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1,

Тэлым илаш пэш йокрок чучэш. Разйэзд изи. Йыр- 
ваш чодра. Тэлым поран лумым ӱштын, пургыжтэн шын- 
дат,— нигушко лэкташ ӧрат.

Улыжат ик куанымаш гына уло: курык ӱмбач кэчэ- 
гут эксыдэ (чарныдэ) мунчалташ ок лий вэт. Йора 
икана мунчалтэн волэт, вэсканат мунчалтэн волэт, йӧра, 
коло кана мунчалтэн волэт, варажым садак шэр тэмэш. 
Адак нойэтат кэрэк изытэржэ курык ӱмбӓкӓт шкак кудал 
кӱза гын, йӧра ильэ. Курык ӱмбачшэ тудо пэш сай мунча- 
лтэн волада, курык ӱмбакшэ нигузэат ок кӱзӧ.

Разйэздыштэ рвэзэ-влакат пэш шагал улыт: оролын 
эргыжэ — Вачук, маши1^истын — Пэтыр, тэлэграфистын — 
Сэргэйжэ. Моло йоча-влакышт —пэштыгыдэ улыт: иктыжэ 
кум ийаш, вэсыжэ ныл ийаш. Нуно могай йолташ.улыт?



Пэтыр дэн Вачук коктын кэлшэн илат. Сэргэйжэ осал. 
Кырэдалаш йӧрата.

— Пэтыр, тышкэ тол-йан. Мый тыланьэт амэркан фо- 
кусым ончыктэм — манын тудо Пэтырым кычкыра.

Пэтыржэ тудын дэкэ ок тол шэклана.
— Токанат тый фокусым ончыктэм манын кычкыры- 

шыч да, варажым шӱйэм гыч кок кана совышыч.
— Эй, тудыжо тыгылай фокус ильэ. Тидыжэ вэт амэр- 

кан фокус. Ты годым шӱй гыч огыт сопкалэ. Ойчо, уна 
тудо мыйын кидыштэм, кузэ тӧрыштылэш. ' Тол вашкэ!

Пэтыр ӱжэш: Сэргэйын кидыштыжэ чынжымак ала мо 
пэш тӧрыштылэш. Мийдэ кузэ чыгӧт!

Сэргэй пэш уста йоча. Паҥга йыр рэзиҥка дэн шӱр- 
тым пӱтырэн шындат, садылан тудын копаштыжэ ала могай 
наста почаҥэш. Ала сӧсна, ала кол. ^

— Фокус сай мо?
— Сай.
Изиш чыталтыйан, казыр мый тыланэт тылэчат сай 

фокусым ончыктэм! Тупэт дэн савырнэн шогал-йан.
Пэтыр сайынжэ савырнэнат ок шу, Сэргэйжэ тудым 

шэнгэчшэ пулвуйжо дэнэ эҥдэн пуат, Пэтыр тунамак лум 
пургыжыш вуйжо дэнэ кэрылт возэш.

Тэвэ тылат амэрэкан фокус...
Вачукланат тыгак пэрнылын. Тугэ гынат, Пэтыр дэн 

Вачук пырльа модмышт годым, Сэргэй нуным логалмаш 
укэ. Э—э!.. Тӱкэн ончыйан. Коктынжо нуно, пырльа ул- 
мышт годым, эн тырэ, эн талэ улыт*

Ик кана Вачукын логаржэ корышташ тӱналын, сады- 
лан тудым урэмыш огыт лук.

Аважэ пошкыдо куважэ дэкэ кайэн, ачажэ вашкэн 
кайышэ пойэздым ваш лийаш кайэн. Пӧртыштӧ шып.

Вачук мӧҥгыштӧ ышкэтак шинча да иктаж могай 
оҥай модышым лукташ шонкала. Альэ иктаж могай фо- 
кусым шонэн лукташ? Альэ иктаж могай вэс полганым? 
Ик лук гыч вэс лукыш кошто-коштат, нимо оҥайымат 
ыш му,

Пӱкэным шкап воктэн шынтыш. Кӱзэн шогальэ. 
Шкап омсам почо. Кӱшӱл оҥа ӱмбакшэ шӱйжым шуйэн



ончальэ. Тушто ик атэ мӱй шинча. Атыжым лэвэдын кыл- 
дэн шындымэ. Вачук мӱйым парньаж дэнэ изӹшак энырал- 
тыл (ниалтэн) ончыш.

Атыжымак почын, мӱйым кугу  сов.ыла дэнэ сайынак 
коштал налаш сай ильэ да...

Тугэ гынат, Вачук кугун шӱлалтыш- да волыш. Тыгай 
фокус аважлан ок кэлшэ. Вачук тидым ончычак шинча. 
Окна дэкэ мийэн шинчат, вашкышэ пойэзд эрт^н кудал- 
мым вучаш тӱнальэ.

Пойэздын кӧргыштыжӧ мом ыштылыт гын? Тудым 
нигунам ужын шукташ ок лий.

Тул йыпым (сэскэм) шыжыктыл-шыжыктыл мӱгыралта. 
Пэш чот сургыктыл кудалэш. Пырдыж чытыралтэш, оҥа ӱм- 
балнэ шинчышэ атэ-влак тӧрыштылаш тӱналыт. Ик жаплан 
шинчам йымыктэн волгалтарэн кода. Окналаштэ ала кӧ-влак- 
ын тӱсышт, кугу вагон— рэсторан кӧргыштӧ ош ӱстэмбал- 
лаштэ шинчылтшэ пэлэдыш-влак ӱмылла сэмын койын 
колтат. Пачашур тӱсан омса кыл-влак да тӱрлӧ-тӱрлӧ 
тӱсан йанда-влак шӧртньӧ сэмын йылгыжыт. Кочыш шол- 
тышо йэҥын ош калпакшэ „пулт" койын эртэн кайа. Ты- 
лэч коч нимомат ужын шукташ ок лий. Эн пытартыш 
вагон шэҥгэлнэ кэчышэ понар тул гына изиш койэш.

Вашкышэ пойэзд нунын изи разйэздыштышт ныгуна- 
мат, ик канат чарнэн огыл. Эрэ ала могай пэш мӱндӱр 
элышкэ —  сыбырышкэ вашкэн кудалэш.

Сыбырыш кудалэш, сыбыр гычынат пӧртыл кудалэш.Тидэ 
вашкышэ пойэздын илышыжэ пэшак, пэшак ласка огыл.

Окна воктэн шинчышыжла, Вачук кэнэта Пэтыр корно 
дэнэ толмым ужэш. Пэтыржэ молыгунамсыж дэч кугэш- 
нэн ошкылэш. Коҥла йымаланжэ ала могай пӱтыркам 
ишэн. Ындэ чылт портфэльым кучэн ошкылшо тэхник! 
Альэ корно ачалышэ мастар!

Вачук чылт ӧрӧ. Пэтыр, тый кушко тыгэ кайэт ка- 
газ дэҥэ мом пӱтырэнат?

— Манын, фортычкым почын кычкыралнэжэ ильэ.
Фортычкым почьш шуктэн вэлэ ильэ, аважэ толын 

пурыш; чэрлэ логаржэ дэн йӱштӧ йужыш шӱшкылтмь1ж- 
лан вурсаш тӱнальэ.
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Ту жапыштэ йужым шэргылтарэн, мландым сургыктэн 
вашкышэ пойэзд эртэн кудальэ. Вара кочкаш шинчыч. 
Пэтыр нэргэн Вачук мондышат.

Тугэ гынат, Вачук эрлашыжым Пэтырым адакат ужо. 
Пэтыржэ тэҥкэчсыж сэмынак корно дэнэ ошкылэш. Газэт 
дэнэ пӱтырмӧ ала могай вӱдылкам коҥыла йымакыжэ чы- 
кэн. Шӱргыжӧгын путырак кугэшнышыла койэш. Ындэ 
йӧршэш кугу стансысэ дэжурный гайак!

Вачук чытэн ыш кэрт. Окна пум мушкындылаш тӱ- 
ҥальэ. Аважэ тудым тунамак чарыш.

Пэтыр тугак ышкэ корныж дэнэ эртэн кайыш.
Пэтыр мо лийэ манын, Вачук ӧрӧ. Вот тудо кэчэгут 

пийым покта, йа тыгыдэ-влакым камандовайа, альэ Сэр- 
гэй дэч шылын курышталэш ильэ. Кызытгын, пэш куго 
койышым койэш.

Вачук эркынрак кокыралтышат, шыпак гына ойла:
— Авый, мыйын логар корыштымым чарныш.
— Чарнэн, гын, пэш йӧра.
Чылт чарнэн. Ындэ пырчат корыштымашыжэ укэ. 

Мылам ындэ тугӧ лэкташат лийэш.
— Вашкэ лийэш. Тугэ гынат, тачэ тый мӧҥгыштак 

шинчэ. Вэт тачэ эрдэнат тыйын логарэт шӱкшӱ кӧршӧк 
гай сургалтэш ильэ, — манэш аважэ.

—  Тунам эр ильэ, кызыт кас— манын торэшрак пэл- 
эшта Вачук. Кузэ гынат тӱгӧ лэкташак тӧча.

Тудо ик жапым шып коштылдышат, вӱдым йӱ да эр- 
кынрак мураш тӱнальэ. Тудо кэҥэжым толшо комсомолэс- 
влак дэч колмо мурым мура, кузэ комунар отрӓд, пэш 
чӱчкыдын кӱрышталт йогышо гранат-влак йымалнэ пэш 
чот патырла (гэройла) кучэдалын улыт. Чынжымак гын, 
тудын мурмыжат ок шу. Тудын мурмыжым колын, аважэ 
Вачукын логаржэ чынжымак йӧрлэн манын ӱшанэн тӱгӧ 
колта манын, Вачук шона.

Аважэ кухньаштэ кочмо атэ-влакым мушкын шогылт- 
шыжла, Вачукын мурмыжым пылышэшыжат ок нал. Садылан 
Вачук талынрак.мураш тӱнальэ,— кузэ комунар-влак шыдэ 
гэнэрал дэкэ плэныш логалыныт да гэнэралжэ нунылан 
могай орлыкым ышташ сӧрэн.
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Тидат ыш полшо. Садылан Вачук уло кэртмыжым му- 
раш тӱнальэ, — кузэ комунар-влак гэнэралын сӧрымӧ ор- 
лык дэч лӱдтэгэчэ, ышкаланышт кэлгэ выньэмым кӱнчаш 
тӱналыныт. I

Вачукын мурымыжо пэш сай ок шокто гынат, пы- 
лышлан пэш талын солна. Аважэ тугак нимом пэлштыдэ 
шогылтэш. Мурэм авамлан кэлша, садылан шып лийын. 
Очыни, кызытак тӱгӧ кайаш эрыкым пу— манын Вачук 
шона.

Кузэ комунар-влак ышкэ пашаштым пытарэн, чыланӓт 
ик гайэ шогалын, вуйжылан толшаш (прокльатый) гэнэра- 
лым шудалаш тӱҥалыныт, — тидын нэргэн мураш тӱҥалын 
гына ильэ... аважэ кочмо атэ-влакым мушкыштылмым 
чарныш, Омса гычын вуйжым лукто. Аважын шӱргыш- 
тыжӧ шыдэшкымаш -дэн ӧрмаш койэш.

— Тый, тӱсдымӧ, мом тынар пэҥыжат! — аважэ кыч- 
кырал колтыш.—Мый колыштам, колыштамат... Мо, ушы- 
жо кайыш аман, шонэм. Чодраштэ йомшо Сидыр каза 
гай кычкырла, катышни )̂.

Вачукын шӱмжылан „роп“ чучо. Вачук шыпланыш. Ту- 
дым Сидыр каза дэнэ таҥастармыжлан Вачук аважлан ок 
ӧпкэлэ. Вачук тынарышкэн арам пэҥыж толашыш. Садак 
тудым тачэ тӱгӧ огыт колто. Тидлан гына Вачук пэш 
ӧпкэла, шӱмжылан нэлын чучэш.

