᾰхса иртетӗн юратса 

Ешернӗ чух мана, 

Пӗр сас палли улᾰштарсан 

Манпа  ҫыран кᾰна. (Пусᾰ-пурᾰ) 

 

Кӗркуннепе эп, сиплӗскер, 

Чӗрес тулли пулатᾰп, 
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Пӗр сас палли улᾰштарсан 

Эп сывлав органӗ пулатᾰп. (Пыл- пыр) 

 

Ҫулла манран ҫынсем тараҫҫӗ, 

Хᾰраҫҫӗ эп вараласран, 

Раҫҫей хули пулса тᾰратᾰп 

Пӗр сас палли улᾰштарсан. (Тусан- Хусан) 

 

Тӗреклӗ йывᾰҫ эп пулатᾰп 

Ӳсетӗп темиҫе ҫӗр ҫул, 

Ҫӗр айӗнче йᾰраланатᾰп, 

Эс сас палли ҫеҫ улᾰштар. (Юман- ᾰман) 
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Илемлӗх йӗрне такǎрлат 
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Сан яту ҫӗре ҫутатрӗ 

Ҫӳлти Туррǎмǎр хǎватлǎ, 

Ассенче ҫакна тытар. 

Унпала  таса хавхаллǎ 

Ырǎ ҫын пулса пурнар. 

 

Выльǎх евӗр пулнǎ халǎх, 

Чун ҫинчен вǎл шутламан, 

Таса хальлӗн пурǎнмалǎх 

Ниепле ǎс тупайман. 

 

Иртӗхсе, аскǎнланса та 

Тунǎ ҫылǎх пит нумай, 

Вǎрласа, улталаса та 

Тискерленнӗ ҫын самай. 

 

Пǎхǎртан та, йывǎҫран та 

Мӗн кӗлетки ҫеҫ туман!? 

ӳтсӗр, чунсǎр пǎрǎва та 
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Пуҫ ҫапмашкǎн вǎтанман. 

 

Ҫӳлти Турǎ тǎрантарнǎ, 

Тумлантарнǎ этеме. 

Турра мар, пӗрех тав тунǎ 

Ҫын кӗлеткене темме. 

 

Турǎ этеме юратнǎ, 

Пит хӗрхеннӗ вǎл ǎна, 

Пророксем ҫӗр ҫине янǎ 

Этеме кӗртме тǎна. 

 

Пророксен вӗрентӗвне те, 

Ҫук, этем шута хуман, 

Хӗнеме те, вӗлерме те 

Именсе вӗсем тǎман. 

 

Ҫылǎхран ӳкӗнтересшӗн 

Турǎ кӗтнӗ пайтахчен, 

Ҫынсене  ҫǎлса илесшӗн 

Янǎ ывǎлне ҫӳлтен. 

 

Ҫын пулса килет ак ывǎл, 

Ывǎл Турǎ ҫӗр ҫине, 

Этеме ҫӗклесшӗн сыввǎн, 

Тасатса ун ҫылǎхне. 

 

Чǎннипех ҫӗре ҫутатрӗ, 

Ҫӳлти Туррǎм, сан яту. 

Ывǎл Туррǎн пархатарӗ 

Турӗ пурнǎҫа тату. 

 

Выльǎх пек ҫӳрен этемлӗх 

Тин ǎнланчӗ  чǎнлǎха, 

Чунсемпе илемленмелӗх 

Тупрӗ ҫул малашлǎха. 
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Заповедьсенче пур пурте 

Пурǎнма таса чунпа. 

Ǎнланса утар-ха пурте 

Такǎнмасǎр ҫав ҫулпа.  

Христос Туррăмăрăн  ҫăлтăрĕ 

Пире Турă панă йĕрке пурăнма, 

Ку  заповедьсем чуншăн питĕ паха. 

Этемлĕхе ăслăн ялан пурăнма 

Ҫак панă  йĕрке чĕнет пек ҫутлăха. 

 

Этемлĕх пĕрех  туслашса  ҫылăхпа 

Вăл хунă йĕрке ҫинчен кайнă манса. 

Чăн Турă вара ҫĕр ҫине  шанăҫпа 

Ярать ывăлне  ҫынсене хăтарма. 

 

Раштав. Сивĕсем. Ҫĕр вите. Ҫакăнта 

Килет  Ҫăлакан ача евĕр пулса. 

Эп пит пуҫ тайса манăҫми хăвата 

Чунпа  юлас тетĕп илемлĕ, таса. 

 

Кашни  раштаврах вăл  хăватлăн кунта 

Килет пек тасалăх йĕрне  кăтартса, 

Хăй заповедьне уяса чăн ҫулпа 

Утан  ҫынсене ыррăн алă парса. 

 

Вăл ҫутнă ҫак ҫут  ҫăлтăра тӳпере! 

Ҫавна ĕненсе чунпала шаннипе 

Кашни раштаврах савнăҫ ман чĕрере. 

Христос Туррăн ҫăлтăрĕ, эс – пирĕнпе! 

 

Ҫӗн ҫулти асамлǎх, кил! 

Ҫӗнӗ ҫулǎм, хӗл ҫитсессӗн 
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Эп кӗтетӗп пит сана. 

Ҫав асамлǎхпа килессӗн 

Туйǎнатǎн эс мана. 

 

Савǎк пурнǎҫ та, пӗлӳ те 

Кӗтнӗ мӗн ҫамрǎкранпах, 

Ырǎ ӗҫ те, ҫитӗнӳ те 

Ыйтнǎ эпӗ санранах. 

 

Илӗртӳллӗ самантсемччӗ, 

Пӗчӗкрех чух - уйрǎмах. 

Хӗл мучийӗн парнисем-ҫке!»- 

Чǎн, шутлаттǎмччӗ ҫаплах. 

 

Каярах ǎнлантǎм эпӗ 

Ҫак йǎлан пуҫламǎшне- 

Ырǎ Николай аттемӗр 

Пулǎшса пурǎннине. 

 

Миры хулинче вǎл пулнǎ, 

Пурǎннǎ тасан  унта, 

Пит тивлет  ӗҫӗшӗн ҫуннǎ, 

Савнǎ ыр ӗҫе чунтан. 

 

Мулӗ ҫук ҫынна пит савнǎ, 

Мӗскӗне те пǎрахман, 

Кирлине вǎл вǎрттǎн панǎ, 

Хǎй камне, ҫук, палǎртман. 

 

Вǎрттǎн вǎл нумай ыр тунǎ, 

Йӗресрен чарса ҫынна, 

Хутаҫпах укҫа та хунǎ, 

Ҫǎлнǎ инкекрен ҫынна. 

 

Шур сухаллǎ ватǎ ҫыннǎн 

Ыр ӗҫне ҫынсем манман, 
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Ҫут тивлетлӗхне  пит шаннǎ, 

Вǎл нихҫан асран тухман. 

 

Ырласа ҫак ватǎ ҫыннǎн 

Пархатарлǎ утǎмне 

Кӗтме тытǎннǎ ытарлǎн 

Ҫулленех Хӗл мучине. 

 

Парнесем хума вӗреннӗ 

Ҫулленех чǎрǎш айне, 

Асампа хитре сǎн кӗртнӗ 

Ҫӗнӗ ҫулǎн уявне. 

 

Унтанпа Ҫӗн ҫул уявӗ 

Пӗтӗм ҫыншǎн - чи кӗтни. 

Ҫӗнӗ ҫулǎн ялтǎравӗ- 

Чи пахи, чи илемли. 

 

Яланах эс, симӗс чǎрǎш, 

Ҫак асамлǎха упра. 

Хӗл мучи, кǎҫал та тǎрǎш: 

Ун айне лартсам тупра. 

 

Ачасем унтан тупайччǎр 

Кӗтнӗ хаклǎ парнине, 

Канхветсем ҫисен тав туччǎр 

Мучие, ун хуҫине. 

 

Аслисемшӗн те, мучиҫӗм, 

Асамна эс кǎларсам: 

Ҫунтǎр чунӗ ун ырришӗн, 

Пултарулǎх та парсам. 

 

Ваттисем те пит кӗтеҫҫӗ 

Ҫӗн ҫултан ҫуллен ҫӗнни, 

Аллуна тǎссан - илеҫҫӗ. 
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Мӗн-и? Канǎҫлǎх тени. 

 

Пар пурне те эс, Ҫӗн ҫулǎм, 

Кирлине, чун ыйтнине. 

Илемлеттӗр йǎлтǎр кулǎ 

Сǎн-питне  кашнийӗнне. 

 

Хǎватпа ӗҫле пуҫлаччǎр 

Заводсем, фабрикǎсем. 

Ҫӗр ӗҫченӗсем вǎй хуччǎр, 

Кӗрпе- тулччǎр кӗлетсем. 

 

Пӗр аварисӗр ҫул ирттӗр, 

Хутшǎнтǎр ҫӗн чун нумай. 

Ҫӗн вǎйпа шкулсем ӗҫлеччӗр, 

Ǎшǎ ҫилӗ вӗртӗр май. 

 

Манǎн халǎх пултǎр сывǎ, 

Пултǎр ǎслǎ та ӗҫчен. 

Пур киревсӗрлӗх, пур хывǎх 

Ҫӗттӗр йǎлт, пӗр юлмиччен. 

 

Ырǎ кǎмǎлпа йǎлт пуйтǎр 

Тǎван халǎх ҫак ҫулта, 

Савǎнса туйсем вǎл тутǎр, 

Йыш хунатǎрччӗ татах. 

 

Илемлӗх йӗрне такǎрлат 

 

Ҫумрах таса сывлǎш хǎвачӗ, 

Кӗтет чӗнессе яланах. 

Чӗнсессӗн - сана вǎл тасатӗ, 

Ҫутатӗ сǎнна та йǎлтах. 

 

Чӗнсессӗн - ыр утǎм парнелӗ, 

Тутарӗ сана кирлине. 
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Чунпа тасалса эс илемлӗх  

Йӗрне такǎрлат малашне.  

 

Туррǎн заповечӗсене тимлер 

 

Ман, Христос пек, хама хур  тǎваканшǎн: 

«Туррǎм, каҫар ǎна,»- тессӗм килет. 

Ҫын ӗмӗрхи тамǎкран хǎтǎласшǎн 

Ӗмӗт тытсан чунӗпе ҫӗнелет. 

 

Ҫак пурнǎҫра тӗрӗсмарлǎха хирӗҫ 

Эп ҫавǎнпа ҫӗкленместӗп вǎрҫа. 

Чуншǎн ырришӗн чǎтма эпӗ тивӗҫ 

Пур элеке, тӗрӗс мар сǎмаха. 

 

Хуйхǎ сӗнсе асапа тивӗҫес-и? 

Ҫитӗп чǎтсан ҫеҫ Ҫӳлти пусǎма 

Ыр йӗркесен ҫǎл куҫне шав ӗҫес-и, 

Ҫут тивлетне тултарса  чунǎма? 

 

Турǎ пире хӗрхенет  вǎл пурне те, 

Ун ачисем-ҫке эпир. Ҫавǎнпа 

 Вǎл ҫǎлассишӗн пире хǎй чунне те, 

Ҫук, хӗрхенмен. Тǎрǎшар ǎнланма. 

 

Хур тǎвиччен ҫынна – пурте шутлар-ха: 

Ырлӗ-и Турǎ тǎвас утǎма? 

Ун заповечӗсене пит  тимлер-ха – 

Парӗ ǎс-тǎн  вǎл тасан пурǎнма. 

 

Эс хǎв чунна ыраттарнǎ ҫынсемшӗн: 

«Туррǎм, каҫар вӗсене,»- тесе ыйт. 

Туррǎн чинне ан хǎйсам эс илмешкӗн: 

Хǎв тавǎрма  нихǎҫан шут ан тыт. 
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Юлтǎрччӗ таса сан чун 

 

Пул эс лǎпкǎ, пул йǎваш, 

Хуть кама пар ыр канаш, 

Нихǎҫан ан чǎкǎлташ, 

Пуринпе те пул юлташ. 

 

Усала ан савǎнтар 

Кирлӗ мар ӗҫсем туса, 

Пур киревсӗрлӗхрен тар 

Ǎшǎ кǎмǎлпа пуйса. 

 

Ҫук, ан иртӗх, ан алхас, 

Ӗмӗрхи илемшӗн ҫун. 

Ман тата ҫакна калас: 

Юлтǎрччӗ таса сан чун. 

           

Ыр туни ху патнах таврǎнать 

Йышлǎ эпир ҫак хитре Ҫӗр ҫинче, 

Сар хӗвелпе ǎшǎнас текенсем. 

Тӗрлӗ кашнийӗ пǎхсан сǎнсенчен, 

Пур пӗрешкеллӗх те: чӗрӗ- чунсем. 

 

Чун ǎшǎпа, илемпе киленет, 

Чун пӗрлӗхе, тус-йыша иленет. 

Чун ырǎпа пурǎнма тӗмсӗлет, 

Ҫӗр-аннерен кирлине вǎл кӗтет. 

 

Чун! Пур вǎл пӗчӗкҫӗ кǎткǎн, ӳпрен. 

Чунӗ пурах шǎтса  тухнǎ калчан. 

Тен, ҫавǎнпах кашни ҫул пит хитрен 

Йǎлт улшǎнать ҫурхи кун ҫывхарсан. 

 

Йышлǎ эпир ҫак хитре ҫӗр ҫинче, 

Сар хӗвелпе савǎнас текенсем. 
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Йǎлтǎр! кулла вǎратма вӗсенче 

Эс тǎрǎшсан тупаятǎн майсем. 

 

Ху мӗн кӗтен ҫакǎ ҫут тӗнчерен, 

Пар ҫавсене ҫынсене кǎмǎлтан. 

Пур чӗр чуна  эс юрат чӗререн, 

Кур пур чуна  Ҫӗр ҫинче  хупа тан. 

 

Кǎткǎ йǎви-и куран - ан тустар, 

Ӗмӗтлӗ чун - ҫке унта пурǎнать. 

Авнǎ-и ҫил чечеке- тӗрев пар. 

Пӗл: ыр туни ху патнах таврǎнать. 

 

           Ҫул 

 

Тǎсǎлать умǎнта пит хитрен 

Яп-якан анлǎ ҫул илӗртсе. 

Аната унпа хǎвǎрт ҫитен 

Утма ҫǎмǎл пирки пит вӗтсе. 

 

Мӗн патне ху ыран ҫитнине 

Шутламастǎн туса утǎмна: 

Ҫǎмǎл ҫул ҫитерет вар тӗпне. 

Эс кайран  уншǎн ҫыртǎн шǎлна. 

 

Тепӗр ҫул ав иртет ҫывǎхрах, 

Йǎмǎх хӗрлӗ чечек ик енче. 

Ҫул пит тикӗс, ан пǎрǎн анчах. 

Вӗҫнелле - ах, илемлӗ тӗнче! 

 

Чунра канǎҫ утсан ҫак ҫулпа, 

Илӗртмест нимӗнле  ǎнтǎлу. 

Пурǎнатǎн  эс лǎпкǎ чунпа, 

Ҫук  пулсан та пачах ҫитӗнӳ. 

 

Тепӗр тӗрлӗ ҫулпа та утма 
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Пултаран, ҫамрǎк ҫын, паянтан. 

Вǎл – тумхахлǎ, пит йывǎр  чупма-  

Тǎрǎшма  сан тивет пур чунтан. 

 

Ҫак сукмак хǎпартать  ту ҫине. 

Иртӗхсен – улǎхаймǎн унта. 

Ҫǎмǎлттай ҫынсене аллине 

Вǎл памасть. Пит хивре ҫул кунта. 

 

Пурпӗрех, ҫӗнтерсе тумхаха, 

Майсем пур  ҫӳлелле хǎпарма, 

Пӗр канми ӳстерсе ҫынлǎха 

Ҫǎлтǎр пек аяла ҫутатма. 

 

Ǎнтǎлу ҫулӗ - ҫак  тǎвǎр ҫул, 

Ҫитӗнӳ вǎл сана  пехиллет. 

Канǎҫпа иртеймест  сан кун-ҫул, 

Пур йӗркесӗрлӗхе вǎл - сивлет. 

 

Ҫухатса канǎҫа пурнǎҫра 

Ҫынсене  мӗн чуль ырлǎх сӗнен. 

Ҫӗннине, кирлине шыравра 

Эс тупса чунупа хӗпӗртен. 

        …   …   … 
Пурнǎҫ ҫулӗ пулать тӗрлӗрен: 

Аната е тǎва  йыхǎрать. 

Ҫав ҫулпа утнǎ май ҫулсерен 

Ǎс пухсан сана халǎх ырлать. 

 

Пурнǎҫ ҫулӗ! Унпа утнǎ май 

Тӗрӗс е тӗрӗс мар  утǎмсем 

Эс тǎван - йǎлт килет хǎвǎнтан, 

Тӳрлетме кайран  йывǎр, пӗлсем. 

 

Ҫамрǎк ҫын, пуҫпа тӗплӗн шутла, 

Пултǎр йывǎр  паян – ан хǎра, 
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Ҫав ҫулах эс хǎюллǎн суйла, 

Ǎнǎҫу, ырри  кӗтӗ  кайран.   

 
 Чун канᾰҫӗ тупас тесен… 
 

Пурнᾰҫ хитре пултᾰр тетӗр, апла 

Тᾰвᾰр хитре  ҫывᾰх ҫын пурнᾰҫне. 

Май пур таран ыррине тумалла, 

Курᾰн ун чух пурнᾰҫу ыррине. 

 

Пурнᾰҫ тату пултᾰр тетӗр, апла 

Тᾰрᾰшᾰр ҫыннᾰн та ᾰнтᾰр тесе. 

Май пур таран ырᾰ ӗҫ тумалла, 

Тупᾰн ун чух эс татулᾰх йӗрне. 

 

Эсӗ телей-и ыйтан Турᾰран? 

Пар чᾰн телей тᾰванна, ют ҫынна. 

Мӗн чуль телей парнелетӗн, кайран 

Таврᾰнӗ ҫавᾰ телей ху патна. 

 

Пултᾰрччӗ, тетӗн-и канᾰҫ чунра? 

Пар чᾰн малтан канᾰҫ ҫывᾰх ҫынна. 

Сан енчен вᾰл канᾰҫпа витӗнсен 

Ярӗ тин канᾰҫлᾰх Турᾰ  ҫӳлтен. 

     

    Мǎнкун уявӗ 

 

Кашни ҫул мǎнкун уявӗ 

Ҫитнӗ май анне ирех 

Юмахри асамҫǎ евӗр 

Вǎрататчӗ те пире, 

 

Куҫ хупмасǎр  ҫӗрӗпе те  

Хǎй ҫӗленӗ кӗпесем 

Тǎхǎнма пире сӗнетчӗ - 

Асǎмра ялан вӗсем. 
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Тǎраймастǎп тӗлӗнмесӗр 

Ҫавǎн пек чǎтǎмлǎхран: 

Епле тӳснӗ тӗлӗрмесӗр, 

Кǎнтǎрла та пач канман. 

 

Кӗписем хитре пулатчӗҫ, 

Пит яту ҫӗленӗрен. 

Тантǎшсем  те ǎмсанатчӗҫ: 

«Ирттерет пур ҫӗвӗҫрен!»  

 

Ҫǎмарта пухма ҫӳренӗ 

Кǎмǎлтан ҫав ир эпир 

Савǎнма та ун чух пӗлнӗ, 

Йǎл кулла тартман эпир. 

 

Пурнǎҫ шав шǎвать пӗр вӗҫӗм, 

Ҫулран ҫул ҫын ватǎлать. 

Ҫук, аннемӗрӗн ыр ӗҫӗ 

Пуҫǎмран нихҫан тухмасть. 

 

Канǎҫне пачах пӗлмесӗр 

Анне ырǎ ҫеҫ туни- 

(Эп калатǎп ӳстермесӗр) 

Маншǎн - ӗмӗрлӗх парне. 

 

Уявсем нумай  пулсан та, 

Уявран уяв - мǎнкун! 

Хǎш-пӗрне кǎштах мансан та, 

Манǎҫмасть нихҫан ҫав кун. 

 

Ҫурхи кун пӗр сиктермесӗр 

Килсе ҫитнӗ май эпир 

Мǎнкуна хатӗрленетпӗр. 

Ассенче-каллех ҫав ир! 
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Кивелме пӗлмест тӗнчемӗр, 

Ҫӗнӗ- ҫуркуннесерен. 

Пурǎн ыррǎн ӗмӗр-ӗмӗр, 

Телейпе вǎран куллен. 

 

Ҫǎмарта та хӗрететпӗр, 

Пӗҫеретпӗр кукǎльне. 

Ачасем, сире кӗтетпӗр, 

Хǎналатпǎр ирхине. 

 

Кǎнтǎрла, кǎшт пушансассǎн, 

Килӗр, кӳршӗсем, туссем, 

Тǎвансем, чӗнетпӗр ǎшшǎн- 

Туллиех кӗрекесем!    

           Паян - мᾰнкун 

Паян – мᾰнкун! Епле илемлӗн 

Вылянчӗ сар хӗвел ирпе. 

Вᾰл савᾰнмашкᾰн пире чӗннӗн 

Куҫ хӗсрӗ, саврӗ шевлипе. 

 

Паян – мᾰнкун. Чунра хаваслᾰх, 

Кӗрет ыр туйᾰм чӗреме. 

Сᾰлтавӗ пысᾰк савᾰнмалᾰх: 

Христос ҫӗнтернӗ вилӗме! 

 

Паян – мᾰнкун. Телей сунмашкᾰн 

Ҫӳреҫҫӗ ачасем ирех. 

Кашни килтех пит тараватлᾰн 

Параҫҫӗ ҫᾰмарта тӳрех. 

 

Паян – мᾰнкун. Кашнийӗн кᾰмᾰл 

Нихҫанхинчен те савᾰкрах. 

Чун-чӗрисем пурин те ҫᾰмᾰл 

Христос чӗрӗлнипе, паллах.! 
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Ҫак туйᾰма упрасчӗ пирӗн 

Паян ҫеҫ мар, ялан, ялан. 

Аван-ҫке пурте каҫᾰн-ирӗн, 

Мᾰнкун кᾰмᾰлӗпех тᾰрсан. 

 

   Хᾰҫан - ши ҫитер ҫав тӗле? 

Ҫын савнᾰҫӗ пултᾰрччӗ сан савнᾰҫу, 

Хуйхи те ялан хумхантартᾰр чунна, 

Сан уншᾰн ҫухалтᾰр чунри канᾰҫу. 

Вᾰл куртᾰр санра хᾰйне ҫывᾰх ҫынна. 

 

-Ᾰна ҫапла кирлӗ-ха, тӗсӗ,- тесе 

Хᾰш ҫын хӗпӗртет ҫын лексен инкеке. 

Ан хур тӗслӗхе эс ун пек ҫынсене 

Ан кӗттӗр тесен хᾰвна ҫав сӗреке. 

 

Хᾰш ҫын вᾰйран кайнᾰ пирки ҫул хӗрнех 

Йᾰваннᾰ, ҫук хал пулᾰшу та ыйтма. 

Ᾰна асᾰрхаҫҫӗ пулсан та пӗрех 

Пачах чарᾰнмаҫҫӗ ҫынсем пулᾰшма. 

 

Кашни вӗренер-ха ҫынна шеллеме, 

Нихҫан  чунсᾰрла сулар мар алсене, 

Пуласчӗ-ҫке хатӗр ялан хӗрхенме - 

Хᾰҫан-ши ҫитер, тусᾰмсем, ҫав тӗле. 

 

Кӗтет пулᾰшу ҫын. Часрах пулᾰшма 

Тᾰссам ыр чунпа аллуна ун патне. 

Эс мӗн пӗчӗкрен вӗрен ырᾰ тума, 

Тасан пурᾰнса ирттерсем кун-ҫулна. 

 

       Алǎпа туман ҫурт 
 

Христосǎмǎр пӗлӗт ҫине  ҫӗкленсен, 
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Ярсан ҫӗр ҫине Хǎй Таса Сывлǎшне 

Апостолсем пурте  тǎван ҫӗрӗнчен 

Саланнǎ ҫӗр тǎрǎх илсе хǎватне. 

 

Вӗсем Аслǎ туррǎн Сǎмахӗ ҫинчен 

Вӗрентнӗ пурне те хǎйсен чӗлхипе, 

Тӗне кӗрсен ҫеҫ чун тасалассине 

Пӗлтернӗ, туйтарнǎ ыр тӗслӗхсемпе. 

 

Ак Фома апостол, пӗлсе шǎпине, 

Кайма хатӗрленнӗ инҫе ҫул-йӗре. 

Ун Парфи ҫӗрне, Мадие. Индие 

Кайма шǎпа тухнǎ, ют тӗнлӗ ҫӗре. 

 

Шǎп ҫак вǎхǎтра ҫурт ǎсти  шыраса 

Вӗсен хулине килнӗ Инди купси. 

Хай Фома апостол «ǎсти» хǎй пулса 

Ҫитет унпала Инди ҫӗрӗ ҫине. 

 

Патша  чǎнласах ǎста ҫын пуль ку тет, 

Шанать хайскере паха ҫурт тǎвасса. 

Кермен вырǎнне савǎнса пӗлтерет 

Тем чуль ылтǎн-кӗмӗл укҫа тыттарса. 

 

Анчах та апостол илсен укҫана 

Патшашǎн кермен ҫурт тума шутламасть, 

Парать валеҫсе ыйткалакансене, 

Хǎй Турǎ Сǎмахӗ сарма тǎрǎшать. 

 

Кǎшт вǎхǎт иртсессӗн пӗри патшана: 

«Кӗҫех витӗнет пӳрт тǎрри те сан,»- тет. 

Патша савǎнса партарать Фомана 

Тата нумайрах ылтǎнпа кӗмӗлне. 

 

Каллех ак апостол патша керменне 

Васкавлǎн тума тытǎнас вырǎнне 
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Алне лекнӗ пур ылтǎнне, кӗмӗлне 

Парать валеҫсе унти чухǎнсене. 

 

Патша, пӗлнӗ хыҫҫǎн ӗҫ-пуҫ мӗнлине, 

Ҫак Фома апостол хǎйне суйнине, 

Васкавлǎн кǎна ҫын ярать ун патне, 

Тӳрех тǎратать ултавҫа хǎй умне. 

 

«Ǎҫта эс туса лартǎп тенӗ кермен?!»- 

Вǎл тем тǎвасла кǎшкǎрать ун ҫине. 

«Вǎл ҫурт кунта мар. Ǎна курǎн вилсен,»- 

Тесе Фома  лǎпкǎн парать хуравне. 

 

Патша ҫак ҫынна, чунтанах тарǎхса, 

Хупасшǎн пулать пит хǎруш тӗрмене, 

Анчах ӗҫ-пуҫа урǎхла ҫавǎрса 

Ҫӳлти Турǎ пачӗ Хǎй пулǎшǎвне. 

 

Патшан савнǎ пиччӗш ӳкет чирлесе, 

Райри пурнǎҫа вǎл лекет тӗлӗкре. 

Хǎйне ертекен ангелпа ҫӳресе 

Курать таса ҫыннǎн кунти вырǎнне. 

 

«Суйла килӗшен пӗр ҫуртне ху валли,»- 

Тет ангел ǎна ҫак ҫуртсен умӗнче. 

Тӗллет аллипе леш: «Ак ҫак - чи чапли.» 

«Эх, пултǎрччӗ манǎн вǎл,»- тет ǎшӗнче. 

 

«Суйла ыттине,»- терӗ ангел ǎна,- 

Ку сан валли мар, патшари пиччӳне, 

Сǎваплǎ ӗҫпе тивӗҫ пулчӗ ҫакна, 

Вилсен вǎл вырнаҫӗ ҫак хǎйӗн ҫуртне.» 

 

Кӗрсессӗн тǎна пиччӗш ҫак тӗлӗке 

Пӗлтерчӗ кайса шǎллӗне хǎвǎртрах. 

Патша ак тинех, ǎнланса чǎннине, 
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Ыйтать каҫару Фомаран  пуҫ ҫапсах. 

 

Кайран, патшана пӗлтерсе тӗн ҫинчен, 

Апостол ǎна ҫǎлǎнма вӗрентет. 

Чǎн тӗн хǎватне ǎнланса йǎлт илсен 

Унпа килӗшсе вǎл тӗне те кӗрет. 

                    …   …   … 
Ҫак ҫӗр ҫинче эпир хǎнарискерсем, 

Пӗр вǎхǎтлǎх ҫеҫ пурǎнатпǎр кунта. 

Паян е ыран, виҫмине – пурпӗрех 

Ҫитет вǎхǎт  хǎвǎрт  ǎна хǎварма. 

 

Кунта пурǎнса хатӗрлер ҫӳлтине. 

Вǎл вǎхǎтлǎх мар, пулать ӗмӗрлӗхе. 

Пӗлсе тǎр ҫакна: мӗн тǎван ыррине- 

Унпа  алǎпа туман ҫурт илнине. 

 

 

  Мǎнаҫлǎ эп чǎвашлǎхпа 
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Чǎвашлǎх туртǎмӗ ҫӗнелтӗр 

                          Чǎваш ҫӗршывӗн ытарми кӗтесӗ 

Ман чунǎма куллен ǎш хум ярать. 

Унта пулсан чунпа юрлатǎн эсӗ. 

Кун пек  илем вǎл ҫӗр ҫинче сайра. 

 

Кунта тӗтреллӗ, сывлǎмлǎ ҫут ирӗ, 

Тӗлӗнмелле илемлӗх вǎй илет. 

Ǎрша вылявӗпе хитре уй-хирӗ, 

Вǎл ал парать савса ǎш ҫеҫ ҫиле. 

 

Юхан шывсем пӗр саслǎн, илӗртӳллӗн, 

Мерчен-ахах пекех ялтǎраса 

Юхаҫҫӗ пӗр канми-тǎми, хӗрӳллӗн, 

Ҫак ҫӗрӗн кǎкǎрне уҫǎлтарса. 

 

Вǎрманӗсем те Чǎваш енӗн тулǎх, 

Юманлǎх, хырлǎх, шӗшкӗлӗх тата. 

Чечексемпе тулать ҫаран та улǎх- 

Тулли илемлӗх ҫакǎ кǎшǎлта. 

 

Сар кайǎксем епле хитрен юрлаҫҫӗ 

Ҫурхи чечеклӗ сад - пахчасенче. 

Ӗҫчен пит халǎх, ҫавǎнпа тулаҫҫӗ 

Кӗлечӗсем кӗрхи ҫӗртмесенче. 

 

Пит хǎтлǎ ҫавǎнпах пуль ҫурчӗсем те, 

Ӗҫченлӗх пурнǎҫа илемлетет. 

Ир  пуҫǎнса, ҫитсессӗн каҫхи сӗм те, 

Канма пӗлмесӗр халǎх шав ӗҫлет. 

 

Ҫӗр пин сǎмах ҫӗршывӗ - Чǎваш енӗм, 

Ҫӗршер пин юррисем ун, тӗррисем. 

Пархатарпа ҫӳле ҫӗкленекенӗм, 

Чунтан саватǎп эп сана, пӗлсем. 
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Тӗлӗнтерен ǎспа халь тӗнчене эс, 

Хǎюллǎн ҫирӗп утǎмсем туса. 

Тивӗҫлипе тǎсǎмусем пуҫ тайӗҫ, 

Мала та кайӗҫ паттǎрла утса. 

 

Литература вǎйлǎн аталанчӗ, 

Унта мӗн чухлӗ ҫутǎ ҫǎлтǎрсем. 

Иванов ҫеҫ епле хитрен сас пачӗ- 

Хаклаҫҫӗ «Нарспине» пур халǎхсем. 

 

Пӗр шиксӗр, уҫҫǎн янǎрать чӗлхемӗр 

Чӗнсе ǎс-тǎнǎн ҫӳллӗ тӳпине. 

Хусанкайпа Айхи сасси унта, пӗлсемӗр, 

Чӗнеҫҫӗ шав илемлӗх тӗнчине.  

   

Ентешӗм Николаев та ҫӗклерӗ 

Тата ҫӳле хисепӗн ялавне. 

«Чǎвашǎн космонавт та пур!»-кӗрлерӗ 

Тӗнче ун чух, пӗлсе ун ыр ӗҫне.  

 

Ӳнерҫӗсем те пит нумай ман енӗн, 

Паха чунсемшӗн пит куравӗсем, 

Чᾰвашлᾰх ҫуталать унта илемлӗн. 

Тен, тыткᾰнлаҫҫӗ ҫавᾰнпа вӗсем. 

 

Театра та халᾰх ҫӳрет йышлᾰн, 

Артисчӗсем ᾰста вылянᾰран. 

Чᾰваш енри пур халᾰх пурнать туслᾰн, 

Савнать  йышпа  уявсенче чунтан. 

 

Илемлӗн, лǎпкǎн пурǎнма каҫ-ирӗн 

Сан пурте пур, ҫакна анчах сӗнер: 

Чунпа тата илемленесчӗ пирӗн, 

Пурне те ыр тума хатӗрленер. 
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Таса чунпа тǎрсан инкек-синкекӗ 

Иртейӗ тǎван ен аяккинчен. 

Паян хǎратакан тем чуль синкерӗ 

Пǎчланӗччӗ вǎйне те иличчен. 

 

Ҫитӗнӳсем пирки пуҫ каҫǎртмасǎр, 

Пурне те тан курса, хисеплесе, 

Мала утасчӗ пирӗн тǎхтамасǎр, 

Хыҫа юлнисене савса, чӗнсе. 

 

Ҫак панǎ ырлǎхсемшӗн тǎхтамасǎр 

Ҫӳлти Турра мухтар, чǎвашǎмсем. 

Тасан, хитрен, ҫут шанчǎк ҫухатмасǎр 

Ыр ӗҫсемпе хǎватланар, туссем. 

