
Куҫукпа чӗрӗп 

 

Чӗрӗп, 

Эс ӑҫта пытантӑн, 

Ӑҫта кайрӑн –  

Курӑнмастӑн, 

Иртенпе ак шырасан та 

Сӑмсуна та кӑтартмастӑн. 

 

Пирӗн пӗчӗк чӗрӗп пурччӗ, 

Пӗчӗккӗ те пит маттурччӗ: 

Хӑй патне пырсассӑнах, 

Хӑй ҫине пӑхсассӑнах 

Тӑрататчӗ те шӑртне, 

Пытанатчӗ ун ӑшне. 

Сӑмсине те пытаратчӗ, 

Урине те пытаратчӗ... 

 

Иртенпе шырать Куҫук –  

Пӗчӗк чӗрӗп ҫук та ҫук. 

Те путмар айне пытаннӑ, 

Те тӗп сакайне вӑл аннӑ… 

Ҫук, 

Унта анман пуль вӑл, 

Пӗчӗкҫеҫҫӗ вӗт-ха вӑл! 

Кӑмака айне пӑхать 

Куҫук, 

Пӗчӗк чӗрӗп кӗреймен унта, 

Ҫук! 

Чӑлана кӗрсе пӑхать 



Куҫук, 

Пӗчӗк чӗрӗп ҫитеймен унта, 

Ҫук! 

 

Чӗрӗп, 

Эс ӑҫта пытантӑн, 

Ӑҫта кайрӑн –  

Курӑнмастӑн, 

Иртенпе ак шырасан та 

Сӑмсуна та кӑтартмастӑн. 

 

Ҫимелли сана парас теп, 

Ӗҫтерес теп ӑшӑ шыв, 

Мӑйӑрпа икел ҫитерӗп, 

Анчах эсӗ тухӑн-ши? 

 

Пан улми сана эп парӑп, 

Сахӑрпа тата хӑналӑп, 

Мӗн кӑна ҫиесшӗн эс –  

Ман пурне те хатӗрлес… 

 

Темшӗн,  

темшӗн итлемерӗ 

пӗчӗк чӗрӗп Куҫука, 

Ун умнее тухас темерӗ... 

Тен, вӑл кӑшт тӑрсан тухать? 

 

Тен, ҫухалнӑ, 

Тен вӑл тарнӑ 

Инҫете –  



Вӑрмана, 

Вара тем пек шырасан та  

Тупаймастӑн ӑна. 

 

Йытӑпа кушак вӗт пурпӗр 

Тивеймеҫҫӗ сана, 

Тарнӑ,  

Тарнӑ пуль ҫав эсӗ 

Вӑрмана 

Е пахчана… 

 

Чӗрӗп, 

Эс ӑҫта пытантӑн,  

Ӑҫта кайрӑн –  

Курӑнмастӑн, 

Иртенпе ак шырасан та  

Сӑмсуна та кӑтартмастӑн. 

 

Пахчана тухса пӑхать  

Куҫук, 

Хирелле тухса пӑхатьь 

Куҫук. 

Пӗчӗк чӗрӗп тупӑнмарӗ, 

Ҫук! 

Ҫук! 

 

Кулянать Куҫук: 

Чӗрӗп ҫук та ҫук. 

Ан кулян, Куҫук, 

Кушаку пур чух! 



 

…Алӑк патӗнче выртаҫҫӗ  

Тарӑн калушсем. 

Пӗрне амӑш тӑхӑнать ҫеҫ –  

Шарт сикет: 

– Атьсем!.. 

 

Акӑ чӗрӗп! 

Ак ӑҫта вӑл! 

Ак ӑҫта ҫурт тупнӑ вӑл: 

Кӗнӗ те калуш ӑшне, 

Шав шыраттарать хӑйне! 

 

Кам сасартӑк аса илӗ 

Вӑл унта кӗрессине? 

Вӑрмантаччӗ унӑн килӗ –  

Пурӑнать пӗрле эрне. 

 

Халь Куҫук та хӗпӗртерӗ, 

Апат пачӗ чӗрӗпне: 

– Урӑх ан пытан эс терӗ, –  

Пытансан та тупӑп, – терӗ 

Тупнӑ пӗчӗк чӗрӗпне. 
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