Саҥгажым куптыртэн, шокшо коҥга ӱмбак кӱзыш. Вуй 
йымакыжэ шорык коваштэ дэнэ ургымо ужгам пыштэн, 
сур узо пырыс Иван Ивановын ик тӧр мурыж почэш, 
ышкэ йӧсӧ 1;1лышыж нэргэн шонаш тӱҥальэ.

Йокрок чучэш. Школ укэ. Пионьэр-влакат укэ улыт. 
Вашкэн кайышэ пойзд ок шогал. Тэлэ пэш кужын шуй- 
нэн шога. Кэрэк кэҥэжшэ вашкэрак шуам ильэ. Кэҥэжым 
гын,— колым эҥэрлэт, эҥыжым, пӱкшым погэт.

Вачукын кэҥэжым кол кучымыжо ушышкыжо пура. 
Ик-кана тудо пэш кугу олаҥгым эҥэрлэн луктын. Тыдын дэ- 
нэ тудо чыламат ӧрыктарэн.

Тидэ паша кастэнэ лийын улмаш. Вачук кучымо кугу

V Вурсымо шомак.



олаҥгэ колжым йӱд воштлан пӧртончыко пыштэн. Эрдэнэ 
тудым аважлан кучыктэн пуаш шонэн. Иӱдымжб, 
кийамат, сут-логар Иван Иванович, шэҥын коштшыжла 
тудым муынат, чылт кочкын пытарэн. Вуй дэн почшым 
вэлэ кодэн.

. Вачук ты нэргэн шоналтат, шыдыжэ толэш. Мушкын- 
дыж дэнэ Иван Ивановичын брдыжшым шуралтэн колта.

— Вэс кана тыгэ ыштылат гын, вуйэтым пӱтырал ку- 
далтэм — манын шыдын пэлэшта.

Сур пырыс лӱдмыж дэнэ тӧрышталтэн колтыш. Сырэн 
васаралтышат, ӧрканэнрак коҥга ӱмбач тӧрыштэн волыш. 
Вачук кийыш кийышат, малэн колтыш.

Вэс кэчыжлан Вачукын логаржэ парэмэ. Вачукым тӱгӧ 
колтышт. Йӱдым ийгэчэ лэвэшкэн. Лэвэдыш ӱмбачын кӱ- 
жгӧ кошар вуйан ий-влак йылгыж кэчат. Лэвэ мардэж 
пуалэш. Шошо вашкэ толын шушашлык.

Вачук Пэтырым кычал куржнэжэ ильэ. Лач Пэтыржэ 
ышкэжак ваштарэшыжэ толэш.

— Пэтыр, тый кушко тыгэ коштат? — манын Вачук 
йодо. — Тый, Пэтыр, молан мый дэкэм ик-канат шыч 
пуро? Тыйын мӱшкырэт корыштымо годым, мый -тый дэ- 
кэт пурэнам ильэ. Мыйын логарэм корыштымо годым, 
тый мый дэкэм ик-канат ыжыч пуро.

—  Мый пурэнам,— манэш Пэтыр.— Пӧрт дэкэт шунам 
ильат, мэ коктын шукэртэ огыл тэндан вэдрадам вӱд нӧ- 
рэпыш пуртэн колтымына ушэшэм возо. Эк, шонэм, ындэ 
Вачукын аважэ мыйым вурсаш тӱҥалэш! Шогышым-шо- 
гышымат, пӧртыл кайышым.

—  Эй тыйжат! Вэт авый; шукэртак тумайлэн чарнэн, 
ындэ вэдра нэргэн мондэнат. ̂ эдражым ачый ончылтэнак 
луктын. Вэс кана тый мый дэкэм пурыдэ итак код-... Тидэ 
тыгэ газэт дэнэ мом пӱтырэнат?

— Ала мо огыл. Тыштэ кнага-влак улыт иктыжэ лудмо 
(окымо)кнага, вэсьщэ —арифмэтикэ. Ындэ кум кэчат лийэш, 
мый тидын дэнэ эрэ Иван Михайлович дэкэ коштам. Лу- 
дынжо (окэнжэ) мый моштэм, альэ возэнжэ (сэрэн) ом 
мошто, арифмэтикымат ом кэрт, садылан тудо мыйым 
туныкта. Казыр мый тылат арифмэтикым чотлаш пуэм, 
8



кӱлэш мо? Тэвэ колыиГт: мэ тый дэнэт коктын колым 
кучэн улына лийжэ. Мый лу колым кучэнам, тый ку- 
мытым чылажэ кунарэ кучэн улына?

— Мыйжэ молан пэш шагал кучэнам! — манын Вачук 
шӱлыкын пэлэшта.^—-Тый лӱ колым кӱчэнат, мыйжэ гын, 
кумытым вэлэ. Шинчэт мо, мый кодшо кэҥэжым могай 
кугу олаҥгым кучышым? Тый эшо тугайжым кучэн от кэрт.

— Вачук вэт тидэ арифмэтикэ.
— Арифмэтикэ гын, вара мо? Коч- мо гынат, шагал. 

Мый кумыт, тый лу. Мыйын эҥэрыштэм пашкаржэ чын 
пашкарак, тыйынгын пропка вэлэ. Эҥэр тойатат кадыр...

— Кадыр манат? Тэвэ кузэ пэлэштэн пушыч! кузэ 
кадыр лийын кэртэш? Тыгылай изиш кадыргэн вэлэ. Вэт 
тудым мый шукэртак виктарэнам^Йӧра, тугэ гын мый лу ко- 
лым кучэнам, тый шымытым.

—  Мыйжэ молан шымытым вэлэ?
—  Кузэ, молан? Тылэчла колжо ок нэл.
— Мыйыным ок нэл да, тыйжыным вара кузэ нэлэш? 

Ала мо пэш уштымо арифмэтикым шонэн луктынат.
— Эй могай улат улмаш, — манын кугун шӱлалтэн 

Пэтыржэ пэлэшта. — Айда йӧра, мыйат лу колым кучэнам, 
тыйат лу колымак кучэнат лийжэ. Чылажэ вара кунар 
лийэш?

— Очыни, шукак лийэш,—  изыш шоналтэн Вачук 
пэлэшта.

— „Ш у ко “ . Тыгэ чотлат мо? Коло кол лийэш,—  тэвэ 
кунарэ. Мый ындэ Иван Михайлович дэк кэчэ йэда кош- 
таш тӱҥалам. Тудо мыйым арифмэтикыланат, сэрашат 
туныкта. Укэ гын, кузэ? Школ укэ... Тыгак вара тунэм- 
дэгэчэ уштымо лийын кодаш мо?..

Вачукын шӱмжӧ шэльэ.
— Пэтыр, тый олма налаш кӱзышэтла пурэн кайэн, 

кидэдым моклэштарымэт годым, мый тыланэт мӧҥгышкэт 
чодра гыч пӱкшым погэн кондэн пуышым. Эша кок кайы- 
кым да чонан шоҥшым кондэнам. Мыйын логарэм коры- 
шташ тӱҥалынат тый мый дэчэм посна викак Иван 
Михаилович дэкэ кайэнат. Мут гычын, тый тунэмшэ лийат, 
мыйжэ тыгылайак кодам? Йолташ улат эшо!.
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Пӱкш нэргэнат, шоҥшо нэргэнат Вачукын чыным 
ойлымыжо Пэтыр шӱмыш пэрныш. Тудо йошкаргэн кайы- 
шат, савырнэн шогалшын лийэ.

Тыгэ нуно_ шыпланэн ик магал шогылтыч. Коктын 
каргашэн ойырлэн кайынэштат ильэ да... ала мо кэчыжэ 
гына пэш мотор, лэвэ. Шошат тора огыл. Лум курчак-кува 
воктэнэ тыгыдэ йоча-влак пэш куштат...

— Айда изитэр-влакым погэн пойэздым ыштэна,— кэ- 
нэта Пэтыржэ пэлэшта. —  Мый паравоз лийам, тый — ма- 
шинист, тыгыдэ йоча-влак пасажир лийыт. Эрлан^э вара 
мэ коктынат Иван Михайлович дэкэ кайэна да йодына. 
Тудо сай айдэмэ, тудо тыйымат туныкташ тӱҥалэш. Иӧра 
мо, Вачук?

— Йӧра вэлэ мо!
Тыгэ рвэзэ-влак ышт каргашэ, тулэчат поро вэлэ кэл- 

шышт. Нуно тыгыдэ ньуга - влак дэнэ пырльа кас лий- 
мэш изыдэр дэнэ мунчалтэн толашышт. Эрлашыжым кок- 
тынат сай айдэмэ, Иван Михайлович дэкэ кайышт.

2.
Пэтыр дэнэ Вачук урокыш кайат. Осал Сэргэйжэ изи 

капка гыч тӧрыштэн лэктат, кычкырлаш тӱҥальэ:
— Эй, Вачук! Шотлэн ончо-йан. Мый тыйым иканажэ 

шӱйэт гыч кум кана мушкындэм, варажэ эша вич кана. 
Чылажэ вара кунар лийэш?

— Пэтыр, айда тудым лочкэн налына,—  шыдэшкышэ 
Вачук пэлэшта. — Тый тудым ик кана шолэт, мый тудын 
ӱмбач эша иктым мурыктэн пуэм. Коктынжо мэ тудым 
сэҥэна, Ик-кана гыч мушкындэнада кайэна.

— Варажэ тудо мэмнам посна кучэн-кучэн почка,— 
ончылтэнак Пэтыр шэкланэн пэлэшта.

— Мэ гын тый дэнэт коктын нигунамат огына ойрло, 
эрэ пырльа кошташ тӱҥалына. Тый пырльа, мыйат пырльа. 
Пэтыр, айда ик-кана гыч пэрэн да ойрлэн кайэна.

— Огына, — манэш Пэтыр, — Укэ гын, кучэдалмэ 
жапыштэ кнагмат кушкэдаш лийэш. Изиш вучалтэ. Тэвэ 
10
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кэҥэж шуэшат, мэ тудлан сайынак ончыктэна. Тылэч ум- 
бакыжым игылтмыжым чарныжэ, мэмнан мурда гыч ко- 
лымат ынжэ нумал.

— Садак колнам луктэдаш тӱҥалэш,— пэлэшта Вачук, 
кугун шӱлалта.

— Огэш. Мэ ышкэнан мурданам тугай вэрыш шын- 
дэна дык, тудо нигунамат кычал муын ок кэрт.

—  Муэш, — манэш Вачук. —  Тудо пэш чойа вэт, да 
катманжат тудын пэш пӱсӧ.

— Чойа лийжэ вэлэ. Ындэ мэат чойа лийын улына. 
Тыланьэт кандаш ий шуын, мыйат кандаш ийаш улам. 
Мланна, когыньанна кунар ий уло?

—: Луаткудыт,— чотлэн луктэш Вачук.
~  Тугэ. Мланна луаткуд ий тэмын, тудо индэш ийаш. 

Тугэ чын, мэ чойарак улына.
—  Молан луаткудыт индэшэ дэчын чойарак лийэш?— 

ӧрын йодэш Вачук.
— Чынакак чойа лийэш. Айдэмэ кунар шоҥго, тунар 

чойа лийэш. Припрыгин Павылым нал-йан. Тудо ныл ийаш 
вэлэ. Вара тудын чойажэ кунаррак з̂ ло? Тудын дэч ала 
момат ^йодаш, шупшын налаш лийэш. Кутурышто 
илышэ Иогор Тайлам шоналтыйан. Тудо вичлэ ийаш. 
Тудо тугай чойа дык, тудын дэч чойам отат му. Тудлан 
кок шӱдӧ пут киндым пышташ пуэныт улмаш. Тудо 
марий-влакым погэн, арака.м йӱктэн да марий-влакышт 
йӱмӧ вуйышт дэнэ ала могай кагазэш кидыштым пыш- 
тэныт, садэ кагаз дэнэ тудо районышко кайэнат, тудын 
дэч шӱдӧ вичлэ путшым кудалтэныт.