 

 Раҫҫейпе эпир вǎйлǎ 
           Раҫҫӗй историйӗн ҫулталǎкне халалласа 

 

Ман халǎхǎн пурнǎҫӗ ҫǎмǎл пулман. 

Ǎна асǎма халь илес килчӗ ман. 

Ҫӗнсе умӗнчи асаппа хӗн-хурне, 

Ҫап-ҫутǎ шевлеллӗ хитре ирсене, 

Умри илӗртӳллӗ ǎрша вылявне, 

Вӗсем юратса парнеленӗ пире. 

 

Ман халǎхǎн пурнǎҫӗ ҫǎмǎл пулман, 

Хаяр ҫичӗ ют ǎна канǎҫ паман: 

Тутар - монголсем таптани, ҫаратни, 

Пур пек пурлǎха  пӗтерни, аркатни 

Тулли пурнǎҫпа пурǎнма май паман, 

Тӗнче илемне курма хал та юлман. 

 

 Хазар-кыпчаксем те час-час тапǎнса 

 Пӗтернӗ вӗсен ҫурт-йӗрне аркатса, 

 Тата илсе кайнǎ пур пек выльǎхне, 

 Патвар ҫынсем лекнӗ тǎшман тыткǎнне. 
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 «Нимле хӳтлӗх-ҫǎмǎллǎх ҫук - ҫке малта»,- 

 Чǎваш - пǎлхарсем аптǎранǎ йǎлтах. 

        

Тǎшман мǎшкǎлне чǎтма йывǎр пирки, 

Урта ханӗсем  пусмǎрланǎ пирки, 

Пурнас ӗмӗтне ҫухатман чǎвашсем, 

Пǎлхар ҫӗрӗнчен тухса тарнǎ вӗсем. 

Ҫук, пытарайман халǎха вǎрмансем- 

Эпир пурнакан  ҫӗрех ҫитнӗ вӗсем. 

 

Йǎла - йӗркене пǎрахман несӗлсем, 

Чӗлхе илемне ҫухатман чǎвашсем. 

Анчах, сӗм вǎрман хӳттинче пурǎнса, 

Юлайнǎ пулсан та чӗлхе упранса, 

Йǎлт манǎҫнǎ  ǎслǎлǎх ҫулӗ вӗсен, 

Пӗтейнӗ ҫыруллǎ культури майпен. 

 

14 - мӗш ӗмӗр вӗҫне пǎлхарсем, 

Асап авайман манǎн йǎх-несӗлсем, 

Ҫавал тǎрǎхне, Сǎр, Пǎла таврашне 

Килсе вырнаҫсан, ик ҫӗршыв хушшинче 

Каллех тӳснӗ хурлǎх, каллех мǎшкǎллу. 

Ун пек пурнǎҫа  тǎшманна эс ан сун. 

 

Чǎваш-пǎлхарсем пурнакан вырǎнсем 

Хусан ханлǎхне кӗнӗ йывǎр ҫулсем 

Пулни курǎнать хайлавсем вуласан, 

Ман несӗл юрланǎ юрра тǎнласан. 

Ханпа  тǎрǎнсем тǎранма та пӗлмен, 

Пӗрмай пысǎк хырҫǎ пуҫтарнǎ вӗсем. 

 

Хусан ханствинчен хǎтǎлас тӗллевпе, 

Илемлӗн те лǎпкǎн пурнасчӗ тесе 

Ҫӗкленӗ  пǎлхав чǎвашсем пӗрре мар, 

Анчах вǎйӗсем - ҫке пӗр тан пулайман. 

Ханпа нӳкерсем, упраса ирӗкне, 
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Хаяррǎн пусарнǎ вӗсен пǎлхавне. 

 

Пулнах ун чухне те матур чǎвашсем, 

Пуласлǎха уҫҫǎн кураканскерсем: 

Ҫак йывǎрлǎхран хǎтарма халǎха 

Пачах кирлӗ мар - ҫке тарма чǎтлǎха, 

Раҫҫей ҫеҫ пултарӗ пама хǎтлǎха- 

Ҫакна ǎнлантарнǎ тǎван халǎха.  

 

Пин те пилӗк ҫӗр аллǎ пӗрмӗш ҫулта 

Вӗсем, вырǎспа пӗрлешме тӗв туса, 

Тискер тǎшманран хǎтǎласчӗ тесе 

Яраҫҫӗ хǎйсем Мускава элчӗсем. 

Вӗсен ыйтǎвне тивӗҫтернӗ патша: 

Раҫҫей хӳтлӗхне кӗҫ илет чǎваша.  

 

Тинех сывлǎшне ҫавǎрать несӗл ман, 

Чунри шанчǎкпа тытǎнать пурǎнма. 

Ӗҫлет хӗпӗртӳллӗн хитре уйсенче 

Телей таппине вǎйлатса чӗринче. 

Туять чунӗпе: пит хитре ҫут тӗнче! 

Пǎхать сар хӗвел те халь ун тӗлӗнче. 

 

Раҫҫей халǎхне  тав сǎмах ҫитес ҫук: 

Нимле ҫичӗ ют тапǎнмасть унпа чух. 

Мӗнпур ӗҫ ǎнать ҫакǎн пек кӳршӗпе, 

Чǎваш халь утать ҫитӗнӳ ҫулӗпе. 

Чунри хавхапа пурнǎҫ йǎлт улшǎнать, 

Культура ӳсет, халǎх шав йышланать. 

 

Ак пилӗк ҫӗр ҫул Раҫҫейпе юнашар 

Чǎваш утǎмлать тǎванла, ютла мар. 

Ҫав ҫул Кокеле те кǎларчӗ чапа, 

Мǎнаҫлǎ эпир Иван Яковлевпа. 

Чӗлхе тӗнӗнчен, тав, хǎтартǎн, Раҫҫей, 

Чǎн тӗн ҫулӗпе уттарни вǎл - телей! 
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Истори страницисене уҫнǎ май 

Унта паттǎрсем тӗл пулатпǎр нумай. 

Пӗри тепринчен ǎслǎрах пулнине, 

Вǎй кирлӗ чухне - вǎйлǎрах пулнине, 

Эсир, ҫамрǎксем, ǎша хывǎр йǎлтах, 

Ǎспа та вǎйпа ҫирӗпленӗр татах. 

 

Кирлех Раҫҫее ǎсчахсем, паттǎрсем. 

Вǎл куртǎр сирте пултаруллǎ ҫынсем. 

Ырра ҫул парас ыр йǎла пур тӗнчен- 

Татах хǎватланӗ ҫӗршыв пур енчен. 

Паян тǎрǎшни ҫимӗҫ парӗ ыран, 

Тата пуҫ ҫӗклеймӗ нимле ют, тǎшман. 

 

  Вǎл- космос паттǎрӗ 

Андриян Николаев ҫинчен  

Эп вулатǎп нумай хайлавсем. 

Кашнинчех, савǎнса чӗререн, 

Хӗпӗртетӗп: «Маттур вǎл»- тесе. 

 

Ачаллах пит патваррǎн ӳсни 

Тӗрӗс утǎм тума пулǎшать, 

Пурнǎҫа тишкерсе вӗренни 

Пултарулǎх патне ҫул уҫать. 

 

Ыр йǎли чǎваш халǎхǎн пур: 

Ватǎ ҫын пехиллет ҫамрǎка. 

Ҫав пилпех, тен, вǎл ӳсрӗ маттур, 

Ҫӗнтерсе мӗн пур йывǎрлǎха. 

 

Шав мала ǎнтǎлни ҫӗнтерет, 

Шанǎҫпа уттарать ҫамрǎка. 

«Космос паттǎрӗ» ят вǎл илет 

Уҫлǎха икӗ хут улǎхса. 
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Тӳпери ҫǎлтǎр евӗр хурса 

Халь ǎна пӗтӗм халǎх чыслать, 

Пархатарлǎ ӗҫне хакласа 

Чǎваш ячӗ ҫӳле хǎпарать. 

 

Уҫнǎ ун ячӗпе ҫӗн шкулсем 

Пит мǎнаҫлǎ, хитре палǎксем. 

Унǎн ячӗллӗ ҫӗн урамсем, 

Парк-скверсем те кану ҫурчӗсем. 

 

Вǎл юратнǎ Чǎваш ҫӗршывне, 

Час-часах пит васканǎ унта. 

Вǎл хакланǎ Тǎван ҫӗршывне, 

Пытарма та вǎл ыйтнǎ унта. 

 

Халь выртать вǎл тǎван ялӗнче, 

Вил тǎприйӗ-илемлӗ ҫӗрте. 

Ячӗ ун-пур тӗнче умӗнче 

Хуть хǎҫан та юлать хисепре. 

 

Тӗнчипе чапа кǎларчӗ чǎваша 

Космонавтика кунне уявлама 

Ҫӳлленех кӗрет  халь ҫирӗп йǎлана. 

Савǎнаҫҫӗ ҫакǎ кун космонавтсем- 

Тӗнче уҫлǎхӗнче пулнǎ паттǎрсем. 

 

Ентешех илетӗп, Николаева. 

Вǎл чапа кǎларчӗ манǎн халǎха. 

Анлǎ ҫул парса чунри хастарлǎха 

Икӗ хут вӗҫме пултарчӗ уҫлǎха. 

 

Николаев хǎпарсассǎн уҫлǎха 

Ейӳ евӗр чǎваш ячӗ сарǎлать. 

Пур тӗнче, пӗлес тесе ҫак халǎха, 
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Картта, кӗнеке алне тытать. 

 

Андриян пиччемӗр панǎ тивлетпе 

Янǎрать ҫак ят халь уҫҫǎн тӗнчипех. 

Уҫнǎ, такǎрлатнǎ унǎн йӗрӗпе, 

Эп шанатǎп: утӗҫ пинӗ-пинӗпе. 

 

Мирлӗ пурнǎҫ пултǎр Ҫӗр планетǎра- 

Ҫавǎншǎн вǎй хучӗ, пулчӗ космосра. 

Орденпа медаль те илчӗ пит нумай, 

Пултаруллǎ утǎм турӗ вǎл пӗрмай. 

 

Кӗҫ Совет Союзӗн паттǎрӗн ятне 

Икӗ хут илмешкӗн тивӗҫет ентеш. 

Ман Чǎваш ҫӗршывӗ, ҫук, манмасть ǎна, 

Ырǎ ӗҫӗсемшӗн тав тǎвать ǎна. 

 

Пур мǎнаҫлǎ палǎк халь Шупашкарта, 

Николаев сǎнӗ ҫуталать унта. 

Татǎла пӗлмест ҫак вырǎн чечекрен, 

Пуҫ тайса иртетпӗр унǎн умӗнчен. 

 

Мухтанатǎп эп те паттǎр ентешпе 

Унǎн илӗртӳллӗ, йывǎр ӗҫӗпе. 

Ун пек пултаруллǎ, ǎслǎ та патвар, 

Савнǎ тусǎмсемӗр, айтǎр-ха пулар. 

 

Чǎвашла сунар-ха сывлǎх, чǎвашсем! 
 

Чǎвашсем, сунар-и сывлǎх чǎвашла? 

Чǎвашсем, ыйтар-и сывлǎх чǎвашла? 

Ҫиелтен анчах ан пултǎр вǎл салам. 

Ырǎ ӗҫ тума пиллетӗр вǎл салам. 

 

«Чао», «здорово», «привет» тени, туссем, 

Чӗрене ҫитмест, витмест, ǎшǎтаймасть. 
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Ан вǎтанǎрччӗ, чǎваш ҫамрǎкӗсем, 

Чǎвашла сунмашкǎн сывлǎх е ыйтма. 

 

Пуринчен йӳнни-ҫке - сывлǎх ҫеҫ сунни! 

Ҫакǎнтах хушатǎп: чи хакли те вǎл! 

Тǎванла чӗнни те ǎшшǎн йǎл кулни- 

Ҫӗнӗ вǎй хушни вǎл, иксӗлми ҫӗн вǎй. 

 

Чӗререн калар-ха: «Сывлǎхǎр епле?», 

«Чиперех ҫӳретӗн?» е «…ҫӳретӗр-и?», 

«Эс мӗнле пурнатǎн?» е «…ҫӳрен епле?»: 

«Эс ǎҫта каятǎн?», «Таврǎнатǎн-и?». 

 

Тантǎшна куратǎн: «Тусǎмҫǎм, салам!», 

«Ӗҫ епле пырать сан?», «Кӗтрӗм курасса!», 

«Мӗн тери телей тӗл пулнǎшǎн сана!», 

«Шутламан та эп сана халь курасса!». 

 

Кулленех курсассǎн хǎвǎн кӳршӳне: 

«Аванах-и?» те эс, савǎнтар чунне. 

Мӗн тери паха вǎл урǎх ҫынсене 

Ырǎ ир, ыр кун е ырǎ каҫ сунни. 

 

«Сывлǎх эп сунатǎп!» - ӗҫтешне кала, 

Эс тасан пуҫла, чǎвашǎм ҫӗн кунна. 

Ыррине сунсассǎн ҫынсене, тǎнла: 

Турǎ ыррине ҫеҫ пиллӗ пур кунна. 

 

Чǎвашсем, сунар-ха сывлǎх чǎвашла! 

Чǎвашсем, ыйтар-ха сывлǎх чǎвашла! 

Ыррǎн ӗҫлеме те чыслǎн пурǎнма 

Турǎ вара парӗ чǎн ҫулпа утма. 

        Ҫивӗт 

 Чи илемлӗ хӗр палли - 
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Ҫивӗт хӗр ҫинче пулни. 

 Маншǎн ҫивӗт - чи пахи, 

 Чи хитри, чи илемли. 

 

  Ӗлӗкрен ял хӗрӗсем 

  Ҫивӗтленӗ ҫӳҫсене. 

  Илӗртӳллӗ ҫивӗтсем 

 Тыткǎнланǎ яшсене. 

 

  Урампа утса-чупса 

  Пынǎ май ялан хӗрсем, 

  Ҫивӗтсем, хума куҫса, 

  Авкаланнǎ пит хитрен. 

 

  Ǎнланар ҫакна, пӗлер: 

  Ҫивӗт вǎл - илем, тупра. 

  Тӗслӗх вӗсенчен илер, 

  Ӳстерер ҫӳҫе, упрар. 

 

Ҫивӗтпе, хӗрсем, ҫӳрер 

Юратса ҫӳҫе ӳстернӗ 

Ӗлӗкрен ман несӗлсем. 

Вӗсене пǎхма та пӗлнӗ- 

Хулǎн пулнǎ пит вӗсем. 

 

Вǎрǎм ҫивӗт - хӗр илемӗ, 

Ҫухатмасть нихҫан хакне. 

Чунǎн йыхравне итленӗн 

Ӳстерни вǎл- хǎй парне. 

 

Ҫивӗтпе хӗр ҫум ҫумланǎ 

Вǎл чǎрмав кӳмен хӗре. 

Пит илемлӗ утǎ ҫулнǎ 

Ҫивӗт явǎннǎ хитрен. 
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Ярǎм -ярǎм кǎкǎр урлǎ 

Ҫивӗтсем ярса хӗрсем- 

Ватǎсем пӗлеҫҫӗ, курнǎ- 

Ҫыхнǎ хӗрлӗ хǎюсем. 

 

Каҫсенче вǎййа - и тухнǎ, 

Кайнǎ - и пасарсене, 

Тырǎ вырнǎ е пуҫтарнǎ- 

Уснǎ хӗр хǎй ҫивӗтне. 

 

Асанне - кукамайсем пек 

Ҫӳҫсене ҫитӗнтерер. 

Асанне- кукамайсем пек 

Ҫивӗтпе, хӗрсем, ҫӳрер.  

Чӗресенче упранӗ 

Пирӗн халᾰх, савнᾰ халᾰх 

Пит упрать сᾰмахлᾰха, 

Хуть хᾰҫан такмакламалᾰх 

Сӳтрӗлсе пӗтмест ҫᾰмха. 

 

Улахра та, вᾰйᾰра та 

Шᾰрантарнᾰ юрᾰсем, 

Ӗҫкӗ-ҫикӗпе туйра та 

Такмакланᾰ пит вӗсем. 

 

Юмахпа та ӗмӗр туслᾰ 

Пӗлнӗ халᾰх пурᾰнма. 

Миф, легенда та пит йышлᾰ. 

Ан ӳркенӗр паллашма. 

 

Тупмалли юмахӗсем те 

Илӗртеҫҫӗ сᾰнлᾰхпа, 

Ваттисен сᾰмахӗсем те 

Вӗрентеҫҫӗ пурᾰнма. 
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Ҫак паха пуянлᾰх пӗтмӗ, 

Ҫук, ҫухалмӗ  пурнᾰҫран. 

Йыхᾰрма та вᾰл пᾰрахмӗ 

Хᾰй патне пит пахаран. 

 

Ҫӗршывшǎн, чунǎм, хӗпӗрте 

 

Ман савнǎ енӗм, Чǎваш ен, 

Эс ҫулсерен вǎй-хал хушан, 

Пире хастар пулма  чӗнен,  

Ялан сӳнми телей сунан. 

 

Хушса юрламалли: 

Ҫӗршывшǎн, чунǎм, хӗпӗрте! 

Вǎл вǎйлǎ ҫакǎ ӗмӗрте. 

Ырри, пуласлǎх пирӗнте, 

Пӗлсе тупар ҫут тивлете. 

 

Туспа-йышпа хавхаланса 

Пӗлӳ пухма епле аван. 

Пулар ялан чунпа таса, 

Пур ҫут тӗнче ун чух тǎван. 

 

Ҫул уҫǎ ҫитӗнӳ тума, 

Эс вǎй паран хавхаланма. 

Ырришӗн туслǎн тǎрǎшар, 

Ҫӗршывшǎн пурте кар тǎрар. 

 

Ухсай - Ҫӗрпе Тӳпе юрǎҫи 

Чǎваш поэзийӗ пуян та чаплǎ, 

Пӗлет, хаклать ǎна халь пур тӗнче. 

Вулатǎн е итлен, тулли ǎславлǎ 

Хайлав тӗшши илет вǎй чунсенче. 
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«Нарспи» Иванова чапа кǎларчӗ 

Е «Аптраман тавраш»- Хусанкая, 

Е «Хурҫǎ шанчǎк» Ҫеҫпӗле ҫул пачӗ, 

«Кӗлпук мучи», «Тутимӗр»- Ухсая. 

 

Ҫиҫеҫҫӗ илӗртӳллӗн те хистевлӗн 

Поэзи тӳпинчи ҫут ҫǎлтǎрсем. 

Ун пысǎк йышӗ уҫҫǎн та сисчевлӗн 

Парать ǎс-тǎн, савса вулар, туссем. 

 

Ҫак ушкǎнри пӗр ҫǎлтǎра сǎнар-ха. 

Тӳрех паллатпǎр Яков Ухсая. 

Хайлавсене чунпа вула пуҫлар-ха. 

Туятпǎр: вǎхǎта яман сая! 

 

Мӗн чуль сǎвви чуна ҫӗклентерет-ҫке 

Пит ǎслǎн пуранмашкǎн вӗрентсе. 

Хǎш-хǎш поэмисем ҫӳҫентереҫҫӗ 

Уҫса этемлӗх чǎтнǎ хӗн-терте. 

 

Ҫуралнǎ чухǎн ҫемьере Ухсайǎм, 

Юратнǎ хут-кӗнекене ялан. 

Чǎваш юррисене итленӗ майǎн 

Аталанать унра сӳнми талант. 

 

Слакпуҫ ачи ирех ҫырма пуҫланǎ 

Юман ҫǎпанӗнчен туса чернил. 

Малтан тавралǎхне савса хайланǎ, 

Сǎнар пулать уй-хир ун, тǎван кил. 

 

Колхоз ҫамрǎкӗсен шкулне ҫӳрерӗ 

Тин чечеке ларан  ӗмӗчӗпе, 

Ӗпхӳ пединститутӗнче вӗренчӗ 

Пӗлӳ нумай пухас тӗллевӗпе. 

 

Муса Джалильпеле туслашрӗ ҫирӗп 
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Кайран вǎл, Мускавра вӗреннӗ чух. 

«Чǎваш ҫӗршывӗ, сан патнах кӗҫ ҫитӗп,»- 

Ҫӗршыв ҫинчен шутлать вǎл ютра чух. 

 

Ҫав шухǎшпах ӗҫлет «Коммунарта» та, 

Вӗреннӗ майǎнах тупса хевте. 

Пухса ǎс-пуҫ, кайран, Шупашкарта та 

Вǎл чунӗнче ҫӗн хунавсем чӗртет. 

 

Мускав нумай ҫунатлантарнǎ ǎслǎ, 

Маттур чǎваш каччин чун-чӗрине. 

Хӗпӗртесе ҫырать вǎл, уҫǎ саслǎн 

Аса илсе ун чухнехи вǎхǎтсене: 

 

«Кама кǎна курмастǎп эпӗ? 

Пӗрре те тӗлленменччӗ тӗлӗкре. 

Телейлӗ юмахри хресчен ачи пек, 

Залра ларатǎп эпӗ лекцире. 

 

Ялти тǎванǎмсем мана пӗлсенччӗ, 

Ахаль чǎваш ҫыннин ачийӗ - эп- 

Мана кунта пурин пекех хисеп»,- 

Ҫӗн хавхапа ҫунатланать поэт. 

 

Ǎсна, маттурлǎхна, Ухсай пиччемӗр, 

Паян ялти тǎванусем ҫеҫ мар, 

Пӗлсе  ырлаҫҫӗ йышлǎ халǎхсемӗр: 

Мари те нимӗҫ, молдаван, тутар. 

 

Пурне те килӗшет Ухсай –йыхравҫǎ, 

Тупаҫҫӗ хуравне шыракансем. 

Пурне те йыхǎрать поэт -сыхлавҫǎ: 

Пулар – ха ҫӗршыва сыхлакансем! 

 

Хайлавусем халь пиҫсе тухнǎ ҫǎкǎр 

Пекех сӗнеҫҫӗ хаклама пире. 
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Эс пирӗншӗн - ҫунатлắ кǎйкǎр, 

Чӗнетӗн ҫŖлелле шав ҫӗкленме. 

 

Ҫӗр сӗткенне савса ӳсме йыхратǎн, 

Ҫӗр панǎ ырлǎха сума сума. 

Тǎван ҫӗре, уй - хирсене хаклатǎн,  

Пире те вӗрентетӗн юратма. 

 

Калатпǎр чǎннипех сана, пиччемӗр, 

Эс - Ҫӗрпе Пӗлӗт юрǎҫи ялан. 

Ҫакна эпир чунтан ҫирӗплететпӗр 

Сǎввусене вуланǎ май паян. 

 

Ухсай, чǎнах та, ҫӗр ӗҫченӗн чапӗ. 

Хӗмлентӗрччӗ ҫак чап халь пирӗнте. 

Ухсай- чǎваш ҫырулǎхӗн мухтавӗ! 

Ǎна  чыспа упрар чӗремӗрте! 

                        

Чĕрере манми поэт                                     

Пирӗн чӗрере манми поэт, 

Сǎввисем чǎн- чǎн ун пируэт. 

Хайлавсем вăл ҫырнă пит нумай. 

Ҫав савǎнтарать мана пӗрмай. 

 

Пирӗн Ухсая юратмалла, 

Пирӗн Ухсая мухтамалла, 

Пирӗн Ухсая вуламалла, 

Ун сǎнарӗсем пек пулмалла. 

Ух! Сай! Ух! Сай!  

Ай, епле маттур. 

Ух! Сай! Ух! Сай! 

Ярǎнать, ав кур. 

Ух! Сай! Ух! Сай! 

Пирӗншӗн телей.. 

Ух! Сай! Ух! Сай! 



69 

Унǎн юбилей! 

 

Ун хайлавӗсен чӗлхи пуян, 

Юрǎ юрлать тейӗн уй, вǎрман 

Тарǎн шухǎш йӗрӗ вӗсенче, 

Ыр чечек ҫыххийӗ кашнинче. 

       

Вǎл – Ҫӗрпе Тӳпен ыр юрǎҫи, 

Пархатарлă ӗҫӗн йыхравҫи. 

Тǎрǎшар Ухсай пекех пулма 

Пурнǎҫа илемлӗнрех туйма. 

 

Пуҫ таятпǎр Ухсай Яккǎвне 

                                  

Манми поэта чысласа 

Хыватпǎр хитре юрǎсем, 

Вулатпǎр чунпа савǎнса 

Нихҫан кивелми хайлавсем. 

 

Ухсай Яккǎвне чыс тǎватпǎр, 

Эпир, паянхи ǎрусем. 

Ухсай Яккǎвне пуҫ таятпăр, 

Умра унǎн ыр ӗҫӗсем. 

 

Илтсем, тǎван ҫӗрӗм- анне, 

Курсам, ҫӳл тӳпемӗр- атте, 

Юрлатпǎр сан ывǎлунне 

Юрри – сǎввине пур тӗлте. 

 

Поэт, пултаруллǎн утса, 

Пире чӗннӗ паттǎр пулма, 

Тǎван ҫӗршыва юратса 

Ӗҫчен те хастаррăн юлма. 

 

Сǎмах илемне йӗрлесе 

Ҫыратпǎр ҫӗн сǎвǎ патвар. 
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Ыр ӗҫшӗн чунпа хӗмленсе 

Ухсайҫǎсем, ҫирӗп утар.  

Пулнах талант Ивановра 

 

Ман Константин Иванова, 

Чǎвашшǎн ҫуннǎ яш ҫынна 

Халалласа, кӗртсе сǎвва 

Мухтас килет уҫса чуна. 

 

Пит палǎртман чǎваш хǎйне, 

Ялан вǎл пулнǎ шǎп, чӗнмен. 

Чǎтса ирттернӗ тип-шарне, 

Анчах чун канǎҫне пӗлмен. 

 

Ҫунтарнǎ унǎн чӗрине 

Сǎваплǎ ырǎ шухǎшсем. 

Пӗлӳшӗн ǎнтǎлан чунне 

Ҫунатлантарнǎ ӗмӗтсем. 

 

Тӗлӗнтерет тата  чǎнни: 

Тӗне кӗртсен чун уҫǎлни, 

Вǎл сывалса  тӗрекленни- 

Чǎн, Туррǎн ырлǎхӗ пулни. 

 

Слакпуҫ ҫыранӗнче чупни, 

Ял илемне сǎвва хывни, 

Сив ҫǎлкуҫне савса  ӗҫни- 

Йǎлт ҫут ҫанталǎк пиллени. 

 

Пӳрнех пуль ҫавǎ кун пекки 

Чǎвашǎн ырǎ халǎхне 

Ахальтен мар пуль Кӗҫтенкки 

Ҫӗклерӗ халǎхǎн чапне. 

 

Юратрӗ вǎл пӗчӗкренех 
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Тǎмран мǎн кӗлетке тума. 

Часах вара хǎй тӗллӗнех 

Ҫапла пуҫларӗ ǎс пухма. 

 

Чǎваш поэзи никӗсне 

Пултарчӗ чи малтан  хывма, 

Кǎларчӗ йышлǎ хайлавне 

Пире  халь туслǎн вулама. 

 

Кӗҫ вырǎс классикӗсенне 

Тупса паха ӗҫӗсене 

Чǎн чǎвашла, ҫине-ҫинех 

Куҫарчӗ, сӗнчӗ ҫӗн парне. 

 

Юмахӗсем тата епле! 

Чӗнеҫҫӗ вӗҫсӗр ытамне, 

Ҫӗклеҫҫӗ чǎваша ҫӳле, 

Савса  ун чаплǎ йǎхташне. 

 

Пит илӗртӳллӗ  «Нарспине» 

Ҫын ҫук та пуль вуламанни, 

Ун ǎслǎ шухǎшӗсене 

Чунпа туйса курайманни. 

 

Илемлӗх мелӗ ҫеҫ унта 

Тӗл пултǎм ик ҫӗртен ытла. 

Мӗнле-ха вуланать тата! 

Шǎнкǎртатса юхан шывла. 

 

Паллах, кулянтарать  пире 

Сар хӗрӗн хурлǎхлǎ шǎпи: 

Вǎхǎтсǎрах кӗрсе ҫӗре 

Курма чарнать вǎл кун ҫути. 

 

Апла пулсассǎн та ялан 

Нарспи илемӗ чунсенче. 
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Асран кайми сǎнарпалан 

Пурнǎҫ илемлӗ ҫӗр ҫинче. 

 

Вӗри юнпа, хастар чунпа 

Вǎл курайман асаплǎха. 

Пурнасшǎн ирӗк вǎхǎтпа 

Вǎл ӗмӗтленнӗ кǎлǎхах. 

 

Ӗҫчен  Нарспи ҫап-ҫамрǎклах 

Мӗн чухлӗ тӗрӗ ǎсталать, 

Хаваслǎ, ырǎ чунпалан 

Хǎй ҫине ǎшшǎн пǎхтарать. 

 

Нарспи пекех таса чунпа, 

Эх,  пурǎнасчӗ малалла. 

Ун евӗр паттǎр кǎмǎлпа 

Уҫса пырасчӗ ыр ҫула. 

 

Поэма авторне пӗрмай 

Калатǎп тав сǎмахӗ эп. 

Уҫать вǎл  куҫсене нумай, 

Тӗрӗслӗхе тупма хистет. 

 

Вǎл – ушкǎн ҫǎлтǎртан асли, 

Чи ҫутǎрах ҫутаканни. 

«Нарспи» поэми – чи чапли. 

Пӗлсе утма хистекенни. 

 

Тен, ҫавǎнпах  вǎл халǎхра 

Ҫӗр ҫул иртсен те хисепре? 

Пулнах талант Ивановра! 

Ялан вǎл юлӗ чӗрере. 

 

Иванова халалласа 

Пур палǎк, уҫнǎ урамсем. 

Эпир те, ун ӗҫне тǎсса 
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Тǎватпǎр ҫӗнӗ утǎмсем. 

 

 Иванов хайлавӗсен пахалᾰхӗ 
 

Ман аллᾰмра Ивановᾰн хайлавӗ 

Эп шухᾰшпа халь Силпи ялӗнче. 

Ак хᾰлхамра ҫурхи ялᾰн янравӗ, 

Чӗрӗлӗх -  пур ҫаврапа йӗркинче. 

 

Ҫак пурнᾰҫри илӗртӳллӗ сᾰнсем-и, 

Е тарᾰху вᾰратать  хᾰш-пӗри, 

Пурпӗр чӗнет-ҫке чӗп-чӗр чечек евӗр 

Чᾰн пурнᾰҫри пек сᾰнарᾰн чӗри. 

 

Хᾰш хайлавне аллᾰма эп илетӗп, 

Вᾰл тыткᾰнлать-ҫке тӳрех чунᾰма.  

Ак эп вулатᾰп, ҫырса та илетӗп, 

Кирлӗ пулаҫҫӗ кайран ᾰслама. 

 

Паллă этнопедагог Волков куҫĕ 

Акă мĕнле-ха курать «Нарспие»: 

«Пирĕн поэзи ҫĕршывĕн ҫăлкуҫĕ 

Чарăнмĕ, тет вăл, тапма ĕмĕрне. 

 

Унăн симне тутанса пăхаканĕ 

Тупĕ ҫĕн вăй, ҫамрăкланĕ ҫĕнрен. 

Авторĕн ячĕ – нихҫан тĕксĕмленмĕ 

Тем чухлĕ вăхăт та ĕмĕр иртсен.» 

 

Ҫак шухᾰшпа эп каллех хӗмленетӗп, 

Эп тепӗр хут «Нарспипе» юнашар. 

Акᾰ каллех ҫӗннине эп пӗлетӗп, 

Мӗн кирлинчен  пᾰрᾰнса юлас мар. 

 

Ҫап-ҫамрᾰклах Иванов –тӗлӗнтермӗш 

Ҫав пурнᾰҫа тем  пек ᾰслᾰ хайлать. 
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Халь пурᾰнсан эс мӗн ҫеҫ-ши пӗлтермӗн, 

Мӗн чуль паха сᾰнарсем калᾰплан? 

 

Поэмᾰпа паллашса мӗн чуль критик 

Сᾰнарсене тӗрлӗрен хак парать. 

Сᾰлтавсᾰрах камᾰн чунӗ хӗмлентӗр? 

Маҫтᾰр поэт  вӗсене вᾰратать. 

 

Питӗ нумай чӗлхепе вуланаҫҫӗ 

Пит пахаран Иванов ҫырнисем, 

Пур хайлавне тивӗҫрен хак параҫҫӗ. 

Чᾰн та, вӗсем – кивелми тупрасем. 

 

Поэт тӗнчин чакми илӗртӗвӗ 

 

Эп Константин Иванова  

Питех те юрататǎп, 

Туйса чунри вǎранǎва 

Ун хайлавне вулатǎп. 

 

Ҫап-ҫамрǎклах епле хитре 

Вǎл сǎвǎ шǎрҫаланǎ. 

Е кулǎ, тӗлӗнӳ питре – 

Ай, пит ǎста хайланǎ! 

 

Вуланǎҫем куҫ умӗпе 

Хитре сǎнсем иртеҫҫӗ, 

Ытарма ҫук илемӗпе 

Чуна ҫӗклентереҫҫӗ. 

 

Поэтǎн ялӗ ак, Слакпуҫ, 

Ытарма ҫук илемлӗ. 

Тапса тǎрать тем чуль ҫǎлкуҫ, 

Шывне ӗҫме-ҫке меллӗ. 

 

Ҫак ҫǎлкуҫсем шарла-шарла 
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Валаксенчен юхаҫҫӗ, 

Ҫак тǎрǎха ырла-ырла 

Чун  пехетне параҫҫӗ. 

 

Вǎрманӗсем те ҫывǎхрах, 

Инҫе-инҫе тǎслаҫҫӗ, 

Чунра поэзи-урхамах 

Кӗртсе хавха параҫҫӗ. 

 

Улǎхӗсем яш-кӗрӗме 

Вǎййа кӗҫ йыхравлаҫҫӗ. 

Ҫак вырǎнта пит ҫӳреме 

Ахальтен мар саваҫҫӗ. 

