
Хӑйӑр ҫинчи юрӑ 

Баллада 

 

Хӑйӑр, 

хӑйӑр, 

хӑйӑр. 

Тӑхлан пек тӳпен 

пӗр сийӗ йӗс пӑхӑр. 

 

Ҫавра ҫил 

ахӑрать – 

ҫухалать 

утма ҫул. 

Курӑнмасть ҫывӑхра 

хыт хура, саксаул. 

 

Кимӗсем пек йӗрсем 

урасен айӗпе 

тӑсӑлаҫҫӗ, чӗрсе, 

Кара-Кум хирӗпе. 

 

Ҫил тата вӑйлӑрах 

ҫавӑрать хӑйӑра, 

авӑсма тӑрӑшать – 

пӑтратать сывлӑша. 

 

Выҫӑ хир – Кара-Кум 

тинӗс евӗр шавлать. 

Тӳпере сарӑ хум 

кӗрлесе сарӑлать. 

 

Тӑман витӗр шӑпах 

улт геолог утать. 

Ҫӑмӑл мар-мӗн шӑпа – 

ултӑ ҫамрӑк унта. 

 

Компас ҫул кӑтартать – 

лагере ҫитмеллех! 

Юн вылять кӑкӑрта – 

«пробӑсем» леҫмелле. 

 

Пӗр кӗтмен самантра 

ушкӑн чарӑнчӗ тӑп – 

ҫак хӗрӳ вӑхӑтра 

выҫлӑх хирӗ те шӑп. 



 

Пӗри ӳкрӗ. Чӗнмест. 

Хускалмасть вырӑнтан. 

Шыв кӑшт пачӗҫ ӗҫме – 

тӑна кӗчӗ аран. 

 

Вӑл чуптурӗ ҫӗре – 

Кара-Кум хӑйӑрне, 

ыталарӗ, йӗрет, 

пухрӗ пӗтӗм вӑйне: 

 

«Хам умри тивӗҫе 

эп пӗлсеттӗм виҫме. 

Тусӑмсем, ҫул инҫе 

вӑй-хал ҫук ҫӗнтерме. 

 

Халь умра та чунра – 

хӑйӑр витӗр инҫет. 

Ҫак сап-cap тӑманра 

инкеке чун сисет». 

 

Вал шӑпланчӗ. Итлет 

юлташсен сӑмахне. 

 

Пилӗк ҫамрӑк пӗрле 

йӑпатаҫҫӗ пӗрне: 

 

«Вӑхӑт, вӑхӑт сахал, 

пух вӑй-хал, ӗмӗтлен... 

Санӑн пур ӑраскал, 

ӗмӗтпе ҫирӗплен. 

 

Тем пулсан та каҫчен 

лагере ҫитмелле. 

Шанчӑка сивӗтсен 

аташатпӑр ҫӗрле». 

 

Татӑлать калаҫу. 

Вӑхӑт хакӗ – кун-ҫул. 

 

Чӗркуҫленчӗ аран, 

уҫрӗ чакӑр куҫне. 

Пӗр кӗске самантрах 

кӗчӗ сӑн ун питне. 

 



Аса илчӗ иккен 

ашшӗне, 

амӑшне, 

яланах кӗтекен 

инҫетри савнине. 

 

Те ӑшра ҫуннипе, 

те чӗре хушнипе 

мӗн калас тенине 

ҫырчӗ хӑйӑр ҫине: 

 

«Тусӑм, маншӑн сана 

хӗвел пӑхтӑр куҫран. 

Тусӑм, маншӑн сана 

ҫил лӑпкатӑр пуҫран. 

 

Тусӑм, маншӑн сана 

ыталатӑр тӳпе, 

шӑпчӑк юрӑ юрлатӑр 

садра ҫӗрӗпе – 

 

манӑн тунсӑх ҫинчен, 

манӑн пурнӑҫ ҫинчен, 

Кара-Кум хирӗнчи 

улт геолог ҫинчен». 

 

Саврӗҫ пур кӑмӑлтан 

ҫак юрра ҫамрӑксем, 

улт геологпа тан 

ҫил вулать тимлесе. 

 

Сас палли йӗрӗсем 

пысӑкланчӗҫ ӳссе. 

Улттӑн тӑнӑ ҫӗрте 

йӗр юлать пӗр тӗлте. 

 

Улт геолог утать, 

пуш хир хӑй вӑй парать 

лагере ҫитмелле, 

«пробӑсем» леҫмелле. 

 

...Эп курман вӗсене, 

курнӑ ватӑ туркмен. 

Хӑй курни-илтнине 

вӑл ҫырса пӗтермен. 
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