— Иэҥ-влак тыгэ огыт кутыро ала,— манын Вачук то- 
рэш пура.— Тудо шоҥгыжлан лийын огыл, кулак ул- 
мыжлан чойа манын, йэҥ-влак ойлат. Кузэ шонэт, Пэтыр, 
кулакшэ могай вара лийэш. Молан ик йэҥ йэҥланак чотлал- 
тэш, йэсыжэ — кулаклан?

—  Пойан да кулак. Мутлан налаш, тый йорло улат, 
кулак отыл. Йогор Тайла — кулак.

— Мый молан йорло улам? — Вачук ӧрмалгэн йодэш. 
— Мыйын ачам кандашлу тэҥгэ оксам налэш. Мэмнан 
казана да сӧсна игына, адак ныл чывына уло. Мэ
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могай йорло улына? Мыйын^  ̂ачам пашазэ йэҥ. Ала могай 
пэлэ колшо, кӱчэн коштшо Иэпим гай огыл.

— Айда йӧра, тый йорло отыл лийжэ. Вэт тыйын ачаг 
пашам ышкэак ышта ,̂ мыйын ачамат ышкак ышта, чыла- 
нат ышкак ыштат. Йогор Тайлан пакчаштыжэ кэҥэжым 
ныл ӱдыр-влак ыштышт. Адак ала могай тукымжо толын 
ильэ, тылэч посна пуйто родыжо толын ильэ. Эшэжым 
йӱшӧ Йӧрмӧла кугыза сат-пакчам ороллэн илыш. Тудын 
пакчашкыжэ олмалан пурымэтым шарнэт дыр? Тунам 
Йӧрмӧла кугызат тыйым кузэ нуж дэнэ иныш (поч- 
калтыш)?Тунам тый эй васарышыч вэ—эт! Мыйжэ тыгыдЭ’ 
пушэҥгэ шэҥгэк шылын шинчынамат; „Вачук ой — йой 
талын кычкыра, тудым мрло, огыл Йӧрмӧла кугызак нуж 
дэнэ почка“ , манын шонэм.

— Тыйжэ сай улат, —-Вачук саҥгажым куптырта.— 
Ышкэжэ шылын куржыч, мыйымгын 4<одышыч.

Вара вучэн шогаш мо? —  Пэтыржэ кӱчымын пэлэшта. 
— Мый^ вэт, сабар гоч тигыр сэмын тӧрыштэн лэктым. 
Тудо, Йӧрмӧла кугыза, мыйым тупэм гыч улыжат кок-кана 
вэлэ воштыр дэнэ- чучын кэртэ. Тыйжэ кӱрка сэмын 
ала мом пургэд шогылтат. Садыланак вэт логальэ.

Ала кунамак, шукэртак, Иван Михайлович машинисг 
лкйын, илэн, тудо рэвольутсо дэч ончыч тыгылай пара- 
возым виктарэк коштын. Рэвольутсо шумэҥгэ, граждан 
сар (сӧй) тӱналмэҥгӧ, Иван Михайлович тыгылай паравоз 
гыч бронированэ паравозыш куснэн.

Пэтыр дэнэ Вачук тӱрлӧ-тӱрлӧ паравоз-влакым шука 
ужыныт. „С “ систэмэ паравозымат ужыныт, палат. Тудо 
ышкэжэ кӱкшӱ, куштылго, пэш писын кудалэш. Тэвэ садэ 
вашкышэ пойэздым мӱндӱр элышкэ— Сыбырышкэ шӱдыр- 
эн кудалыштыкта. „М “ систэмэ пэш кугу, кум цилиндран 
паравозымат йатыр кана ужыныт. Тудо пэш кугу нэлгы- 
тым, шуко вагон-влакым, тура курык ваштарэшат шупшын 
кӱзыктэн кэртэш. „ 0 “ систэман шотдымо паравозымаг 
шинчат. Тудо станцыштэ гына эрэ манэврым ыштэн кош- 
тэш. Тудын..корныжо толын пзшымо, сэмафор гыч лэктын 
кайымэ, сэмафор мартэ вэлэ. Йоча-влак тӱрлӧ-тӱрлӧ па- 
равозым ужыныт. Тэвэ Иван Михайловичын картычкыш- 
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тыжэ ончыктымо гай паравозым йоча-влак ик-канат ужын 
огытыл. Паравозшым вэлэ огыл, вагонжымат альэ ужын 
огытыл.

Тудын тӱньыкшӧ укэ. Тыртыка-влакшат ок кой. Па- 
равозын вурыс дэнэ ыштымэ окна-влакшым лап тӱчын 
шындымэ. Окна-влак олмэш кужу кутышан аҥысыр шэл- 
шэ-влакым ыштылмэ. Тушэчын пульэмӧт-влак нэрыштым 
тӱжвак луктын-луктын шийчат. Лэвэдышыжат укэ. Лэвэ- 
дыш олмэш лапкатарак чумыраш башньэ влак шинчат. 
Тудо башньэ гычын кугу артилэр пушка-влак умшаштым 
карэн ончат.

Бронэпойэздын нима настажат йылгыжмашыжэ укэ; 
ны йылгыштарымэ пачашур тӱсан кидкучэмжэ, ны шин- 
чам йымыктарышэ чийаж, ны тӱрлӧ тӱсан йандажэ. Пӱ- 
тынь бронэпойэзд лапка, лопка да нэлэ капан. Рэлсэ 
ӱмбак лаштыргэн шичшэ гай койэш. Ораньэк ужар чийа 
дэнэ чийалтымэ.

'Йэҥжат иктат ок кой. Ны машинист, ны понар дэнэ 
коштшо контуктыр-влак, ны шӱшпыкым сакышэ кугурак- 
шат,— ок кой.
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Ала кушто, кӧргыштӧ, вурыс пырдыж шэҥгэлнэ, мас- 
сивнэ рычаг воктэнэ, пульэмот дэн пушка-влак воктэнэ 
йошкарармэйэс-влак пызырнэн, шэкланэн шинчылтыт. Тугэ 
гынат, нуно шинчалан огыт кой, —  йыр-ваш тӱкылкалымэ, 
чыла шылтымэ, чыланат шып шинчат.

Кӱлэш жап мартэн чыла шып шинчат. Тушман лы- 
шнэ улман вэрышкэ альэ йошкаргэ дэн ошо-влак чот 
кучэдалмэ пасушко нимо йӱк пудэгэчэ пэш шып тола- 
шат, тунам вара бронэпойэздын шэм^рожла гычшэ пулэ- 
мӧт-влак, эй, вэт пӱчкэдаш тӱналыт! Иыр пӧртман башньэ 
гычшэ патыр орудий-влак мӱгыраш тӱҥалыт вэ — эт!

Тэаэ ик-кана, сар годым, бронэпойэзд ӱмбак ик кугу 
снарьад викак толын пэрнэн. Садэ снарӓд бронэпойэз- 
дын пырдыжшым кушкэдэш. Тунам снарӓдын ик пудыр- 
гыжо сар машинистын —  Иван' Михайловичын кидшым 
кӱрлэш.

Ту годсэк Иван Михайлович машинистлан коштма- 
шыжэ укэ. Пэнсийым налэш ышкэжэ олаштэ эргыж дэнэ 
ила — Тудын эргыжэ паравоз олмыктымо мастэрскойышто 
токарлан ила. Вачукын илымэ разйэздышкэ тудо ышкэ 
шӱжаржэ дэкэ унала толэш. Тудын шӱжаржэ тысэ разй- 
эздыштэ пашам ыштышэ корно ачалышэ мастарлан мар- 
лан кайэн. Снарьӓд пудырго Иван Михайловичын кидшым 
вэлэ кӱрлын огыл, вуйжыланат пэрнэн манын, ойлышо 
йэҥ-влакат улыт. Садылан кӧра тудо ала мо изиш... ала 
чэрлэ, ала тыгылай вэсэмын, маныт.

Тугэ гынат, ны Пэтыржат, ны Вачукшат йэҥ шомак- 
лан инанэн огытыл. Чынжымак Иван Михайлбвич тамакам 
гына пэш шуко шупшэш. Адак тудо ожнысо илыш нэр- 
гэн, нэлэ сар нэргэн, ошо-влак сар ышташ кузэ тӱҥалмышт 
да нуным йошкаргэ-влак кузэ шалатымышт нэргэн ойлаш 
туҥалэш гын, нугыдо шинча пунжо изишак тӧрштылэш.

Шошо ала кузэ кэнэта толын шуо. Кажнэ йӱдым 
лэвэ йӱр йога, кажнэ кэчын чэвэр кэчэ онча. Ш окшо салма 
ӱмбак пыштымэ ӱй падраш сэмын лум шула.

Шошо вӱд мӱгыраш тӱнальэ. Корэм вӱдышто ий кӱ- 
рышталт пытыш. Шараҥгэ пэлэдалтэш. Чаҥа дэн шыр- 
чык-влак чоҥэштэн тольыч. Чылажат иканаштэ ылыжэ.
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Шошо тӱналмэ год(:эк. лу кэчэ вэлэ эртыш, лум ик пыр- 
чат ыш код, корно ӱмбал лаврат кошкэн. Урок пытым- 
эҥгэ рвэзэ-влак корэмышкэ вӱд пучымым ончаш курыжк 
эшт ильэ. Ту жапыштэ Иван Михайлович ойла:

— Рвэзэ-влак, Элэксэй почиҥгаш курыштал огыда 
тол гын? Мыйэ Микал Иогорлан сэрымым пуэн колтынэм 
ильэ.Тэвэсэдэсэрыш дэн довэрэнысым (ишаныш) намийэн 
пузайан. Тудо олашкэ кайа да мыйын олмэш пэнсийым 
налын кондэн пуа.

—  Мэ кайэна, — манын Вачук тунамак пэлэшта.—  Мэ 
пэш вашкэ мийэн толына, кавалэр гай курыштал толын 
савырнэна.

— Йогорым мэ шинчэна, — кӧндарэн пэлэшта Пэтыр- 
ж э.— Тудо тушто вуйлатышылан шога, сэдым манат мо? 
Тудын эша Пашка лӱман эргыжэ да Машка лӱман ӱдыржӧ 
уло. Мэ ӱмаштэ нунын дэнэ пырльа чодыраштэ эҥыжым 
погэн коштна. Мэ ик комдо гыч погышна, нуно комдо 
пундашымат пыкшэ^пыкшэ пэтырэныт. Нуно альэ пэш изи 
улыт, нигузэат мэмнам ончылтэн кайэн огыт кэрт...

—  Садыгэ шол, тудын дэкэ кайыза, — Иван Михайло- 
вич маньэ.— Мэ тудын дэнэ шукэртэн кэлшэн илэна. 
Бронэвикыштэ машинистлан шогымэм годым, тудо мый 
дэнэм пырльа кочэгарлан шогыш. Тунам Йогор пэш са- 
мырык ильэ. Бронэвик пырдыжым снарьад кӱрлмӧ годым 
да мыйын кидэм сусыргымо годым, мэ пырльа улына ильэ. 
Снарьад пудэшталтмэ дэч вара, ик-кок минутлан мыйын 
ушэм ильэ. Ындэ паша пытыш, шонэм. Садэ рвэзэ шо- 
тым альэ пэш ок шинчэ. Машинам йӧршын ок палэ, 
манаш лийэш. Паравозышто ындэ тудо ышкэтак вэлэ ко- 
дын чыла бронэвикым ындэ ала куш намийэн шуралта, 
шалата. Машинам сар гыч лукташлан машинам шэҥгак 
чактараш тарвалтышым. Лач ту жапыштэ: „Уло кэрт- 
мын ончыко!'— манын командирын кычкыралмыжэ шок- 
тыш. Мыйым Йогор шӱкалын колтыш. Машина эрыкташ 
йамдылымэ муш-тово ӱмбак мый мийэн возым. Йогор 
мыйым кораҥдышат, рычагым шупшыл колтыш. „Уло кэр- 
тмын ончыко колтымо!"— мангыч шокта. Тунам мый шин- 
чам кумышым, „Бронэвик ындэпытыш!"— манын шонэм.