 

Тен, ǎс-тǎна ҫивӗчлетме 

Вӗсем майне параҫҫӗ, 

Шухǎшсене сǎвва кӗртме, 

Ҫырмашкǎн пулǎшаҫҫӗ? 

 

«Нарспи» поэма та ахаль, 

Сǎлтавсǎр ҫырǎнман пуль. 

Кунти асамлǎх панǎ хал, 

Илемлӗх тыткǎнланǎ. 

 

Чǎн илеме куҫпа курса 

Иртмен вǎл виҫеймесӗр, 

Чун-чӗри витӗр шǎратса 

Хайлавсене кӗртмесӗр. 

 

Вуланǎ май кашни хайлав 

Чуна хумхантарать ав. 

Парса ҫӗн ǎс, сӗнӳ, ǎслав 

Тӗнчи яр уҫǎлать ав. 

 

Вǎл – Иванов чǎваш тӗнчи, 

Унтан тухас килмест ман. 
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Вǎл – Иванов поэт тӗнчи, 

Канми пухасчӗ ǎс ман. 

 

Шкул вӗренсе пӗтерекене 
 

Вӗренсе тухаканǎм!  Паян 

Эсӗ кӗтнӗ  асамлǎ самант. 

Аттестат илтӗн эс аллуна. 

Астуса юл ҫак хаклǎ куна. 

 

Малалла вӗренмешкӗн ку чух 

Саншǎн пултǎрччӗ такǎр пур ҫул. 

Ӗмӗтсем, тумалли ӗҫ нумай. 

Вӗртӗр ҫилӗ ялан сана май. 

 

Малалла вӗренме ӗмӗтлен. 

Пӗлӳре - ҫут пуласлǎх уҫҫи. 

Ӳркенмен ǎста пулнǎ, пӗлен. 

Вӗренсе уҫ ǎсталǎх ҫӳпҫи. 

 

Тǎван шкул, унта вӗрентекен 

Ǎш кӗтес туптǎр сан чунунта. 

Ыррине, пахине сӗнекен 

Яланах пултǎр-и ҫумǎнта. 

 

Тунипе лǎпланса ан ларах, 

Ырǎ кǎмǎлǎн ҫук вӗҫ-хӗрри. 

Пур ҫӗрте те кашнийӗ: «Тавах!»- 

Тенине илтсе таптǎр  чӗрӳ. 

 

Вǎрҫǎ ҫулӗ ҫинчен эсӗ тар, 

Ӳркевпе ултава ҫул ан пар. 

Ырǎ кǎмǎлпа пуй эс татах, 

Ҫынлǎха упрама пултарах. 

 

Эс тǎван чӗлхепе калаҫма 
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Нихǎҫан никампа ан вǎтан. 

Ху чǎваш пулнипе мухтанма 

Пултарсан ҫеҫ телейлӗ пулан. 

 

Пул  чӗлхе илемне саракан, 

Ун хитре сǎмахне упракан. 

Пӗл: чǎвашлǎх паян- янǎрать, 

Пур тӗнче чǎваша пуҫ таять. 

 

Пул чǎваш чап-сумне хушакан, 

Ыр ӗҫпе ҫӳлерех ҫӗклекен, 

Уявра - чǎвашла  юрлакан, 

Чǎн чǎваш чунӗпе пурнакан. 

 

Ҫын юраттǎр тесен- ху юрат. 

Хисеплетӗр тесен- хисепле. 

Пур ҫынна ыр сунса хуш ҫунат. 

Пӗччен мар, сан йышпа вӗҫмелле. 

 

Вӗренсе тухакан! Паянтан 

Эс каятǎн тухса ҫак шкултан. 

Вӗренетӗн, ӗҫлен е ҫартан 

Ыр хыпар ҫеҫ кӗтетпӗр санран. 

 

Ҫамрǎк паттǎрсене манар мар 

Аслǎ Аттелӗх вǎрҫи кӗрлевне, 

Туппǎн, снарядǎн хаяр сассине, 

Ял-хуласем ҫуннине - пӗтнине, 

Тав Туррǎма, эп курман ӗмӗрне. 

 

Ҫав пит хаяр вǎхǎта сǎнласа 

Ҫырнǎ илемлӗ хайлав-и алра, 

Е чӗремпе пǎлханса – кулянса 

Эп телекурǎм пǎхатǎп - чунра 
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Вǎл вǎхǎтри ачасен шǎписем! 

Пит хуйхǎртаҫҫӗ: эх, тӳснӗ вӗсем 

Тем тӗрлӗ йывǎрлǎх ҫап-ҫамрǎклах. 

Ҫав ыр ӗҫсем  ассенче   юлмаллах.  

 

Ҫумǎр лӳшкет-и е юр кӗрчӗпе 

Пӗр нǎйкǎшмасǎр, патвар сǎн- питпе 

Вӗҫсӗр разведкǎна кайнǎ вӗсем, 

Хушнǎ ӗҫе пурнǎҫланǎ вӗсем. 

 

Партизансем каяйман тӗлсене, 

Ҫитӗннисем кӗреймен ҫӗрсене 

Ҫитнӗ маттур пионер-геройсем, 

Панǎ пӗлсе пит кирлех хыпарсем. 

 

Хаклǎ чӗлхе-и тытса килмелле 

Е чукун ҫул хǎвǎрт сирпӗтмелле, 

Йышлǎ тǎшман эшкерне кǎнтмалла- 

Паллǎ, унта хǎюллин каймалла. 

 

Зина Портнова ҫинчен вуласан 

Эп чунǎмпа хӗмленетӗп питех. 

Эх, мӗн чуль пулнǎ хǎюлǎху сан, 

Зина, халь эп мухтанатǎп санпа. 

 

Хушнǎ сана комитет пысǎк ӗҫ. 

Ҫитӗннӗ ҫын тǎвайман пуль ǎна! 

Эс, хӗрача, вырнаҫатǎн-ҫке кӗҫ 

Нимӗҫ эшкерӗ патнех кухньǎна. 

 

 

Майлǎ самант эс тупан шыраса, 

Наркǎмǎшпа хǎналан тǎшмана. 

Офицерсем, ҫӗре яхǎн, кǎнса 

Выртнǎ. Ху тарнǎ тӳрех вǎрмана. 
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Харсǎр разведчицǎна отрядра 

Янǎ ялан фашистсен йǎвине. 

Шел, пӗринче, хушнǎ ӗҫ вӗҫленсен 

Вǎл ҫакланать ҫав тǎшман аллине. 

 

Ҫук, тыткǎнра шеллемеҫҫӗ ǎна, 

Тем те тӗпчеҫҫӗ, пӗлесшӗн  пулса. 

Ҫук, пионер сутǎнмасть тǎшмана, 

Вилӗм йышнать ҫӗршыва юратса. 

 

Эх, мӗн чуль пулнǎ ун пек ҫамрǎксем, 

Пурǎнǎҫне ачаллах татнисем. 

Ман ҫӗршыва чунтан савнǎ вӗсем, 

Уншǎн вилсе паттǎр пулнǎ вӗсем. 

 

Питӗ хǎрушǎ ǎҫта- ҫавǎнта 

Пионерсем яма ыйтнǎ чунтан. 

Пит  курайман тǎшмана ачасем, 

Паттǎр ӗҫ тунǎ ҫӗршывшǎн вӗсем. 

 

Паттǎрсене, паянхи яш-хӗрсем, 

Тытǎр асра, тӗслӗх пулччǎр вӗсем. 

Мирлӗ ӗҫре  вӗсен евӗр пулса 

Пурнǎр, ҫӗршывшǎн  чунтан кар! тǎрса. 

 

          Ҫӗнтерӳ ҫулӗпе 

Ман ырᾰ тӗллевлӗ Тᾰван ҫӗршыва 

Хаяр ҫичӗ ют тапᾰнать. 

Кӗҫ ҫутᾰ, уяв тумне халᾰх хывать, 

Салтак аттине тᾰхᾰнать. 

 

Вун пилӗк союзлᾰ республикᾰран 

Кӗҫ пухᾰннᾰ ак салтаксем. 

«Кӗҫех ҫӗнтеретпӗр – паян е ыран!»- 

Тесе ҫӗкленеҫҫӗ вӗсем. 



80 

 

Хᾰюллᾰн кӗреҫҫӗ вут-ҫулᾰм ᾰшне 

Пит ҫирӗп тытса алла ал. 

Ҫӗршывшᾰн вӗсем хӗрхенмен пурнᾰҫне, 

Алра – чӗтремен  хӗҫпᾰшал. 

 

Килмен-ҫке тᾰшман тапᾰнса ырᾰпа: 

Раҫҫей ҫӗрне хывнᾰ вᾰл куҫ, 

Ун ыр халᾰхне йᾰлт варса тᾰпрапа 

Тупасшᾰн телейлӗ кун-ҫул. 

 

Анчах хᾰраман пирӗн халᾰх унран, 

Алне ҫӗклесе парᾰнман. 

Вᾰл пит ᾰнланать: юн ӗҫен калтаран 

Ан кӗт ыррине нихᾰҫан. 

 

Ҫап-ҫутᾰ тӗллевлӗ те ырᾰ хавха: 

«Тасат ҫӗршыва тᾰшманран!»- 

Пӗр шᾰпᾰр туса  йыхᾰрать халᾰха 

Часрах тасатма ҫᾰханран. 

 

Ҫук, ҫᾰмᾰллᾰнах килеймен Ҫӗнтерӳ 

Тᾰшман пит хаяр пулнᾰран. 

Кӗске вᾰхᾰтрах йᾰл кулман Ҫӗнтерӳ 

Ман халᾰх валли аякран. 

 

Ᾰна ҫывхартса хыҫа юлнᾰ мӗн чуль 

Юнланнᾰ сᾰрт- ту та шыв-шур, 

Ᾰна ҫывхартса вилнӗ халᾰх мӗн чуль, 

Тата мӗн чуль тӳснӗ хӗн-хур. 

 

Епле-ши пултарнᾰ тылри  тᾰвансем 

Пит йывᾰр лава сӗтӗрме? 

Вᾰрҫа каяйман халсᾰрсем, ватᾰсем 

Тупса вᾰй канма та пӗлмен. 
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Тылри халᾰхра та хӗмленнӗ хавха: 

«Ҫитет пурпӗрех ҫӗнтерӳ! 

Ӗҫле эс ӗҫне юратса халᾰха, 

Ҫӗршывшᾰн сан таптᾰр чӗрӳ». 

 

Пӗлетпӗр эпир: ҫул ҫитмен ачасем 

Ака тунᾰ вᾰкᾰрсемпе. 

Вӗсен ҫумӗнчех ват инке-аппасем 

Ӗҫленӗ кал-кал, арҫын пек. 

 

Куҫа кᾰшт хупсан та куратᾰп: ват ҫын 

Алса- нускисем  ав ҫыхать. 

Ӗҫлет кунӗпе, ав ҫӗрле те – ӗҫҫи! 

Ҫапла ҫӗнтерӳ вᾰл  туптать. 

 

Тᾰшман пит хаяр вᾰл, фашист – хура юн 

Мӗн чуль халᾰха  асаплать. 

Ҫав ирсӗр пирки, эх, мӗн чуль ҫамрᾰк чун 

Кӗҫех пурнᾰҫран уйрᾰлать. 

 

Миҫе ҫамрᾰк мᾰшᾰр хᾰраххᾰн  юлать, 

Ыр ӗмӗт чᾰл-пар саланать. 

Тата ал-урасᾰр салтак таврᾰнать, 

Малта мӗн ырри вᾰл курать? 

 

Анчах та хаяр вᾰрҫᾰра  хᾰй ҫинчен 

Пӗри те вӗсем шутламан. 

Ҫав путсӗрсене йᾰлт тᾰван ҫӗр ҫинчен 

Вӗсем хᾰваланᾰ, чакман. 

 

Эпир ыр тӗллевлӗ пулни куҫкӗрет, 

Эпир - хӳтӗлевҫӗ анчах. 

Раҫҫей ҫыннине, ҫук, ютти илӗртмест, 

Юта хапсᾰнмасть вᾰл пачах. 

 

Курнах ырᾰ Турᾰ ман халᾰх тертне, 
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Ун ыр тӗллевне Вᾰл туйнах. 

Паллах, пулᾰшса Вᾰл парать аллине. 

Ҫитет Ҫӗнтерӳ те часах. 

 

Тӗнче илемне пуҫтарса Ҫӗнтерӳ 

Ҫут кᾰшᾰл пулса таврᾰнать. 

Ак ҫитмӗл ҫулти ытарми Ҫӗнтерӳ 

Кӗҫех уява йыхᾰрать. 

 

Ҫĕршыв чĕришĕн пынă ҫапăҫу 

Мирлĕ пурнăҫлă Раҫҫей ҫыннисене 

Систермесĕр тапăнать фашист-калта. 

Пăрахса кĕҫ пархатарлă ыр ĕҫне  

Халăх вăрҫă хатĕрне тытать алла. 

 

Тапăну ҫинчен пачах шутламанскер, 

Пирĕн халăх, ҫук, кĕтмен хăрушлăха. 

Ман ҫĕршыв чапне  ҫуллен ҫĕклекенскер, 

Пĕтĕм халăх  ак кĕрет хаяр вăрҫа. 

 

Тăшман вăйлă хатĕрленнĕ, курăнать, 

Хăпартланнă кăмăлпа пит вăркăнать. 

Вăл пĕр харăс питĕ анлăн тапăнать: 

Авиацийĕ ун бомба кĕҫ тăкать. 

 

Ҫыннисем те питĕ йышлă тăшмансен, 

Артиллери, самолечĕ, танкĕсем. 

Хыҫа юлнă ҫавăнпа ял-хуласем, 

Пит Мускав  патне ҫывхарнă ирсĕрсем. 

 

Пĕр кĕтменлĕх чăннипе шар кăтартать, 

Мĕн чуль йывăрлăх ума тухса тăрать. 

Хĕрлĕ Ҫар вăйне тăшман ватса тăкать, 

Мĕн чуль ҫын тăшман алне кĕҫ ҫакланать. 
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Мĕн чуль техника тăшман валли ĕҫлет, 

Ма тесен вăл туртса илнĕ вĕсене. 

Урнă ҫил пек, тăхтамасăр хирĕнет 

Ман юратнă, ытарми Мускав ҫине. 

 

Хĕрлĕ Ҫар ăнманлăхпа пуҫне усмасть, 

Май тупать ҫĕршыв чĕришĕн ҫĕкленме. 

Тăшмана вăл Мускав тăрăх уттармасть, 

Пурпĕрех вăй-хал тупать хӳтĕлеме. 

 

Пĕтĕм халăх чи хĕрӳллĕ туйăмпа 

Кар тăрса ак тунă паттăр утăмсем, 

Каласа кăтартма ҫук хăюлăхпа 

Ҫапăҫать. Тăшман тӳсет ҫухатусем. 

 

Хӳтĕлевҫĕсем кар тăнă стена пек- 

Ҫĕмĕреймĕн нимĕнпе таса вăя! 

Юрату ҫак пулнă ҫирĕп гранит пек, 

Мускава чунтан савни – кайман сая! 

 

Хыҫа юлнă тертлĕ,  юнлă кĕркунне, 

Сив раштав парать вăй-хал вырăссене. 

Пăрахсах ак вăрҫă хатĕрĕсене 

Нимĕҫсем тараҫҫĕ кĕҫ хăйсен енне. 

Иксĕлми вăйне ҫĕнме пултарнине 

Ăнланма пултарайман хаяр тăшман. 

Ун «Ҫил- тăвăл» ятлă планĕ пĕтнине 

Ҫакăнти ҫапăҫура тивет туйма. 

 

Темиҫе ҫĕр километр Мускавран 

Тăшмана хăвалани, чарса лартни 

75 ҫул иртсен те асăмран, 

Ҫук, тухмасть. Ку - ҫĕнтерӳ ҫулне уҫни! 

 

Кĕҫ правительство Указ та кăларать, 

Пысăк паттăрлăх-хăюлăхшăн мухтать. 
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Вăл совет ҫыннисене ыр ят парать: 

Ик ҫĕр ҫын таран Герой пулса тăрать. 

 

«Мускава хӳтĕленишĕн» медальсем 

Ҫакма пӳрнĕ миллион ытла ҫынсен. 

«Барбарос» планне тĕп тунă несĕлсем, 

Тăпрăр ҫăмăл пултăр сирĕн  ĕмĕрех. 

 

   Сирӗнпе савᾰнса 
                         Марина Карягинǎна халалласа 

 

Эс, Марина Федоровна, питӗ 

Ача пек чӗлхе тупма пӗлен, 

Хайлаври паха сǎнарсемпе те 

Тыткǎнлатǎн та тӗлӗнтерен. 

 

Сᾰнᾰнтан пǎхсассǎн эсӗ - ҫамрǎк, 

Ҫулсемпе - куратпǎр ǎсчаха: 

Эс вун ултǎ кӗнеке кǎлартǎн. 

Пурте вулаканшǎн пит паха. 

 

Шухǎшна чылай чух - сǎвǎлатǎн, 

Прозǎпа та шǎрҫалан анчах. 

Драмǎпа ҫырма та кǎмǎллатǎн- 

Пултару тапать ҫǎлкуҫ майлах. 

 

Пархатарлǎ, ырǎ тӗллевӳ сан 

Йӗрленет кашни хайлавунтах: 

Ҫын ӗҫе юраттǎр, тутǎр ӳсӗм, 

Ыранхи куна чунпа шанса. 

 

Йышлǎланччǎр ҫитӗнӗвӳсем сан, 

Телейпе кӗтсе ил пур куна. 

Пахаран- паха хайлавусем сан 

Тыткǎнлаччǎр яланах чуна. 
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        Юбиляра 
 

Алǎ пилӗк ҫул кӗҫ тултаратǎр, 

Саламлатпǎр ǎшǎ кǎмǎлпа. 

Пурнǎҫ ҫулӗпе сумпа утатǎр, 

Чыс-хисепе тивӗҫ ҫавǎнпа. 

 

Ывǎл, хӗр эсир пǎхса ӳстертӗр, 

Савǎнтарччǎр пӗрмаях сире. 

Ǎшǎ саламсем анчах вӗҫтерччӗр, 

Йǎл кулǎ  ҫутаттǎр питӗре. 

 

Ывǎнма пӗлмесӗрех ӗҫлерӗр 

Алǎ пилӗк ҫул тултариччен. 

Тǎрǎшулǎхпах эсир ҫӗнтертӗр 

Йывǎрлǎхсене паян кунччен. 

 

Малашне те пулǎр харсǎр, паттǎр, 

Савǎнтарǎр пур тǎвансене. 

Эс сыввишӗн чун пирӗн юрлатǎр, 

Шанчǎклǎн утса ырри патне. 

 

Ачǎрсем, мǎнукǎрсем сыввишӗн, 

Палǎрса тǎнишӗн ыр ǎспа 

Чунпалан ялан ҫап-ҫамрǎк пулǎр, 

Чун  ҫӗн юрǎ хывтǎр шанǎҫпа. 

 

Ыр сунса чечек халь парнелетпӗр 

Кǎтартса чунтан юратнине. 

Пурнǎҫра телей  анчах сӗнетпӗр. 

Ҫук, ан чирлӗр тетпӗр ӗмӗрне. 

 

Патǎрьел районӗ илӗртӳллӗ 
 

Патǎрьел районӗ илӗртӳллӗ 

Пит капмар ҫуртсем хǎпарнипе, 
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Ҫамрǎк йывǎҫсем ӳсеҫҫӗ ҫӳллӗ 

Ҫут ҫанталǎка юратнипе. 

 

Илемпе анчах эс илӗртместӗн, 

Ман кӳршӗ районǎм, Патǎрьел, 

Тараватлǎхпа  тӗлӗнтеретӗн 

Хǎвǎн таврари районсене. 

 

Авалтан  тутарсемпе пит туслǎ 

Пулнипе те сумлǎ ят илен, 

Тутарпа  пӗрле  ялан  пӗр саслǎ 

Ыр ӗҫ тунипе  хитреленен. 

 

Патǎрьел районӗ пит мухтавлǎ, 

Пурнǎҫпа тан ҫирӗппӗн утать. 

Пултаруллǎ ҫыннисем, пит чаплǎ, 

Пӗр Айхи анчах мӗне тǎрать. 

 

«Паттǎр ен» теес килет ятна та. 

Паттǎрла, чǎнах та, туйǎнан, 

Ма тесен ǎста ҫынсем авал та 

Пулнǎ. Ак паян та чап  пур сан. 

 

Айхипе  Митта Ваҫлейӗ ǎсӗ 

Халь тӗлӗнтерет пур тӗнчене. 

Кокель ǎсӗпе  хитрен ҫӗкленнӗ 

Петӗр хулинчи сад решетки. 

 

Паттǎрлǎх ҫулне паян йӗрлеҫҫӗ 

Эс ӳстернӗ сǎвǎҫ-пикесем. 

Сарпие чунтан  савса вулаҫҫӗ: 

Пит паха-ҫке ун хайлавӗсем. 

 

Ҫук, юлмасть Альбина Юрату та, 

Марина Карягина тата. 

Вӗсене поэзипе  тǎван та 
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Пӗр чӗлхе тупни чаплǎлатать. 

 

Чǎн чǎваш чӗлхи хитрен янрать-ха, 

Патǎрьелӗм, сан ялусенче. 

Чǎваш чунлǎ яш та хӗр хунать-ха, 

Пултару таппи – чӗрисенче. 

 

Беляевᾰн паттᾰрлᾰхӗ 

 

Аттелӗхӗн Аслǎ вǎрҫин 

Кӗрлевӗ ҫулсем иртнӗ май 

Янрать уҫҫǎнрах чунсенче. 

Ҫук, ҫук, чарнаймасть нимле ҫын 

Тискерлӗх ҫинчен шутлама: 

Сӳнмест ырату чӗринче. 

 

Ача ҫуралсан кǎмǎлтан- 

Ǎна пехиллеҫҫӗ чунтан 

Ялан ыр кун-ҫул, ǎраскал. 

Тǎшман ҫӗршыва тапǎнсан- 

Кашнийӗ пӗр ҫын пек пулса 

Ǎна хӳтӗлесшӗн васкать. 

 

Ун чух пил сǎмахӗ ǎна- 

Вǎл каччǎ-и, хӗр-и- ҫавах 

Хǎюлǎх, хастарлǎх парать. 

Ҫав пил пулǎшса тǎшмана 

Ҫӗнтерчӗҫ пуль тетӗп, чǎнах: 

Ҫынна пил телейлӗ тǎвать! 

           … … … 

Мӗн чуль паттǎрсем ҫинчен эп 

Вулатǎп паха хайлавсем. 

Фронтра е тылра- пурпӗрех- 

Хǎюлǎх кǎтартнǎ вӗсем. 

 

Шеллетӗп хаяр вǎрҫǎра 
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Пуҫ хунǎ Раҫҫей ҫыннине. 

Манмастпǎр хǎюлǎхǎра, 

Ҫак пурнǎҫ- вǎл сирӗн парне. 

 

Каласшǎн эп тав  сǎмахне 

Беляев майор ентеше. 

Кǎтартнǎшǎн паттǎрлǎхне 

Пурнать вǎл ялан чӗрере. 

 

Ҫак Елчӗк районӗн каччи 

Фронтра  кǎтартуллǎ пулать, 

Чи йывǎр участоксенче 

Вут витӗр  мала ыткǎнать. 

 

Ун хыҫҫǎн ытти салтаксем 

Сикеҫҫӗ тǎшман еннелле. 

Унран тӗслӗх илнӗскерсем, 

Хǎюллǎ, ҫакна пӗлмелле. 

 

Ǎспа палǎрса тǎнипе 

Ентеш хисепе тивӗҫет, 

Ҫар службин картлашкийӗпе 

Вǎл шав ҫӳлелле ҫӗкленет. 

 

Штабра ҫеҫ ларса указсем 

Пани ун  чунне вырнаҫман. 

«Ман вǎрҫǎ хирне курмаллах!»-  

Тесе, вǎл унтан пǎрǎнман. 

 

Пӗр шиксӗр малта пынǎскер 

Ялан ҫапǎҫу хирӗпе, 

Хǎюллǎ, патвар офицер 

Вилет паттǎрла вилӗмпе. 

 

Хǎйне паттǎр ят панине 

Ентешӗмӗр, ҫук, пӗлеймен, 
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Вилсен ҫеҫ дивизи штабне 

Пӗлтернӗ ыр ячӗ ҫинчен. 

 

Полковник ятне панине 

Илтме те пӳрмен ентеше: 

Вилес умӗн ҫеҫ приказне 

Командовани ҫырнине. 

 

Мӗн чуль ыррине, кӗтнине 

Курма  кун ҫути ҫитеймен, 

Тǎван ывǎлне те хӗрне 

Йǎл кулǎ тек парнелеймен. 

 

Украинǎри вилтǎпри 

Чечек ǎшӗнче ҫǎвӗпе. 

«Ҫемҫе кǎна пултǎр тǎпру,»- 

Сӗнет иртен ҫын чунӗпе. 

 

Ҫак паттǎр ҫынна ассенче 

Тытатпǎр эпир, ентешсем, 

Ялан  пурнǎҫ ҫулӗ ҫинче 

Ун тӗслӗхӗпе хӗмленсе. 

 

Ӗҫпе хӗмленен халǎха  

Ан чартǎрччӗ вǎрҫǎ текех. 

Ан юлтǎр ача тǎлǎха, 

Вǎл ҫитӗнтӗр тӗрӗс-тӗкел. 

 Чǎвашлǎх  тӗпелӗ  чӗнет 

Чǎвашсен пит хитре юррисем, 

 Вǎййисем, сǎввисем, ташшисем. 

 Ҫак паха тупрана кǎтартма 

 Пухǎнар-и пӗрле, ачасем? 

 

Хушса юрламалли: 
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Хитрен юрлама, 

Сатур ташлама, 

Вǎййа хутшǎнма, 

Ǎспа тавҫǎрма, 

Хастар ачасем, 

Ҫунат сарнисем, 

Чǎвашлǎх тӗпелӗ сире йыхǎрать. 

 

Питӗ ҫепӗҫ чӗлхи чǎвашсен, 

Илӗртӳллӗ чӗлхи несӗлсен. 

Ҫак хитре чӗлхепе калаҫма 

Пухǎнар-и пӗрле, ҫамрǎксем? 

 

Хушса юрламалли: 

Хитрен юрлама, 

Сатур ташлама, 

Вǎййа хутшǎнма, 

Ǎспа тавҫǎрма, 

Хастар ҫамрǎксем, 

Маттур пикесем, 

Чǎвашлǎх тӗпелӗ сире йыхǎрать. 

 

Чӗлхере пит нумай сǎнлǎхсем, 

Ытарса калакан сǎмахсем. 

Ҫак пуян чӗлхепе тупǎшма 

Пухǎнар-и пӗрле, чǎвашсем? 

 

Хушса юрламалли: 

Хитрен юрлама, 

Сатур ташлама, 

Вǎййа хутшǎнма, 

Ǎспа тавҫǎрма, 

Хастар чǎвашсем, 

Малти ретрисем, 

Чǎвашлǎх тӗпелӗ сире йыхǎрать. 
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Кӗрлетӗр ҫуллен чᾰвашсен кӗр сᾰри  
 
Ман ен, Чᾰваш ен, пултарулᾰхӗпе 

Халь, ҫук, ирттермест никама хᾰйӗнчен. 

Пуҫпа ᾰсласа та ӗҫченлӗхӗпе 

Паян палᾰрать вᾰл тӗнче шайӗнче. 

 

Чуна хумхатаҫҫӗ чᾰваш юррисем 

Сᾰвви те кӗвви килӗшсе тᾰнᾰран, 

Хитрен шᾰратса юрлакан юрᾰҫсем 

Унта чун-чӗре ᾰшшине хунᾰран. 

 

Тупса ҫӗнӗрен тӗрлӗрен эрешсем 

Паха сᾰн кӗртеҫҫӗ паян тумсене. 

Чᾰваш тумӗпе ташлакан пикесем 

Аса илтереҫҫӗ шур акᾰшсене. 

 

Хитре эрешсем пӳрт ᾰш-чикӗсенче: 

Вᾰл  кантᾰк карри - и е  тӗрлӗ сӗлке, 

Тулли минтерсем те чечек ᾰшӗнче- 

Епле ӳркенмен тӗрлеме вӗсене! 

 

Хитре пит ҫуртсем сᾰнасан тул енчен 

Ман халᾰх ӗҫе юратса тунᾰран, 

Культура шайне ӳстерсе  вᾰл ҫуллен 

Паха ᾰс-тᾰна ҫул парса пынᾰран. 

 

Мӗн чухлӗ курав йӗркелеҫҫӗ ҫуллен 

Ӳнер ᾰстисем  хᾰйсен ӗҫӗсемпе, 

Чᾰваш авалтан ҫак куна ҫитиччен 

Мӗнле пурᾰнни ҫуталать вӗсемпе. 

 

Театрсемпе музейсен залӗсен 

Кашни ҫын валли  яр уҫах алᾰксем, 

Ӗҫлет Чᾰваш ен лайᾰхрах кунсерен, 

Ҫавна  туйнᾰҫем савᾰкрах ман чӗрем. 
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Ҫӗршывᾰн чапне ҫӳлелле ҫӗклекен 

Хастар, ᾰслᾰ, паттᾰр мӗн чуль ывᾰл-хӗр 

Ман халᾰхᾰн пулнᾰ ялан, ӗлӗкрен, 

Вӗсем шав ӳснишӗн чунтан хӗпӗртер. 

 

Ман ен кᾰларан пур хаҫат-журналсем, 

Культурᾰлᾰха ӳстереҫҫӗ вӗсем, 

Ҫуллен  тухакан кӗнеке-ᾰслайсем- 

Тӗнче шайӗнчи чи паха тупрасем. 

 

 Чᾰваш нимӗнле халᾰхпа вᾰрҫᾰнмасть, 

Ялан ҫураҫу ҫулӗпе вᾰл утать. 

Туспа е ютпа, ҫук, нихҫан харкашмасть, 

Чᾰн сапᾰрлᾰха ҫул парса пурᾰнать. 

 

Мᾰн асаттесемех вӗрентнӗ пире, 

Нимле хирӗҫӳсӗр утма кирлине. 

Ҫынна ыр тусан пурнᾰҫ пулӗ хитре, 

Упрар ҫавᾰнпа несӗлсен йᾰлине. 

 

Чᾰвашлᾰх ҫинчен калаҫма пуҫласан 

Асрах авалхи вᾰййисем-юррисем. 

Ҫав ᾰслᾰлᾰха ассенчен кᾰларсан 

Хурланӗҫ, ырламӗҫ пире несӗлсем. 

 

Чᾰвашлᾰх вᾰл - кӗвӗлӗх ҫᾰлӗн таппи 

Мӗн сӗм авалтан  паянхи кунчченех. 

Упрать уявсен ахрᾰмне ун тӳпи, 

Ун ҫӗрӗ хунать несӗлсен йᾰлипех. 

 

Ялан ӗҫлесен те чᾰваш ӗҫ ҫынни 

Ӗҫ шавӗпе тан юхнᾰ юрᾰ кӗвви. 

Туйма ᾰнтᾰлсанччӗ эсир ун чунне: 

Унта хунав янᾰ поэзи тӗвви. 
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Ҫапла, ӗҫ пуҫланᾰ - юрланᾰ чᾰваш, 

Хӗрӳ ӗҫ шавне те хупланᾰ вᾰлах. 

Ӗҫне вӗҫлесен те савнайнᾰ чᾰваш, 

Унра аптраманлᾰх, хаваслᾰх пулнах. 

 

Йышпа ӗҫлесе несӗл каннᾰ йышпа, 

Йышпа вᾰл ирттернӗ тем тӗрлӗ уяв, 

Ᾰспа пурᾰнмашкᾰн пултарнᾰ, чыспа. 

Эпир вӗсене манар мар халь, уяр. 

 

Иртет  сурхури – ачасем килсерен 

Ҫӳренӗ такмак-сᾰвᾰсем каласа. 

Кашни такмакланᾰ юри тӗрлӗрен - 

Ᾰҫтан - ши ҫитернӗ вӗсем ᾰсласа? 

 

Ҫитсессӗн пит кӗтнӗ хавас ҫᾰварни 

Кашни кᾰмᾰлланᾰ хитре кӗввине. 

Ах, кам - ши илемлӗ хывнах ҫеммине?- 

Юрлассᾰм килет ҫᾰварни юррине. 

 

Уянᾰ ҫуллен вирӗме, сӗрене, 

Такмак каласах хᾰваланᾰ чире. 

Мᾰнкун уявне те кӗрекесене 

Ларса уявланᾰ, юрланᾰ вӗсем. 

 

Кашни юрринех вᾰл сᾰпайлᾰн юрлать, 

Турра тав тᾰвать  ырлᾰхне панипе, 

Тᾰванлᾰх ҫинчен  кᾰмᾰлтан шᾰратать 

Пӗрле ӗҫлеме, савᾰнма пуррипе. 

 

Мᾰнкун хыҫҫᾰн кӗҫ акатуй ҫывхарать, 

Мӗн чуль ыр йᾰла  ун тулли ҫӳпҫинче! 

Тем чуль вᾰйᾰпа, шӳтсемпе палᾰрать, 

Ман халᾰх поэзийӗ –чи варринче. 

 

Ҫӳлти Турᾰран ᾰнᾰҫулᾰх  ыйтса 
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Вӗсем варᾰнтарнᾰ ҫӗре вᾰрлᾰха. 

Чунтан савᾰнса, ыр ӗҫпе йᾰпанса 

Ирттернӗ ᾰна таврана янратса. 

 

Кашни юрринче - манᾰн халᾰх  шᾰпи, 

Вᾰл йывᾰрлᾰха  ҫӗнтерме пултарни. 

