
Кӗскен - тӑватшар йӗркен 

 

* * * 

Ҫӗр ҫаврӑнать, утать хӗвел хӑй еккипе, 

Иртет те кун, каҫ шӑвӑнса ҫитет хуллен. 

Ҫакна эпир сисместпӗр... 

              Тӗлсӗр «ӗҫсемпе» 

Куна-ҫула сутатпӑр пит те йӳнӗлле. 

 

* * * 

 

Пӳрт тӑрринчен тумла юхать шӑпӑртатса – 

Савнисӗр юлнӑ ҫамрӑк хӗр куҫҫулӗ пек. 

Хӗл ӑсанать... Кӑштах юласчӗ ярӑнса! 

Ӑҫта ҫуни? Вӑл ҫухалман-ши пуҫӗпех? 

 

* * * 

 

«Ан кӳрентер ҫынна усал сӑмахпала, 

Хӑвнах кайран пырса тивет ҫӗмӗренле...», – 

Ҫапла каланӑ ваттисем. Эп те калам: 

«Ҫамрӑк ӑрун ӑсчахсене итлемеллех!» 

 

* * * 

 

«Хӗвел ҫинче те эпӗ тупрӑм хура пӑнчӑ!» – 

Хӑпартланать лапра кӑна шыран этем. 

Ӑна пулах-и, тен, чуна ытла та пӑчӑ, 

Илемлӗ кун ҫути те сӳннӗ пек кичем... 

 

* * * 

 

Сӑмахсӑрах пӗлетпӗр пурте пит аван: 

Хирӗҫӳпе-шавпа ҫӗклеймӗн пурнӑҫа! 

Ҫапах та чӑркӑшмасӑр кун иртмест паян... 

Сӑлтавӗ пур: кашнин пулас килет хуҫа. 

 

* * * 

 

Кӑра ертӳҫӗн кӑмӑлне ҫемӗҫтерес килсен, 

Вал сан ҫине ӑшӑ куҫпа 

               тинкертӗрччӗ тесен 

Сӑмах пуҫариччен кӑштах кӑна малтан 



Ун йыттине ачашласа илме ан ман. 

 

* * * 

 

Ман тусӑм пуйрӗ те сасартӑк 

                    кайрӗ улшӑнса 

Курсассӑн та курмиш тӑва пуҫларӗ, 

                        шӑпӑрлан! 

Анчах мӗскер? 

        Паян ал пачӗ ӑшшӑн йӑл кулса... 

Вӑл юхӑннӑ иккен... 

Каллex эп уншӑн халь тӑван. 

 

* * * 

 

Хӗвелсӗр пурнӑҫ ҫук. 

              Ҫакна аван пӗлетпӗр пурте. 

Ун ҫутипе тӗнчемӗр ешерет хитрен те сиплӗн. 

Ҫав ырлӑха упратпӑр-и? Алӑсенче-ҫке – пуртӑ! 

Унпа пӗлместпӗр ӗҫ тума – 

             касать вӑл урлӑ-пирлӗ. 

 

* * * 

 

Ӗҫри ман «резиденцие» ай юратаҫҫӗ шӑнасем! 

Уҫма та ҫук чӳречене – вӗлт! 

                  ҫеҫ чӑмаҫҫӗ пӳлӗме. 

Шеф-пуҫлӑх офисне кӗмеҫҫӗ 

                илӗртсессӗн те вӗсем, – 

Шуйттан патне шӑна-и, 

               пӑван та сехӗрленет кӗме! 

 

* * * 

 

Чее тӑшман сӗмсӗрлӗхне эс ан шыра таҫта, 

Вӑл ҫумӑнтах ларать сапса наркӑмӑшне. 

Ӑна тупас тесен туяс пулать кӑна кӑштах 

Хӑвна ҫемҫе ҫӗртен лӗп-лӗп ҫуланине. 

 

* * * 

 

Чӗрен те алӑк пур. Вӑл уҫӑлса каять те хушӑран, 

Сисместӗн те – 



         кӗреҫҫӗ шӑвӑнса киревсӗр туйӑмсем. 

Ҫавсем-и лӑпкӑ пурӑнччӑр? 

             Ҫук, тытӑнаҫҫӗ кӑштахран 

Ыррисене хӗсме... О-о! 

             Ку «ӗҫре» хастар вара вӗсем! 

 

* * * 

 

Тем пулчӗ пурнӑҫа – ытла та кайрӗ улшӑнса! 

Пӑхатӑн та, тӗлӗннипе ӳкетӗн анраса: 

Пуш урапа малта пырать хуллен халтӑртатса, 

Лаши хыҫра пырать хисепсӗррӗн пуҫне усса... 

 

* * * 

 

Нумай пулмасть стена ҫинче 

                  илемленетчӗ-ха кавир. 

Кивелчӗ те, сарса пӑрахрӗҫ урайне ӑна пӗр ир. 

Таптаҫҫӗ кавире халь ӗнтӗ пурте 

                       йывӑррӑн пусса: 

«Шӑпи ун ҫаплалла...» – тееҫҫӗ ҫеҫ 

                       аллисене сулса. 

 

* * * 

 

Сӑнанӑ-и юратупа ҫиҫен хаваслӑ ҫынсене? 

Вӗсен сӑнӗсенче асамлӑн ялтӑрать шевле. 

Юрать-ха юрату хӗвел пек килнӗ ҫӗр ҫине, – 

Хӑй ӑшшипе этемлӗхе вӑл парнелет телей. 

 

* * * 

 

Чыса упрас пулать куҫа упранӑ пек ялан – 

Ӑс панӑ ваттисем. Вӑл пирӗншӗн – 

                        саккун паян. 

Кам ҫухатать чыса – асилтӗрччӗ ҫакна кӑна: 

Кайран каю шӑтать – илеймӗн укҫалла ӑна. 

 

* * * 

 

Телейлӗ чух этем пачах аса илмест 

                         инкек ҫинчен, 

Сӗвӗрӗлет ун сисӗм-туйӑмӗ пӗр нимӗн юлманла. 



Леш пур – ӑна самантлӑха та вӗҫертмест 

                        хӑй куҫӗнчен, 

Кӗтмен ҫӗртен хыҫран пырса ҫыртать 

                       тӑрлавсӑр йытӑлла. 

 

* * * 

 

Кӗнекесем нумай, ӑссем те вӗсенче пайтах. 

Ҫырла пуҫтарнӑ пек пухасшӑн эпӗ вӗсене. 

Тупатӑп ҫеҫ пӗрне, татнийӗ ҫухалать вӑштах... 

Кивелнӗ-мӗн пуракӑм ман – 

                   сисмен вӑл шӑтнине. 

 

* * * 

 

Пурӑнӑҫра тем тӗрлӗ ӑнсӑртлӑх та 

                       ҫулӑхать ҫынна. 

Вӗсем майӗпенех кӑмрӑклатаҫҫӗ хӳтлӗхсӗр чуна. 

Сирсе пырас тесессӗн ӑнӑҫуллӑн ҫав инкексене 

Малтантарах туйса илес пулать 

                      хӑв йӑнӑш тунине. 

 

* * * 

 

Кам тивӗҫсӗр сукмакпала утать 

                      йӗркеллӗ ҫул тесех, 

Вӑл ватлӑхри лӑпкӑлӑхне кансӗрлетет хӑех. 

Кайран ҫамрӑклӑхри айванлӑхшӑн 

                       тивет пӑшӑрханма, 

Анчах чавса пит ҫывӑх та – 

                  май ҫук ӑна ҫыртма. 

 

2000 
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