I 15



Ушэм пурмэк колыштам — шып. Сар пытэн. Ончэм: 
мыйын кидэм тувыр дэнэ вӱдылмӧ Йогор ышкэжэ пэлэ 
чараватын шога... чылт п}^жалт пытэн, тӱрвыжӧ шокшэш 
кӱйын могыржо когаргэн. Шогышыжла тайнэштэш, — 
тэвэ-тэвэ мийэн возэш.

Кок шагат жапым машинам ышкэ виктарылын. Маши- 
нам виктарылын, машина коҥгаш олтэн да мыйымат лэк- 
ыр олмэш ончэн...

Иван Михайловичын шинча пунжо тарваналтыш. Вуй- 
жым рӱзэн, шып шонэн шога. Тудын вуйыштыжо ^эжсо 
илышыжэ, ужын, чытэн коштмыжо пура ала мо. Йоча- 
влак Иван Михайловичын эша иктаж мом ойлаш тӱҥал- 
мыжым вучэн шып шогат. Пашка дэн Машкан ачажэ 
тыгай гэрой улмыжым колынытат, йоча-влак пэш ӧрын 
улыт. Вэт ■ разйэздыштэ улшо йошкар пусакыштэ кэчышэ 
гэрой-влакын сӱрэтышт дэнэ Йогорын- тӱсыжӧ шотлан 
нимайат ок тол.

Йошкар пусакыштэ кэчышэ сӱрэт-влакысэ гэрой-влак 
кугу капан улыт, шӱргышт кугэшнышэ, кидыштышт — 
йошкар знамӓ йа йылгыжшэ кэрдэ. Пашка дэн Машкан 
ачаштын капшэ кугу огыл, арва чурийан, пызыргышэ аҥысыр 
шинчан. Тыгылай шэм тувырым чийа, сур олача кэпкым 
упшалэш. Тугэ гынат, тудо пэш ускырт. Кэч могай паша- 
лан пижэш гынат, таман ыштэн шуктымэшкыжэ ок чарнэ.

Ты нэргэн йоча-влак Элэксэй почиҥга марий-влак дэч 
колыныт. Адак ты нэргэн разйэздыштат шокта.
• Иван Михайлович -сэрышым сэрышат, йоча-влаклан 

кучыктыш. Адак корнышто ынышт шужо манын, йоча- 
влаклан ик шэркиндэ гыч пуыш. Пэтыр дэн Вачук но- 
лышо пушэҥгэ воштырым тодыл-тодыл нальычат, лупшкэ- 
дыл-лупшкэдыл курык йымакэ, вӱд вэс могырыш, Э./рксэй 
почиҥгашкэ куржын колтышт.

3.
Элэксэй почиҥгашкэ кугу корно дэнэ кайэт гын, ин- 

дэш киломэтр лийэш, Йол корно дэнэ— улыжат вич 
киломэтр вэлэ.
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Шып эҥэр воктэчынпич чодра тӱҥалэш. Тидэ чодран 
мучашыжымат от му, ала кушко, пэш мӱндуркӧ шуйнэн 
возын. Ты чодра-кӧргыштӧ йэр-влак шуко улыт. Тушто 
эрыктымэ вӱргэньэ гай йылгыжшэ карака-влак улыт. 
Тугэ гынат, тушко йоча-влак коштмашышт укэ. Ик шот 
дэн, — пэш мӱндӱр, вэс шот дэнжэ, купышто йомашат 
лийэш. Ты чодраштак эҥыжат, пӱкшат, поҥгат пэш шуко 
шочэш. Шып эҥэр йогэн волымо корэмын йошкар нэнчан 
тура сэрыштыжэ рожла пэш шуко уло. Садэ рожлаштэ 
варсэҥгэ-влак илат. Чашкэрлаштэ шоҥшо-влак, мэраҥ- 
влак, адак тулэч моло сай йалнык-влакат шылын коштыт. 
Тугэ гынат, тылэч умбалныжэ, йэр-влак вэс могырышто, 
Кандэ эҥэр тӱҥалтышыштэ вурс пӧрньа йамдылымэ вэ- 
рыштэ чодра рушо-влак шуко кана пирым ваш лийыныт. Адак 
ик-кана шоҥго маска ӱмбакат толын кэрылтыныт.

Тэвэ могай сылнэ чодра. Пэтыр дэн Вачук илымэ вэ- 
рыштэ шарлэн возын! Пэтыр дэн Вачук чодра дэнэ кур-
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жыт корно ӱмбалнышт шалдыра мотр вэсэла вэрат тӱкна, 
пэш шучко пич шэм вэржат логалэш.

Лакыла дэн курыклам эртат. Вӱд коч пыштымэ пашма 
(пасма —оҥа) гыч вончэн лэктыт. Тугэ гынат, Вачу дэн 
Пэтр лӱдмашышт укэ,

Кугу^ корнышко йол корно толын лэкмаштэ пойан 
марий Йогор Тайлан кутыржо шинча. Т ы ‘ кутыр гыч 
Элэксэй почиҥгашкэ ик киломэтр коклам пӹштат.

Пэтыр дэн Вачук шӱлэшт-шӱлэшт ты кутырышко толын 
лэктыч. Вӱд нӧрӧн воктэкэ вӱд йӱаш шог-альыч.

Йогор Тайлат ту вӱд нӧрӧп воктэнак кок койа им- 
ньыжым йӱктэн шога ильэ. Кужэчын, молан Элэксэй 
почиҥгашкэ кайэда манын, тудо йоча-влак дэч йодышто. 
Йоча-влакат тудлан кӧ улмыштым, Элэксэ/1 почиҥгашкэ 
молан каймыштым да вуйлатышэ Микал Йогор дэкэ мо 
сомыл улым чыла каласэн пуышт.

Йоча-влак Йогор Тайла дэнэ шукыракат мутланэн 
шогынэшт ильэ. Вэт тудын нэргэн калык кулак манын, 
ойла. Садылан тудым ончаш йоча-влаклан о ҥ ^  чучэш. 
Лач ту жапыштэ Йогор Тайлан кудовэчыж гыч Элэксэй 
почиҥгӓсэ кум марий-влак лэктычат, Тайла кугыза дэкэ 
лишэмыт. Нунын почэш саҥгажым куптыртыл-куптыртыл 
Йӧрмӧла кугыза ошкылэш. Йӧрмӧла кугыза пэш шыдын 
койэш, — мокмыржо пэш талэ ча̂ й. Вэт тидэ Йӧрмӧлак 
ик-кана Вачукым нуж дэнэ инэн. Йоча-влак тудым ужы- 
чат, вӱд нӧрӧп дэч содор ойрлэн кайэн, корнышт дэнэ 
йорташ тӱҥальыч. Изиш лиймэҥгэ, Элэксэй почиҥгашкат 
мииэн пурышт. Элэксэй йал покшэл чара вэрыштэ ала мо- 
гай митинг ышташ йэҥ-влак погынэн улыт.

Тугэ гынат, йоча-влак тышкэ чарнэн ышт шогал, йал 
вэс мучашкэ эртэн куржыч. Тышакын йэҥ-влак молан, 
мом ышташ погынымышт нэргэн, мӧҥгӧш пӧртылшыла 
Микал Йогыр дэч йодышташ шонэн пыштышт.

Пэтыр дэн Вачук вуйлатышын мӧҥгышкыжӧ толын 
шуычат, тудым мӧҥгэшыжэ учырэн ышт кэрт. Мӧҥгыш- 
тыжӧ тудын шочшыжо вэлэ шинчылтыт —  Пашка дэн 
Л^ашка. Пашка дэн Машка йыгыр шочшо улыт. Нунылан 
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кызыт когысланыштат куд ий шуын. Нуно коктын ваш- 
ваш пэш кэлшэн илат. Чурийыштымат иктыжыным вэсыж 
дэч ойыраш ок лий, — йӧршэш ик гай улыт.

Пэтыр дэн Вачук толмо годымат нуно коктын пыр- 
льак модыт ильэ. Пашкажэ ала могай кошаргым шуэш, 
тыгыдэ оҥа-влакым шэлэда. Машкажэ садэ-влак дэнэ 
ошмаштэ ала мом чоҥа-ала-пӧрт, ала вӱднӧроп.

— Тидэ пӧртат, вӱд нӧропат огыл, ончычшым трак- 
тыр ильэ, ындэ аэроплан лийэш,— манын Машкажэ умыл- 
тарыш.

—  Эй тэмдам! —  манын Вачук пэлэштыш да воштыржо 
дэнэ „аэропланым" шуркала. —  эй, тӱҥшӧ калык! Аэ- 
ропланым шанчаш дэнэ ыштат мо вара? Аэропланым йӧр- 
шын вэсэ дэнэ ыштат. Ачада кушто?

—  Ачай погынымашкэ кайэн, — шыргыжын пэлэштд 
Пашка. Вачукын шомакшым вуйэш нигунарат налын огыл.

— Тудо погынымашкэ кайыш, —  манын, Вачун дэн Пэ- 
тырым изиш ӧрмалгышэ кандэ шинчаж дэнэ ончалын, 
Машкажэ пэЛэшта.

—  Тудо кайэн' Моҥгыштӧ ик кувавай гына уло коҥ- 
гамбалнэ туманлэн кийа,—манын Пашка йэшарэн каласыш.

— Кувавай туманлэн кийа, —  Машка умылтара. Ачый 
лэктын каймэ годымат, туманлэн кодо! Тый ышкэ кол- 
хозэт дэнэ пырльа мландэ йымак порволэм ильэ, манэш.

Машка пӧрт вэлышкэ сырэн ончальэ. Тушто вэт осал 
куваважэ, ачажын мландэ йымак порволмыжым вучышо 
куваважэ кийа.

— Ачада мландэ йымак огэш порволо, — Вачук нуным 
сӧрастара—куш тудо порвола? Тугэ, тый шкэ йолэт дэнэ 
мландым тошкал ончыйан Тыйат, Пашка, тошко. Талын- 
рак, чотырак тошкалза! Мо, ышда порволо вэт, а? Эша 
угыч чотырак тавэн ончыза-йан.

Мутлан пуршо Пашка дэн Машкам нойэн пытымэш- 
кышт мландым тошкыштыштат, воштыл-воштыл урэм пок- 
шэк кайышт. Урэм покшэлнэ пудранчыкан погынымаш 
шукэртак тӱҥалын улмаш.

Погынымаш калык коклашкэ шӱшкылт пурмэҥгышт: 
„Тэвэ паша могай улмаш“ манын пэлэштыш Пэтыр.
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—  Паша пэш оҥай, — маньэ Вачукшо. Тэгыт дэн ӱп- 
шалтшэ кӱжгӱ пӧрньа вуйышко шинчэ. Помыш гычшо 
шэргиндыжым лукто.

—  Вачук, тый ты мӓртэ кушто йомын коштыч?
— Вӱд йӱаш куржтал тольым. Марий-влак молан ты- 

нар кожганэн улыт? Эрэ колхоз да колхоз вэлэ Шокта. Икты- 
шт колхозым шудалыт, вэсышт— колхоз дэч посна нигузэат 
илаш ок лий, маныт. Йоча-влак, нунат тарванэн улыт. Чаҥа 
Вӧдырым тый палэт мо? Арва чурийан тугай.

— Палэм.
— Тугэ. Кызыт мый вӱд йӱаш мийшэмла тудын ала 

могай йошкар вуйан йоча дэнэ крэдалмыжым ужым. 
Йошкар вуйан йочажэ капка гыч лэктэ да „колхоз-Вӧдыр—■ 
сӧсна нэр“ манын мураш тӱҥальэ. Вӧдыржылан тыгай 
муро ыш кэлшэ. Садыгэ крэдалаш пижыч. Нунын крэ- 
далмыштым ончаш тыйымат кычкыралнэм ильэ да, лач 
ту жапыштэ ала могай пӱгыр тупан шоҥго кува комбо- 
влакым поктэн наҥгайа ильэ. Нуным, когыньыштымат туп 
воктэчышт воштыр дэнэ нийалтэн пуыш. Нуно тунамак 
ойрлэн куржын колтышт.