Кашни сᾰввинче – ыррине  пит шанни, 

Мал ен пурпӗрех илемпе илӗртни. 

 

Унтан, ҫимӗке ирттерсен, питравччен 

Хаваслᾰ вᾰййа пухᾰнса ҫамрᾰксем 

Такмак-юрᾰсем шᾰрантарнᾰ ирччен, 

Хитре сᾰвᾰсем янраттарнᾰ вӗсем. 

 

Кам ҫырнᾰ паха, илӗртӳллӗ сᾰвва, 

Кам хывнᾰ юрра вӗсене тᾰрᾰшса? 

Паллах, несӗл хᾰй, пултаруллᾰ чᾰваш, 

Ᾰсланᾰ ᾰна пурнᾰҫа юратса. 

 

Ахаль ырламаҫҫӗ чᾰваш вᾰййине, 

Унта пултарулᾰх, ᾰс-хакᾰл пайтах. 

Ахаль ᾰмсанмаҫҫӗ хитрелӗхсене, 

Унта кивелми илӗртӳлӗх пурах. 

 

Ҫак вᾰййᾰн кᾰвайчӗ сӳнмен-ха, туссем. 

Кашни ҫамрᾰках йыхᾰрать пухᾰнма. 

Ᾰна ҫӗнетесчӗ-ҫке пирӗн, туссем, 

Тытнасчӗ ҫӗнрен ᾰмᾰртса выляма. 

 

 Ырлатᾰп эп питӗ ниме йᾰлине 

Ҫынна ыр туса савᾰнма пӗлнӗрен. 

Юрласчӗ, туссем, ыр ниме юррине. 

Ҫынна пулᾰшар, ыр тᾰвар ӳлӗмрен. 

 

Кӗрпе туй кӗрлет-и – спектакль майлах, 

Кашнийӗ вылянᾰ унта хᾰй рольне. 
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Кашни самантах сᾰвᾰлать вᾰл, юрлать - 

Пӗлни курᾰнать чᾰн поэзи тӗшне! 

 

Вырми-авᾰнне вӗҫлесен чᾰвашсем 

Ирттернӗ каллех уявсем. Кӗр сᾰри 

Туса йᾰлт пуҫтарᾰннᾰ йышлᾰн вӗсем 

Унта та янранᾰ чᾰвашᾰн юрри. 

 

Унтан хӗр сᾰри йӗркеленӗ хӗрсем, 

Хӗл кунӗсенче улах ларнᾰ вӗсем. 

Ҫᾰм е сӳс арланᾰ, тӗрленӗ хӗрсем, 

Ташланᾰ, юрланᾰ матур несӗлсем. 

 

Ҫапла хӗрупраҫ  хӗллехи каҫсенче 

Ларма ҫӳресе паллашать каччипе. 

Ҫӗн мᾰшᾰр, тупса телейне ҫемйинче, 

Хунанᾰ чᾰвашлᾰх паха йᾰлипе. 

 

Каллех туй кӗрленӗ, каллех ҫӗн илем: 

Е хӗрӗн юрри,  туйри халᾰх юрри. 

Чунпа савᾰнса эп  пурне те сӗнем: 

Кӗрлетӗр ҫуллен чᾰвашсен  Кӗр сᾰри! 

 

Кӗрлетӗр ҫуллен чᾰвашсен Кӗр сᾰри, 

Юрри-сᾰввисем те йышланччᾰр ялан, 

Ҫухалтᾰр куҫран нӗрсӗрри, сᾰнсᾰрри. 

Чᾰваш ҫепӗҫ ҫемӗ янраттᾰр чунтан. 

 

  Чᾰвашлᾰх тымарӗ кӗрнеклӗ 
 

Чᾰвашлᾰх пӗтет вᾰл тесе хᾰратма 

Ан хᾰйтᾰр пире нимле халᾰх. 

Чӗлхемӗн тымарӗ кӗрнеклӗ, хᾰртма 

Мᾰн ҫул хӗрринчи курᾰк мар вᾰл. 

 

Чӗлхен пуласси ҫук, пӗтет вᾰл теме 
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Ан хᾰйтᾰр пире нимле ҫын та. 

Темле йывᾰра пултарать ҫӗнтерме 

Чӗлхем манᾰн халь те, ыран та. 

 

Чунтан калаҫаҫҫӗ пулсассᾰн яшсем, 

Хитре юрᾰсем шᾰратсан сар хӗрсем, 

Чӗлхе тӗрекленӗ татах, пӗлӗрсем, 

Чӗлхе пуянланӗ татах, туйᾰрсам. 

 

Янрать акатуй чᾰвашла юрᾰпа, 

Кашни чᾰваша килӗшет вᾰл. 

Иртет ӗҫкӗ, туй чᾰвашла юрᾰпа, 

Ҫулсем  иртнӗ май сӗврӗлмест вᾰл. 

 

Туйса чунсенче унᾰн ыр туртᾰмне 

Чӗлхемӗре пит юрататпᾰр, 

Уҫатпᾰр яриех ун ҫут чаршавне, 

Чунтан калаҫма йыхᾰратпᾰр. 

 

Тымарӗ татах тӗреклентӗр тесе 

Ӗҫченлӗхе, ҫук, чакармастпᾰр. 

Чᾰвашлᾰх ялан тӗслӗх пултᾰр тесе 

Чапне ӳстерме тᾰрᾰшатпᾰр. 

 

Афган вᾰрҫи кӳнӗ куҫҫуль 
 

Чᾰваш ҫӗрӗнчи савнᾰ халᾰх 

Ӗҫпе пиҫӗхсе пурᾰнать. 

Ырришӗн яри уҫᾰ алᾰк – 

Ялан ыр ӗҫпе палᾰрать. 

 

Ун ывᾰлӗ-хӗрӗ те туслᾰн 

Пӗлет пурнᾰҫа туптама. 

Курмасть никама та вᾰл юттᾰн, 

Пурне те васкать пулᾰшма. 
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Чӗнсессӗн ҫӗршыв – тытма хатӗр 

Маттур ывᾰл-хӗр хӗҫ-пᾰшал. 

Чунне ҫичӗ ют –и пᾰлхатӗ? 

Вᾰл улᾰштармасть шухᾰша. 

 

Ҫӗршыв чӗннипе мӗн чуль каччᾰ 

Ҫул тытрӗ Афган вᾰрҫине. 

Кашни чӗринче пытаратчӗ 

Ҫут ӗмӗт – телей кайᾰкне. 

 

Афган халᾰхне пулᾰшмашкᾰн, 

Ун ирӗклӗхне тавᾰрма, 

Малашлᾰхне ҫутᾰ тᾰвасшᾰн 

Пултарчӗҫ патвар ҫапᾰҫма. 

 

Анчах ӗмӗте кӗртеймерӗҫ 

Телейлӗ, хитре пурнᾰҫа, 

Хᾰйсен юнӗпе хӗретейрӗҫ 

Афган сᾰрт-туне ҫапᾰҫса. 

 

Ҫак кӳршӗ ҫӗршывшᾰн кӗрешрӗҫ 

Чᾰвашᾰн маттур каччисем. 

Юхтарчӗҫ юнне, выртса юлчӗҫ 

Вун тᾰхᾰр ҫулти каччᾰсем. 

 

Сахал-и салтак куҫне хупрӗ 

Унта тᾰхᾰр ҫул хушшинче?! 

Мӗн чухлӗ куҫҫуль юхрӗ, юхрӗ 

Вӗсемшӗн ҫунса килсенче. 

 

Анчах та манмасть тᾰван халᾰх 

Пуҫ хунᾰ ҫав каччᾰсене. 

Кашнин чӗринчех пурᾰнмалᾰх 

Хᾰварчӗҫ вӗсем ыр ӗҫне. 

 

Хᾰринччӗ-ҫке вᾰрҫᾰн тымарӗ, 
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Савар тӗнчери пӗрлӗхе. 

Умра – паттᾰрсен ыр сᾰнарӗ! 

Ҫутатӗ вᾰл ӗмӗрлӗхе! 

 

Пурин те пирӗн пӗр тӗнче 

Чǎваш-и эс е вырǎс-и – 

Пурин те пирӗн пӗр тӗнче. 

Пӗр ҫут хӗвелӗн кашни ир 

Ыр пайǎркийӗ – сǎнсенче. 

 

Тутарǎн е ирҫен юрри – 

Савса итлетпӗр вӗсене. 

Пур халǎхри мӗн пур ырри  

Шав ǎшǎтать-ҫке чунсене. 

 

Йǎли-йӗрки е тӗн  кашнин 

Пӗр евӗр мар та, пурпӗрех 

Пӗрне-пӗри сума суни 

Пур халǎха пӗрлештерет. 

 

Пур халǎха пӗрлештерет, 

Пит туслǎ пурǎнма хистет. 

Нуша ҫитсен, тǎшман хӗссен 

Тǎшмана  хирӗҫ кӗрешет. 

 

Калатǎп халь эп  ҫирӗпех 

Раҫҫей ялан  ма вǎйлине: 

Ун халǎхӗ ҫӗршыв ҫинчен 

Чи-чи  малтан шутланипе. 

 

Ҫӗршывшǎн хурлǎх ҫывхарсан, 

Хаяр тǎшман-и тапǎнсан 

Пур ӗҫсене те хǎварса 

Ҫӗршывшǎн кайнǎ вǎл вǎрҫа. 
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Ертӳҫисем те ǎслǎран, 

Ҫӗршывшǎн халǎх ҫуннǎран 

Хур курнǎ яланах тǎшман. 

Ҫаплах вǎл пултǎрччӗ ялан! 

 

      Чᾰвашсен этнопедагогӗ 

Геннадий Никандрович Волков тесен 

Ума тухать чаплᾰ, хисеплӗ ентеш. 

Тем чухлӗ паха, тӗлӗнтермӗш ӗҫсем 

Ҫырни парнелерӗ ᾰна чыс-хисеп. 

 

Хресчен ҫемйинче ҫуралса ӳснӗскер, 

Юратнᾰ ӗҫе  пӗчӗкрен, ҫамрᾰкран. 

Сᾰпайлᾰх, сипетлӗх мӗнне пӗлнӗскер, 

Ᾰсне шав туптанᾰ хастар пулнᾰран. 

 

Сᾰнать пит савса вᾰл тᾰван халᾰха, 

Ун пур ыр йᾰли-йӗркине  тишкерет. 

Ҫав пӗтӗмлетӳ пурнᾰҫра пит паха, 

Пурне те пӗлсе пурᾰнма вᾰл хистет. 

 

Ача ҫитӗнтернӗ ҫӗрти утᾰмсем – 

Вᾰл пил е ылхан – вырнаҫуллᾰ йᾰлтах. 

Ятлав е ырлав, е паха сӗнӳсем – 

Тупма пулᾰшать ҫынлᾰха вᾰл малта. 

 

Юмах-халапсем ҫырса вӗрентекен 

Асра тытнᾰ халᾰх йᾰли-йӗркине, 

Вун-вун ᾰрури пин-пин ҫын ᾰс-тᾰнне 

Кӗртет пултаруллᾰн вᾰл хᾰй хайлавне. 

 

Епле тарᾰн шухᾰш кашни юмахрах, 

Вулас та вулас килет вӗҫӗмсӗрех. 

Ман халᾰх ᾰс-тᾰнӗ кашни калаврах – 

Пурне те сӗнет  ҫын пулма ӗмӗрех. 
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Питех пархатарлᾰ доклад-лекцисем 

Тᾰван халᾰх ᾰсӗн  паха пуххисем.                                                                  

 Ҫут тӗкӗр пекех ялтраса тᾰнᾰҫем 

Ᾰса вӗрентеҫҫӗ кашнийӗ вӗсем. 

 

Ман халᾰх вӗрентӗвӗн чᾰн тымарне 

Вᾰл пачӗ тупса ҫитӗнен ᾰрᾰва. 

Ман несӗл ӗҫне, ӗмӗтне, тӗллевне 

Ҫутатрӗ, ҫитерчӗ нумай ҫӗршыва. 

 

Ҫапла, ун ᾰсне хамᾰр халᾰх ҫеҫ мар, 

Илтсе пуҫ таять нумай халᾰх паян. 

Ман халᾰхᾰн ᾰслᾰлᾰхне йышᾰнман 

Нимле халᾰха та ᾰсчах тӗл пулман. 

 

Чӗнеҫҫӗ ᾰна вӗрентӳ пахаран, 

Ытти ҫӗршывра та сарма пӗлӗвне. 

Хᾰй савнᾰ ӗҫне чун ᾰшши панᾰран 

Вᾰл тивӗҫ пулать халᾰхсен хисепне. 

 

Паха вӗрентӳллӗ ӗҫсем хайласа 

Пине яхᾰн вᾰл кӗнеке кᾰларать. 

Чᾰваш ҫыннин ᾰслᾰлᾰхне хакласа  

Халь  темӗн чуль халᾰх ырлать, йышᾰнать. 

 

Ман халᾰх ᾰста педагог пулнипе 

Вᾰл ҫитӗнтерет пархатарлᾰ ҫынсем. 

Ҫак ᾰс пурнᾰҫра пит кирлех пулнипе 

Ᾰна ал параҫҫӗ ытти халᾰхсем. 

 

Чᾰваш этнопедагогпа мухтанать, 

Чи вᾰйлᾰ вӗрентекен - халᾰх, туять, 

Чᾰваш Волкова  ыр ятпа асᾰнать, 

Ᾰсчах сӗнӗвне  анлᾰ ҫул вᾰл парать. 
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Чᾰваш ҫыннин ᾰслᾰлᾰхне, пӗлӗвне 

Ҫӗклерӗ яланлᾰх вᾰл ҫӳллӗ шая. 

«Юратᾰр!»- хистерӗ савма чӗлхене. 

Ман  халᾰх ᾰна тивӗҫпе пуҫ таять. 

 

Елчĕксен мухтавлă ывăлĕ 

 

Мухтавлă, Елчĕк ен, сан ывăлу. 

Вăл - тĕнчипе паха тĕпчевҫĕ. 

Ăна пула ҫуталчĕ кун-ҫулу, 

Ятна – таҫта та асилеҫҫĕ. 

 

Геннадий Волков. Ҫак ятра ҫĕнни, 

Ырри, тĕлĕнмелли те йышлă. 

Республикăн хисеплĕ ĕҫ ҫынни - 

Ҫĕклерĕ ҫак ята вăл чыслăн. 

 

Профессор вăл, ҫыравҫă та ăсчах; 

Каламалли тухать ҫине-ҫинех.  

Хутĕлеме пултарнă пит часах 

Ҫутĕҫ наукисен  кандидатне. 

 

Ҫак академик паллă тĕнчипе. 

Ун ĕҫĕсем - паха тупра –ҫке! 

 Мухтатăп эп ҫеҫ мар, Раҫҫейĕпе 

Ăс-хакăлне сума сăваҫҫĕ. 

 

Нумай ҫĕрте ĕҫленĕ май хăйне 

Ыр ят ҫĕнсе илме пултарнă. 

Ҫич ҫĕре яхăн  ăслăлăх ĕҫне 

Ҫырса пичетлесе кăларнă. 

 

Кĕҫ педагогика наукинче 

Пач ҫĕнĕ ен вăл йĕркеленĕ. 

Тĕп никĕсĕ – ман халăх тĕшшинче. 

Унран илсе йăлт халăхах валеҫнĕ. 
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Чăн, этнопедагог ҫак енĕпе 

Тăвайнă ҫитĕнӳ  - пит пысăк! 

Чăваш ăс-тăнĕпе, йăлисемпе 

Паллашаканшăн пурте – кăсăк. 

 

Висеймĕн пултарулăх тӳпине- 

Пит ăслă пулнă академик! 

Халь, уҫнă май ун ҫӳпҫине, 

Ун ăс-тăнне вышкайсăр тем-и? 

 

Ушинский ячĕпе хисепленсе 

Тăрать пĕр премийĕ ăсчахăн. 

Германин аслă шкулĕ те пĕлсе 

Хисеплĕ доктор ятне панă. 

 

Ун амăшне те пит ырламалла, 

Альтук аппан нумай ыр енĕ. 

Пит ăслă, меллĕ, ҫын ҫинче – ҫынла, 

Килте – «хĕвел пулса ҫӳренĕ». 

 

Хăйне пĕлсе тытни, ăс-тăн пани – 

Йăлт ҫамрăк ачара туптаннă. 

Тата хăй халăх йăлине савни 

Ăсчах чунне мĕн ĕмĕрлĕх вырнаҫнă. 

 

Хаклать тивĕҫлĕрен ачи ăна: 

«Анне пур чух эпир тĕреклĕ, 

Аннесĕр ҫутатмасть хĕвел чуна. 

Аннепе ҫеҫ чĕре – хĕвеллĕ.» 

 

Ăсчахăн  пултарулăх ҫӳпҫине 

Вăл ҫĕклемпех   ырри   тултарнă. 

Тен, чăвашсен ыр  йăлине, ăсне 

Тĕнче ҫине  ăна пулах  кăларнă? 
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Юмахсенче, ытти хайлавсенче 

Шав хăйне евĕрлĕх  куратăп. 

Кашни  йĕрпех чăвашлăх тĕнчинче 

Сисмесĕрех ҫĕн ăс пухатăп. 

 

Ăсчах кĕнекине алла илме 

Эп, шкул ачи, сана сĕнетĕп. 

Чăваш  ăслăлăхне нумай пĕлме 

Кĕҫ тытанăн, ăна пĕлетĕп. 

 

Ҫак пултаруллă ҫын  сăнарĕпе 

Мухтан та хĕпĕрте, ил тĕслĕх. 

Ыр утăмсем  тума ĕмĕрĕпе 

Сана вăл йыхăртăр халь, ӳлĕм. 
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Илӗртме пǎрахмасть тǎван енӗм 
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Тǎван енри ҫут ҫанталǎк илемӗ 

 

Тǎван тавралǎх ман илемлӗ 

Хӗлле, ҫулла-и - хуть  хǎҫан. 

Тул ҫутǎлать, ҫǎра тӗтреллӗ 

Ир тыткǎнлать чуна ялан. 

 

Ҫитсен ҫут кун  тавралǎх ǎшшǎн 

Сирет чӗнтерлӗ чаршавне. 

Лǎпка пуҫлать ǎш ҫил ачашшǎн 

Ман тǎрǎхри чечексене. 

 

Эс, ҫут ҫанталǎк, пит пуян-ҫке! 

Мӗн ҫеҫ кӗртместӗн ытамна! 

Шыву тǎп-тǎрǎ, илӗртет-ҫке 

Куллен кӗрсе чǎмпǎлтатма. 

 

Вǎрманусем те сан мǎнаҫлǎ, 

Тем тӗрлӗ йывǎҫ ӳстерен. 

Юрлать сар кайǎк уҫǎ саслǎн- 

Санах мухтать чӗлхи, сисен. 

 

Уй-хирӳсем тырпуллǎ, тулǎх- 

Ял ӗҫченне савǎнтаран. 

Хитре чечеклӗ анлǎ улǎх, 

Кǎмпи-ҫырли те - «мǎй таран». 

 

Ҫулла, ǎш ҫумǎр ҫунǎ хыҫҫǎн 

Курнать ҫич тӗслӗ асамат. 

Чупсан та ун кӗперӗ хыҫҫǎн 

Каҫса кайма пулмасть ансат. 

 

Ǎҫтан тупса эс пӗтеретӗн, 

Ман ҫут ҫанталǎкǎм, ыр тӗс? 

Вӗсен шутне те пӗлейместӗн- 

Пит илӗртет кашни кӗтес. 
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Кӗрхи паркра хуллен утатǎп. 

Чун ҫӗкленет: хитре кунта! 

Сап-сарǎ ҫулҫǎ пуҫтаратǎп, 

Хӗрли, ав кӗренни тата. 

 

Ҫук, ахаль мар пуль ылтǎн теҫҫӗ 

Ҫак кӗркуннен пуҫламǎшне. 

Хуҫаланать-ҫке ылтǎн тӗслӗ 

Тум тǎхǎнса вǎрман, ӗшне. 

 

Хӗлле те илӗртет ман енӗм 

Шап-шурǎ шупǎр тǎхǎнса. 

Ман йӗлтӗрпе килет вӗҫессӗм 

Шур тумлǎ уй-хире тухса. 

 

Нихҫанхинчен те илӗртӳллӗ 

Тǎван тавралӗх ҫуркунне. 

Сип-симӗс курǎк, сад - чечеклӗ- 

Ытараймастǎн илемне. 

 

Ҫак ырлǎха ялан курасчӗ- 

Упрасчӗ, хутшǎнтǎр илем. 

Ман, тǎван ен, санпа савнасчӗ 

Ялпа, йышпа пӗрле ҫуллен. 

   

    Чӗрӗлӗх вǎй илет 
 

Ҫуркунне ҫывхарса килнӗ май 

Шур юртан тасалсан  ҫарансем, 

Сар хӗвел ǎшшǎнрах хӗртнӗ май 

Улшǎну кӗтет манǎн чӗрем. 

 

Кулленех куҫ - уйра та хирте, 

Тунсǎхланǎ тӗсе  вǎл шырать. 

Шав сǎнать вǎл каҫпа та ирпе. 
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«Симӗслен, уй, ҫаран!»- йыхǎрать. 

 

Акǎ чӗрӗлӗх кӗҫ вǎй илет, 

Ешӗл симӗс тӗспе вǎл витет 

Ыйхǎпа вǎранан ҫарана, 

Тӗссӗр ларнǎ ката-вǎрмана. 

 

Ҫак хитре улшǎну чунсене 

Хӗпӗртӳ хумӗпе ҫӗнетет, 

Ыр ӗҫпе савǎнса кунсене 

Ирттерме вǎл пурне те чӗнет.   

  Чӗрӗлӗвӗн шǎнкǎравӗ  

Ҫуркунне ытамӗнче ҫанталǎк, 

Шартарать куҫа хӗвел пǎхса. 

Чӗрӗлӳ валли яр уҫǎ алǎк, 

Савǎнать чӗре ҫакна туйса. 

 

Хуралса ураланать уй-хирӗ 

Хӗлӗн ыйхинчен йǎлт вǎранса. 

Юрсǎр тӗлсенчен хитре тǎрийӗ 

Пǎр! ҫеҫ ҫӗкленет ав савǎнса. 

 

Унǎн юрринче - хаваслǎх шавӗ, 

Пурǎнǎҫ вǎранǎвӗн кӗвви. 

Чӗрӗлӗвӗн ырǎ шǎнкǎравӗ, 

Янǎра, вǎрантǎр ун тӗвви. 

 

Ҫут тӗнче хаваслǎн улǎштартǎр 

Хǎй тумне, хӗр пек хитрелетсе. 

Пǎр ҫине ларса чир-чӗрӗ тартǎр, 

Сывлǎхпа ҫуталтǎрччӗҫ сǎнсем. 

 

Ҫурхи кун йыхравҫисем 

Ҫурхи кун  ҫывхарнине туйса 

Кǎчкǎ йывǎҫӗ хавхаланса 
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Чǎн малтан вǎранчӗ ыйхǎран. 

Кун пек чух  епле  чǎтса тǎран! 

 

Туйтарса, тен, хǎй юратнине, 

Сар хӗвел  хӗрӳ пайǎркине 

Ячӗ тейӗн ун ҫине малтан: 

«Савнǎ кǎчǎкǎм, часрах вǎран». 

 

Кǎчǎкǎ хастарлǎхпа тулса, 

Сар хӗвел шевлишӗн савǎнса 

Сирчӗ ыйхине хитрен кǎна, 

Юсанма пуҫларӗ пӗр кана. 

 

Ҫуркуннен хитре кун ҫутине, 

Чǎн пӗрремӗш пайǎркисене 

Кǎтартма кǎларчӗ тӗнчене 

Хǎйӗн ҫǎмламас кǎчкисене. 

 

Хитрелетрӗ тӗрлӗ тӗссемпе: 

Сарǎ, хǎмǎр, симӗссисемпе 

Харсǎр кǎчǎкǎ пепкисене 

Тӗлӗрме хǎймасǎр каҫхине. 

 

Ҫуркунне  ҫитни  ҫинчен, чǎнах, 

Тӗнчене пӗлтерчӗ кǎчǎках. 

Паттǎррǎн вǎй илчӗҫ кǎчкǎсем- 

Чӗрӗлен кунсен йыхравҫисем. 

 

   Ҫур  аки те ҫитрӗ 
 

Ҫур аки те ҫитрӗ ман ене, 

Уй-хире чӗнсе  ял ӗҫченне. 

Хǎвǎртрах тӗш-тырǎ вǎррине 

Варǎнтармалла халь ҫӗр ҫине. 

 

Халь уй-хир  пӗр пысǎк  ҫурт майлах, 
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Ӗҫӗн шавӗ кǎмǎла ҫӗклет. 

Йышлǎ ял ӗҫченӗ халь, паллах, 

Хавхаланупа, чунтан ӗҫлет.  

 

Хᾰвᾰртлᾰх, пахалᾰх чᾰн малта  

Пулнине яш-кӗрӗм ᾰнланать, 

Ҫавᾰнпа хаваслᾰн, кᾰмᾰлтан 

Васкаса ӗҫ шавӗ пуҫланать. 

 

Пӗр ҫын пек, пӗр шǎпǎр пек пулса 

Халǎх ӗҫлеме пултарнинче 

Несӗллӗхӗн ǎсӗ курǎнса 

Ҫунатлантарать чӗресене. 

 

Ма тесен чǎвашлǎх авалах  

Палǎрнǎ ӗҫченлӗхпе ҫеҫ мар: 

Хǎй ӗҫне пӗлсе туни, паллах, 

Ун чысне ҫӗкленӗ. Манар мар! 

 

Кӳршӗ халǎхсем – мари, мордва, 

Тӳпетейлӗ шур сухал-тутар 

Акана тухмашкǎн ǎмǎртман, 

Чǎвашра курса паха сǎнар. 

 

Пӗлнӗрен чǎвашǎн ǎс-тǎнне, 

Кӗтнӗ акана вǎл тухасса. 

Хакласа ман несӗл ǎс-мелне, 

Вǎл тухсан тин тавǎрнǎ чавса. 

 

Несӗлсен паха ӗҫ опытне 

Яланах тытасчӗ тӗслӗхре. 

Юратса пǎхсан ҫӗрне, шывне 

Ҫитӗ ырлǎх ӗмӗр-ӗмӗре. 

 

      Ҫурхи шав 
Шǎпǎртатса, кӗрлесе 
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Килчӗ акǎ ҫуркунне, 

Пӗтӗм тӗнче илемне  

Илсе килчӗ ман ене. 

 

Сар хӗвел тǎрǎшнǎран 

Ирӗлет юр васкаса, 

Йǎви питӗ лайǎхран 

Юрлать кайǎк савǎнса. 

 

Вӗҫен кайǎк сассипе 

Илемленчӗҫ халь садсем. 

Ачасем шавланипе 

Хитреленчӗҫ урамсем. 

 

Юратса кӗтетӗп 

 

Эп ҫурхи куна ялан 

Юратса кӗтетӗп. 

Ҫӗнелет тӗнчеҫӗм ман 

Ун чухне, пӗлетӗп. 

 

Хуп-хура тǎпра ҫинче 

Калчаланӗ тырǎ, 

Ешерен турат ҫинче 

Юрлӗ кайǎк юрǎ. 

 

Ытарма ҫук сад-пахча- 

Шур чечек чаршавӗ. 

Тухмǎттǎм унтан пачах- 

Илӗртет ун шавӗ. 

 

Ҫав шавра - чечек чӗлхи, 

 Пǎшǎл-пǎшǎл ҫулҫǎ, 

Ҫуркуннен  ҫемҫе чӗлхи, 

Пур ырра - ҫул уҫǎ. 
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Чӗрӗл, чӗрӗл, ҫут тӗнчем, 

Чечеклен, ман енӗм. 

Илемне татах чӗртем, 

Пул ялан эс селӗм. 

 

Ӳстересчӗ ҫӗн садсем, 

Йывǎҫсем ешерччӗр, 

Илемпе чун-чӗресем 

Яланах киленччӗр. 

 

    Черетлӗ илем 

 

Ак тепӗр хитре ҫуркунне 

Пуҫларӗ килме ман ене, 

Тавралᾰх шап-шурᾰ тумне 

Йᾰлт хывнᾰ паян ирхине. 

 

Ҫурхи кайᾰксен юрринче 

Мӗн чуль савнᾰҫпа хӗпӗртӳ. 

Ҫурхи шыв-шурсен юххинче – 

Черетлӗ илем, чӗрӗлӳ. 

 

Чӗнет кᾰмᾰлтан ытамне 

Ҫурхи сад-пахча, хᾰй патне. 

Ҫӗклет пур чӗр чунᾰн чунне 

Черетлӗ хитре ҫуркунне. 

 

Пурǎнǎҫ вǎранǎвӗн кӗвви 
 

Ҫуркунне ытамӗнче ҫанталǎк, 

Шартарать куҫа хӗвел пǎхса. 

Чӗрӗлӳ валли яр уҫǎ алǎк, 

Савǎнать чӗре ҫакна туйса. 

 

Хуралса ураланать уй-хирӗ 

Хӗлӗн ыйхинчен йǎлт вǎранса. 
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Юрсǎр тӗлсенчен хитре тǎрийӗ 

Пǎр! ҫеҫ ҫӗкленет ав савǎнса. 

 

Унǎн юрринче - хаваслǎх шавӗ, 

Пурǎнǎҫ вǎранǎвӗн кӗвви. 

Чӗрӗлӗвӗн ырǎ шǎнкǎравӗ, 

Янǎра, вǎрантǎр ун тӗвви. 

 

Ҫут тӗнче хаваслǎн улǎштартǎр 

Хǎй тумне, хӗр пек хитрелетсе. 

Пǎр ҫине ларса чир-чӗрӗ тартǎр, 

Сывлǎхпа ҫуталтǎрччӗҫ сǎнсем. 

 

Ак ҫитрӗ ӑшӑ ҫуркунне 

 Килсе шаккарӗ кантӑкран 

Илемлӗ, ҫутӑ ҫуркунне. 

Кĕтсе эп кайнӑччӗ халтан 

Асамлӑ вӑхӑт черетне. 

 

Ак ҫитрӗ ырӑ ҫуркунне, 

Ӑсатрӗ хӗл сиввисене. 

Хӗвел сӑн кӗртрӗ таврана- 

Пит юрататӑп эп сана. 

 

Кӗҫ килӗҫ акӑ шӑнкӑрчсем, 

Савса кӑларӗҫ чӗпӗсем. 

Хӑйсен илемлӗ юррипе 

Пире тав тӑвӗҫ чӑннипе. 

 

Тавралӑха ыр шӑрш сарса, 

Ем-ешӗл симӗс тӗс хушса 

Пур йывӑҫ чӗререн савнать, 

Чуна хавхалану парать. 

 

Урампала шӑнкӑртатса 
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Юхаҫҫӗ шыв юххийӗсем, 

Киммисене ӑмӑрттарса 

Чупаҫҫӗ ҫамрӑк ачасем. 

 

Юр сиккипе пӗтет халь ак, 

Хӗвелӗ хӗрттӗр-ха пӑртак, 

Кайма та пуҫлӗ хытӑ пӑр, 

Ҫывӑхӗнче эс пит ан тӑр. 

 

Кунран-кунах пӑр хуралать, 

Тавралӑх юрӑ шӑратать, 

Кашни самантшӑн савӑнать, 

Ҫуркуннене вӑл тав тӑвать. 

 

Ҫурхи ҫӗнӗлӗхсем 

Ҫурхи кунсем вǎй илсе пыраҫҫӗ, 

Ман умра - хитре ҫу кунӗсем. 

Юрǎпа чуна савǎнтараҫҫӗ 

Вӗҫсе килнӗ юрǎҫ кайǎксем. 

 

Тǎрǎшса йǎва тума пуҫларӗҫ 

Ывǎнма пӗлмесӗр кураксем. 

Йǎвапа йǎмра пит хитреленчӗ. 

Савǎнчӗ тупса вǎл ҫӗн кил-йыш. 

 

Йывǎҫсем хитре тум тǎхǎнаҫҫӗ, 

Симӗс тӗс кӳреҫҫӗ ялǎма. 

Ҫак ҫӗнӗлӗхсем ӗнтӗ уҫаҫҫӗ 

Чӗремри илемлӗ туйǎма. 

 

 Тӗлӗнтермӗш тӗнче  

 

Сар хӗвел ҫутипе, 

Ун ҫурхи ᾰшшипе 

Тӗлӗнтермӗш тӗнче улшᾰнать. 
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Ҫак хитрелӗх ҫинчен, 

Илӗртӳлӗх ҫинчен 

Чун-чӗрем ҫӗнӗ сᾰвᾰ хывать. 

 

Чечеке, курᾰка,  

Пур тӗмпе йывᾰҫа 

Хускатать  ҫак асамҫᾰ патак, 

Сӗртӗнет, вᾰратать, 

Пит хитре тум парать, 

Пурнᾰҫпа савᾰнма  кᾰларать. 

    

Шᾰвакан, ишекен, 

Утакан, вӗҫекен 

Пур чӗр чун ҫӗнӗрен вᾰй илет, 

Куҫсене яр! уҫса, 

Тав туса асамҫа 

Ҫулленхи хᾰй ӗҫне пикенет. 

 

Сывлᾰмпа, тӗтрепе, 

Ҫумᾰрпа, хӗвелпе 

Илемленчӗ каллех ҫут тӗнче. 

Сап-сарри, симӗсси, 

Шуррипе хӗп-хӗрли - 

Пӗтӗм тӗс пур ун чӗнтӗрӗнче. 

 

Тыткᾰнлать чунᾰма, 

Илӗртет куҫᾰма 

Ешӗлленнӗ вӗр-ҫӗнӗ уй-хир. 

Ун ҫинче выляма, 

Савᾰнса шуйхашма 

Ав ᾰрша та хускалнᾰ пит ир. 

