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     Атӑл урлӑ каҫмасан чӑваша ӑс кӗмест. 
                              Ваттисем ӑнланса илнинчен 

 

Атӑл урлӑ каҫрӑмӑр. 

Ӑсланмарӑмӑр. 

Ҫичӗ ют кулли пулма пӑрахмарӑмӑр. 

Атте-анне пехилне асран ямарӑмӑр. 

Пӗрне-пӗри савма, пулӑшма 

                  манмарӑмӑр. 

 

Анчах 

Пӗр хӑват, пӗр йыш пулма 

                хӑнӑхмарӑмӑр. 

«Ҫыхман ҫапӑ – шӑпӑр мар» 

                  текелерӗмӗр. 

Хамӑр – 

Ҫыхман ҫапӑ пулнипех 

Ӗмӗрсем ӗмӗрлерӗмӗр. 

 

Ӗнтӗ тӳсрӗмӗр, ӗнтӗ чӑтрӑмӑр. 

Усалпа усал пулас темерӗмӗр. 

Ухмахпа ухмах пулас темерӗмӗр. 

Ыррине пула йӑваш пултӑмӑр. 

 

Вӑхӑтне кура «йӑваш» ятӑмӑр 

Тӳрре тухрӗ-тӗр, тӗрӗс пулчӗ-тӗр. 

Урӑхла каласан, ҫичӗ ют пире 

Пӗр чӑваш юлми пӗтеретчӗ-тӗр. 

 

Шӑпине кура ухмаха пени 

Тӗрӗс пулчӗ-тӗр, тӳрре тухрӗ-тӗр. 

Урӑхла каласан, ҫичӗ ют пиртен 

Сивӗ кӗл кӑна хӑваратчӗ-тӗр. 

 

Самани паян самай улшӑнчӗ. 

Урӑхла ҫилсем вӗрме тытӑнчӗҫ. 

Халӑхсен тӗрми пушанать мар-и? 

Халӑхсен тӗрми ишӗлет мар-и? 

 

Анчах эпир ҫеҫ тӗлӗретпӗр-ха! 

Анчах эпир ҫеҫ вӑранмастпӑр-ха! 

Халь «йӑваш» тени «мӗскӗн» тениех. 



Халь «йӑваш» тени «катӑк» тениех. 

 

Ҫук, усал пулма йыхӑрмастӑп эп. 

Ҫук, тискер пулма йыхӑрмастӑп эп. 

Вут чӗртекенсем вутра ҫуннӑ тет. 

Пуҫ касакансем пуҫсӑр юлнӑ тет. 

 

Анчах мӗскӗн те пулас марччӗ тек! 

Ҫичӗ ют кулли пулас марччӗ тек! 

Тыткӑнран йӳҫҫи тата мӗн пур-ши? 

Ирӗкрен тутли тата мӗн пур-ши? 

 

Никамран нимпе катӑк мар эпир. 

Никамран нимпе чухӑн мар эпир. 

Пур сӑмахӑмӑр. Пур эрешӗмӗр. 

Улӑпсем те пур. Кӑйкӑрсем те пур. 

 

Пур кун-ҫулӑмӑр, авалхи кун-ҫул. 

Пур ыр ятӑмӑр, таса чунӑмӑр. 

Пӗрлӗх ҫеҫ сахал! Ирӗк ҫеҫ сахал! 

Тӗп хуламӑр пур... Ҫук ҫӗршывӑмӑр. 

 

Усси пулӗ-и, усси пулмӗ-и – 

Сӑмаха калам, юррӑма юрлам. 

Яшсемпе хӗрсем илтеҫ, тен, мана, 

Чун ыратнине илӗҫ, тен, туйса. 

 

Е Аттилӑна астумастӑр-и? 

Е хунсен халне тек туймастӑр-и? 

Е ҫич ют йышне тарас тетӗр-и?! 

Аттесен ҫӗрне сутас тетӗр-и? 

 

...Ах, апла пулсан пурӑнма та мар. 

Чун ыратнине тек туям та мар. 

Хӑрнӑ хурама пулайса тӑрам, 

Тӑлӑх ҫӗрӗмпе хурланса юрлам. 

 

Атӑл урлӑ каҫрӑмӑр. 

Ӑсланмарӑмӑр. 

Ҫичӗ ют кулли пулма пӑрахмарӑмӑр. 

Атте-анне пехилне асран ямарӑмӑр. 

Пӗрне-пӗри пулӑшма, савма манмарӑмӑр. 

 

Анчах 

Пӗр хӑват, пӗр йыш пулма 



                  хӑнӑхмарӑмӑр. 

«Ҫыхман ҫапӑ – шӑпӑр мар» 

                  текелерӗмӗр, 

Хамӑр – 

Ҫыхман ҫапӑ пулнипех 

Ӗмӗрсем ӗмӗрлерӗмӗр. 
 

Туркай, В. Ҫирӗммӗш ӗмӗр вӗҫӗнчи хурлӑхлӑ чӑвашӑн хӳхлевӗ / В. Туркай 

// Чӑваш литературин антологийӗ. – Шупашкар, 2013. – [Т. 2] : Поэзи. – С. 

575. 

 