Вачукшо кэчым ончальат, шӱмжӧ вургыжаш тӱҥальэ.
— Пэтыр, айда сэрышым пуэна да мӧҥгӧ кайэна. 

Мӧҥгӧ мийэн шумэшкына касат шуэш чай? Мӧҥгыштӧ 
огыт логалтэ гын йӧра.

Йэҥ-влакым ,лоҥдэн-лоҥдэн пӧрньа ора дэкэ толын 
лэктыч. Пӧрньа ора воктэн, ӱстэл тӧрыштӧ Микал Йогор 
шинчылтэш.

Ордыж гыч толшо йэҥ пӧрньа ора ӱмбакэ кӱзэн шо- 
галын да крэстйан-влаклан колхозыш пурмын пайдажэ 
нэргэн пэш умылтара. Ту жапыштэ Микал Йогор, ошкэ 
ончылан ӱстэл ӱмбакэ кыньэртэн вочшо кок йал совэт 
члэн-влакым кӧндарэн шыпырак ойла. Нунышт мо ыш- 
тышашым ӧрын, вуйыштым рӱзат. Йогоржо нунын 
ӧрын шогымыштлан сырышэ гай койэш. Нуным утларак 
чот кӧндара, вожылтара.

Йал совэт члэн-влак Йогор дэч ойырлэн кайыштат, 
Пэтыр тудын кидышкыжэ сэрыш дэн довэрэнысым куч-' 
ыктыш.
20



Йогор кагазым налын шаралтышат, лудаш вэлэ тӱҥа- 
лын ильэ, калык кокла гыч ала могай вэс йэҥ лэктын 
пӧрньа ӱмбак кӱзэн шогальэ. Иоча-влак садэ йэҥым па- 
'лэн кудалтышт. Нуно тидэ йэҥым Йогор Тайлан вӱд нӧ- 
рӧпшӧ дэнэ шогылтшыштла тудын сурт гыч лэкшэ ма-, 
рий-влак коклаштэ ужыныт.

Садэ марий ойла:
—  Колхоз, коньэшнэ — у паша. Колхозышко мланна 

чыланат иканаштэ пурыман огыл. Кызыт колхозышко лу 
озанлык-влак возалтыныт гын, айда нашам ыштышт. Ну- 
нын пашашт сай кайаш тӱҥалэш гын, мэат пурэна. Ты 
паша альэ вараш ок код. Нунын пашашт сай кайаш ок 
тӱҥал гын, тунам вара колхозыш пураш пайдажэ укэ. 
Пашам тошто сэмынак ышташ тӱҥалына.

Садэ марий тулэч молымат шуко ойлышт шогылто. 
Тудын ойлымо жапыштыжэ Микал Йогор сэрышым лут- 
дэак кучэн шога. Шыдэшкышэ изи шинчажым кумалтэн-. 
рак колышт шогышо крэстйан-влакым шэкланэнрак онча.

—  Подкулачник, — шыдэшкэн маньэ тудо. Кидыштэ 
улшо сэрышлапчыкшым парньаждэнэ тарватылаш тӱҥальэ.

. Иван Михайлович колтымо довэрэнысым шэкланыдэ 
туржын ынжэ кышкэ манын, Вачук вуйлатышым шок- 
шыж гыч эркын гына шупшыльо.

—  Йогор изай, сэрышэтым луд-йан. Мланна мӧҥгӧ 
содор куржаш кӱлэш.

Йогор сэрышым пэш содор лудо да каласыш:
—  Йӧра. кӱштымыжым шуктэм. Олашкэ лач арньа 

гыч кайэм. Тушкэн Иван Михайлович дэкэ ышкак пурэн 
лэкдэ ом код — маньэ. Эшэат ала мом ойлынэжэ ильэ да 
лач ту жапыштэ садэ марий ышкэ мутшым кошартыш. 
Йогор ышкэ олача кэпкыжым кормыштал кучэн, нӧрньа 
ора ӱмбак тӧрштэн кӱзэн шогальэ да пэш пӱсын, пӱч- 
КЫН3ПӰЧКЫН ойлаш тӱҥальэ.

Йоча-влак калык кокла гыч лэктычат, ышкэ кор- 
нышт дэнэ разйэздыш чымалтыч.

Кутыр воктэн кайшыштла Вачук дэн Пэтыр кутырышто 
ны Йӧрмӧлам, ны тукымжым, ны родыжым ны оза ку- 
важымат шышт уж. Очыни, чыланат погынымашкэ кайэ-
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ныт. Тугэ гынат, Йогор Тайла ышкэжэ моҥгыштыжак 
ильэ. Тудо пӧртончыл тошкалтышышкэ шинчынат, тошто 
кадыр кугу трупкам (чылымыл) шупшын шинча. Трупка 
коптакэшыжэ ала могай воштылшо айдэмэ тӱсым тӱрлэн 
шындымэ. Чылымыштэ тӱрлэн шындымэ йэҥ Элэксэй по- 
чэҥгаштэ кызыт ышкэт йэҥ. Ты йэҥым гына, у шомак— 
колхоз ок ӧрыктарэ, ок куандарэ, огэшат сырыктарэ.

Шып эҥэр сэр воктэн чашкэр коклаштэ куржмышт 
годым, Пэтыр дэн Вачук вӱд шыжалтмэ йӱкым кольыч. 
Ала кӧ вӱдышкӧ кугӱ кӱйым кудалтымэ гайэ шоктыш.

Шэкланэн-шэкланэнрак нуно тушко нушкын мийыш- 
тат, эскэраш тӱҥальыч. Вӱд сэр воктэн Сэргэ шогылтэш. 
Вӱдышто вӱд оҥго-влак шарлымым эскэрэн шога.

—  Мурдам кудалтэн, — манын йоча-влак шижылдал- 
дышт. Ваш-ваш чойан ончальычат, эркын гына шэҥгэкыла 
нушкын кайышт. Садэ вэрым ушэшышт нальыч.

Нуно йол (кыша) корнышко лэктыч. Шоныдымо пашам 
учырмыштлан куанэн, тулэчат пӱсын кайаш тӱҥальыч. Адак- 
шым вашкышэ пойэзд кудал толгыч шокта. Тудын йӱк- 
шӧ чодра мучко шэргылтэш.

, Тугалгын ындэ вич шагат жап шуын. Ындэ Вачукын 
ачажэ ужар флагшым пӱтырэн, мӧҥгыжӧ пура. Аважэ 
коҥга гыч йӱкшо шӱро кӧршӧкымат луктэш дыр.

Мӧҥгыштат колхоз нэргэн шомак луктэ. Вачукын 
аважэ ындэ идалык годсэк ушкал налаш оксам погэн 
толаша. Тудо Йогор Тайлан идалыкаш прэзыжым пэш 
йӧратэн. Ту прэзым налаш тэлэ годсэкак сӧрэн коштэш. 
Кэҥэжлан тудым налашак да кӱтыш колташ шона. Ын- 
дыжым, колхоз погаш тӱҥалмэ годым, кӧ колхозыш пу- 
рымо дэч ончыч ышкэ вольыкшым шӱшкылын йа ӧрдышкӧ 
ужалэн ок пытарэ гын вэлэ, колхозыш налыт маныт. 
Аважэ тидэ нэргэн колынат, ойгыраш тӱҥалын. „Ындэ 
Йогор Тайла колхозыш пура да пырэзьщым огэш ужалэ 
колхозыш пуа. Тунам вара вэсым кычалаш логалэш, 
вэс вэрэ тыгайжым куш то?"— манын шона.

Тугэ гынат, Вачукын аважэ пэш шотан айдэмэ. Тудо 
кэчэ йэда „Гудок" лӱман кӱртньо корно газэтым лудэш. 
Кӧ могай мучашыш шушашым тудо шинча.
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Аваж тыгэ ойлымыжлан ачажэ воштыл колтыш. Йо- 
гор Тайла ^пырэзыжым ужала гынат, огэш ужалэ гынат,. 
тудым колхозышко лышкат кондаш ок лий. Тудо — ку- 
лак? Вэт кулак дэч посна илаш лийжэ манынак колхоз- 
шымат ыштат. Ш ого альэ, колхозышко уло йалзэ пурат 
гын, Йогор Тайлаланат, вакш оза Пэтунькаланат, тэмдымэ 
Сэмонланат ӱмыр шуэш. Вэс сэмын манаш гын, —  тунам 
вара нунын кулак озанлыкышт шалана. Тыгэ Вачукын 
ачажэ аважлан умылтарэн пуыш.

Молан вара Йогор Тайла дэч ӱмаштэ шӱдӧ вичлэ 
пут киндым кудалтэн улыт, молан вара марий-влак Йогор 
Тайлам эрэ ӱйэдын коштыт да кузэ Йогор Тайлан па- 
шажэ эрэ ышкаланжэ кӱлэш сэмын лэктэш манын, аважэ 
ушэштарыш. Йогор Тайлан озанлыкшэ сӱмырла манмылан 
аважэ пэш ӧрын. Тидлан пырчат ок ушанэ. Колхоз ыш- 
кэжак огэш сӱмырлӧ гын,^ йӧра. Молан гын, — Элэксэй 
почиҥга пэш пычкэмыш. Йыр-ваш куп дэн чодра. Колхоз 
сэмын паша ышташ нигӧ дэчат тунэмаш ок лий, ӧрдыж 
гыч полышым ву;ныманат огыл манын, аважэ ойла.

Ачажэ йошкаргэн кайыш.
—  'Налог шотышто паша ала мо йышт ыштымэ паша 

лийын. Моло огыл, тунам Йогор Тайла ала кӧм шӱрал- 
тэн да жульык пашам ыштэн. Тудын тыгай пашажэ эрэ 
сай ок эртэ. Кунам гынат тӱжвак лэктэш. Тыгай пашаж- 
лан тудо кӱлэш вэрышкат йэрнэн кэртэш, —  манын кала- 
сыш. Тиндэнэ пырльак, Йогор Тайлалан вуй пушо йал 
совэтыштэ ыштышэ пашайэҥ-влакымат вурсэн пытарыш. 
Кызыт, йал совэт вуйлатышылан Микал Йогор шогымо 
годым, тыгай сындымэ паша лийын ок кэрт ильэ, манэш.

Ачаж дэнэ аважэ ӱчашэн шинчылтмэ жапыштэ, Ва- 
чук кок падыраш шылым, ик тарилка шӱрым кочкын 
пытарыш. Адак сакыр атэ гыч ик кугу падраш сакырым 
(шйкарым) налын, умшашкыжэ чыкыш. Пуйто кочкашыжат 
шонэн огыл да, ала кузэ тугэ лийын кайыш, маншыла 
койэш.

Тугэ гынат, аважэ тидлан ыш инанэ. Вачукым ӱстэл 
тӧр гыч поктэн лукто. Вачук ньуслэн-ньуслэн ошкыльо, 
Ньуслымыжат ок шу да шотым шукташ лийын ньусла.
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Ньуслэн-ньуслэнак коҥга ӱмбакэ, сур пырыс Иван Ива- 
нович дэкэ кӱзэн возо. Изиш лиймэҥгэ нэралтэнат кол- 
тыш.

Коҥга ӱмбалнэ кийшыжла Вачук ала омым ужын^ 
ала чынжымак омо йӧрӧ солнэн, мо гынат ачажэ ойлы- 
мо йӱк шоктымо гай шарналтэш. Пуйто ачажэ ала могай 
у завод нэргэн, ала могай стройко-влак нэргэн, адак ала 
йэҥ-влак йорэмлаштэ да чодраштэ ала мом кычал коштма 
нэргэн ойла, ’ аважэ ӧрын шинча, эрэ ок инанэ, чарныдэ 
кэчкыж шинча.