 

Тав сᾰмахӗ ҫитмест, 

Тайма пуҫ та ҫитмест 

Сан валли, ҫут тӗнчеҫӗм-ᾰсчах. 

Ан ҫухал нихᾰҫан,  
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Ыр кᾰтарт пур чунтан 

Пӗтӗм чӗрӗ чуна яланах.  

 

Ҫамрǎк вǎрман юрри 
       Ҫут ҫанталǎк тусне - «Прогресс» колхоз   

                  ертӳҫин ҫумӗ  пулса ӗҫленӗ, Ленин орден    

                  кавалерне, Чǎваш АССР ял хуҫалǎхӗн тава    

                  тивӗҫлӗ ӗҫченне Петр Варсонофьевич   

                  Миллина (1930-1996) асǎнса  

 

Юхать Пǎла шывӗ, 

Ман ял чӗрӗ-сывǎ 

Ҫӳрет ун хӗрне  кулленех. 

Тем пысǎкǎш улǎх, 

Кунта ҫӗрӗ - тулǎх, 

Анчах вǎл выртать ахалех. 

 

Тен, хǎшӗ курмасть те, 

Пуҫпа шутламасть те 

Ҫак усǎсǎр лаптǎк пирки, 

Анчах канǎҫне те 

Манса каҫ та, ир те 

Шутлать пӗр ентеш кун пирки: 

 

«Лартсан хунав йывǎҫ 

Чӗртме, паллах, йывǎр, 

Ҫӳрет выльǎх-чӗрлӗх пӗрмай. 

Ял-йыш ырласассǎн, 

Хӳме те тытсассǎн 

Хунаймӗ-ши ҫамрǎк вǎрман?» 

 

Ак Петя пиччемӗр 

Ӗҫе кӳлӗнмесӗр 

Юлмарӗ. Тупать юлташсем. 

«Ку шухǎш сан ǎслǎ 

Тата пархатарлǎ,»- 
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Параҫҫӗ тӳрех хак вӗсем. 

 

Кӗҫ Аслǎ Аттелӗх 

Вǎрҫи пӗтни хӗрӗх 

Ҫул ҫитрӗ те, ун ячӗпе 

Пǎла хӗрне йывǎҫ: 

Ҫǎка, хурǎн, ǎвǎс- 

Шутларӗҫ лартма ялӗпе. 

 

Ак палǎртнǎ кунӗ 

Ҫитсен, чǎн та, кӳнӗ 

Асамлǎ парне улǎха. 

Ял-йыш хǎпса каҫнǎ, 

Тем чуль йывǎҫ лартнǎ. 

Мӗнех калǎн. Тав халǎха! 

 

Ҫук, Петя пиччемӗр 

Кунпа лǎпланмарӗ, 

Пуҫра ҫӗнӗ план вǎй илет. 

Хитре йывǎҫ речӗ 

Ҫумне шыв турачӗ 

Пǎла хӗрринчен вǎл кӗртет. 

 

Карта тытнипе те, 

Сапса тǎнипе те 

Вǎй илчӗ, шав ӳсрӗ хунав. 

Шур хурǎн кǎтри те, 

Ҫупкам пилешсем те 

Чуна илӗртеҫҫӗ халь ав. 

 

Ҫурхи кун ҫитсессӗн 

Хитре кайǎксенӗн 

Сасси ян кая пуҫласан, 

Эх, Петя пиччемӗр, 

Паркра вǎл, атьсемӗр. 

«Тата мӗн шутлать пуҫу сан?» 
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«Паркри кӳлӗ тарǎн, 

Ҫурса, тǎвӗ вар вǎл 

Ҫулне пӳлмесен хальтерех. 

Хǎва тӗм лартсассǎн, 

Хǎви сарǎлсассǎн 

Ҫӗре упраса хǎварех.» 

 

Ҫурхи шыв-шур хыҫҫǎн 

Ача-пǎча йышлǎн 

Хǎварчӗҫ лартса хунавсем. 

Вырнаҫрӗҫ пит меллӗн, 

Хунарӗҫ илемлӗн 

Ҫап-ҫамрǎк  хитре хǎвасем. 

 

Илем тыткǎнлать вǎл, 

Чӗнет, йыхǎрать вǎл. 

Ҫакна асǎрхать кашниех. 

Ҫулла ҫǎвӗпех халь 

Ҫӳрет парка халǎх, 

Итлет кайǎксен юррине. 

 

Ирех пулǎҫсем те 

Хǎва хушшинче тем 

Шыранǎн тухаҫҫӗ ларса. 

Лекет иккен пулǎ, 

Питре ҫиҫет кулǎ 

Чунра хӗпӗртӳ вǎратса. 

 

Часах сар хӗвелӗ 

Хӗртсен парк тӗпелӗ 

Пуҫлать шавлама урǎхла. 

Ача-пǎча туслǎн 

Шыва кӗрсе йышлǎн 

Кунта савǎнать кǎнтǎрла. 
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Хитре йывǎҫсем те, 

Е «Миллин кӳлли» те 

(Ятне ҫапла  панǎ савса) 

Вӗҫен кайǎксем те, 

Ӳсен чечексем те 

Асамлǎх параҫҫӗ парка. 

 

Халь ҫук-ҫке пиччемӗр,  

Анчах та пӗлетпӗр: 

Ун ӗҫӗ юлать халǎхра. 

Ун пек пултаруллǎ, 

Ӗҫчен, тǎрǎшуллǎ 

Яшсем, парǎрсам сассǎра. 

 

Тавралǎх ешерӗ, 

Ҫуллен илемленӗ 

Ун пек ҫынсемпе юнашар. 

Вара ҫут ҫанталǎк 

Тавпа уҫӗ алǎк, 

Сӗнсе ыр кун-ҫул, пархатар. 

 

Ҫуллахи ир ытамӗнче 

Утатǎп ирпе юхан шыв хӗррипе, 

Кунта сывлǎмпа ҫуталать  нӳрлӗ курǎк. 

Саркайǎк чуна илӗртет юррипе- 

Кунтан ыррине эсӗ курнǎ-и урǎх! 

 

Тӗнче вǎранать  майӗпен ыйхǎран, 

Ҫӳле ҫӗкленме тытǎнать сар хӗвелӗ. 

Ав анчӗ васкавлǎн пӗр ҫамрǎк сǎртран, 

Кӗҫ пулǎ тытмашкǎн вырнаҫрӗ пит меллӗн. 

 

Тӗтре улǎх тǎрǎх куҫать пǎсланса, 

Хитре чӗнтӗр хумӗ Пǎла ҫийӗнче те. 

Юмах тӗнчи евӗр асамлǎх парса 
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Тǎрать ман тавралǎх ҫак ир  пур енчен те. 

 

Юрласамччӗ, тǎри 

 

Тǎр-тǎри  уй-хирте 

Пит хитре юррипе 

Пӗр ҫӳле улǎхать 

Е васкавлǎ анать. 

 

Пур унта ун йǎви. 

Тен, тухайнǎ чӗппи, 

Ҫавǎнпа пуль кӗвви  

Пит хитрен илтӗнет. 

 

Юрласамччӗ, тǎри, 

Савǎнсамччӗ, тǎри, 

Тǎрǎ ҫӳл тӳпере, 

Янкǎр ҫӳл тӳпере.  

Таса шухᾰш хуштᾰр ҫунат 

Вᾰрман хӗррипе эп утатᾰп 

Е уй хӗррипе-и – ҫавах. 

Ман пӗр енче сулхᾰн, туятᾰп, 

Ман тепӗр енче – ҫап-ҫутах. 

 

Ман пӗр хᾰлхара – юрлать кайᾰк, 

Ырлать ҫак куна мухтаса. 

Ман тепӗр енче –уй пит анлᾰн, 

Мᾰнаҫлᾰн выртать сарᾰлса. 

 

Унта – чᾰшᾰл-чᾰшᾰл пучахлᾰ 

Сар тулᾰ пусси тᾰсᾰлать. 

Унта  - пурнᾰҫ шавӗ хаваслᾰн 

Ман чун хӗлӗхне вᾰратать. 
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Ҫак ыр пулᾰмпа сᾰн ҫуталчӗ, 

Ҫӗкленчӗ пек чун ҫӳлелле, 

Таса шухᾰшпа ҫунатланчӗ: 

Ырра ырᾰпах эс тӳле. 

       

Хǎйне евӗр хитре улшǎну 

Юр ҫунǎ пек умра илемлӗн 

Ӳкеҫҫӗ ҫулҫǎсем халь ҫӗр ҫине. 

Аннеҫӗм - Ҫӗр  хитрен те меллӗн  

Улǎштарать черетлӗ кавирне. 

 

Чечексемпе хӗмленнӗ майǎн 

Килентеретчӗ илемпе ҫулла, 

Тǎри юрлатчӗ уҫǎ саслǎн- 

Тин ҫеҫ савнаттǎм ҫуллахи кунпа. 

 

Паян тӗнчемӗр улшǎнайрӗ - 

Тавралǎх пӗрех капǎр  талккǎшпех. 

Сисмесӗрех йǎмǎхтарайрӗ 

Куҫа кӗрхи кун ылтǎн тӗсӗпе. 

 

Эй, кӗркуннем, сана саватǎп 

Ҫак илемне курнишӗн ҫеҫ-и? Ҫук! 

Эс - ырлǎх тӗнчипех саратǎн, 

Тулли нӳхреп, сӗтел. Пуш вырǎн ҫук. 

 

Кӗр чечекӗсем 

Пур илем кӗр кунӗн 

Йывǎҫ пахчинче, 

Ҫунать вутǎн-хӗмӗн 

Пилеш ир ҫинче. 

 

Пур илем кӗр кунӗн 

Чечек пахчинче. 
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Халь кӗрхи чечекӗн 

Эп ытамӗнче. 

 

Пур, чǎнах, илемӗ 

Ылтǎн кӗркуннен. 

Кǎшт татса эп кӗтӗм 

Унǎн илемне. 

 

Кӗр чечекӗсем! Эх, 

Маннǎ пуль сӳнме! 

Ытамра - вӗсемех, 

Савнǎҫ- чӗремре. 

 

      Кӗрхи илӗртӳ 

          Кӗркунне илемӗ урамра,  

          Кӗркунне илемӗ улǎхра, 

          Кӗркунне илемӗ халь садра – 

          Савǎнатǎп эп ҫакна кура. 

 

          Ак хӗрелнӗ вǎрманти палан 

          Эс ǎна халь аякран куран. 

          Аванах саралнǎ вӗрене 

          Кӗтнӗ май хура кӗркуннене. 

 

          Шав карталанаҫҫӗ кайǎксем, 

          Каян ҫулӗ пит инҫе вӗсен. 

          Ҫак илем кӳрет кӗрхи куна, 

          Таврана сǎнлан художника! 

 

Ҫут ҫанталǎкри ҫаврǎну 

Кӗрхи вǎрмана пырса кӗтӗм, 

Питех те илемлӗ ҫӗре. 

Ӳкен ҫулҫǎпа эп пуплерӗм: 

«Савнатǎн-и эс е йӗрен?» 
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Йǎл-йǎл кулнǎ евӗр вылянчӗҫ 

Ҫилпе ӳкекен ҫулҫǎсем. 

«Ҫурхи чечеке ҫаврǎнасчӗ,»- 

Чǎнах пǎшǎлтатрӗҫ вӗсем. 

 

Эп халь ӗненетӗп: ҫулталǎк 

Е иккӗ иртсен - пурпӗрех 

Вǎл ҫулҫǎсенчен тухӗ курǎк, 

Чечек хитрен ӳсӗ кӗҫех. 

 

Ǎспа пурǎнать ҫут ҫанталǎк, 

Нихҫан кивелми саккунпа. 

Уҫса хупǎнать унǎн алǎк – 

Ҫӗнни шав тухать ҫӗн тумпа.  

  Шурǎ юр - чун уҫҫи 

Ирпе тǎнǎ ҫӗре ҫут ҫанталǎк 

Улǎштарнǎ йǎлтах тӗнчене. 

Ӗнер ҫукчӗ нимех сǎнамалǎх, 

Паян - карнǎ хитре чӗнтӗрне. 

 

Шап-шурах, илӗртӳллӗ кӗпеллӗ 

Умри ҫӗмӗрт, пилеш, улмуҫҫи, 

Хурлǎхан тӗмӗсем те ҫӗнелнӗ. 

Шурǎ юр, эс чǎнах  - чун уҫҫи. 

 

Ирпе тǎнǎ ҫӗре ҫут ҫанталǎк 

Улǎштарнǎ йǎлтах тӗнчене. 

Яланах чун-чӗре савǎнмалǎх 

Парнелет вǎл пире ҫӗннине. 

 

 

 Ҫут ҫанталǎк хитре ҫӗн тумпа 
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Урамра юр ҫǎвать пит хитрен, 

Кǎтǎклать лекнӗ майǎн питрен. 

Шап-шурах умǎмри утма ҫул, 

Пахчара, уй-хирте юр тем чуль. 

 

Урамра юр ҫǎвать майӗпен, 

Чӗремре хӗпӗртӳ эс чӗртен. 

Шурǎ юрǎм, хыт кӗтрӗм сана, 

Хӗпӗртӳ хавхи кӗртрӗн сǎна. 

 

Урамра юр ҫǎвать  кунӗпех, 

Улшǎнать пек кашни чунӗпе: 

Тунсǎхланǎ шур тӗсшӗн ватти, 

Шур юрпах киленет ав вӗтти. 

 

Урамра юр ҫǎвать чарǎнми, 

Чӗрене вырнаҫса манǎҫми.  

Сǎнаса хӗпӗртетӗп чунпа - 

Ҫут ҫанталǎк хитре ҫӗн тумпа.  

 

Чӗпӗтсем, шур кᾰрлачᾰм, питрен 

 

Хӗл. Шап-шурǎ ман савнǎ енре, 

Мерчен юр витнӗ пур вырǎна. 

Сырса тухрǎм паян йӗлтӗре 

Киленӳллӗн хирпе ярǎнма. 

 

Чӗпӗтесшӗн пите сив кǎрлач, 

Ярǎнса иртнӗ май уй-хирпе. 

Сикрӗ-тухрӗ  ак шур кǎлтǎрмач, 

Вǎшт ҫеҫ тарчӗ манран сиккипе. 

 

Тен, пытаннǎ чее тилӗрен 

Ҫак мулкач айлǎмри вӗтлӗхе. 

Тен, канатчӗ унта, тӗлӗрсе 

Тӗлленетчӗ хитре тӗлӗке. 
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Ҫак хитре чӗр чунсем ман енре 

Пурǎнни савǎнтарчӗ чуна. 

Турǎ панǎ чунсем, ирӗкре 

Ҫӳрӗрех, тав туса ыр куна. 

 

Хӗл сивви хǎй ӗҫнех ав тǎвать: 

Тǎм илесшӗн пите ҫатǎрах. 

«Кǎчǎрт-кǎчǎрт!»- илемлӗн юрлать 

Юр пӗрчи, сас парса хытǎрах. 

 

Савнǎ ен сивӗре те хитре, 

Илӗртӳлӗх чакмасть нихǎҫан. 

Чӗпӗтсем, шур кǎрлачǎм, питрен. 

Илемпе эс пӗрех тыткǎнлан. 

 

  Тӗлӗрет-ха шур хурǎн 

Ҫулҫǎсемсӗр ларать шурǎ хурǎн, 

Усǎнтарнǎ кашни туратне. 

Илеме халь унра эс кураймǎн, 

Пулнǎ йǎлт туратсем пас айне. 

 

Хӗлӗпе каннǎ хыҫҫǎн илемлӗн  

Вǎл вǎранӗ хитре ҫуркунне, 

Хǎйӗн пур туратне те тирпейлӗ, 

Тǎсӗ-ярӗ хитре ҫивӗтне. 

 

Сарǎ-симӗс папка та кǎларӗ, 

Сывлǎх сунӗ ҫурхи хӗвеле, 

Пурнǎҫпа савǎнса ҫулҫǎ сарӗ; 

Хальлӗхе канса вǎй илмелле. 

 

Канлӗхре тӗлӗрет шурǎ хурǎн, 

Савǎнать, тен, ыр тӗлӗк курса. 

Шухǎ ҫил ҫеҫ, тухса варкǎшуҫǎн,  



125 

Хǎварать ав кǎштах хускатса. 

 

Эпир пурте - ҫут ҫанталǎк ачисем  
 

Шǎпǎр-шǎпǎр иртенпех  шǎпǎртатать, 

Ǎшǎ ҫумǎр урамра хуҫаланать. 

Пахчара хитрен курнаҫҫӗ йывǎҫсем, 

Ҫǎвǎнса тасалчӗҫ симӗс ҫулҫǎсем. 

 

Кӗҫ пуҫларӗ ҫуталма ман савнǎ ен, 

Асамат кӗперӗ хывǎнчӗ майпен. 

Тǎхтамасǎр, кǎлтǎр! тухрӗ сар хӗвел. 

Ҫут ҫанталǎкǎм, хитре-ҫке сан тӗпел! 

 

Улǎхра та хитреленчӗҫ чечексем, 

Ҫумǎр хыҫҫǎн сар хӗвелӗ пǎхнǎҫем. 

Вӗлле хурчӗ те пуҫларӗ сӗрлеме- 

Юратать  ҫак тӗлӗнтермӗш ӗҫлеме. 

 

Кǎмǎллатǎп эпӗ пит уя-хире, 

Ҫак асамлǎ уй тǎрантарать пире. 

Акнǎ тырǎ ҫитӗнет тӗлӗнмелле, 

Ирӗн-каҫǎн кармашса тӳпенелле. 

 

Тǎр- тǎри унта хитрен юрлать, савнать, 

Пǎр та пǎр вӗҫсе вǎл хǎпарать, анать; 

Ҫут ҫанталǎкǎн  хитре ытамӗнче 

Сас парас килет тǎрин те ир ҫинче. 

 

Ав вǎрманǎм, симӗс тусǎм, йǎл кулать. 

Ҫумǎр хыҫҫǎн кашни ҫулҫǎ ялтǎрать. 

Ӗнчӗ курǎкӗ- ай-яй хитре-ҫке халь, 

Шǎнкрав курǎкӗ те кǎмǎллǎн пǎхать. 

 

Ҫут ҫанталǎкǎм, эс чӗрӗ-ха, сывлан, 

Хӗвелпе те, ҫумǎрпа та савǎнан. 
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Этеме валли сан ырлǎх- куҫ тулли, 

Чун хавас санра  курма ача кулли. 

 

Ҫак хаваслǎх нумая пыманнине, 

Ҫак илем куллен-кунах ҫухалнине 

Курнипе пǎшǎрханать-ҫке ман чӗрем. 

Ыррине малашлǎхра ǎҫтан кӗтем? 

 

Ак ялтах юхса выртать хитре Пǎла, 

Тыткǎнлатǎрччӗ унти илем ҫулла. 

Ҫук,  унта халь шавламасть ача-пǎча. 

Илеме те кураймастǎп, ҫук пачах. 

 

Мӗн кǎна килсе тǎкман-ши ун хӗрне! 

Ванчǎк кирпӗч е консерва савǎтне 

Вǎркǎнтарнǎ, кӗленче катǎкӗсем 

Кӗҫ чышаҫҫӗ урана та пуснǎҫем. 

 

Йӳҫӗ эрӗм, вӗлтӗрен те мǎй таран, 

 Куршанак та сарǎлать шав  вǎрǎран. 

Мӗн кǎна ӳсмест хуҫасǎр вырǎнта?! 

Шыв патне анма та майӗ ҫук кунта 

 

Ҫумǎр ҫунǎ хыҫҫǎн пǎхǎр-ха тата: 

Бензинпа мазут юхса анать унта. 

Кам тǎвать ҫакна? Тǎватпǎр хамǎрах, 

Айǎпа ҫынра шыратпǎр кǎлǎхах. 

 

Тата милӗклӗх тесе хурǎнлǎха 

(Килсе лекнӗ тейӗн, чǎн та, ҫǎтмаха) 

Ҫаратаҫҫӗ, эх, хуҫаҫҫӗ шеллеми. 

Этемсем, пурах-ши сирӗн чун тени? 

 

Уява та вǎрманта е ращара 

Ирттерес йǎла  халь тухрӗ халǎхра. 

Пит аван кун пек кану, енчен кайран 
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Пуҫтарса, тирпейлесе хǎварайсан. 

 

Ҫук, курмастпǎр ҫав сǎпайлǎхǎн йӗрне, 

Хаммǎр хыҫҫǎн ыттисем канассине. 

Ма тесен кунта - пушаннǎ савǎтсем, 

Ҫатǎрки - тем мурӗ, ӗннӗ курǎксем.  

 

Лавккара тата! Ултавлǎ сентресем, 

ГМО-ран тунǎ тутлǎ ҫимӗҫсем! 

Ҫинӗ май ǎс мǎкалать-ҫке ачасен, 

Пултаруллǎ ҫын пулаймӗ ӳлӗмрен.    

     Этемлӗх сǎпкине упрар 

(Ҫут ҫанталǎкǎн тусӗсемпе сǎтǎрҫисен тавлашǎвӗ) 

 

 1. а)Вǎрман касатпǎр ку чухне пайтах 

       Ҫӳпне-ҫапне  вара тǎкатпǎр ҫавǎнтах. 

       Типет ав юхан шыв, вǎрман тулли патак. 

       Мӗн кун ҫинчен шутлас? Юлин ҫаплах! 

 

   ǎ) Вǎрман вǎл-пуянлǎх! 

      Вǎрман вǎл-илем! 

      Хунатǎр яланлǎх, 

      Туйса эс илсем.  

 

2. а) Хурǎн сӗткенне эп пуҫтаратǎп. 

      Хуҫǎлин турачӗ, ку тем мар. 

      Туратне  те ҫӗҫӗпе касатǎп- 

      Кǎмǎлсǎр юлташ манпа  мӗн-ма?  

 

  ǎ) Тǎван тавралǎхǎн хакне 

      ӳстерекен пуласчӗ ман, 

      Паян  илӗртекен чапне 

      Пӗтмешкӗн парас марччӗ ман. 

      Эп, шкул ачи, алла сулсан 
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      Илемлӗн ӳсмӗҫ хурǎнсем. 

      Вуллисене шǎтарасран 

      Сыхласчӗ.Тутлǎ шывӗсем 

      Упранччǎр, сарччǎр ҫулҫǎсем. 

 

3. а) Атя-ха, тусǎм, ҫарана, 

      Унта  халь тухнǎ чечексем. 

      Татса килер те вазǎна 

      Лартар. Сǎн кӗртӗҫ-ҫке вӗсем.  

 

  ǎ) Ир тухакан чечек татма 

      Васкаҫҫӗ вǎрмана хǎшсем, 

      Ҫӗклемӗпе те пуҫтарма, 

      Ҫук, именмеҫҫӗ-ҫке вӗсем. 

      Эх, хӳтлӗхсӗр-ҫке чечексем! 

      Мӗн-ма ӳсме памаҫҫӗ-ши? 

      Татса иличчен ҫеҫ вӗсем 

      Хитре, ҫавна пӗлеҫҫӗ-ши? 

      Хǎҫан чунпа туяҫҫӗ-ши? 

      Е ҫаранран  пуҫ кǎларма  

      Пуҫланǎ чечеке йышпах 

      Чупаҫҫӗ ачасем татма 

      Кантǎк ҫине лартас шутпа. 

      Татса илен.Мӗскер унпа? 

      Хитре ҫаранлǎх таптанса 

      Юлнишӗн-им савнан чунпа?.. 

      Утасчӗ-ҫке хавхаланса, 

      Татман чечеклӗхе савса.  

  

4. а) Лӗпӗше эп тытрǎм та 

      Ятǎм савǎта. 

      Халь унта пǎхатǎп та 

      Савǎнатǎп та. 

 

  ǎ) Ху эс, тусǎм, читлӗхре 

      Пурнаятǎн-и? 
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      Ыттисем ав ирӗкре, 

      Эс шутлатǎн-и? 

      Сарǎлайччǎр ҫунатсем 

      Шикленмесӗрех, 

      Вӗҫчӗр тӗрлӗ лӗпӗшсем 

      Ыррǎн ҫǎвӗпех. 

 

5. а) «Эх, канар-ха ыррǎн пӗр кана. 

      Чим, кунта халь ҫӳп купи  анчах! 

      Пӗлтӗр эпир пулнǎччӗ кунта, 

      Мӗн тери илемлӗччӗ,чǎнах. 

 

  ǎ) Хǎвǎр хыҫҫǎн ним те ан хǎварǎр 

      Улǎх-ҫаранра, уҫланкǎра. 
      Кӗленче-и,банкǎ-и - ас тǎвǎр: 

      Ирӗлмест вǎл ҫут ҫанталǎкра. 

 

6. а) Вǎрманта мулкач тупсассǎн 

      Илсе таврǎнǎп тинех. 

      Сеткǎран читлӗх тусассǎн 

       Усра пуҫлǎттǎм килтех. 

 

   ǎ) Ан тытсам тискер чӗр  чунсене 

       Вǎрманта, хирте курсан нихҫан. 

       Ан хǎрат вӗсен чӗрисене. 

       Пӗл: вӗсен тǎван кил- сӗм вǎрман. 

 

7. а)  Мǎйǎр татнǎ майǎн час-часах 

       Хǎш турат сисмесӗр хуҫǎлать. 

       Хуҫǎлин, мӗн уншǎн кулянас? 

       Сыв юлни каллех мǎйǎр парать.  

 

   б). Мǎйǎр-и, ҫырла-и пуҫтаран- 

       Хǎвǎн хыҫҫǎн сыв турат хǎвар. 

       Ан амант ҫырла тӗмӗсене, 

       Килес ҫул параймӗ ҫырлине. 
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8. а) Ай-ай-ай, тем пулчӗ урана! 

      Кантǎкпа кастартǎм пуль ǎна. 

      Ҫӗмӗрнӗ бутылкǎна хамах, 

      Янǎччӗ-ҫке ывǎтса шывах.  

 

  ǎ) Юхан шыва пӗр шелсӗр мӗн кǎна 

      Кулленех ывǎтатпǎр, 

      Ачалǎхри чи хаклǎ вырǎна 

      Тискеррӗн варалатпǎр.  

      Унта халь тутǎх, шурлǎх мǎкӗ те 

      Ура ярса пусаймǎн. 

      Шывпа ун таврашне тирпейлеме  

      Пуҫлар-ха пурте туслǎн.  

  

9. а) Капǎрланчӗ шуххǎн ҫӗмӗрт 

       Ǎшǎтсан тӳрех. 

       Ҫак тумпа ларас пек ӗмӗр, 

       Чǎн, хǎйне туйрех. 

       Туратсем шап- шур ҫеҫкеллӗ; 

       Тыткǎнлать илем. 

       Эх, епле хитре чечеклӗ! 

       Кӳр, татса илем. 

 

   ǎ)  Ан хǎйсамччӗ эс татмашкǎн 

        Ун черченлӗхне. 

        Вǎратма эс тǎрǎшсамччӗ 

        Чун хитрелӗхне. 

        Уҫǎ сывлǎша тухсамччӗ, 

        Ҫӗмӗрт тыткǎнне.  

        Ҫук, татмасǎр хǎварсамччӗ- 

        Патǎр ҫимӗҫне.  

 

10. а) Пуҫтарар та ҫапǎсем, тип туратсем, 

        Тивертер вара кунтах кǎвайт. 

        Пултǎрах ҫумра вǎрман, мӗнех, туссем! 
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        Пулǎ пӗҫермешкӗн шǎп самант. 

 

   ǎ)  Ӗнтрӗ те ҫунтарчӗ хӗрхенми 

        Ҫулǎм курǎкпа чечексене те, 

        Ҫатǎртатрӗҫ, ӳкрӗҫ ҫӗкленми 

        Ҫумри йывǎҫсен турачӗсем те.  

        Ҫунтаран хитре вǎрмансене 

        Нимӗн уямасǎр. Аташатǎн. 

        Мӗншӗн тивертен кǎвайтсене  

        Сӳнтермелӗх ҫук пулсан ǎс-хакǎл? 

 

        Этемсем, ǎсланǎр! Ҫут тӗнче 

        Ырлǎхне параймӗ вӗҫ-хӗррисӗр. 

        Шǎпчǎк ларнǎ туратсем ҫинче 

        Ҫулǎм мар, чӗр сывлǎм ялтǎратǎр. 

 

Пурте пӗрле: «Ҫут ҫанталǎк - этемлӗх сǎпки. 

                    Этемлӗх сǎпкине - упрар.  

Тăван сăнсем 

Ирхине куҫа уҫатᾰп 

Сар автанᾰн сассипе, 

Картишне чупса тухатᾰп, 

Савᾰнатᾰп пуринпе: 

Кᾰкᾰл-кᾰкᾰл кᾰвакалӗ 

Шыв хӗрне анма васкать, 

Урамри шур качакийӗ 

Симӗс курᾰка савать. 

  

Хушса юрламалли: 

Тᾰван енӗм, савнᾰ ен, 

Кунсерен эс чечеклен, 

Чун юратнᾰ тᾰван енӗм 

Телей эсӗ парнелен. 
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Ҫывᾰхри ем-ешӗл улᾰх 

Кавир евӗр курᾰнать. 

Пурте, пурте вырнаҫуллᾰ 

Пулнипе  чун савăнать. 

Ачасем шывра ишеҫҫӗ, 

Пӗр каймасᾰр кӳлӗрен. 

Хᾰйсемпе мана чӗнеҫҫӗ, 

Эп – юлмастᾰп вӗсенчен. 

  

Кӗҫ пуҫ кᾰшᾰлӗ ҫыхатᾰп 

Сарᾰ, хӗрлӗ чечекрен, 

Юмахри пекех туятᾰп, 

Савᾰнатᾰп чӗререн. 

Эп мᾰнаҫланса утатᾰп 

Тᾰван ял урамӗпе. 

Юрататᾰп, мухтанатᾰп 

Тᾰван ен илемӗпе. 

 

Купᾰста – чи паха пахча ҫимӗҫ 

Ӗлӗкрен купᾰста  туса илнӗ 

Уссине пит туйса чᾰвашсем. 

Лартнᾰ, сапнᾰ, ҫумланᾰ - ӳстернӗ – 

Ӳркенмен нихᾰҫан несӗлсем. 

 

Пӗр-пӗрне пулᾰшма та васканᾰ, 

Ушкᾰнпа тунᾰ йышлᾰ ӗҫе: 

Нимене пухᾰнса тᾰварланᾰ 

Каткасем туллиех ҫимӗҫе. 

 

Ӗҫченсем хӗлӗпе апатланнᾰ 

Ҫак паха пахча ҫимӗҫӗпе. 
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Унпала ешкене тутлантарнᾰ: 

Ᾰштипе те е йӳҫӗтнипе. 

 

Е тата шᾰнтнᾰ купᾰстаран та 

Кᾰмакапа пӗҫернӗ апат. 

Каҫпала чукунтан антаран та – 

Тутлᾰ шᾰршᾰ пӳрте сарᾰлать. 

 

Час-часах, ҫӗр улми кустарсан та, 

Купᾰста шывӗпе астивет. 

Е тата кукᾰльпе эс сᾰйлан та – 

Пурᾰнас-пурᾰнас сан килет. 

 

Ахальтен-им чᾰваш халиччен те 

Купᾰста кукᾰльне кᾰмᾰллать, 

Уявра е ахаль кунсенче те 

Ун сӗтел кукᾰльпе пᾰсланать. 

 

Темӗн тӗрлӗ салат хатӗрлет вᾰл 

Несӗлсен ҫимӗҫне пит саваса. 

Юратсах «пикене» ӳстерет вᾰл 

Пурнᾰҫра кирлине ᾰнланса. 

 

Чᾰваша ҫӳлти Турᾰ пилленӗ 

Купᾰста ҫимӗҫне юратма. 

Чир-чӗртен ҫакᾰ ҫимӗҫ сипленӗ, 

Выҫлᾰхра несӗлсем аптраман. 

 

Купᾰста – витаминᾰн пуххи вᾰл, 

Ᾰш-чике ӗҫлеме вᾰл хистет. 

Менделеев системин ҫӳпҫи вᾰл, 

Пур иммун тытᾰмне ӳстерет. 

 

Хутлᾰ-хутлᾰ кӗпеллӗ ман тантᾰш, 

Хӗрӗх хутлᾰ кӗпе тᾰхᾰнать. 

Хᾰш сортне, калᾰн, ку – шурᾰ акᾰш, 
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Тепри чᾰн изумруд пек туйнать. 

 

Хᾰш-пӗри ав шап-шурᾰ чӗнтерлӗ, 

Хᾰш тата тӗс илет сиреньрен. 

Теприсем –и? Сап-сарᾰ кӗпеллӗ! 

Хᾰш – кӗрен тӗсӗпе илӗртет. 

 

Тупмалли юмахсем ᾰсталанᾰ 

Ҫак пинпӳ майрине сᾰнласа. 

Пӗчӗкҫеҫҫӗ кинпе танлаштарнᾰ 

Ᾰна халᾰх чунтан юратса. 

 

Юмахра – сараппанлᾰ майра вᾰл, 

Хᾰшинче – пит  хитре пукане, 

Тепринче ав чун илӗртмӗш хӗр вᾰл – 

Чарᾰнаймᾰн пᾰхма ун ҫине. 

 

Ытлᾰ-ҫитлӗ ҫуллен ӳстереҫҫӗ 

Илӗртӳллӗ пахча ҫимӗҫе. 

Ᾰҫта кирлӗ – тӳрех ҫитереҫҫӗ 

Чунтанах хутшᾰнса ыр ӗҫе. 

 

Купᾰста ӳлӗмрен те ҫухалмӗ, 

Сӗтелсем ҫинчен каймӗ нихҫан. 

Нимӗнле ҫимӗҫпе улᾰштармӗ 

Малашне те ᾰна халᾰх ман. 

 

Ҫакᾰн пек витаминᾰн ҫᾰлкуҫӗ 

Халᾰхра тапса тᾰнᾰ чухне, 

Эпӗ ҫирӗп шанатᾰп: вᾰл уҫӗ 

Кашнинчех ҫирӗп пурнᾰҫ ҫулне. 

 

Чᾰн, Раҫҫей ҫӗршывне хᾰратаймӗҫ 

Ют ҫӗрти нимӗнле санкцисем: 

Таса ҫӗр ҫинче ҫитӗннӗ ҫимӗҫ 

Хушсах тᾰрӗ вᾰй хᾰй уссипе. 
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Чун ырри еннеллех тур-

тǎнать 
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      Туссем сыв пулччǎр 

Пӗччен эп- вǎйсǎр, юлташпа- хǎватлǎ, 

Туссем сыв пулччǎр пурнǎҫра ялан. 

Тус-юлташсем ҫумра чух эп ҫунатлǎ, 

Вӗҫетӗп сеп-сенкер  тӳпе таран. 

 

Хӗрӳ чӗрӳ сан савнǎҫпа тулать-и, 

Тен, пурнǎҫланнǎ кӗтнӗ ӗмӗтӳ? 

Чунри  хӗпӗртӳпе  туту кулать-и- 

Пайлатǎр ырлǎхна санпа  тусу. 

 

Хǎвна тата телейлӗрех эс туйǎн 

Пӗлсе ҫумра  ҫут шанчǎк пуррине, 

Йǎл кулǎпа ҫывхарǎн  ырǎ туйǎн 

Ялан телей сапан  хапхи умне. 

 

Ҫил тустарать пӗчченҫӗ йывǎҫа пит, 

Пӗччен ӳсен хунав та -  хуҫǎлать. 

Пур чунунтан пул тарават хуҫа пек, 

Йыш хушǎнсан ыр ҫул та уҫǎлать. 

 

Ҫумри тус тǎстǎр инкеке лексен те 

Тӗреклӗ аллине  кӗҫ пулǎшма- 

Сан ҫӗклемӳ те ҫǎмǎлланӗ ӗнтӗ. 

Чǎн! Йывǎр пулӗ шǎпǎра хуҫма. 

 

Эс хǎвшǎн пурнǎҫран мӗскер кӗтетӗн- 

Сӗн юлташна та ҫавсене тупма. 

Мӗн суннине каллех хǎвна илетӗн- 

Мӗнле ансат тӗрӗслӗхпе утма! 

 

Эп ҫавǎнпа: «Туссем сыв пулччǎр!»- тетӗп, 

Вӗсемшӗн сывлǎх Турǎран ыйтса. 

Тус-юлташна хакла, чунтан сӗнетӗп- 

Чун тǎнǎҫне ун чух  илен туйса. 
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  Ман куҫ умӗнчех-ха аннеҫӗм 
 

Ман куҫ умӗнчех-ха аннеҫӗм, 

Пǎхать ывǎнми  мǎшǎр куҫ. 

Ман ҫут пайǎркам, ҫут хӗлхемӗм, 

Чӗнсе малаллах  эс шав куҫ. 

 

Чи хаклǎ, чи ҫывǎх ҫынна эп 

Ҫумра кураймастǎп паян. 

Анчах та, аннеҫӗм, сǎнна эп  

Нихҫан кǎлармастǎп асран. 

 

Парсан та чуна тавǎраймǎп 

Сана каялла пурǎнма, 

Сӗтел хушшине те лараймǎп 

Санпа юнашар калаҫма. 

 

Ман куҫ умӗнчех: йǎл куллу та, 

Е ǎш вǎркакан самантсем, 

Ӗҫпе пӗркеленнӗ аллу та- 

Ман куҫ умӗнчех-ха вӗсем. 

 

Илме халь пулать темле тум та 

Кайса хуть мӗнле пасара. 

Анне ҫӗлекен тума, чǎн та, 

Тупаймǎн нимле  лавккара. 

 

Эп вӗҫнӗ майлах ҫǎмǎл-ҫǎмǎл 

Ҫӳреттӗм ятуллǎ тумпа. 

Темме, ҫамрǎкран-и, эх, кǎмǎл... 

Пӗлмен пуль ун чух тав тума. 

 

Эпир тǎриччен тутлǎ шǎршлǎн 

Сӗтел ҫийӗнче  капǎртма 

Ҫиме илӗртсе пǎсланнишӗн 

Каллех ǎс ҫитмен тав тума. 
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Анне пӗҫерен пӳремеч те, 

Хǎпартǎвӗ, кукǎлӗсем- 

Пӗлсен те халь тем пӗҫерме те- 

Асран тухаймаҫҫӗ вӗсем. 

 

Чунпа тасалма  вӗрентеттӗн,  

Ырра - ҫул пама яланах, 

Пурне те ыр ҫын тǎвас теттӗн, 

Сӗнеттӗн чунтан пӗрмаях. 

 

Ялан итлемен те пуль эпир, 

Туман пуль анне хушнǎ пек, 

Анчах та килет пӗринче ир – 

Ун чух анне ҫук пирӗнпе… 

 

Никам та килмест ӗмӗр-ӗмӗр 

Каймасǎр юлма ҫӗр ҫине. 

Пур чух упрама-ҫке пӗлсемӗр 

Тǎван аттепе аннене.

   Кӗнеке -  ᾰс алǎкӗ      

 «Кӗнеке- пӗлӳ ҫǎлкуҫӗ»,- 

Тенӗ ӗлӗкех ҫынсем. 

«Чǎнахах!»- ҫирӗплететӗп, 

Кӗнеке вуланǎҫем. 

 

Мӗн чуль ҫӗнӗ ǎс илетӗн  

Кӗнеке страницинчен, 

Пурǎнмашкǎн вӗренетӗн 

Кӗрсе ǎс алǎкӗнчен. 

 

Сывлǎхпа ҫӳрес килет-и? 

Вуласамччӗ кӗнеке. 
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Пӗлӗвне хушас килет-и? 

Ална тыт эс кӗнеке. 

Вулама юратаканǎн 

Йышлǎланӗ тус-юлташ. 

Йǎлт пӗлме ǎнтǎлаканǎн 

Пулӗ такǎр ҫул малта. 

 

Илемпе литература 

Килентерӗ вуласан. 

Эх, мӗн чуль вǎл ӳсӗм турӗ- 

Ҫак пуянлǎх халӗ- сан! 

 

Ман чӗлхен хитре сасси те 

Шǎранать унта, чǎнах. 

Ма тесен чǎваш ҫыннин те 

Ҫитӗнӳ тем таранах. 

 

Тӗнче шайӗллӗ ǎсчахӗ, 

Ҫыравҫи те сахал мар. 

Вӗсен витӗмлӗ сǎмахӗ  

Илӗртет-ҫке. Паллашар! 

 

Кӗнеке вуланǎ майǎн 

Ǎс пуҫтарнǎ халǎхсем, 

Кӗнеке вуланǎ майǎн 

Тунǎ ҫитӗнӳ вӗсем. 

 

Кӗнеке вуланǎ майǎн 

Эс ӳссе пыран ǎспа. 

Ҫакǎн пек туссем пулсассǎн 

Эс туслашмǎн тунсǎхпа. 

 

Кӗнеке сан чǎн юлташ та. 

Ҫук, ан уйрǎл эс унран. 

Юратса унпа туслаш та- 

Савнǎн ǎслǎ пулнǎран. 



140 

        

     Тав сǎмахӗ 

              Вӗренӳ институчӗнчи чǎваш чӗлхипе 

              литературин кафедринче ӗҫлекенсене 

 

Тав тǎвар-ха кǎмǎлтан 

Сире, ыр ертӳҫӗсем. 

Тǎрǎшса, пур чунǎртан 

Панǎшǎн ҫӗнӗлӗхсем. 

 

Хӗмлентертӗр чунсене, 

Шав туртса ҫӳл ту ҫине, 

Ҫутǎлтартǎр сǎнсене, 

Пуянлатрǎр ǎссене. 

 

Пултарулǎх тӗнчине 

Йыхǎратǎр шав пире. 

Ҫакǎн пек тǎрǎшнине, 

Ҫук, манмастпǎр.Тав сире! 

 

Пул ялан чунпа эс тап-таса 

          Юратнǎ аппана, Архипова Ольга 

        Леонидовнǎна,  ырǎ сунса 

 

Ангел кунӗ сан, аппам, паян: 

Эсӗ алǎ пиллӗк тултаран. 

                  Саламлатǎп уншǎн чӗререн, 

                  Пурǎн  телейпе эс ҫӗр ҫулччен. 

 

Сар хӗвелӗм, ǎшшǎн эс пǎхсам, 

Нарǎс сиввине  лǎплантарсам, 

Яр-ха салампа пайǎркуна 

Чун ǎшши парса ман аппана. 

 

Кайǎксен вӗҫевӗ евӗрех 

Ҫǎмǎл пултǎр сан утту, аппам. 
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Лǎпкǎн кӗтсе ил кашни ирех, 

Пул пуян эс сывлǎхпа, ǎспа. 

 

Ҫывǎх ҫыннусем, пур тǎвансем 

Юратса ыр сунччǎрччӗҫ паян. 

Савнǎ ачусем, мǎнукусем 

Куҫ тулли сан пулччǎрччӗҫ ялан. 

 

Эп тата, аппам, ҫакна калам 

Юратса, савса, ырǎ сунса: 

Ҫǎлǎнǎҫ патне пит туртǎнсам, 

Пул ялан чунпа эс тап-таса. 

 

Ыр хӗлхемӳ ан чактᾰр 

       Хисеплӗ ӗҫтешӗмӗре - Елчӗк районӗнчи      

     Таяпа Энтри шкулӗнче чǎваш  чӗлхипе ли-    

     тературине вӗрентекен Алексеева Елена Ве-  

     ниаминовнǎна халалласа 

 

Алǎ пилӗк ҫула эсӗ ҫитрӗн 

Ҫитӗнӳ вӗҫ-хӗррисӗр туса. 

Ыр сǎмах ҫак ҫулччен мӗн чуль илтрӗн - 

Малалла та пырсам шав хушсах. 

 

Мӗн чуль тарǎн пӗлӳ эсӗ патǎн 

Ачасен ǎс-тǎнне туптаса. 

Ҫак ӗҫре  сывлǎхна, тен, хавшатрǎн, 

Пӗрех  юлтǎн чунпа тап-таса. 

 

Ик хӗре кун ҫути эсир патǎр 

Ыррǎн, ǎслǎн утма пурнǎҫра. 

Вӗсемпе тивӗҫпе савǎнатǎр, 

Вӗҫсӗр  хуштǎр мулне ҫак тупра. 

 

Ҫынлǎхна чунтанах хисеплетпӗр, 

Ҫук, ан сӳнтӗр санри ыр хӗлхем. 
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Вǎрǎм ӗмӗр те канлӗх сӗнетпӗр 

Сана пурте паян ӗҫтешсем. 

 

  Сǎпка юрри 

Ачине, матурне, 

Ҫывǎрмашкǎн ҫӗрӗпе 

Эп чӗнетӗп ыйхине, 

Пулǎш тутлǎ тӗлӗрме. 

 

Ҫывǎрсассǎн эс, ачам. 

Пулǎн ҫирӗп те патвар. 

Ӗ-ӗ-ӗ,- калам, 

Ырǎ ҫӗр сана сунам. 

 

Тӗлӗкпе йǎл-йǎл кулса, 

Мǎшǎл-мǎшǎл сывласа 

Ҫывǎр тутлǎн эс, ачам, 

Сывᾰ, ᾰслᾰ ҫын пулсам. 

 

Чǎваш чӗлхи хастарне 
                         Районти чǎваш чӗлхипе  литературине        

                        вӗрентекенсене халаллатǎп     

     

Тǎван шкул, унта вӗрентекен 

Ачасемшӗн хаклǎ чунтанах. 

Пӗлӳпе ҫӳле шав ҫӗклекен 

Юлӗ ассенче яланлǎхах. 

 

Ман сǎмах чǎвашлǎхшǎн ҫунса 

Ӗмӗрне ирттерекен ҫинчен, 

Чǎн чǎваш чӗлхишӗн тǎрǎшса 

Хӗмленсе вӗрентекен ҫинчен. 

 

Савнǎран ман Елчӗк тǎрǎхне 

Вǎй хураҫҫӗ ҫакǎнта вӗсем, 
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Районти кашни шкул ачинче 

Ҫунтǎр теҫҫӗ вӗҫӗм ҫак хӗлхем. 

 

Вӗрентӳ ӗҫне пӗлсе туни 

Ачасен пӗлӳ шайне ҫӗклет. 

Юратса чǎвашлǎхшǎн ҫунни 

Ҫитӗнӳ ҫуллен -ҫул парнелет. 

 

Тǎрǎшса ӗҫленӗрен вӗсем 

Илчӗҫ Президент Гранчӗсене, 

Ҫӳллӗ шайри конференцисем 

Чыс кӳреҫҫӗ чӗлхеҫӗсене. 

 

Йӗркелеҫҫӗ тӗрлӗ конкурссем 

Ачасем е ӗҫтешсем валли, 

Ирттереҫҫӗ шав фестивальсем- 

Пушǎ вǎхǎт ҫук никам валли. 

 

Вӗрентеҫҫӗ шкул ачисене 

Сǎвǎҫсем, тӗпчевҫӗсем пулма, 

Районпа республика  шайне 

Ҫитнӗ май ҫӗнтерӳсем тума. 

 

Ахаль мар шкул ачисем хастар, 

Ахальтен савмаҫҫӗ чӗлхене, 

Вӗрентекенсем вӗсен хастар, 

Ҫавсенчен илеҫҫӗ тӗслӗхне. 

 

Районти чӗлхе хастарӗсем- 

Юптаруҫǎсем тесǎвǎҫсем. 

Вӗсемех-ǎста тӗпчевҫӗсем, 

Ыр йǎла-йӗрке  управҫисем, 

 

Юрǎҫсем те куҫаруҫǎсем, 

Тӗрӗ-эрешсен ǎстаҫисем. 

Вӗсем - ǎслǎлǎх ӗҫченӗсем, 
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Пултаруллǎ сцена ǎстисем. 

 

Ҫавǎнпах-ҫке ҫамрǎк ачасем 

Шав ҫыраҫҫӗ ǎслǎ хайлавсем, 

«Елчӗк ен» е «Тантǎш» хаҫатсем 

Халь вӗсен чи ҫывǎх тусӗсем. 

 

Пурǎнать-ха, пурǎнӗ чӗлхе 

Ҫакǎн пек хастар ҫынсем пур чух. 

Янǎрать-ха, янǎрӗ чӗлхе 

Ҫамрǎксем чӗлхешӗн ҫуннǎ чух.         

        Эс пирӗншӗн хаклᾰ 
                  Пирӗн ассоциаци ертӳҫине,  Нина                      

                Аркадьевнᾰна 

 

Паян сан ҫуралнᾰ куну, ҫавᾰнпа 

Сᾰнсем пирӗн ҫутᾰ, хавас. 

Чунтан-чӗререн те тулли кᾰмᾰлпа 

Пурин ячӗпе ыр сᾰмах-ҫке калас. 

 

Эс – пирӗн ыр тантᾰш, канаш паракан, 

Санра иксӗлмест пултару. 

Чунри хӗлхемпе ырᾰ ҫеҫ сунакан 

Хастарлᾰху ан чактᾰрах. 

 

Ᾰш пиллӗхӳпе ху патна илӗртен 

Пире кашнине чᾰннипе. 

Хитре куллупа эс хуйха та сирен 

Чунтан ҫӗн хавха сӗннипе. 

 

Иртсен те ҫулсем эс ан туй ватлᾰха, 

Ан чактᾰр хаваслᾰх, илем, 

Туйса пурнᾰҫри чи таса хᾰтлᾰха 

Эс пурᾰн тесе халь сӗнер. 
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Тапса тᾰтᾰр сан сывлᾰху яланах, 

Пиллетӗр шᾰпу телей ҫеҫ. 

Эпир ыр сунатпᾰр сана чунтанах, 

Чунтан савᾰнса йышᾰн ҫеҫ. 

 

Ҫуратнᾰ тӗпренчӗкӳсем- ачусем 

Сана савᾰнтарччᾰр куллен, 

Сана ыр сунан ӗҫтешсем, тусусем 

Санпа мухтанайччᾰр ҫуллен. 

 

Сурпан евӗрех вᾰрᾰм пултᾰр кун-ҫул, 

Нумай пулччᾰр тус-йышусем. 

Ялан такᾰр пултᾰр умри утас ҫул. 

          Эс пирӗншӗн хаклᾰ, пӗлсем. 

             Пур ырри те санрах                     

Ҫуркунне пуҫлансанах 

Пит хитре уяв ҫитет. 

Арҫынсем,  пур чунтанах 

Ыр тума сире  чĕнет. 

 

Март уявĕ – ҫак уяв! 

Ҫумăртах хуҫи те ун. 

Тен, туртать вăл йывăр лав, 

Пурпĕрех ун – ырă чун. 

 

Сан ҫинчен, хĕрарăм, ман 

Пит калас килет ырри: 

Эс ăш пиллĕ пулнăран 

Куҫсенче –телей тĕрри. 

 

Хăвăн ҫепĕҫлĕхӳпе 

Ӳстерен ачусене. 

Чунунти илемӳпе 

Ҫын таватăн вĕсене. 
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Нихăҫан та иксĕлми 

Пысăк чăтăмлăх санра. 

Вăл хунать нихҫан чакми, 

Ҫемье ҫирĕп ҫавăнпа. 

 

Эс хавшак тата, чăнах, 

Ĕлкĕретĕн пур ҫĕре. 

Ҫирĕп чунлă, ҫавăнпах 

Панă Турă сыв чĕре. 

 

Тав сăмахĕ калама 

 Халь ак васкăр, арҫынсем. 

Ҫепĕҫреххĕн курăнма 

Ан вăтанăр, арҫынсем. 

 

Аннесем  ачасемшӗн пурнаҫҫӗ 

 

Аннесем  ачасемшӗн пурнаҫҫӗ 

Ассенчен кᾰлармасᾰр пачах, 

Мӗн ырри, мӗн кирли – йᾰлт параҫҫӗ, 

Хᾰйсене шеллемеҫҫӗ пачах. 

 

Кӳрентертӗр пулсан – каҫараҫҫӗ, 

Ҫилленсе пурᾰнмаҫҫӗ нихҫан. 

Турᾰран ачисемшӗн ыйтаҫҫӗ 

Ҫылᾰхран тасатмашкᾰн ялан. 

 

Ачисемшӗн вӗсем кӗлтᾰваҫҫӗ, 

Тархаслаҫҫӗ ҫӳлти Турᾰран, 

Кӗлӗсен хᾰватне ᾰнланаҫҫӗ: 

Вᾰл – паха хуть мӗн чуль тупраран. 

 

Аннесем ҫеҫ чунтан ᾰнланаҫҫӗ 

Ачасен шухᾰшне, ӗмӗтне; 

Ыр сунса кирлӗ ҫул кᾰтартаҫҫӗ, 
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Шеллемеҫҫӗ хᾰйсен чӗрине. 

 

Ҫуралсанах, сᾰпка юрринченех 

Пуҫласа ӗмӗр тᾰршшӗпеле 

Ачасемшӗн ҫунса, виличченех 

Юратма - анне пек пӗлмелле! 

 

Нихᾰҫан та сӳнми юратуллᾰ 

Кашнинех аннесем чᾰннипех, 

Пӗр легендᾰри пек ыратуллᾰ 

Шᾰпа пӳрнӗ пулсан та, пӗрех! 

 

Пӗр хӗрарᾰм пӗр ывᾰл ӳстернӗ, 

Леш авланнᾰ хитре хӗр ҫине. 

Илемпе хӗр, чᾰнах, тӗлӗнтернӗ, 

Анчах каччᾰ пӗлмен ун чунне. 

 

Ҫамрᾰк ҫын килсенех (Эх, мӗн тетӗр!) 

Ват ҫынна юратмасть. Мᾰшᾰрне: 

«Пӳрте урᾰх аннӳ,- тет,- ан кӗтӗр, 

Сарса пар пᾰлтᾰра вырᾰнне». 

 

Пᾰлтᾰра амᾰшне юлма хушрӗ 

Ывᾰл ҫак, итлесе арᾰмне: 

«Ҫук, пӳрте тек кӗместӗн эс»,- терӗ, 

Ыраттарчӗ пит  ун чӗрине. 

 

Усал кинӗн куҫне курᾰнма та 

Пит хᾰрарӗ ват ҫын чᾰннипех. 

Ҫамрᾰк ҫын лᾰпланмарӗ кунпа та: 

«Сарая,- тет,- куҫар аннӳне». 

 

Сарая кᾰларса ывᾰл ячӗ 

Хитре арᾰм  пирки амᾰшне. 

Амᾰш тӳсрӗ йᾰлтах, вᾰрттᾰн йӗчӗ, 

Чӗререн хӗрхенсе ывᾰлне. 
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Пӗр ҫурхи каҫхине маттур кинӗ 

Тухнᾰ сад пахчине уҫᾰлма. 

Ᾰнсᾰртран сарайран тухаканӗ 

Куҫ тӗлне-ҫке пулать, ах, мӗн-ма? 

 

 Карчăка курнăран, эх, урать хай 

Çылăхран хăрамасăр пачах. 

«Чĕрине аннӳнне илсе кил-ха,»- 

Мăшăрне вăл хушать пит хытах. 

 

Итлесе мăшăрне ăссăр ывăл 

Вĕлерет амăшне, хăйĕнне.   

Чĕрине те çăлса кăларать вăл, 

Ак васкать кĕç пама арăмне. 

 

Аллинче – хăйĕн амăш чĕри ун! 

Аллинче – пурнăç панă чĕре! 

Аллинче – пуринчен те хакли ун! 

Çук унтан  хаклă мул тĕнчере! 

 

Утнă май ывăл такăнчĕ, ӳкрĕ, 

Чĕркуççи перĕнет чул çине. 

Шĕвĕр чул çине ӳкрĕ чĕре те, 

Пурпĕрех хăй шеллет – ывăлне! 

 

«Уруна амантмарăн-и, ывлăм? 

Ыратмасть-и? Ларсам, кан кăштах,»- 

Ачине-ҫке тем пек пулăшасшăн 

Пăшăлтатрĕ чĕре хăвăртрах. 

 

Уласах ывăл ак йĕрсе ячĕ, 

Чул çинчен чĕрене хăйпăтать, 

Кăкăрне каялла вырнаçтарчĕ. 

Эх, вĕри куççульпе шăварать. 
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Ăнланса вăл илет: амăш евĕр, 

Çук, никам та ăна юратман. 

Ӳкĕнме кая юлчĕ пуль, тетĕр,  

Амăшне вăратаймĕ нихçан? 

 

Ачине вӗҫ-хӗррисӗр юратнᾰ 

Ырᾰ суннᾰ чӗре – сивӗнмен! 

Питĕ пысăк, таса та хăватлă 

Юрату çĕнтерет вилĕме!  

 

Амᾰш тᾰчӗ, пᾰхать питӗ ᾰшшᾰн, 

Пᾰчᾰртать ывᾰлне хᾰй ҫумне. 

Каччᾰн савᾰнᾰҫне пытараймᾰн: 

Пуҫне пӗкрӗ вᾰл амᾰш ҫумне. 

 

Кирлӗ мар пурнᾰҫра хура чунлᾰ 

Хитре арᾰм ᾰна паянтан. 

Киле мар, хирелле вӗсем утнᾰ, 

Тӗмеске пулса тᾰнᾰ унтах. 

 

Кашни ир сар хӗвел, пит юратнᾰн, 

Вӗсене чи малтан ҫутатать, 

Кᾰмᾰлтан, пайᾰрка-пайᾰрканᾰн 

Ҫак  тӗмескесене ыталать. 

 

Ҫак легенда ялан асра юлтᾰр, 

Чӗрӗрти тӗпелте, ачасем. 

Юрату ялан вăй парса тăтăр, 

Пулччăр лăпкă ялан аннесем. 

 

Чи вăйли – аннери юрату вăл, 

Тĕнчере урăх çук ун пекки. 

Çупăрлать-и аннӳ –эсĕ туйăн: 

Ун ытамĕ чи çепĕçреххи. 

 

Аннесем пек камах пăшăрхантăр 
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Чирлесессĕн эсир, ытти чух? 

Ăшĕ вĕçнĕ çĕрсем, эх, мĕн чуль-тăр, 

Кам хускаттăр ун евĕр ăш-чик? 

 

Ыр туса чĕрине лăплантарăр 

Пурте аннесене паянтан. 

Халĕ, пурăннă чух савăнтарăр! 

Таврăнмаççĕ вĕсем пĕр кайсан.! 

 

Тĕнчери хуть мĕнле ырату та 

Вăйсăр аннĕр ыратăвĕнчен. 

Тĕл пулан хуть мĕнле юрату та 

Иртеймест çак паха хĕлхемрен. 

 

Çавăнпа чĕререн пурте хаклăр 

Ыр сунса хăвăр аннĕрсене. 

Çепĕçрех вĕсемпе шав калаçăр. 

Чыс, мухтав ĕмĕрех вĕсене! 

 

 Поповсен пултарулǎх таппи 

Чǎвашсен ҫӗрӗнче йышлǎ пулнǎ  

Пултаруллǎ ҫынсем яланах. 

Темле йывǎрлǎха чǎтнǎ, тӳснӗ 

Еля аппа ҫинчен ман сǎмах. 

 

Елчӗк ҫӗрӗ ҫинче вǎл ҫуралнǎ, 

Тǎван Лащ Таяпа ялӗнче, 

Тǎрǎшуллǎ ӗҫре вǎл туптаннǎ, 

Тǎван ял уйӗнче, хирӗнче. 

 

Вун ҫичче кайнǎ хӗр ҫунатланнǎ, 

Ҫутǎ ӗмӗт-тӗллев ун нумай. 

Анчах ыр ӗмӗтсем йǎлт арканнǎ- 

Хаяр вǎрҫǎ пуҫланǎ тǎшман. 
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Тыл ӗҫченӗ пулать чǎваш хӗрӗ, 

Ҫул-йӗрсем вǎл хывма пулǎшать. 

Пур ҫӗрте те юлать ури йӗрӗ- 

Окопсем те чавма пулǎшать. 

 

Торф кǎларнǎ, вǎрман та вǎл каснǎ, 

Канаша тырǎ леҫнӗ лавпа. 

Ҫӗнтерӳшӗн ҫунни пуль вǎй панǎ, 

Вǎл ӗҫленӗ ҫав ҫут шанчǎкпа. 

 

Чун савни вǎрҫǎран таврǎнсассǎн 

Икӗ ҫамрǎк ҫемье ҫавǎрать. 

Мирлӗ ӗҫ пуҫлансан, вǎрҫǎ хыҫҫǎн, 

Еля халь колхозра вǎй хурать. 

 

Тǎват ывǎл, виҫ хӗр ҫитӗнтернӗ 

Чǎннипех ӗҫпе туслǎ туса. 

Ӗҫпе ҫеҫ-и? Спортпа тӗлӗнтернӗ 

Поповсен ачисем тǎрǎшса. 

 

Спортпа маҫтǎр ятне тивӗҫ пулнǎ 

Виҫӗ ывǎл маттур чǎвашсен. 

Ыр ята, хисепе хушнǎ, хушнǎ, 

Мухтанмалǎх пурах ҫав вӗсен. 

 

Тӗслӗхне ашшӗ-амǎш кǎтартнǎ 

Ӗмӗре ирттерсе ыр ӗҫпе. 

Елчӗке кулленех ашшӗ утнǎ, 

Суд ӗҫне тунǎ вǎл хисеппе. 

 

Амǎш, Еля аппа, хӗлӗн-ҫǎвӗн 

Канǎҫне те мансах вǎй хурать. 

Ҫǎвӗпех уй-хирте ҫум ҫумлать вǎл, 

Хӗл ҫитсен - арманта тǎрǎшать. 

 

Ҫǎмǎл мар кунӗпе тулли михӗ 
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Пушатма, тултарма, ҫӗклеме. 

Кил-ҫуртне, ачине те пǎхмалǎх 

Вǎй ǎҫтан-ши тупать ӗҫлеме? 

 

Чунтанах тǎрǎшса ӗҫленишӗн 

Вǎл хисеплӗ ята та илет, 

Ӗҫлӗх Хӗрлӗ Ялав орденне те 

Пархатарлǎ ӗҫпе тивӗҫет. 

 

Ҫич ача ӳстерсе ҫын тунишӗн 

Вǎл черетлӗ ҫут орден илет. 

Пархатарлǎ, сǎваплǎ ӗҫсемшӗн 

Халǎхра хисепе тивӗҫет 

 

Ачисем те кашни пултаруллǎ, 

Ырǎ ят ҫӗнсе илнӗ ӗҫре. 

Утǎмсем те вӗсен - кǎтартуллǎ, 

Ҫӗннине шав шыраҫҫӗ ӗҫре. 

 

Петя ывǎлӗнех пултарулǎх 

Пит нумай, палǎртса хǎварам. 

Юратса урокне эп ҫӳреттӗм 

Вӗрентекен маттур пулнǎран. 

 

Физкультура урокӗсем унǎн 

Кǎтартуллǎ иртетчӗҫ ялан. 

Йӗлтӗрпе е ҫуран-и чупатпǎр - 

Чǎн малта хǎй пыратчӗ ялан. 

 

Хǎй ӗҫне юратса тунǎран вǎл 

Тивӗҫейрӗ хисеплӗ ята. 

Вǎл вӗрентнӗ яш-хӗр  спортри маҫтǎр 

Ятсене тивӗҫни - ун тӳпи. 

 

Чǎваш енӗн Патшалǎх Канашӗн 

Ертӳҫи Юрий ывǎлӗ ун, 
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Тǎван халǎхǎн ырǎ шǎпишӗн 

Хӗмленет чӗринчи ǎнтǎлу. 

 

Вǎл тǎван ыр ӗҫе пӗтереймӗн 

Шутласа та нумай пулнǎран. 

Пулǎшу аллине-и сисеймӗн?- 

Ыр тǎвать вǎл мӗн чуль пур чунран. 

 

Ман тǎван района та манмасть вǎл, 

Уншǎн е хурланать, савǎнать. 

Канашлу е уяв - хутшǎнать вǎл, 

Ыр сӗнӳ те парать, пулǎшать. 

 

Ҫакǎн пек ывǎл-хӗр ӳстернишӗн, 

Ырǎ кǎмǎл-сипет панипе 

Ват ҫынна тав тǎвать халь кашнийӗ, 

Пуҫ таять курсанах хисеппе. 

 

Халь Елена Ивановна ватǎ, 

Тǎхǎрвуннǎ тултарчӗ тин ҫеҫ. 

Юбилей ячӗпе саламлатпǎр, 

Малта кӗттӗр сана ырри ҫеҫ. 

 

Ҫулленех-кулленех савǎнтарччǎр 

Ыр ӗҫпе, кǎмǎлпа ачасем, 

Мǎнуксем те курма килсех тǎччǎр, 

Ыр пилпе ӳсӗм туччǎр вӗсем. 

 

Пурнǎҫра пур-ха ырǎ ҫынсем 
 

Пурнǎҫра пур-ха ырǎ ҫынсем, 

Чир-чӗртен ют ҫынна сыватма 

Кǎмǎлтан укҫа паракансем. 

 

Пурнǎҫра пур-ха паттǎр ҫынсем, 

Инкекрен ют ҫынна хǎтарма 
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Васкасах ǎнтǎлаканскерсем. 

 

Пурнǎҫра пур-ха харсǎр ҫынсем, 

Кирлӗ чух пулǎшса ӗҫ тума 

Тǎрǎшсах алǎ паракансем. 

 

Пурнǎҫра пур-ха ырǎ ҫынсем, 

Ют ҫынсен хуйхине пайлама 

Яланах хатӗр тǎракансем. 

 Ҫĕн ҫуртра телей сунатпăр! 

Саламлатпăр ăшшăн ҫĕн ҫуртпа, 

Пурăнма сунатпăр ырлăхпа. 

Тултăр ҫакă ҫурт хаваслăхпа, 

Сăнăрсем йăл кулччăр савнăҫпа. 

 

Кӳренӳ ан кĕтĕр ҫак ҫурта, 

Хуйхă  ҫул ан туптăр ҫакăнта. 

Ҫунтăр асампа таса ҫурта, 

Турă ятăр ырăлăх кунта. 

 

Чирлемесĕр ӳсчĕр ачăрсем, 

Телейпе ҫеҫ ҫиҫчĕр сăнĕсем, 

Пултаруллă пулччăрччĕҫ вĕсем, 

Ĕмĕт ҫитнине пĕлтернĕҫем. 

 

Ыр ĕҫпе ҫеҫ ирччĕр кунăрсем, 

Шанчăкпа ҫуталччăр ҫулăрсем. 

Лăпкă пулччăр сирĕн чунăрсем, 

Юратса ҫеҫ тапчăр чĕрĕрсем. 

 

Тăвана, ҫак ҫурт, эс хапăл пул, 

Хăнана чĕнсе эс ăшшăн кул. 

Хаклă парнепе тулли эс пул. 

Ҫут телей, кунта яланлăх юл! 
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Итлĕр килти ваттăн канашне, 

Тивĕҫ пулăр унăн пехилне. 

Турă ҫакă килĕн вучахне 

Ан сӳнтертĕр ĕмĕр-ĕмĕрне. 

 
Ҫухалнᾰ сукмак ахрᾰмӗ 
 

Чи хитре, илемлӗ вᾰхᾰтра, 

Ярмᾰрккᾰн кӗрлевӗ-шавӗнче, 

Пӗр кӗтмен (тен, кӗтнӗ) самантра 

Капᾰрланчӗ маншᾰн ҫут тӗнче. 

 

Кӗрнеклӗ пӗр каччᾰ 

Сᾰпайлᾰн та ыррᾰн 

Пырса сᾰмах хушрӗ мана. 