Варажым аважэ тудым коҥга ӱмбач шӱдырэн волтэн, 
вургэмжым кудашын вакш ӱмбакэ пыштышат, тудлан 
чынжымак омо кончаш тӱҥальэ. Пуйто чодраштэ пэш 
шуко тул йӱла, Шып эҥэр гычын кугу тэҥгызсэ. гайак 
параход-влак коштыт, адак пуйто садэ параходэш шинчын 
тудо Пэтр дэн коктын пэш мӱндӱр, пэш мотор элышкэ 
кайат.

4.
Элэксэй почиҥгашкэ коштын толмышт дэч вара вич 

кэчэ эртымэҥгэ, ик кэчэ кэчывал обэдым ыштымэҥгэ, 
Вачук дэнэ Пэтыр Шып эҥэрыш мурда ончаш шолыпын 
гына кайышт.

Ышкэ улак вэрышкышт мийэн шумэҥгэ, пуда-влак 
дэнэ ыштымэ катманышт дэнэ вӱд пундашым удырэн йа- 
тыр шогылтыч. Кугу пундыш вожэш катманыштым пы- 
жыктэн шупшыштла кэрэмыштым тэвэ-тэвэ кӱрлыт. Вӱд 
сэрышкэ тазыла вӱд порсын орам шупшын луктыч. Тугэ 
гынат, мурда укэ.

—  Мурдам Сэргэй шолышт кайэн! — манын Вачук 
ньуслаш тӱҥальэ. —  Мэмнан шындымынам тудо ужэш 
манын, мый тунамак ойлышым вэт. Мутэм чынак лийэ. 
Айда вэс вэрэ шындэна манын, мый тыланэт тунамак 
ойлышым, тый шыч кӧнӧ.

—  Бэт тыдэ у вэр, тудо огыл, —  манын Пэтыр 
сырэн кудалтыш. —  Тидэ вэрымтый ышкэак ончыктышыч.
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Ындэжэ чыла мыйын ӱмбак кусарэт. Поро лий, ит ньусло. 
Мый ышкэат пэш чаманэнам да ньуслымашэм укэс.

Вачук изишлан ньуслымым чарныш.
Пэтыржэ умбакыжым ойла:
—  Шарнэт мо: мэ Элэксэй почиҥгаш куржмына го- 

дым, йӱлышӧ тумылан тура вӱд сэрыштэ Сэргэй шогылт- 
мым ужна? Айда тушко кайэн шэҥын ончэна. Ала тудын 
мурдажым шӱдырэн луктына. Тудо мэмнаным налын гын, 
мэ тудыным налына. Вачук, айда манам. Поро лий, ит 
ньусло. Тыгай таза, кӱжгӱ капан улатат, ньуслашыжэ 
нымайат ок кэлшэ. Мый молан нигунамат ньуслымашэм 
укэ? Шарнэт мо: уна ик кана мыйын чара йолэм ика- 
наштэ кум мӱкш пӱшкыльӧ. Тунамат мый ышым ньусло.

Ышыч ньусло вэлэ! —  нэржым шупшылмо йӧрӧ пэлэш- 
тыш — Вачук Так ваааралтэн шортын колтышыч дык, 
лӱдмэм дэнэ мыйэ комдэмат пуртэн колтэн ысньэгэмат 
вэлышым.

—  Укэ шортын омыл. Шинча гыч вӱд йога гын ижэ 
шортмо лийэш. Мый тунам тыгылай гына васарышым. 
И к шотшо дэнэ лӱдынам ильэ, вэс шотшо дэнэ — пэш 
корышта. Кум сэкунд жапым магырышымат, чарнышым. 
Пырчат ышым шорык, ышымат ньусло. Айда, Вачук, кур- 
жына!

Йӱлышӧ тумо тураштэ улшо вӱд сэрышкэ мийэн, вӱд 
пундашым удырэн шуко шогылтыч.

Удырышт-удырыштат, чылт нойэн, вӱд дэнэ нӧрэн 
пытышт. Ышкэ мурдаштымат,Сэргэйын мурдажымат ышт му

Тунам вара шыдышт дэнэ кычалмымат чарнышт да 
пэлэд шогышо арама-влак йымалан тӧва вэрэш каналташ 
шинчыч. Эрла кэчэ гыч Сэргэйын коштмыжым эскэраш 
тӱҥалаш ойым пидыч. Сэргэй ышкэ мурдажымат, нунын 
мурдаштымат кушко, могай вэрыш шындаш коштмыжым 
налаш лийыч. ^

Пэш тораштак огыл, ала кӧ-влакын йол йӱкышт шок- 
таш тӱҥальэ. Йоча-влак тудлан кожганыштат, нугыдын 
шочшо арама лоҥгашкэ пурэн шинчыч.

Тугэ гынат, толшо йэҥ Сэргэй огыл улмаш. Элэксэй 
почиҥгаш коштмо йол корно дэнэ кок марий-влак ошкыл 
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толыт. Нуно пӱсын ошкылмашышт укэ, ольанрак гына 
кайат. Ик марийжым палаш огэш лий. Огыл, тысэ марий 
огыл. Вэсыжэ — Сэрапим кугыза. Сэрапимжэ почиҥга ма- 
рий. Тудо пойан огыл, ик марда илышан. Кажнэ ийын 
Сэрапим кугызан зийан лийэда. Тэвэ-тудын имньыжэ 
кавара, альэ уржажым вольык тошкэн пытара йа тудын 
сарай лэвэдышыжэ сӱмырлэн. Сӧсна игэ дэн комбым 
пызырэн пуштэш. Садыгэ Сэрапим кугызан ий йэда коч- 
могай гынат зийан лийэда.

Сэрапим кугыза —  пашам пэш тыршэн ыштышэ адэмэ. 
Тугэ гынат, тудын зийан лийэдымэ дэнэ пэркэжэ укэ. 
Зийан дэнэ ойганэн пытышэ марий.

Сэрапим кугызажэ сур портышкэмым нумалын раз- 
йэздышкэ наҥгайа. Тидэ портышкэмым Вачукын ачажэ 
тумышташ пуэн да пашадаржылан кок тэҥгэ оксам тӱ- 
лаш сӧрэн.

Марий-влак коктынат Иогор Тайлам вурсэн-вурсэн 
ошкылыт. Пэшак чотшо садэ палыдымэ, ӧрдыж марий 
шудалэш. Сэрапим кугызажэ колыштын ошкылэш, садэ 
марийын мут савыртышыж годым гына „э-э“ , „тугэ“ , гын 
манын пэлэшта.

Садэ ӧрдыж марийжэ Йогор Тайлан молан вурсымы- 
жым йоча-влак рашыжым палэн ышт кэрт. Ала мо изиш 
тыгэрак шоктыш. Йогор Тайла садэ марий дэч ала мо 
настам шулдо ак дэнэ налын улмаш да садэ марийлан 
кум мэшак шӱльым ^ с ы н  пуаш лийын улмаш. Марийжэ 
шӱльылан толынат, Йогор Тайла тудын дэч ола пазар 
ак дэчат шэргын кӱрын налын. Эшэ тидэ ак, ӱдаш тӱ- 
ҥалмылан шӱльын акшэ адакат кӱза манын, ойлэн тудо.

Шыдэшкышэ кок крэстйан-влак эртэн кайыштат, йоча- 
влак арама лоҥга гыч лэктын, ужар шудо дэнэ вузалт 
пытышэ шокшо тӧва ӱмбак шинчыч. Кас лийаш тӱҥальэ. 
Эҥэр ӱмбач йуалгэ пуш кӱза. Тудын дэнэ пырльак сэр 
воктэн^^шогышо шэртньын пэлэдыш пушыжо толэш. Кӱкӧ 
мура, Йошкар кэчэ йолышто пурак гай 'тыгыдэ ӱвыра- 
влак выйгдт. Йошкар пыл ора кокла гычын эн ончычшо 
пэш мӱндӱрчын, пэш эркын мӱкш игэ-влак рӱжгымӧ гай 
йӱк шокташ тӱҥальэ.
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Варажым, чумыраш оварчэ пыл кокла гыч лэктын, 
изи ший падыраш гай наста каваштэ йылгыжаш тӱҥальэ. 
Садэ ший падыраш утыр-утыр кугэмаш тӱҥальэ. Тэвэ 
тудын кок могырыш шарлышэ шулдыржат койэш. Вара 
сэмын шулдырыштыжо кок вич лукан йошкар шӱдырат 
палэ лийэ...

Вийан, патыр, чаплэ аэроплан эн пӱсӧ паравоз дэчат 
вийан, эн чот чоҥэштышэ стэп орйол дэчат куштылгын 
талэ моторжо дэнэ йужым сургыктэн, чодра коч, шып 
малышэ пойэзд коч, Шып эҥэр коч, йоча-влакын вуй 
ӱмбачышт чоҥэштэн эртэн кайыш.

— Мӱндуркӧ чоҥэшта аман! — чоҥэштэн кайышэ аэ- 
роплан дэч шинчажым налдэ эркын пэлэштыш Пэтыр.

— Мӱндӱр элышкэ! —  Вачукшо манэш, шукэртэ огыл 
ужмо омыжым шарналта. — Аэроплан-влак эрэ мӱндӱркӧ 
вэлэ чоҥэштылыт. Лишкыжэ гын мо? Лишыл вэрышкыжэ 
имньэ дэнат мийэн шуаш лийэш. Аэроплан-влак мӱндӱркӧ 
вэлэ коштыт. Пэтыр, мэ кугу лийына гын, мӱндӱркӧ ка- 
йэна вэт? Мӱндӱр элыштэ ола-влак, кугу завод, пэш кугу 
вокзал уло. Мэмнан дэн гын, — укэ.

— Мэмнан дэнэ укэ шол, — Пэтыржэ кӧнэн пэлэшта— 
мэмнан дэнэ ик разйэздна Элэксэй почиҥга уло, молыжо 
нимат укэ. . .

Йоча-влак шыпланышт. Кэнэта ӧрмалгэн вуйыштым 
кӱшкӧ нӧлталыт. Аэроплан йӱк уэш талышнаш тӱҥальэ. 
Вийан вурыс кайык мӧҥгӧш пӧртылынат, утыр-утыр ӱлыко 
вола. Ындыжым. гын, кок изи, тыртыкажат да кэчэ йолэш 
йыли-йули койын пропэллэр пӧрдмыжат койаш тӱҥальэ.

Модмо сэмын машина йужышто мунчалт кайыш, шола 
шулдыр ӱмбакыжэ вочмо гай лийэ да чодра ӱмбалнэ, 
Элэксэй почиҥга марий-влакын олыкышт ӱмбалнэ, Шып 
эҥэр ӱмбалнэ ала кунар кана лопка оҥгым ыштэн пӧр- 
дын савырныш. Шып эҥэр сэрыштэ шогышо йоча-влак 
ӧрыныт, адак йывыртымышт дэнэ шӱмыштат пэш 
пыртка.

—  Тый... Тый ойлышыч... Мӱндӱр элышкэ вэлэ тудо 
чоҥэшта маньыч... — шӱлэшт-шӱлэшт, тӱкнылын Пэтыржэ 
пэлэшта. — Вара мэмнан вэрна мундӱр вэрмо?
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Машина адакат кӱшкӧ пӧртын кӱзышат, — йомо. Иу- 
жогунам гына тӱсан оваргэ пыл лоҥга гыч койын колта.

—  „Тудо мэмнан ӱмбалнэ пӧртэш?“ манын шонэн, 
йоча-влак разйэздышкэ пэш содор ошкэдат. Мӧҥгышт 
мийэн мо ужмыштым каласкал^ш пэшак вашкат.

Аэроплан молан чоҥэштэн толын да тыштэ мом эс- 
кэра манын, шонкалэн нуяо ошкылыт. Нунын шэҥгэлнэ 
ала кушто мӱндӱрно пычал дэнэ лӱймӧ йӱк ик ка1̂а шэр- 
гылт кайышэ гынат, йоча-влак садэ йӱкым колын ышт 
шукто.
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Вачук мӧҥгыжӧ пӧртылмыж годым, мӧҥгыштыжӧ Сэ- 
рапим кугызам учырыш, Сэрапим кугыза чайым йӱын 
шинча ильэ.