Шап-шурᾰ футболка 

Питех ҫыпᾰҫуллᾰ, 

Асамлᾰх кӳретчӗ ᾰна. 

 

Кᾰмᾰллᾰн та уҫҫᾰн калаҫса 

Яланах пӗрле пулас пекех 

Утрᾰмᾰр чуна уҫса ярса… 

Эх, тӗл пулаймарᾰмᾰр текех. 

 

Шᾰпамᾰр, мӗн-ма эс 

Пӗр шелсӗр пулайрᾰн 

Унран уйᾰрса ман ҫула? 

Умрах ун кулли те, 

Сᾰпайлᾰ сасси те, 

Анчах чᾰн-чᾰн мар, тӗлӗкре. 

 

Кӗҫ повестка илтӗн аллуна, 

Хатӗрлентӗн салтака кайма. 

Чӗнтӗн ун чух хᾰв патна мана 

Ᾰсату каҫне уявлама. 



156 

 

Тем пек пырас килчӗ, 

Анчах та вᾰтантᾰм 

Санран тата хам туйᾰмран. 

«Пымастᾰп эп,»- терӗм, 

Хама хирӗҫлерӗм… 

Хыпар эс тумарᾰн кайран. 

 

Эс ҫыру ҫыран пуль терӗм-ши, 

Кӗтрӗм кᾰлᾰхах, ҫырмарᾰн эс. 

Эп сана сивлерӗм терӗн-ши, 

Сас памарᾰн ӳлӗмрен те эс. 

 

Вᾰтантᾰм, аркатрᾰм 

Таса туйᾰма эп –  

Пӗлме эсӗ тивӗҫ ҫакна. 

Курма тӳр килсессӗн: 

«Мᾰн кᾰмᾰллᾰ эсӗ,»- 

Тесе ан шутла. Ҫавᾰ ҫеҫ.  

     

Умри йывᾰрлᾰха ҫӗнсен 

Эсир сᾰнанᾰ-и, туссем: 

Умри йывᾰрлᾰха ҫӗнсен 

Тӗнче илемленет, 

Хӗвел те ҫуттᾰнрах пᾰхса, 

Хᾰй ᾰшшине сапаласа 

Йᾰл куллине сӗнет. 

 

Иртен кун-ҫулᾰн таппинче, 

Пилленӗ пурнᾰҫ йӗркинче 

Тем чухлӗ кӗтменни. 

Анчах пит тᾰрᾰшсан, кайран, 

Тӗллевлӗн талпᾰнса пырсан 

Ҫитет чунтан ыйтни. 
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Ун чух, сᾰнанᾰ-и, туссем, 

Телейлӗн ҫиҫӗҫ сᾰнᾰрсем 

Чун савᾰнᾰҫлᾰран. 

Ҫухалӗҫ канᾰҫсᾰрлᾰхсем, 

Хастарлᾰх ӳсӗ ӳснӗҫем 

Чӗре хаваслᾰран.        

      Чăнкă милиционер 

 

Петĕр кӳршĕрех-ха пурăнать, 

Вĕренмешкĕн темшĕн юратмасть. 

Пĕрмаях сăлтавсăр чăркăшать, 

Ыр юлташ та авă тупаймасть. 

 

Хăйĕн шухăшне анчах ырлать, 

Пархатарсăр-и вăл, пурпĕрех. 

Ыттисен ăсне ялан хурлать. 

Уншăн мĕн-ши кĕтĕ Петĕре?.. 

 

Ӳснĕ май професси суйлама 

Ҫитрĕ вăхăт. Петĕр май тупать. 

Тар тăкса ĕҫлемĕ. Ухмах мар! 

Милиционер пулма васкать. 

 

Пĕринче ҫаратнă лавккана, 

Петĕрĕн вăрра халь тупмалла. 

«Ак,- тет,- ура йĕрĕ пур кунта, 

Пысăк йĕр, Тимукăн пулмалла». 

 

Юратмасть нумай пуҫ ватнине. 

Шутламарĕ, турĕ хăй ĕҫне: 

Тытрĕ хупрĕ айăпсăррине - 

Тимука вăл лартрĕ тĕрмене. 

 

Каярах татах ҫаплах тăвать, 

Тĕплĕн тишкермесĕр хак парать. 
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Тӳрĕ пурнăҫпа пурнакана 

Варалать, сăлтавсăр ларттарать. 

 

Хайхи чăнкă милиционер 

Пăрахать картма ыр ҫынсене. 

Хăйне: «Чи ăсли эп!» - текенскер 

Пĕринче пĕҫертрĕ хăй питне. 

 

«Вăрă» ят илттернĕ ҫынсене 

Кĕҫ кăларса ячĕҫ тĕрмерен. 

Тишкермесĕр айăплаканне – 

Кăларса пăрахрĕҫ ҫак ĕҫрен. 

            …   …   … 
Петĕр евĕр вĕҫкĕнчĕксене 

Эп каласшăн ҫакăн пек сĕнӳ: 

«Тĕплĕн пĕлеймесĕр ҫынсене 

Хак ан пар, варланĕ ҫеҫ сăну». 
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             Юптарусем    
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Ват сǎпсапа ҫамрǎк сǎпса

Савǎтпа  сӗтел ҫине 

Лартнǎ тин юхтарнǎ пыл. 

Питӗ тутлǎ шǎрщине  

Вǎл сарать халь пӳлӗмпе. 

 

Чашǎкран инҫех те мар, 

Ҫакǎнтах, ак юнашар 

Пыл тумламӗ курǎнать, 

Хӗвелпе йǎлтǎртатать. 

 

Тутлǎ апата туйса 

Вӗҫсе килчӗ ват сǎпса, 

Чашǎк тавра ҫаврǎнса 

Вǎл ҫӳрерӗ пӗр кана. 

 

Шутласан, вǎшт ҫеҫ анса 

Ларчӗ пӗр тумлам тӗлне. 

-Ай, пǎхас-ха тутанса,- 

Терӗ,- ҫакǎнти пылне. 

 

-Эх, мӗн чухлӗ ман валли 

Техӗмлӗ апат кунта,- 

Тет сǎпса, савǎнмалли 

Саманта туйса чунтан. 

 

Тумламри пыла ҫиме  

Вǎл пуҫларӗ кǎмǎлтан. 

Кунӗпелӗх ку ҫиме  

Пулнипе савнать чунтан. 

 

Ҫак шǎрша сиссе часах 

Вӗҫсе килчӗ ҫамрǎкки, 

Шухǎрах, айвантарах, 

Кǎшкǎрчӗ тӳрех: «О-кей! 
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Чашǎк туллиех пылпа! 

Эх, ҫиетӗп ӗнтӗ халь. 

Эс вара пӗр тумлампа 

Ҫырлахасшǎн-и? Ха-ха!» 

 

Йӗкӗлтерӗ те тусне 

Вӗҫрӗ чашǎк варрине, 

Пӗҫ таран ик урине 

Вǎл путарчӗ пыл ҫине. 

 

«Ай, кӗлерӗнсе халех 

Вилме пӳрчӗ-шим мана?»- 

Урине ҫине - ҫинех 

Туртрӗ, туртрӗ - кǎлǎхах. 

 

«Эх, айван, сахал тесе 

Вӗҫсе иртрӗн тумламран. 

Сахалли ҫитет, пӗлсем, 

Утǎмна ǎспа пуссан. 

 

Эп тǎрантǎм ак ҫисе, 

Халь пурнатǎп ыранччен»,- 

Меллӗрех канас тесе 

Тарчӗ вǎл хуҫасенчен. 

       …  …  … 
Пурнǎҫри тӗрӗслӗхе  

Ǎнланма тивет пӗрех: 

 Хапсǎнатǎн нумая- 

Хыҫтарать кайран мǎя.  

 

Вӗҫкӗн кǎркка аҫи 

Кǎшт ҫикелесе илес тесе 

Ҫǎмартисене  тӗкпе витсе 

Пусма ларнǎ хур ами ирпе 
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Тухрӗ картишне, сǎхать кӗрпе. 

 

-Цок-цок-цок! Мӗнле ку ӗмӗлке?- 

Аса илтеретӗн милӗке!-  

Сиввӗн пачӗ сас кǎркка аҫи, 

Ун ҫине пǎхса кǎшт куланҫи. 

 

-Пӗтерсе  картишӗн илемне 

Ан ҫӳре-ха тǎратса тӗкне. 

Сǎнсǎр пит-куҫу, туму – тискер, 

Хǎв ҫинчен калаттаран темскер. 

 

Тулǎ мар, кӗрпе те ку чухне 

Ларчӗ выҫса тухнǎ хур пырне, 

Тавлашма уҫмарӗ ҫǎварне, 

Пуҫ усса вǎл утрӗ кил енне. 

 

Мǎн кǎмǎллǎхпа, пуҫ каҫǎртса, 

Пӳтсӗр шухǎшне пит ырласа: 

«Лекрӗ-ха аван,»- шухǎшласа, 

Юлчӗ ав кǎркка аҫи кулса. 

 

Цок-цок-цоклатса, каҫǎр утса 

Пырса перӗнчӗ кӗҫех йытта. 

Тарǎхнǎ май леш ун ҫунатне 

Ҫыртрӗ татрӗ, кӗчӗ йǎвине. 

 

-Ай-ай-ай! Пӗтерчӗ мур йытти!- 

Ҫухǎрса ярать кǎркка аҫи,- 

Мӗншӗн йӗкӗлтерӗм-ши  хура? 

Халь курмастǎм ҫакǎн пек хура…» 

 

Хур ами, чунне ыраттарса, 

Илтнӗ сǎмахсемшӗн хуйхǎрса, 

Ларчӗ ҫǎмартисене пусса, 

Чӗпӗ кǎларасшǎн ǎнтǎлса. 
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Ун куҫ умӗнчен кǎркка каймасть, 

Нӗрсӗр сǎмаххи асран тухмасть. 

Чун ыратнипе куҫҫульленет, 

Хур ами (Сǎлтавсǎр-ҫке!) йӗрет. 

              …   …   … 
Пурнǎҫра та пач  кӗтмен ҫӗртен 

Тӗл пулать сана шǎлне ерен. 

Кǎмǎлна хуҫать, хуйха ярать, 

Ним пулман пек хǎй тǎрса юлать. 

 

Мǎн кǎмǎллǎхран инҫе эс тар, 

Пулǎш кирлӗ чух, ырра ҫул пар. 

Ан ҫунтар ҫынна эс нехекрен, 

Ҫав йывǎрлǎха кӗҫ ху кӗрсе ӳкен. 

 

Вǎррǎн ҫулӗ инкекпе пӗтет 

 

Ҫывǎхра апат пулманнипе, 

Ӗҫсӗр те ларас килменнипе 

Вӗлле хурчӗсем паян ирех 

Вӗҫрӗҫ туслǎн инҫете ирех. 

 

Сар хӗвел те аванах хӗртет, 

Ирхи сывлǎм хǎвǎрт ҫеҫ типет. 

Ҫак хитре ҫурла уйǎхӗнче 

Ӗҫченсен йǎл кулǎ питӗнче. 

 

Вӗҫрӗҫ ҫуллахи куна  савса, 

Тус-йышпа пӗр шухǎшлǎн пулса, 

Тупрӗҫ вырǎн вӗлле хурчӗсем, 

Ӗҫлеме пуҫларӗҫ кӗҫ вӗсем. 

 

Ах, кунта, люцерна уйӗнче, 

Тутлǎ шǎршлǎ чечексем ҫинче 

Тем чухлех пухас тесен нектар, 
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Витри-витрипех тулли тултар. 

 

Пит чеен кǎна ҫак вǎхǎтра 

Вӗллене кӗрет тӗкӗлтура. 

«Тǎранасчӗ-ҫке ҫисе,»- тесе 

Вǎл ҫиет пыла ǎсса илсе. 

 

Ҫук, лǎпланаймасть сахаллипе, 

Ҫаратса тухасшǎн витрипех. 

Шǎп ҫак самантра ӗҫчен хуртсем 

Ҫитрӗҫ вӗллене, хавас хǎйсем. 

 

Вӗллере кӗтмен хǎна иккен, 

Ярса тытрӗҫ хǎвǎрт хулӗнчен, 

Сӗтӗрсе кǎларчӗҫ йǎвинчен, 

Эх, ислетрӗҫ чунӗ тухиччен. 

          …  …   … 
Вǎрǎ! Юптару сана йӗплет: 

Вǎррǎн ҫулӗ инкекпе пӗтет. 

Ҫавǎнпа ӗҫле чыспа ялан, 

Ырǎ йӗр ҫеҫ юлтǎр хыҫǎнтан. 

 

Шаннǎ йǎвара кайǎк ҫук 
 

Ҫурхи кунсем ҫывхарнǎ май 

Тыркас ҫур акине тухма 

Чӗнет пит кǎмǎллǎн юса: 

Пӗрле  ӗҫ пырӗччӗ ǎнса. 

 

-Акас, акас пуҫна ан ус, - 

Ун шухǎшне ырларӗ юс. 

Ака тума пуҫлас ӗҫе 

Хǎй пуҫǎнмарӗ ниепле. 

 

-Ҫӗр пиҫсе ҫитрӗ-ҫке, васкас, 

Атя, акатпǎр,- тет тыркас, 
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 Хавхаланса чӗнет юса 

Ӗҫ ǎнасса чунтан  шанса. 

 

-Ǎҫта васкатǎн эс, тыркас, 

Тепрер кун лǎпкǎн ҫеҫ канас. 

Ыран ак, тавǎрсах ҫанна, 

Ӗҫпе пуҫлатпǎр ҫӗн куна. 

 

Ак ҫитрӗ тунти кун. Ирпе 

Тыркас утса килет хирпе, 

Чӗнет юса: «Часрах акар!» 

Илтет хурав: «Ыран тухар.» 

 

Ытлари кун ҫитсен татах 

Тыркас  тусне чӗнет: «Часрах!» 

«Ыран, ыран,- пулать хурав,- 

Паян эп ыртǎм ӗнтӗ ав.» 

 

Пит васкатать юса юн кун: 

-Паян пуҫласчӗ. Атя, тух. 

Йǎлтах типет-ҫке ҫӗр, ара!» 

Юлхавлǎ юс юплет: «Ыран.» 

 

Вǎл кӗтрӗ эрнипех юса 

Шанса  хǎйне пулǎшасса, 

Юлатчӗ акаран чутах, 

Ӗҫлерӗ йӗп-йӗпе тарпах. 

 

Юс тухрӗ шанчǎкран йǎлтах. 

-Ыран,- тесе выртать татах. 

-Ман ҫуртǎмран  часрах ҫухал! 

Ҫук, кирлӗ мар сан пек кахал!- 

 

Тесе, йǎлт ывǎннǎ тыркас 

Юсран тасалчӗ. Мӗн калас: 

-Ыран, ыран,- теекенсем- 
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Ҫын ӗҫӗпе пурнакансем. 

 

Ан шанǎр вӗсене, туссем, 

Вӗсем пулаймӗҫ ӗҫченсем. 

Ҫын ӗмӗтне таптакансем- 

Ҫитӗнӳпе савнаймансем. 

 

Чакǎлти чакакпа кǎвакарчǎн 

Чакǎлти чакакпа кǎвакарчǎн 

Кӳршӗре пурǎнма пуҫласан 

Тарǎхтарчӗ чакак кирлӗ маршǎн 

Янрашса ҫӳресе, палкаса. 

 

Чӗппине кǎвакарчǎн пǎхасшǎн, 

Вӗрентесшӗн вӗҫме ав  ǎна, 

Сарǎ тулǎ сǎхма пулǎшасшǎн, 

Тасатса тирпейлет йǎвана. 

 

Ыр ӗҫпе киленсе, тǎхтамасǎр 

Вǎрр! вӗҫсе хǎпарать, вǎрр! анать. 

Сар туталлǎ чӗппи, ҫумра - мǎшǎр, 

Ӗҫ килте яланах тупǎнать. 

 

Ахаль мар чак-чакак йǎлǎхтарчӗ: 

-Калаҫар, кил-ха, лар,- тенӗшкел, 

Ǎна  кӗвӗҫлӗх канǎҫ памарӗ: 

Пурнǎҫ лайǎх пырать кӳршӗсен. 

 

«Кǎвакарчǎн - ӗҫчен,»- калаҫаҫҫӗ,- 

Ырǎ вǎл чунӗпе, чӗрипе.» 

«Кая мар эп унран. Эх, курмаҫҫӗ,- 

Шухǎшларӗ чакак ǎсӗпе,- 

 

Мӗн чуль ҫӗнӗ хыпар пӗлтеретӗп 

Яра кун канǎҫа ҫухатса. 
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Пурпӗрех ырламаҫҫӗ, сисетӗп, 

Кǎтартатǎп-ха эп ку туса.» 

 

Вӗҫсе пычӗ ҫерҫи патне хǎвǎрт: 

-Эх, юлхав кǎвакарчǎн, лӳппер. 

Йǎвинче ун  тирпейсӗр, пит тǎвǎр. 

Туссене кун ҫинчен пӗлтерер. 

 

Ҫерҫие ҫавǎ ҫеҫ кирлӗ пулнǎ, 

Пӗлтерет вǎл хǎй тарǎхǎвне. 

Сар тулла виҫмине вǎл куҫ хывнǎ, 

Кǎвакарчǎн яман ҫывǎхне.  

 

-Иккӗн хǎвǎрт кǎна ак лартатпǎр 

«Пултаруллǎскере» вырǎна, 

Эп маттур пулнине  кǎтартатпǎр, 

Ырлама  ун чух пуҫлӗҫ - мана. 

 

Эх, ҫӳрерӗҫ вӗҫсе ик ҫǎхавҫǎ, 

Вараларӗҫ таса кайǎка. 

Кǎвакарчǎн иккен пит юлхавҫǎ,  

Мухтанать те иккен кǎлǎхах. 

 

Ун алли те иккен кукǎрланнǎ, 

Пӗлтерет-ха чакак йӗрес пек.  

Тепӗр кун вǎрǎпа хǎй ҫакланнǎ, 

Халь шанмаҫҫӗ хǎйнех кайǎксем. 

            …   …   … 
Хушǎран пурнǎҫра тӗл пулаҫҫӗ 

Чакакпа ҫерҫи евӗр «туссем». 

Час-часах вӗсемпе тарǎхаҫҫӗ 

Лǎпкǎ, ǎслǎ, сǎпайлǎ ҫынсем. 

 

         Пакшапа чӗрӗп 

 

Сар хӗвел ирпе хитре пайǎркине 
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Кӗртсе ячӗ те вǎрман уҫланкине 

Пакша хǎвǎрт сирчӗ тутлǎ ыйхине, 

Ҫǎмǎллǎн ҫеҫ сикрӗ туратсем ҫине. 

 

Вǎл юлташ шырарӗ хǎй таврашӗнче. 

Чӗрӗп ҫеҫ хутланнǎ йывǎҫ айӗнче. 

Ҫывǎхра мулкач, пакша курǎнманран 

Чӗрӗпе вǎл чӗнчӗ: «Тусǎм, эй, вǎран! 

 

Мӗн тери хитре пǎхсан йӗри-тавра! 

Хӗп-хӗрлех ҫырла пиҫет уҫланкǎра. 

Уҫǎл хǎвǎртрах, татар пӗрле ҫырла. 

Вǎл ялан пулмасть, иртет часах ҫулла.» 

 

-Мӗн ирех тǎратǎн, янрашса ҫӳрен, 

Пит тутлǎ ыйха эс вǎхǎтсǎр сирен. 

Татǎп-ха, кун вǎрǎм, ӗлкӗретӗп эп,- 

Терӗ те хутланчӗ чӗрӗп. Тӗлӗрет.  

 

Шутсǎр кулянмарӗ ҫакǎншǎн пакша, 

Вǎл ҫырла пуҫтарчӗ кǎмǎллǎн кǎна. 

Пуракне тултарчӗ, чӗрӗпе курать. 

 «Ҫисе пǎх-ха, тусǎм,»-тет, ǎна сǎйлать. 

 

-Ай, чǎнах, чǎнах-ҫке, тутлǎ сан ҫырлу, 

Кǎмǎлу пулсассǎн пулǎп сан тусу,- 

Текелет, ҫиет хǎй, пакшана ырлать,- 

Сан пек тус пулсассǎн пурǎнма ансат.» 

 

Уҫǎлса ҫӳрерӗҫ икӗ тус каҫчен, 

Ытти кунсенче те савǎнчӗҫ темччен. 

Кӗркунне те ҫитрӗ, халь пакша ерҫмест, 

Чӗрӗппе пӗрле  канса вǎл ҫӳреймест. 

 

Пуҫтарать кǎмпа вǎл, типӗтет, пухать, 

Тутǎ мǎйǎрне те хǎвǎлне йǎтать. 
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Чӗрӗпе сӗнет вǎл: «Хатӗрлен хӗле. 

Мӗн-ха ҫиес тетӗн шартлама хӗлле?» 

 

Леш, шухǎшламасǎр, выляма чӗнет, 

Сансǎр та хаваслǎ, супǎшах эс, тет… 

Сивӗсем те ҫитрӗҫ, чӗрӗп хутланать, 

Ҫимелли ним ҫук ун, чунӗ хурланать. 

 

Шӗвӗр сǎмсине вǎл тǎснǎ та пырать. 

-Пакша тусǎм, парччӗ кǎмпуна,- ыйтать. 

-Хӗл апатне ман епле салатмалла? 

Хӗл кунӗнче хамǎн мӗн-ши курмалла? 

 

Ним тума аптранǎ чӗрӗп йǎвине, 

Ҫил пухса  тултарнǎ ҫулҫǎсем айне, 

Йǎраланса кӗчӗ: «Куҫ хупам-ха,- тет,- 

Ҫывǎрсан, тен, вилмӗп выҫǎпа хӗлле.» 

 

Савǎнса сикет пакша турат ҫинче, 

Хӗл кунне ырлать: «Хитре- ҫке ҫут тӗнче!» 

Туратсем ҫинчи юра силле-силле, 

Савǎнса ҫӳрет вǎл туссемпе пӗрле. 

 

Ҫиесси килсен вǎл мǎйǎр шӗкӗлчет 

Типӗтнӗ кǎмпа та хǎш чухне ҫиет. 

Юратса сǎнать вǎл хыр-чǎрǎшсене, 

Ырǎ кун сунать вӗҫен кайǎксене. 

 

Чӗрӗп-и? Ҫыврать, тухмасть халь хӗлӗпе. 

Вǎл наянлǎхпа курмасть ҫак илеме. 

Пит пӗлсе калаҫҫӗ: ҫǎмǎл хǎнǎхма, 

Пӗр хǎнǎхнинчен пит йывǎр хǎтǎлма. 

 

Мǎнкǎмǎллǎх пурнǎҫ илемне сӳнтерчӗ 

Шурлǎхра рехетленеҫҫӗ шапасем, 
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Ҫуркунне ҫитнишӗн савǎннǎ вӗсем. 

Пǎлтǎр-пǎлтǎр ҫаврǎнаҫҫӗ пӗрисем. 

Пǎкǎр-пакǎр сас параҫҫӗ теприсем. 

 

-Аякка ишме ан васкǎр, ачасем,- 

Ǎс парать ав ватǎ ашшӗ юнаса,- 

-Ҫурхи кун пит выҫǎ ҫǎткǎн кайǎксем, 

Йǎтӗҫ-кайӗҫ пӗр сисмен чух ҫаклатса. 

 

Вӗрентет ҫамрǎксене ав амǎш те 

Сыхлǎхпа та тимлӗхпе пӗрле пулма, 

Таҫталла каймасǎрах, пӗлен ҫӗртех, 

Шыв ҫинче чухнех чеен апат тупма. 

 

Ыттисем итленине курса тǎрсах: 

-Хамǎр та пӗлетпӗр, атьǎр!- тет пӗри. 

Кǎвакрах пырне аван карǎнтарса, 

Ункǎсем сарса вǎл ишрӗ ҫыр хӗрне. 

 

-Мӗн вӗрентмелли унта халтан кайса? 

Пысǎк ӗнтӗ эпир, кирлӗ ǎс - ҫумрах. 

Шурлǎх хӗррине пǎхам-ха эп кайса; 

Вǎш! кǎна ак сикӗп ҫӳллӗ ҫыранран. 

 

Шǎп ҫак вǎхǎтра  шаланкǎ ярǎнса, 

Ҫывǎхра апат тупма шухǎшласа, 

Васкамасǎр ҫеҫ  ҫӳрерӗ ҫаврǎнса, 

Ҫӗр ҫине пит тимлӗн сǎнаса пǎхса. 

 

Хǎмǎр куҫӗпе вǎл чалтǎртаттарса 

Шурлǎх хӗррине те ҫитрӗ. Ак курать: 

Пӗр шапа пырать хаваслǎн юрласа, 

Уншǎн ним хǎрушлǎх ҫук пек таврара. 

 

Ҫунатне сарса шаланкǎ хǎвǎрт ҫеҫ, 

Тǎхтаса тǎмасǎр вирхӗнчӗ ҫӗре. 
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Ҫекӗл пек сǎмси шапашǎн ҫивӗч хӗҫ- 

Кап! ярса вǎл тытрӗ айвана тӳрех. 

 

…Пǎхса ҫеҫ илейрӗ туссене шапа: 

Савǎнса выляҫҫӗ чǎммалла шывра. 

-Манǎн та вылясчӗ хаклǎ ушкǎнпа,- 

Ӗмӗт вӗҫсе илчӗ виличчен пуҫра. 

 

Ҫук, пурнǎҫланаймӗ ӗмӗчӗ шапан, 

Мǎнкǎмǎллǎхпах ҫухалчӗ тус-йышран. 

Аттепе анне канашӗ ылтǎнран 

Хаклине вǎл пӗлчӗ пит кая юлсан. 

                …   …   … 
Йывǎр-ҫке ҫынна мǎнкǎмǎллǎх ҫӗнсен, 

Хакласа тǎрсассǎн хǎй ǎсне анчах. 

Ашшӗ-амǎш сǎмахне итлемесен 

Хǎй пуҫне  хǎй ҫухатать ача-пǎча. 

 

   Вӗҫкӗн шǎна шǎпи 

 

Тислӗк ǎшӗнчен йǎраланса 

Тухрӗ те пӗр авǎккǎн шǎна 

Сǎн-питне, тумне шǎлкаласа  

Тǎчӗ таврана сǎна-сǎна. 

 

Ӗмӗтпе вǎл кайрӗ каҫǎхсах, 

Мӗн кǎна тухмасть ун куҫ умне: 

Лартǎп эп котедж та ак часах, 

Сад-пахча ӗрчетӗп ун ҫумне. 

 

Мерседес туянǎп ярǎнма, 

Мǎшǎр пулӗ чи хитре шǎна. 

Яланах илемлӗн курǎнма 

Чи паха тум илӗп эп ǎна. 

 

Ǎна ҫеҫ-и? Хам чи малтанах 
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Ют ҫӗршывсенчи костюмсене 

Тупǎп та, эх, уртнǎ-уртманах 

Ǎмсантарǎп пур шǎнасене. 

 

Ӗмӗтпе хытах киленнӗҫем 

Туйрӗ хǎйне ǎмǎрткайǎкла. 

Пӗр ҫерҫи, вӗҫсе иртейнӗҫем, 

Хыпрӗ ǎна, ҫǎтрӗ чǎмǎрла. 

           …   …   … 
Ҫǎмǎлттай та вӗҫкӗн айвансем 

Кǎпǎк пек ҫӗкленнӗ самантра 

Лап туса сӳнеҫҫӗ хǎмписем. 

Урисем хǎйсен - лачакара. 

 

Мӗн акатǎн, ҫав шǎтать 

Ҫаран хӗрринче ир-ирех 

Алхасрӗҫ сив ҫил ачисем. 

Ҫилпе пǎлханса ак кӗҫех 

Йǎлт ӳкрӗҫ мǎян вǎррисем. 

 

Кунтах ак сульха, вӗҫнӗ май, 

ӳкерчӗ юман йӗкелне. 

Кӗр амǎш аван хӗл каҫма 

Витет ҫулҫǎпа вӗсене. 

 

Хӗл каҫрӗҫ ҫапла вǎрǎсем, 

Вǎранчӗҫ хитре ҫуркунне. 

Часах шǎтса тухрӗҫ вӗсем 

Илемлӗ  ҫаран хӗррине. 

 

Пӗр пек сӗткенпе тǎранса 

Кашни кун ӳсеҫҫӗ пӗрлех. 

Пǎхать сар хӗвел пӗр пекех 

Савса, юратса, ǎшǎтса. 
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Ҫǎвать ǎшǎ ҫумǎр час-час, 

Чӗр кӗмӗл шывне ӗҫтерет. 

Ачашшǎн лǎпкать ҫил кас-кас, 

Тусан та ан лартǎрччӗ тет. 

 

Пӗр пек пǎхрӗ йǎлт ҫӗр-анне, 

Канмасǎр ҫӗре те куна. 

Ак ҫитрӗ ума кӗркунне, 

Мӗскер ҫӳҫентерчӗ чуна? 

 

Юман вǎрринчен, йӗкелтен, 

Ӳссе капǎрланчӗ юман. 

Илемлӗ туйра тӗлӗнчен 

Куҫа та илес килмест ман. 

 

Мǎян вǎрринчен пурпӗрех 

Ӳсейрӗ мǎян, юман мар. 

Килет-ҫке нумай йǎх-тӗпрен, 

Ҫакна яланах ас тǎвар. 

 

Салтак тӳмипе хурхух 
 

Ҫулла. Янкǎр уҫǎ ҫанталǎк. 

Хӗртет сар хӗвелӗ аван. 

Ытла илӗртет симӗс улǎх 

Тем тӗрлӗ чечек нумайран. 

 

Ав утмǎлтурат кǎн-кǎваккǎн 

Ӳсет пӗтнӗкпе юнашар. 

Хурхух та хǎйне кǎтартасшǎн: 

«Эп пӗртте санран кая мар!» 

 

Сив курǎкӗпе ут кǎшкарӗ 

Пуплеҫҫӗ паян пур чунтан. 

Салтак тӳми пит калаҫмарӗ, 

Сǎнарӗ анчах кǎмǎлтан. 
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Кӗҫех пӗлӗтсем хупǎрларӗҫ 

Сап-сар хӗвеле пуҫӗпех. 

Ҫилпе хумханмашкǎн пуҫларӗҫ 

Ӳсен тǎрансем кашниех. 

 

Салтак тӳмине кǎшт амантрӗ 

Хурхух, тайǎла-тайǎла. 

Леш ҫеҫкисене унран тартрӗ, 

Анчах каяймасть ниҫталла. 

 

Салтак тӳми уншǎн туллашрӗ, 

Вǎл вǎрҫрӗ вǎйлах кӳршине . 

Хурхух тытǎнса тǎраймарӗ, 

Вǎл парǎнчӗ ҫил кашлавне. 

 

-Тискер ҫил пӗр шелсӗр силлет-ҫке, 

Ǎҫтан авǎнмасǎр юлас?- 

Хурхух тем каларӗ тата та, 

Хытах янǎрарӗ ку сас. 

 

Ҫак ҫил лǎплансан та пӗр авǎк 

Ик кӳршӗ чӗнмерӗҫ пачах. 

Кайран та пулмарӗҫ пит савǎк. 

Эх, иртрӗҫ кунсем харкашсах. 

 

Пӗри теприне ǎнланмарӗ, 

Ыйтмарӗ хурхух каҫару. 

Салтак тӳми, ҫук, лǎпланмарӗ, 

Сӳнме те пӗлмест харкашу. 

 

Мӗнпур кӳршисем те сǎнарӗҫ 

Салтак тӳмипе хурхуха. 

Вӗсем каласа чараймарӗҫ 

Вǎрҫма, хирӗҫме ик туса. 
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Ҫулла кӗҫ иртет, ҫитет кӗр те- 

Ҫич ют евӗрлех  кӳршӗсем. 

Эх, лǎпкǎн: «Каҫар, кӳршӗм,»- те те- 

Йǎлт манǎҫӗҫ сив сǎмахсем. 

              …   …   … 
Пурнан пурнǎҫра тем те пулӗ: 

Сǎлтавсǎр вǎрҫни, кӳренни. 

Ҫилле пǎрахсан кǎмǎл тулӗ: 

Каҫарǎр ялан пӗр-пӗрне. 

 

        Сыснапа ӗне 

Хуҫа сӗтне сусассǎн, каҫхине 

Канмашкǎн хатӗрленнӗччӗ ӗне. 

Сысна, яра куна кана-кана 

Ывǎнманран, пуҫларӗ паврама: 

 

-Эх, эс, ӗне, ӗҫлетӗн кун-каҫах, 

Тупса ҫиетӗн апатна хǎвах. 

Йǎтса килетӗн витрипех сӗтне, 

Утса та ывǎнан пуль хǎш чухне. 

 

Тǎрантаратǎн хуҫана сӗтпе, 

Анчах та илейместӗн хисепе. 

Час-час ав кǎшкǎрать те сан ҫине, 

Ҫапса чǎпǎрккипе сӗвет тирне. 

 

Ҫук, пурпӗрех кӗместӗн-ҫке ǎса, 

Ирех тǎратǎн питӗ васкаса, 

Ҫӳретӗн кӗтӳре эс кунӗпех, 

Каллех сӗт хатӗрлетӗн витрипех. 

 

Тӳсетӗн шǎрǎхне те ҫумǎрне, 

Мӗн-ма чǎтатǎн ҫавǎн пек тертне? 

Шутласчӗ хǎв ҫинчен те сан кǎштах, 

Канма выртса юласчӗ улǎхрах. 
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Ак эп, чǎнах, патша майри пекех,  

Канатǎп, пурǎнатǎп шеп. 

Кана-кана самǎрланатǎп пит, 

Ак пǎх, ҫап-ҫавраках ман пит. 

 

Эп шырамастǎп ҫимелли нихҫан, 

Анчах та татǎлмасть апат умран. 

Хуҫа парать  шав  тутлǎ апатне, 

Савнатǎп эп туйса ун хисепне.  

 

-Эс, маншǎн ан кулян, сысна, питех. 

Ман уссǎма хаклать хуҫа пӗрех. 

Хǎй хур тунишӗн ыррине сӗнет: 

Хǎш чух савукӗпех ҫǎнǎх лекет. 

 

Хӗле кӗрсен курасчӗ эс мана! 

Апатпала тулать ман такана. 

Чǎтсан-тӳссен килет ырри ума, 

Эп ҫавǎнпа  ырлатǎп шǎпама. 

             …   …   … 
Пурах-ха пурнǎҫра чǎтǎмлисем, 

Темле йывǎрлǎха чǎтакансем. 

Пурах сǎваплисем, сǎпайлисем. 

Тен, вӗсемпе хитрен курнать тӗнчем. 

 

  Ҫǎтǎл-ҫатǎл ǎвǎс 

Ем-ешӗл, аслǎ улǎхра 

Ларать пӗр ǎвǎс сарǎлса. 

Пӗр тӗм е йывǎҫ ҫывǎхра, 

Ҫук, ӳсеймен кунта шǎтса. 

 

Ҫуллен ун айӗнче ӳсет 

Сип-симӗс курǎк та чечек. 

Вǎл шǎрǎха аван тӳсет, 

Ун айӗнче ӳсме - рехет. 
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Ун ҫумӗнчен инҫех те мар 

Тǎп-тǎрǎ шыв таппи иртет. 

Тӗреклӗ ǎвǎс ахаль мар: 

Ҫак шыв ǎна вǎй-хал кӗртет. 

 

Ҫӳлтен ҫӳле шав ҫӗкленсе 

Вǎл хитрелетрӗ пӳ-сине. 

Иртен-ҫӳрен те киленсе 

Халь ун ҫине вǎлтать куҫне. 

 

Ларинччӗ вǎл ялан ҫапла 

Илемӗпе тыткǎнласа, 

Таврашӗнче чечек, ҫырла 

Пӗрмай  ӳсейччӗр савǎнса. 

 

Анчах та, ҫук, тулаш илем 

Шалти илемшӗн  ют иккен. 

Ак ǎвǎса та, мӗн теем, 

Ҫак «чир» ҫыпҫǎнайрех иккен. 

 

Вǎл, яштака та ҫӳллӗскер, 

Ҫап-ҫавра тǎрǎллǎ, чипер, 

Васкавлǎн чечекленннӗскер, 

Йǎлт улшǎнчӗ кǎҫал, темскер. 

 

Хǎлха ҫакки пек чечексем 

Ҫулҫисенчен малтан тухса 

Ун шухǎшне ырлакансем  

Пекех тǎраҫҫӗ ҫакǎнса. 

 

Эх, тутлǎ шǎршлǎ-ҫке вӗсем- 

Ҫурхи кун сӗннӗ парнесем! 

Тен, ҫавǎнпах пуль кайǎксем 

Пырса лараҫҫӗ вӗҫнӗҫем. 

 

Анчах та ǎвǎс хальхинче 
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Сас пачӗ сиввӗн вӗсене: 

-Кǎш! Кайǎр-ха йǎлт ман ҫинчен, 

Ан ларǎр туратсем ҫине. 

 

Вǎл сулкалашрӗ аллипе 

Хǎваласа кайǎксене. 

Йǎлт хаярланчӗ сǎнӗпе: 

Вӗлернӗ, тейӗн, ыр чунне. 

 

Чǎл-пар саланчӗҫ кайǎксем, 

Тин ҫеҫ пырса ларнǎскерсем. 

Кǎна пачах кӗтменскерсем, 

Вӗҫейрӗҫ инҫете вӗсем. 

 

-Мӗн кӗтӗ ǎвǎса капла? 

-Сисмест-ҫке хǎй пӗтессине. 

-Вǎл ǎнланмасть те пулмалла 

Эпир хǎйне пулǎшнине,- 

 

Тесе шавларӗҫ кайǎксем, 

Сад пахчине вӗҫекенсем,- 

-Кунта пурах ыр йывǎҫсем, 

Канма ларма сӗнекенсем. 

 

…Мǎн кǎмǎлпа йǎлт улшǎнса, 

Хǎйне ҫеҫ йывǎҫҫǎн туйса 

Ларать халь ǎвǎс туллашса, 

Ҫулҫисемпе ҫатǎлтатса. 

 

Хǎй айӗнче шǎтса ӳссе 

Ҫу кунӗпе киленекен 

Пур чечекпе курǎксене 

Вǎл вǎрҫрӗ-хǎртрӗ темӗнччен. 

 

Аллисемпе сулкалашса 

Ирттерчӗ ырǎ кунсене 
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Кӗркуннепе вǎл хуртланса 

Аптрарӗ, хыҫрӗ ӗнсине. 

 

Ку ҫеҫ-и-ха? Кǎмпа сырса  

Йǎл илчӗ тураттисене. 

Ларать халь ǎвǎс ахлатса, 

Аса илсе ыр кунсене. 

 

Анчах та ҫук пулǎшакан, 

Ҫак инкекрен хǎтаракан. 

Хыт-хура пек шутланакан 

Вǎл пулса юлчӗ ҫакǎнтан. 

       …   …   … 
Ӗҫ-пуҫ  йӗркеллӗ пынǎ чух, 

Шǎпа хǎвна йǎл кулнǎ чух 

Ан хǎвала эс туссене,  

Илен атту ǎвǎс сǎнне. 

 

       Ӳркев ураран ӳкерет 
 

Сар хӗвел хӗрӳлӗхне кǎшт хавшатсан, 

Ҫырма шывӗ аванах сулхǎнлансан 

Тǎрǎшуллǎн хǎнтǎр тытǎнчӗ ӗҫне, 

Хǎтлǎ пӳрт хатӗрлемешкӗн хӗллене. 

 

Касрӗ, йǎтрӗ, купаларӗ хǎмǎша, 

Вǎл ҫӗклерӗ  ҫуртне  питӗ тǎрǎшса. 

Ӗҫлесен ӗҫ ӳсӗнет, пӗлет-ха вǎл, 

Ҫавǎнпа пит ҫӗкленӳллӗ ун хавал. 

 

Пӗр ӗҫ-хӗлсӗр шыв лаши  чупса ҫӳрет, 

Хǎнтǎра сǎнать: мӗскер вǎл шав ҫӗклет? 

-Пӗрех мар-и маншǎн?- терӗ те каллех 

Сирпӗнтерчӗ вǎл шыв ҫийӗн чиперех. 

 

Чылаях ҫӳрерӗ вǎхǎт ирттерсе, 



180 

Килсе ҫитрӗ каялла ӗрӗхтерсе. 

Хǎнтǎр халь те хǎмǎшпа аппаланать. 

Хальхинче  ǎна вǎл ак ҫапла калать: 

 

-Эс мӗскер ҫак вырǎнтах шав ҫǎрǎлан, 

Савǎнмасǎр ирттеретӗн вǎхǎта? 

Тытмалла, пытанмалла выляр, атя. 

Каҫ пулсах ларман-ха, вǎхǎт пур тата. 

 

-Мӗн усси пур, тусǎм, уссǎр чупнипе,- 

Пǎхрӗ хǎнтǎр ун ҫине куҫ айккипе. 

-Чип-чиперрӗн хӗл каҫасчӗ, ҫавǎнпа 

Эп ӗҫлетӗп, пӳрт лартатǎп хаваспа. 

 

Мӗн тери аван вǎл хǎвǎн пӳрт пулни, 

Хǎтлǎ вырǎн та апат хатӗрлени. 

Ҫук, пачах та ырламастǎп эп сана, 

Хӗл сивви нихҫан та тǎсмӗ пурнǎҫна. 

 

-Эх, ытла нумай ан пар-ха ǎс мана, 

Пӳрт лартса-и пӗтерес ман сывлǎха?- 

Сиккелерӗ шыв лаши ав пӗр кана,- 

-Йывǎҫ ҫурǎкӗ е мǎк ҫитет мана. 

 

Ыррǎн-сыввǎн хǎнтǎр пурǎнчӗ хӗлле, 

Шатǎрр сивӗ кӗреймерӗ ун пӳртне. 

Мǎрьери пек пǎс кǎларчӗ ҫӳлелле, 

Кӗтсе илчӗ пит аван ҫуркуннене.  

 

Шыв лаши, чǎнах та, шǎнчӗ хӗлӗпе, 

Ǎшǎ вырǎн тупаймарӗ ниепле. 

Шǎм-шакне ҫеҫ сӗтӗрсе ҫуркуннепе 

Тухса выртрӗ ҫурǎкран тул еннелле. 

 

Чупаймасть вǎл халь шыв ҫийӗн, ҫук вǎй-хал, 

Ал-ури те итлемест пачах ǎна. 
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Палламасǎр иртрӗ хǎнтǎр та ав халь; 

Ураран  ӳркев ӳкерчӗ ҫак чуна. 

             …   …   … 
Ӳркенменлӗх  ырǎ ҫимӗҫ ӳстерет, 

Савнǎҫпа чуну сан тулӗ ӗҫ ǎнсан. 

Тǎрǎшулǎх чыс-хисеп те парнелет- 

Ӗҫлемешкӗн ан ӳркенӗр нихǎҫан.   

 

       Ял хӗрринче 
 

Ял хӗрринче, ҫерем ҫинче, 

Сǎхаҫҫӗ курǎк чǎхǎсем, 

Чакаланса тǎпра ҫинче 

Саркаланаҫҫӗ хǎшӗсем. 

 

Пит лайǎх-ҫке ҫулла, чǎнах, 

Чǎх-чӗпсене тупма апат. 

Автанӗ те сǎнать кунтах- 

Пит хǎй ҫемйишӗн тǎрǎшать. 

 

Ак пӗр сǎркки васка-васка 

Уттарчӗ кил енне пӗччен. 

Автанӗ: «Эс ǎҫта? Ǎҫта?»-  

Тесе васкарӗ хыҫӗнчен. 

 

Ҫак вǎхǎтра чǎхсем патне 

Ҫитсе пӗр тилӗ йыхǎрать: 

-Каяр-ха вӗтлӗх ҫывǎхне, 

Кунтах вǎл, ҫывǎхрах ларать. 

 

Ҫав вӗтлӗх умӗнче паян 

Эп куртǎм тулǎ купипех. 

Пит шел-ҫке вǎл сая кайсан. 

Атя, каяр унта тӳрех. 

 

Пӗр ҫамрǎк чǎхӗ васкасах 
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Шǎлса тасатрӗ тутине, 

Каларӗ: «Эп каятǎпах, 

Ас тивӗп тулǎ тӗшшине!» 

 

-Эх, айванкка, ǎҫта каян?- 

Сас пачӗ хǎвǎрт пӗр ват чǎх,- 

-Сар тилӗ питӗ суякан, 

Паян та улталать ак, пǎх. 

 

-Ҫук, ҫǎмǎл мар чем-чем сǎхма, 

Каятǎп эп купа патне. 

Ахаль килмен вǎл: ыр тума. 

Шанатǎп тилӗ сǎмахне. 

 

Эх, ҫǎмǎллǎн ута-ута 

Ялтлатрӗҫ иккӗшех вӗсем. 

Кǎшт вǎхǎтран унта-кунта 

Вӗҫейрӗҫ чǎххǎн тӗкӗсем. 

       …   …   … 
Илемлӗн калаҫать тесе 

Тӳрех ан шан пӗлмен ҫынна. 

Хǎвна вǎл ыр тǎвать тесе 

Ан ту эс ǎссǎр утǎмна. 

 

  Сульха тӗпӗртетӗвӗ 

Ҫуллахи вǎрман канǎҫлǎхне 

Пӗтерсе вǎрр! вӗҫрӗ пӗр сульха. 

Хускатса парка туратсене 

Вǎл кунта ахаль килмест пуль-ха. 

 

Куҫӗпе тӗлленӗ аяла. 

Тем пǎхать, шырать пек ҫавǎнта, 

Асǎрхарӗ пӗчӗк хǎвǎла, 

Йӗкелпе тултарчӗ вǎл ǎна. 
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Ку лǎплантармарӗ сульхана, 

Вǎл каллех васкать, тӗпӗртетет. 

Ак куҫ хыврӗ пӗр тункатана, 

Ун хыҫне каллех йӗкел ҫӗклет. 

 

Хатӗр ун апат халь хӗл валли, 

Сǎйлама пултарӗ туссене. 

Ҫук, канǎҫланмасть сульха  каллех, 

Йǎтрӗ вǎл йӗкел  халь мǎк ǎшне. 

 

Ҫывǎхрах ӗҫчен улатакка 

Меллӗн так! таккать пӗр йывǎҫа, 

Хурт-кǎпшанкǎран йǎлт тасатса 

Сыватать ҫапла вǎл йывǎҫа. 

 

-Мӗн таклаттаратǎн кунӗпех?- 

Пачӗ сас сульха тӗлӗннӗрен,- 

-Ӗҫсӗр аптǎранǎ пулинех, 

Сан илесчӗ тӗслӗх кӳршӗрен! 

 

-Шутламасǎр калаҫатǎн-ҫке 

Эс, сульха, чǎнах, чылай чухне. 

Туссене кӳрентеретӗн-ҫке, 

Тӗплӗн шухǎшласчӗ хǎш чухне. 

 

Эп ӗҫе пӗлсе ӗҫленипех 

Ыррǎн-сыввǎн пурǎнать вǎрман. 

Пǎр! та пǎр! вӗҫсе ҫӳренипех 

Ǎслǎ эс теес килмест ҫав ман. 

 

Эс ӗҫлетӗн, тǎрмашатǎн шав, 

Хӗл каҫмалǎх йӗкелне пухан. 

Пит васкатǎн, пӗтерет-ҫке ҫав: 

Пухнǎ йӗкелсен тӗлне манан! 

 

Пǎр! вӗҫсе ҫухалчӗ кӗҫ сульха. 
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Эх, шырать, шырать апат тӗлне. 

Ҫук, савǎнаймарӗ ҫав тупса, 

Халь ҫӗнрен пуҫлас пулать ӗҫне. 

          …   …   … 
Кашни ӗҫӗн майӗ-мелӗ пур, 

Пуҫличчен ӗҫне пӗл ун мелне. 

Ху мӗн кӗтнине куҫпа эс кур, 

Тӗплӗн ту та – курǎн телейне. 

 

          Тимӗр пᾰрҫа 

Тин  ҫеҫ вырнᾰ тулᾰ анипе 

Вᾰр та вᾰр вӗҫсе иртейнӗҫем 

Пӗр юлташӗ хᾰвᾰрт аннине 

Курса ҫеҫ юлайрӗҫ ҫерҫисем. 

 

Юлнᾰ иккен тулᾰ тᾰкᾰнса 

Вырса иртнӗ чух пӗр вырᾰна, 

Нисӗпсӗр ҫерҫи  пит васкаса 

Пӗчченех таккарӗ халь ᾰна. 

 

Вᾰл йᾰлт тᾰрансассᾰн ун патне 

Чарᾰнчӗҫ килсе юлташӗсем. 

Хᾰваларӗ ҫеҫ ку вӗсене 

Хᾰй пит васкаварлᾰ ҫᾰтнᾰҫем. 

 

Тӗлӗнчӗҫ те пᾰрᾰнчӗҫ унтан, 

Урᾰх ҫӗре вӗҫрӗҫ тусӗсем. 

Сивӗнчӗҫ йᾰлт тимӗр пᾰрҫаран, 

Унсᾰрах савнаҫҫӗ халь вӗсем. 

              …   …   … 
Пур пӗрле, ҫук ҫурмалла тени – 

Вырᾰнлᾰ та ᾰслᾰ калани. 

Туслᾰ, килӗшӳллӗ пурᾰнни 

Пултᾰр саншᾰн темӗнрен хакли. 
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   Айван кᾰркка чӗпписем 
 

Вᾰрᾰм мᾰйлᾰ кᾰркка чӗпписем 

Симӗс курᾰк ҫине лекнӗрен 

Эх, татаҫҫӗ савса ҫулҫᾰсем, 

Кунта йышлᾰ вӗсем, тӗрлӗрен. 

 

Хᾰшӗсем, ҫумᾰр пит лекменрен 

Халь хᾰрма та пуҫланᾰ иккен. 

Теприсем, выльᾰхсем ҫинӗрен 

Ҫӗнӗрен вᾰй илсе ҫӗкленмен. 

 

Анчах танлᾰ пиҫен, вӗлтӗрен 

Ҫакᾰн пек курᾰксен йышӗнчен 

Пит хитрен курᾰнса инҫетрен 

Ҫаплипех шав ӳсеҫҫӗ иккен. 

 

Сӗртӗнмен вӗсене ӗнесем: 

Чӗпӗтет-ҫке тута-ҫᾰвара, 

Пит парка  ҫавᾰнпа ҫулҫисем. 

Пӗр чӗппи савᾰнса ак пырать. 

 

Ыттисем те ун хыҫҫᾰн йышпах 

Чупрӗҫ кӗчӗҫ ҫаксен хушшине, 

Хᾰвᾰртрах тᾰранас шухᾰшпа, 

Анчах тем вӗтелет вӗсене. 

 

Пиҫенпе вӗлтӗрен йӗпсемпе 

Ашкᾰрса ӳснине ᾰнкарсан 

Кашниех ыратан урипе 

Ахлатса хᾰвᾰрт тарчӗҫ кунтан. 

            …   …   … 
Ҫакᾰн пек вӗлтренсем, пиҫенсем 

Пур, паллах, пурᾰнан пурнᾰҫра, 

Вӗтелеҫҫӗ пурне те вӗсем 

Ирӗкре пурᾰнма тᾰрᾰшса. 
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        Йӗкехӳрепе лаша 

Лашан ӗҫченлӗхне курса пӗрре 

Пырать ак ун патне йӗкехӳре, 

Калать: «Суха туса парсам мана, 

Ан юлтᾰр акᾰнмасᾰр ман ана.  

 

Ак акᾰпᾰр пӗрле тулла, сӗлле, 

Пулса ҫитсен куҫарᾰпᾰр чӗлле. 

Хᾰрушᾰ пулмӗччӗ пире хӗлле, 

Мӗн пухнине  йᾰлт ҫийӗпӗр пӗрле.» 

 

Лаша итлет, йӗкехӳре патне 

Тара  пымашкᾰн ҫавᾰрать чунне. 

Суха туса тулла, сӗлле акать, 

Ырма-канма  пӗлмесӗр тᾰрмашать. 

 

Кᾰпкалатать, ҫумне ҫумлать, татать 

Е выльᾰх таптасран сыхлать тата. 

Ӗҫ пӗтерсен йӗкехӳре ᾰна 

Сӗнет кайса канмашкᾰн пӗр кана. 

 

-Лашам,- тет вᾰл,-канасчӗ сан кᾰштах, 

Ӗҫлерӗн ывᾰнмасᾰр эс пайтах. 

Тырпул пиҫсессӗн чӗнӗп эп сана. 

Эх! Ҫийӗпӗр пӗрле, уҫса чуна. 

 

Кӗтет лаша хура кӗркуннеччен, 

Хᾰй ҫемйине лᾰплантарать темччен. 

Ҫук, чᾰтаймасть текех, пырса пᾰхать: 

Ани – пушах, хуҫи те курᾰнмасть. 

                 …   …   … 
Туссем, йӗкехӳре  сӗрепине 

Тек лекес марччӗ пирӗн ку чухне, 

Лаша пек вᾰл ӗҫне ӗҫлеттерет, 

Ӗҫ укҫине вара пит тӳлемест.         
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       Йᾰпᾰлти чӗлхе 

 

Ҫӗр улми йᾰранӗ хушшинчен 

Йыт пырши ҫӗклерӗ те пуҫне 

Курчӗ: пӗр мᾰян ун тӗлӗнчен 

Кармашать мᾰнаҫлᾰн тӳпене. 

 

«Ах, епле кӗрнеклӗ эс, мᾰян!- 

Йᾰпᾰлтатрӗ хᾰвᾰрт курᾰка,- 

Ырᾰ кун, тус, пултᾰр сан паян. 

Йывᾰр-ҫке тӳсме ҫак шᾰрᾰха. 

 

Эс вара, мᾰян, чᾰн тантᾰш ман,- 

Терӗ, йᾰваланчӗ ун ҫумне,- 

Хӳтлӗхне илсе ав пулᾰшан, 

Эп курмастᾰп халь хӗвел сᾰнне. 

 

Мᾰяна ҫак калаҫу, паллах, 

Чᾰннипе те килӗшрӗ курнать. 

Вᾰл йыт пыршине ырлать анчах, 

Сарᾰ хӗвелтен те хупᾰрлать. 

 

Хӗвел ҫаврᾰнᾰш кунтах ӳсет 

Йыт пырши ᾰна хурла пуҫлать: 

«Латсᾰрскер. Пӗр сᾰнсᾰр ҫӗкленет. 

Мӗншӗн ҫӗр ᾰна тᾰрантарать?» 

 

Кил хуҫи часах ҫак мᾰяна 

Курчӗ те пᾰрахрӗ кӗҫ ҫᾰлсах. 

Йᾰпᾰлти чӗлхе-и? Ҫав кунтан 

«Латсᾰрскере» ҫеҫ мухтать саспах. 

              …   …   … 
Пирӗн хушᾰра та хᾰш чухне  

Тӗл пулатᾰн йᾰпᾰлтисене. 

Вᾰл, чарма пӗлмесӗр чӗлхине, 

Пистерет йᾰлтах ыр ҫынсене. 
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        Атᾰпа пушмак  
  

Асфальтлᾰ ҫулпа  пӗринче 

Тӗл килнӗ утма ик туса. 

Пӗри – ҫӳл кӗлеллӗ, ҫинҫе, 

Утать шᾰк! та шак! тутарса. 

 

Кᾰшт утᾰм тусан вᾰрттᾰн ҫеҫ 

Вᾰлтать куҫне тусӗ ҫине. 

Эх, лешӗ пырать лᾰпкᾰн ҫеҫ, 

Сисмесӗр  кӳршин шухᾰшне. 

 

Вӗсем мӗнлерех утнине 

Сᾰнать сар чечек паҫᾰрах, 

Систерчӗ вᾰл хᾰй шухᾰшне 

Вӗсем ҫывᾰха пырсанах: 

 

 «Пушмак, илӗртетӗн мана, 

Эс хᾰв сᾰнупа, уттупа. 

Ᾰҫтан тума пӗлнӗ сана! 

Санпа чух  чун ырлᾰх тупать». 

 

Ахаль те пуҫне каҫᾰртса: 

«Эп – чи лайᾰххи»,- теекен 

Пушмак халь, илтсе ҫак сасса 

Ҫӗкленчӗ пекех ҫӗр ҫинчен. 

 

Сᾰпайлᾰх?! Мӗн-ма ку чухне 

Шутлатᾰр-ха вᾰл ун ҫинчен? 

Тен, ҫавᾰншᾰнах кӳршине 

Тиркерӗ саспах хальхинче: 

 

-Эс, атᾰ, ытла та тискер, 

Пырас та килмест юнашар, 

Хура тата пылчᾰклᾰскер, 

Юлам-ха кᾰштах, кай, уттар! 
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Асфальт ҫул кӗҫех ҫухалать, 

Умра – пылчᾰкланнᾰ сукмак. 

Унпа атᾰ ҫᾰмᾰл утать. 

Пушмак – тытᾰнать ҫᾰрᾰлма. 

 

Хᾰйне чи хитре теекен  

Пушмакᾰн халь сᾰн та юлман, 

Атта, эх, пит ҫᾰмᾰл иккен, 

Хуҫи те пачах варланман. 

 

Пушмакᾰн кӗли ҫᾰлᾰнсах  

Юлать шӗвӗ пылчᾰк ҫине. 

Хуҫи тарᾰхать, кӗҫ хывсах 

Ҫапса хᾰварать ҫул ҫине. 

 

Хᾰйне такама хуракан 

Пушмак пылчᾰкпа варᾰнать. 

Пачах мухтанма юратман 

Ҫут атᾰ килте упранать. 

              …   …   … 
Хᾰш чух пушмак пек шутлакан, 

Хᾰйне пит мᾰнна хуракан 

Утать пирӗнпе юнашар, 

Унран сыхланма тᾰрᾰшар. 

 

Ыйхă чăптин ним ырри пулмасть 

 

Сар хĕвел йăл кулчĕ те ирпе, 

Пакшасем вăранчĕҫ ыйхăран, 

Ҫăвăнчĕҫ те сывлăм шывĕпе, 

Ҫирĕҫ, ĕҫе  пуҫăнчĕҫ  кайран. 

 

Йышлă ĕшнере халь кăмпасем, 

Вĕсене часрах пуҫтармалла. 

Йăтрĕҫ вĕсене пĕчĕккисем, 
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Амăшĕн – типмешкĕн ҫакмалла. 

 

Ăмăртса ҫеҫ йăтрĕҫ ачисем, 

Йăлт та ялт сиксе йăва умне. 

Пĕтрĕҫ ĕшнери шур кăмпасем, 

Ашшĕ  пит ырларĕ вĕсене. 

 

Тимлĕн пăхрĕ ашшĕ: ҫук пĕри, 

Ҫывăрмашкăн юратаканни. 

Ыратса илейрĕ ун чĕри: 

Кайрĕ-шим сая вăл вĕрентни? 

 

Сар хĕвел хитрен хĕртсен- хĕртсен 

Пăчăланчĕ йăвара кĕҫех. 

Петĕр те вăранчĕ ыйхинчен, 

Туйрĕ вăл: ак каҫ ҫитет кĕҫех. 

 

Ĕҫ вĕҫленнĕ хыҫҫăн ыттисем 

Апатланчĕҫ, тухрĕҫ выляма. 

Петĕртен пит тĕлĕнчĕҫ вĕсем – 

Ҫук сăлтав ăна халь ырлама. 

 

Амăш савăнмарĕ халь унпа, 

Асăрхарĕ ашшĕн  сив куҫне. 

Ларчĕ апата вăл пуш чунпа, 

Курчĕ ак сĕтел те пушшине. 

 

Пурнăҫăн саккунĕ, чăнласах, 

Ĕҫчене ырлать, телей сĕнет. 

Ир тăни ҫырла ҫиет савса, 

Ҫывăракана – палан кĕтет! 
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                       Тупмалли 

 

      l пай. Пурнǎҫ пултарулǎхпа илемлӗ  

 1. Сӳнми хӗлхем (вӗрентекенсен гимнӗ)  

 2. Тǎван ен, манǎн шкул, педагогикǎри ӗҫӗм   

 3. 2011-2012-мӗш вӗренӳ ҫулӗнче шкултан    

    вӗренсе  тухнᾰ ачасене вӗсен класс 

    ертӳҫинчен - ырǎ сӗнӳсем 

 4. Ҫук, ватǎлаймасть вӗрентекен  

 5. Тǎван шкултан  киле кайма тухсан 

 6. Шкул ҫулӗсем  

 7. Янрать юлашки шǎнкǎрав 

 8. Ӗҫтешсене - ǎшǎ кǎмǎлтан  

 9. Мухтанмалǎх пур ентешӗмпе 

10. Алла-аллǎн паха журналпа 

11. Вӗренӳ ҫулӗ пуҫланчӗ 

12. Савнă районăм 

13. Ӗҫ ҫынлǎх хакне ӳстерет 

14. Манǎн чӗлхе-манǎн тӗнче, манǎн чун 

15. Эс - пуринӗн те пуҫламǎш  

16. Культурᾰпа палᾰрар 

17. Метаграммǎсем 

 

    ll пай Илемлӗх йӗрне такǎрлат 

18. Сан яту ҫӗре ҫутатрӗ 

19. Христос Туррăмăрăн  ҫăлтăрĕ 

20. Ҫӗн ҫулти асамлǎх, кил 

21. Илемлӗх йӗрне такǎрлат 

22. Туррǎн заповечӗсене тимлер 

23. Юлтǎрччӗ таса сан чун 

24. Ыр туни ху патнах таврǎнать 

25. Ҫул 

26. Чун канᾰҫӗ тупас тесен 

27. Мǎнкун уявӗ 

28. Паян - мᾰнкун 

29. Хᾰҫан - ши ҫитер ҫав тӗле? 
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30. Алǎпа туман ҫурт 

 

   lll пай Эп  мǎнаҫлǎ, чǎвашлǎх, санпа 

31. Чǎвашлǎх туртǎмӗ ҫӗнелтӗр 

32. Раҫҫейпе эпир вǎйлǎ  

33. Вᾰл - космос паттᾰрӗ 

34. Тӗнчипе чапа кǎларчӗ чǎваша  

35. Чǎвашла сунар-ха сывлǎх, чǎвашсем!  

36. Ҫивӗт 

37. Ҫивӗтпе, хӗрсем, ҫӳрер  

38. Чӗресенче упранӗ 

39. Ҫӗршывшǎн, чунǎм, хӗпӗрте 

40. Ухсай - Ҫӗрпе Тӳпе юрǎҫи 

41. Чĕрере манми поэт   

42. Пуҫ таятпǎр Ухсай Яккǎвне 

43. Пулнах талант Ивановра 

44. Иванов хайлавӗсен пахалᾰхӗ 

45. Поэт тӗнчин чакми илӗртӗвӗ 

46. Шкул вӗренсе пӗтерекене 

47. Ҫамрǎк паттǎрсене манар мар 

48. Ҫӗнтерӳ ҫулӗпе 

49. Ҫĕршыв чĕришĕн пынă ҫапăҫу 

50. Сирӗнпе савǎнса  

51. Юбиляра 

52. Патǎрьел районӗ илӗртӳллӗ 

53. Беляевᾰн паттᾰрлᾰхӗ 

54. Чǎвашлǎх тӗпелӗ чӗнет 

55. Кӗрлетӗр ҫуллен чᾰвашсен Кӗр сᾰри 

56. Чᾰвашлᾰх тымарӗ кӗрнеклӗ 

57. Афган вᾰрҫи кӳнӗ куҫҫуль 

58. Пурин те пирĕн пĕр тĕнче 

59.Чᾰвашсен этнопедагогӗ 

60. Елчĕксен мухтавлă ывăлĕ 

 

   V пай Илӗртме пǎрахмасть тǎван енӗм 

61. Тǎван енри ҫут ҫанталǎк илемӗ 
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62. Чӗрӗлӗх вǎй илет 

63. Ҫурхи кун йыхравҫисем  

64. Ҫур  аки те ҫитрӗ 

65. Ҫурхи шав 

66. Юратса кӗтетӗп  

67. Черетлӗ илем 

68. Пурǎнǎҫ вǎранǎвӗн кӗвви 

69. Ак ҫитрӗ ӑшӑ ҫуркунне 

70. Ҫурхи ҫӗнӗлӗхсем 

71. Тӗлӗнтермӗш тӗнче 

72. Ҫамрǎк вǎрман юрри 

73. Ҫуллахи ир ытамӗнче 

74. Юрласамччӗ, тǎри  

75. Таса шухᾰш хуштᾰр ҫунат 

76. Хǎйне евӗр хитре улшǎну 

77. Кӗр чечекӗсем 

78. Кӗрхи илӗртӳ  

79. Ҫут ҫанталᾰкри ҫаврᾰну 

80. Шурǎ юр – чун уҫҫи 

81. Ҫут ҫанталǎк хитре ҫӗн тумпа 

82. Чӗпӗтсем, шур кᾰрлачᾰм, питрен 

83. Тӗлӗрет-ха шур хурǎн 

84. Эпир пурте- ҫут ҫанталǎк ачисем 

85. Этемлӗх сǎпкине упрар 

86. Тăван сăнсем 

87. Купᾰста - чи паха пахча ҫимӗҫ 

 

  V пай Чун ырри еннеллех туртǎнать 

88. Туссем сыв пулччǎр  

89. Ман куҫ умӗнчех-ха аннеҫӗм 

90. Кӗнеке - ᾰс алǎкӗ 

91. Тав сǎмахӗ 

92. Пул ялан чунпа эс тап-таса 

93. Ыр хӗлхемӳ ан чактᾰр 

94. Сǎпка юрри 

95. Чǎваш чӗлхи хастарне  
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96. Эс пирӗншӗн хаклᾰ  

97. Пур ырри те санрах 

98. Аннесем  ачасемшӗн пурнаҫҫӗ 

99. Поповсен пултарулǎх таппи 

100. Пурнǎҫра пур-ха ырǎ ҫынсем 

101.Ҫĕн ҫуртра телей сунатпăр 

102. Ҫухалнᾰ сукмак ахрᾰмӗ 

103.Умри йывᾰрлᾰха ҫӗнсен 

104. Чăнкă милиционер 

 

      Vl пай Юптарусем 

 105. Ват сǎпсапа ҫамрǎ сǎпса  

 106. Вӗҫкӗн кǎркка аҫи

 107 Вǎррǎн ҫулӗ инкекпе пӗтет 

 108. Чакǎлти чакакпа кǎвакарчǎн 

 109. Шаннǎ йǎвара кайǎк ҫук 

 110. Пакшапа чӗрӗп 

 111. Мǎнкǎмǎллǎх пурнǎҫ илемне сӳнтерчӗ 

 112.  Вӗҫкӗн шǎна шǎпи 

 113. Мӗн акатǎн, ҫав шǎтать 

 114. Салтак тӳмипе хурхух 

 115. Сыснапа ӗне 

 116. Ҫǎтǎл-ҫатǎл ǎвǎс 

 117. Ӳркев ураран ӳкерет 

 118. Ял хӗрринче 

 119. Сульха тӗпӗртетӗвӗ 

 120. Тимӗр пᾰрҫа 

 121. Айван кᾰркка чӗпписем 

 122. Йӗкехӳрепе лаша 

 123. Йᾰпᾰлти чӗлхе 

 124. Атᾰпа пушмак 

 125. Ыйхă чăптин ним ырри пулмасть 
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