Сэрапим кугыза Элэксэй йал марий-влакын пашашт 
нэргэн кутыркала. Колхозышко пэл йалжэ пурэн,

Сэрапнм кугызан озанлыкшат пурэн. Кодшо марий-вла- 
кышт альэ пурэн огытыл, мо лиймым вучат. Пай оксам 
да Трактроцэнтр аксийлан кум тӱжэм тэҥгэм погэныт. 
Тугэ гынат, ты шошым кажнышт ышкэ аҥашкышт ӱдаш 
тӱҥалыт. Колхозлан мландым альэ ик торэшкэ ойырэн 
пумо огыл.

Шып эҥэр шола могыр сэрыштэ олыкым гына ойрэн' 
шуктэныт.

Туштыжат алама паша лийын кайэн. Пэтунин вакш 
озан вакш пӱйажэ кӱрылтынат вӱдшӧ чылт кайэн пытэн. 
Шола могыр сэрыш ташлэн шуын огыл. Садылан кӧра 
шудо аламан шочшашлык. Молан гын, — ты олыкышто 
куго вӱд шинчэн эртымэҥгэ ижэ сай шудо шочэш.

— Пэтунинын вакш пӱйажэ кӱрылтын? — манын инан- 
сыр уэш йодэш ачажэ. — Молан вара ожно тудыҥ пӱйажэ 
нигунамат кайымашыжэ укэ ильэ?

— Кӧ шинча, — Сэрапим кугызажэ пэлэшта. — Ала 
вӱд ышкэак пӱчкын кайэн, тулэч моло вэс паша лийын.

— Кузэрак манаш гала, — Сэрапим кугыза саҥгажым 
куптыртэн пэлэшта.— Тайлажэ гын, уждымо-колдымо гай 
койын коштэш. Пашада ышкэндан, манэш тудо. Кэрэк 
колхозыш, кэрэк совхозыш пурыза. Мыйын тэмдан дэйэ 
пашам укэ. Вакш оза Пэтунинжэ чынжымак пэш чот шы- 
дэшкэн. Ышкэ шыдыжым шылтад! тӧча гынат, шыдэшкы- 
мыжэ палэ. Колхоз олыкышко тудын олыкшат пурэн. 
Тудын олыкшо могай ильэ шонэда? Путыракак сай 
олык. Но ындэ Загрэбинжым налаш гын... Загрэбинжын 
могай улмыжым ышкэат шинчэт. Тудо эрэ мыскарам 
ыштэн, шыргыж коштэш. Шукэртэ огыл, пошто дэнэ 
тӱрлӧ плакатым, лозунгым колтэн улыт ильэ. Садэ-влакым 
орол-^Богоров йал мучко пижыктыл кошташ кайыш. 
Савар пэлэн, пырдыж воктэн пижыктыл кошто. ЗаТрэби- 
нын пӧртшӧ дэкэ шуэшат, ӧрын кудалта: ала пижыкташ, 
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ала укэ? Озажэ вурсаш ынжэ тӱҥал манын, шэклана. 
Загрэбинжэ капка ончыкыжо лэктэшат: „Молан от пи- 
жыктэ? эй тый, колхоз вуй. Молылан пайрам, мыланьэмжэ 
тыгылай кэчэ мо?“— манын воштылэш. Эн кугу кок пла- 
катым налэшат, пыжыктэн шында.

—  Вара Микал Йогор кузэрак шӱлэштэш? — манын 
ачажэ йодо.

— Микал .Йогор? — манэш Сэрапим кугыза, йӱын пы- 
тарымэ стаканжым ӧрдыж шӱкалэш. — Иогор —  чоткыдо 
адэмэ. Тугэ гыНат, тудын дэнэ ала мо зийан лийэда.

— Мом, ойлат мо?
— Тэвэ тудо кок ий жапым ӧрдыжтӧ кошто вэт, ту- 

дым тушэчын‘ осал паша ыштымыжлан поктэн колтэн улыт, 
манын ойлат. Пуйто тудым кырт гына сутыш пуэн огытыл, 
маныт. Ала тудо окса пашаштэ ала мо йоҥылышым ыштэн, 
ала эшэ вэс йоҥылыщым.

—  Так очынэш ойлыштыт, — кӧндӓрэн торэш пэлэшта 
Вачукын ачажэ.

—  Очыний, такак ойлыштыт. А тэвэ эшэ — вэсым ой- 
лат... —  Сэрапим кугыза Вачукын аваж дэн Вачукым шӧ- 
рын ончалэш. —  Пуйто тудын олаштэ ала могай ӱдрама- 
шыжэ... налшаш ӱдыржӧ ала мо уло, маныт.

— Кэлшымэӱдыржӧуло гын,вара мо? Айда марлан нал- 
жэ. Вэт тудын ватыжэ укэ. Пашка дэн Машкалан авалийэш.

— Садэ ӱдрамашыжэ оласэ, — Сэрапим кугыза шыр- 
гыжмэ йӧрэ пэлэшта. — Барышньэ ала мо. Тудлан вэт 
пойан йэҥ кӱлэш, Йогорын могай жалвыньыжэ уло? 
Но йӧра, ындэ мыйэ кайэм, — Сэрапим кугыза кыньэл 
шогалшыжла пэлэшта.— Пукшымыланда-йӱктымыланда тау!

—  Ала малаш кодат? — тудым кӧндарат. — Ончо, тӱнӧ 
могай пычкэмыш. Йал коклам кайашэт пэрна вэт. Чодра 
йол корнышто аҥыргэн 1̂эртат.

—  Ом аҥыргэ, — манэш Сэрапим кугыза: 1920 ийыштэ 
партизан-влак дэнэ пырльа ты чодра йол корно дэнэ пэш 
шуко коштылтын! — Луштыргэн пытышэ кугу олым уп- 
шыжым упшалэшат, окнаш ончалын пэлэшта:

—  Шӱдыр-влак путыра-ак шуко койыт. Тылызат 
нӧлтэш —  волгыдо лийэш?
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Альэ йӱдым йуалгын шога гынат, Вачук тошто ватный 

(мамыкан) одэйалым да тошто тулыпым налын, шудо са- 
рай ӱмбакэ малаш кайыш.

Тудо Пэтыр дэнэ коктын кол кучаш кайаш тэҥгэчак 
каҥашэн улыт, Пэтыржэ тудым эрак помыжалтараш лийын.

Тугэ гынат, тудо помыжалтат — индэш шагатат шуын. 
Пэтыржат толын огыл. Очыни, Пэтыр ышкэжат шуко ма- 
лэн колтэн,

Вачук шоган дэнэ пырльа жаритлымэ парэҥгым кочко. 
Киндэ шултыш ӱмбак сакыр ложашым шавэн кӱсэныш 
чыкыш. Пэтырым омо кӱпо, йолко — манын вурсаш лэктын 
куржо.

Тугэ гынат, Пэтырым мӧҥгэшыжэ учырэн ыш кэрт. 
Вачук пу оптымо лэвашыш (сарайыш) пурыш. Эҥэр тойа- 
влакшат тыштак. Тугэ гынат, нуно ышкэ вэрыштыжэ огыт 
шого. Пэш содор кышкэн кодымо гай, лэваш покшэлнэ 
кузэ лий тугэ пӧрдалыт. Вачук тидлан пэш ӧрӧ.

Тунам вара Вачук урэмыш лэктэ. Урэмыштэ тыгыдэ 
йоча-влак дэч Пэтыр куш каймым йоднэжэ,

Урэмыштэ ныл ийаш Припрыгин Павлым гына ваш 
лийэ. Изи Павыл кула тӱсан кугу пий Лӧзман ӱмбакэ кӱ- 
зэн шинчаш толашэн шогылтэш ильэ. Шӱлэшт-шӱлэшт, 
нэржым шупшын, пийым кушкыж шинчаш йолжым нӧлта- 
лын шукта вэлэ, Лӧзманжэ комдык савырнэнат возэш. 
Почшым йогыланэн рӱпшкэдылын, ышкэ кугу соптыра 
йол копаж дэнэ изи Павылым шӱкэдылэш.

Пэтырым ужын омул манын, Павыл каласыш да Лӧз- 
маным кушкыж шинчаш полшаш йодо.

Тугэ гынат, Вачуклан пий дэнэ шогылташ кызыт жап 
огыл. Пэтыр кушко йымэн кэртын манын шонкалэн, Ва- 
чук умбакэ ошкыльо. Изиш лиймэк, Иван Михайлович 
дэкэ толын тӱкныш, Иван Михайловичшэ капка ончыл-, 
но газэтым лудын шинча ыльэ.

Иван Михайловичат Пэтырым ужын огыл. Вачук чылт 
шыдэшкэн кайыш да Иван Михайлович воктэн шинчэ.
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—  Иван Михайлович, газэтыштэт мом возат?—Вачук 
йодо. — Лудшэтла ала мо эрэ шыргыжат. Иктаж могай 
историйым возат мо?

—  Ышкэнан вэр нэргэн лудам. Вачук шольаш, мэм- 
нан разйэздна воктэнэ заводым ышташ шонат, манын 
возымо тыштэ. К у гу —у завод лийшаш. Ш ун (нэнчэ) гычын 
альуминийым — ик тӱрлӧ мэталым лукташ тӱҥалыт. Садэ 
альуминий шотышто мэмнан вэр пэш пойан, манын возат. 
Мэ тыгылай нэнчэ, шонэна. Тэвэ тыланэт нэнчэ!

Вачук тидын нэргэн кольат, вигак олмыж гыч тӧрыш- 
тэн волыш. Пэтыржэ дэкэ куржын колтэн, садэ ӧрмаш 
паша нэргэн пӧрвыйак увэртарынэжэ ильэ. Тугэ гынат, 
Пэтыржэ мӧҥыштыжӧ укэ улмажым шарналтышат, олмыш- 
кыжо мӧҥгэш шинчэ. Заводшым кунам, кушак ыштымэ 
нэргэн, заводын тӱньык-влакышт кӱкш ӱ лийыт укэ манын, 
Иван Михайлович дэч йодышташ тӱҥальэ.

Завод кушакын ышталтшашым Иван Михайлович ыш- 
кэат ок шинчэ. Завод тӱльык нэргэнжэ гын, умылтарэн 
пуыш. Завод элэктрис дэнэ пашам ышташ тӱҥалэш. Сады- 
лан заводын тӱньыкшӧ йалт ок лий. Элэктрисым лук- 
ташлан, Шып эҥэрым пӱйалнэшт (плотинам ыштынэшт). 
Турбинэ-влакым шындат. Садэ турбин-влак вӱд дэнэ пӧр- 
тыкташ тӱҥалыт. Садэ динамэ-влак гычшэ кӱртньӧ вош- 
тыр дэнэ элэктрис ток (вий) кайаш тӱҥалэш.

Шып эҥэрым пӱйалаш шонымо нэргэн кольат, Вачук 
адакат тӧрштэн кыньэльэ. Тугэ гынат, Пэтыржэ укэм угыч 
шарналтышат, тудлан чотак шыдэшкыш.

— Мо чылт уштымыс! )̂ Тыштэ тыгай паша, тудо 
ала кушто йуваныл коштэш.

Умбалнырак, урэм вуйышто Шарапова Валькам тудо 
ужо. Шаранова Валька пэш чулым ӱдыр. Тӱвӧ тудо ындэ 
ала кунар минут годсэк вӱд нӧрӧп (тавэ) шагэ йыр нэл 
йолын тӧрштыл шогылтэш. Вачук тудын дэкэ кайэн, Пэт- 
рым ужын укэ манын йоднэжэ ильэ. Иван Михайлович 
Вачукым кучэн шогалтыш. •

1) Исэр.
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— Тэ кунам Элэксэй почиҥгаш. мийышда гала? Ш у- 
маткэчын альэ кугарньан?

—  Шуматкэчын. — шарналтэн нэлэшта Вачук. —  шумат- 
кэчынак. Ту кастэнэ мэмнан мочаш олтэн улыт ильэ.

—  Шуматкэчын. Тугэ гын, ындэ арньа эртэн. Молан 
вара микал Йэгорович мыйдэкэм. нурэн огыл!

— Йогор мо? Иван Михайлович, тудо вэт олашкэ 
тэҥгэчак кайэн. Тэҥгэчэ кастэнэ мэмнан дэнэ Элэксэй 
йал Сэрапим кугызай чайым йӱ, Йогор кайэн манын ойлыш.

—  Молан вара тудо ' нурэн лэкдэ кайэн? —  Иван Ми- 
хайлович ӧнкэлэн пэлэшта. — Пураш лийын, пурэн огыл. 
Мый тудын дэчын ола гыч трубкам налын кондаш йоднэм 
ильэ.

Иван Михайлович газэтшым осылэн оптышат, нӧр- 
тышкӧ пурыш, Вачук Валька дэкэ Пэтыр нэргэн умыл- 
калаш кайыш.

Валькажэ Вачук толмым ужылдалдышат, тудлан йылмы- 
жым луктын ончыкта да уло кэртмыж дэнэ мӧҥгышкыжӧ 
куржын колта. Вачук тидлан чылт тӧрэш. Вэт Вачук тудым 
тэҥгэчэ гына ала молан сопкалэн. Вачук тидым кизыт 
чылт мондэн.

Ту кутлаштэ Пэтыржэ мӱндӱрнат огыл улмаш. Пэтыр 
кушко кайэн манын Вачукын шонэн коштмыж годым, 
Пэтыржэ пакча шэҥгэлнэ тыгыдэ пушэҥгэ-влак коклашкэ 
йымэн, Вачукын мӧҥгӧ каймыжым вучэн шинчэн.

Кизыт тудо Вачук дэнэ ваш ынэж лий. Молан гын, 
тудын дэнэ тачэ эрдэн ӧрмаш паша лийын.

Тачэ эрдэнэ тудо ой нидмэ' сэмынак, эрдэнэ пэш эр 
кыньэлынат, эҥэр тойа-влакшым налын Вачукым помы- 
жалтараш кайаш тарваныш. Тугэ гынат, капка гыч вуйым 
луктын вэлэ шуктэн ильэ, Сэргэйым ужылдалдыш.

Ӧршаш укэ: Сэргэй эҥэрышкэ мурда ончаш кайа. Ту- 
дым Пэтыр эскэра манын шоналтыдэгэчак, тудо накча 
воктэн йолкорныш ошкылэш. Ошкылшыжлак кӱртнӧ кат- 
манын кандражым чумыртэн опта.

Пэтыр кудопэчышкыжэ содор нӧртылэшат, эҥэр тойа- 
влакшым лэваш йымак кудалта да Сэргэйым покташ кайа. 
Ту жапыштэ Сэргэйжэ чашкэр коклашкат пурэн кайыш.
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Сэргэйжэ кайшыжла ышкэ ыштымэ пу шийалтышым 
шокта. Тидэ Пэтырлан пэш сай. Молан гын, тудо Сэргэй 
дэч йатыр почэшырак кодын, шийалтыш йӱк дэнэ поктэн 
кэртэш. Садылан лӱдмашыжат шагалрак, Сэргэй Пэтыр 
поктымым шижын, кучэн лочкэн ок кэрт.

Эр путырак сай. Чыла пушэҥгыштэ лышташ лэкташ 
тӱҥалын. Мландэ гыч ужар . нӧргӧ шудо кӱза. Нэрышкэ 
лупш, пӱш дэн куэ вӱд ӱпш пура. Пачашур тӱсан шӓртньэ 
пэлэдыш ораштэ мӱкш-влак рӱжгэн-рӱжгэн мӱйым погат.

Эржат пэш сай, Сэргэйымат пэш сай учырэн кэртын. 
Садылан Вачук пэш куанэн. Кудыргылшр аҥышыр йолкорно 
дэнэ тудо шэкланэн-шэкланэн, пэш куштылгын ошкылэш.

Тыгэ пэл шагат эрта. Вара Шып эҥэр кадыргэн, куго 
корэл^ыш кайымэ вэрышкэ шуыт,

„Мӱндуркӧ пура.,. чойа“ — манын Пэтыр шоналта. Тэвэ 
нуно, Вачук дэнэ коктын, катманым руалтатат, эҥэр дэкэ 
куржын колтэн, ышкэныштын мурдаштымат, Сэргэйын 
мурдажымат шӱдырэн луктыт да тугай вэрыш пыштат 
дык, Сэргэй вара ӱмыржыланат муын ок кэрт манын, Ва- 
чук ончылгычак шонкала.

Пу шӱшпык дэнэ шӱшкымӧ йӱк кэнэта кӱрылтэш, 
Пэтыр талынрак ошкылаш тӱҥальэ, Ала кунар минут жап 
эртыш — тугак шып.

Тунам вара Пэтыр куржаш тӱҥальэ, Курыштшыжла кузэ 
гынат йӧл йӱкым шоктыкташ ок тыршэ. Савырналтыш 

'дэкэ толын шуо да чашкэр кокла гыч вуйжым луктын 
ончальэ-Сэргэй укэ.

Тунам вара тудын ушышкыжо кугу корно гыч ӧрдыжко 
пурышо изи йолгорным эртэн курыжмыжо возо. Садэ йол- 
корно Шып эҥэрыш Вилькан памаш йогэн пурымо вэрышкэ 
намийс(н луктэш, Пэтыр Вилькан памаш йогэн пурымашкэ 
пӧртыльӧ, Тугэ гынат, Сэргэй туштат укэ,

Тыгэ упшам карэн кодмыжлан Пэтыр ышкэнжым ышкэ 
шудалэш. Сэргэй кушко тыгэ йымэн кэртэ манын, шон- 
кала, Вилькан пашам йогымо дэч кӱшнырак изи пӱйа уло, 
Пэтырын вуйышкыжо сэдэ пӱйа толын пэрныш,

Тудо пӱйаштэ колым кучат манын Пэтыр нигунамат 
колын огыл гынат, коч мо лийжэ тушко мийэн толаш
3*  35



лийэ. Кӧ шынча: Сэргэй тушкат кайэн кэртэш. Тудо вэт 
пэш чойа, туштат иктаж мом муын дыр.

Пӱйа тыштак, тораштэ огыл шонэн ильэ. Пӱйа лиш- 
нак огыл улмаш. ^  /

Пӱйажэ пэш изи. Тудо вӱд порсын дэнэ чылт кошкэн 
пытэн. Ты пӱйаштэ жава-влак дэч молышт нимат илэн 
огыт кэрт. Мо, каварышаш, Сэргэй тыштат укэ.

Пэтыр Вилькан памаш дэкэ кайыш. Вӱдым йӱ. Вилькан 
памаш вӱд путырак йӱштӧ. Шӱлалтыдэгычэ тудым ик- 
кана дэч коч нэлаш ок лий.

Вачукат ындэ помыжалтын дыр. Вачукым молан помы- 
жалтарэн огылжым от ойло гын, Вачук сыра. А каласаш 
гын, Вачук воштылаш тӱҥалэш:

—  Эк .тый, шэкланэн шуктэн отыл. Тэвэ мый .лийам 
ильэ гын... Мый дэчэм тудо... тулэч моло тӱкынат.

Пэтыр мӧҥгэш пӧртыл кайнэжэ ильэ. Кэнэта ала мом 
ужылдалдэн колтыш. Сэргэйат, мурда-влакат. Вачукат руал 
колтымо гай мондалтэ.

Пурла могырышто, иктаж шӱдӧ мэтр коклаштэ, чашкэр 
шэҥгэчын кошар вуйан брэзэнтэ палаткэ койэш. Тудын 
вуй гычшо ;ӓаҥышыр кандэ ташма сэмын шикш тӱргыкта.

6.
Пэтыр эн -ончычшым лӱдын кайыш. Содор гына пӱ- 

гырналтэн, ик пулвуйжо дэнэ сукэн шинчын, йыр-ваш 
ончылташ тӱҥальэ.

Йыр-ваш путырак шып. Вилькан памаш йогымо йӱкат, 
рэгэнчаҥ, нытышэ кӧрган тошто куэ йыр пӧртшӧ мӱкш- 
влакын рӱжгымыштат пэш раш шокта.

Чыла вэрэат тынар шып улмылан да чодражат кэчэ 
йол дэнэ модмылан кӧра, Пэтыр шынланыш. Шэкланэн- 
шэкланэнрак, тыгыдэ пушэҥгэ-влак шэҥгэк шылэдэн, па- 
латкэ дэкэ толаш тӱҥальэ. Ындэжым гын, лӱдынат огыл. 
Йоча привичкыж дэнэ тыгэ шэклана.

„Пычалзэ-влак улыт гын вэлэ? —  тудо шона — укэ ны- 
чалзэ-влак огытыл... Нуно молан палаткэ дэнэ толыт? Альэ
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колызо-влак улыт? Укэ, колызо-влак огытул — палаткышт 
вӱд сэр дэч тора. Колызат, пычалзат огытул гын, кӧ улыт 
вара?“

„Ала лачак разбойньык-влак улыт?“ — манын шоналта 
да ожсо тошто кнагаштэ сӱрэт ужмыжым шарналтэн 
колта. Садэ сӱрэтыштэ тыгак чодра покшэлнэ палаткэ 
шогымым ончыктымо. Палаткэ воктэнэ шучко айдэмэ-влак 
йӱын шинчат. Нунын воктэнэ пэш кукшо ӱдыр мурым 
мурэн шинча; ■ Ала могай вэс тӱрлӧ кӱслэ сэмэшкым шокта. 
Садэ кӱслэ гайжын кыл-влакшэ гына пэш кужу улыт. 
Ӱдырын шӱргӧ-пылшыжэ моткочак шӱлыкан койэш.

Тидэ ушышкыжо пурышат, Пэтырын могыржо ырэн 
кайыш. Тӱрвыжӧ чытырналтэн колтыш. Шинчӓжэ чӱчкаш 
тӱҥальэ. Коч мо лийжэ. мӧҥгэш чакнэн кайэн, мӧҥгыжӧ 
шикшалтнэжэ ильэ.

Лач ту кутлаштэ, чашкэр коклаштэ шупшын шындымэ 
кандырам (кэрэмым) ужо. Кандраштэ тыгылай йолаш да 
тумыштыман кок пар чулка кэча. Мушмо, дэч вара альэ 
кошкэн 'шудымо гай койыт.

Мардэж дэнэ лыйгэн кэчышэ тумышан йолаш дэн 
чулка-влак Пэтыр шӱмым ик-канаштэ лыпландарышт. Раз- 
бойникгвлак нэргэн шонымыжо так очыний лийэ.

Тудо чакрак тольо. Ындэ тудлан чылажат рашырак 
койэш. Палаткэ воктэнат, палаткэ кӧргӹштыжат ик йэ- 
ҥат укэ.

Кукшо лышташ-влак дэнэ ыштымэ кок изирак кожго- 
жым да ик кугу сур тӱсан одэйалым ужо. Паддткэ пок- 
шэлнэ, шарэн пыштымэ брэзэнт ӱмбалнэ ала могай кандэ, 
ош кагаз-влак кийат.-Ала монар комыльа щун дэнэ кӱй- 
влак нӧрдалыт. Тыгай шун дэн кӱй комыльа-влакым Шып 
эҥэр сэрыштэ йатыр муаш лийэш. Туштак ала могай 
наста-влак чылгыж кийат. Пэтыр тыгай наста-влакым ок палэ.

Олтымо тул пыкшэ шикшэш. Тул воктэнэ шӱчаҥын 
пытышэ кугу калай чайнык шинча. Лаптыртыл пытарымэ 
шудылыкышто кугу ош лу кийа. Тудым, очынй, пий нул- 
тэн пытарэн.

Ындыжым Пэтырын, лӱдмыжӧ чылт пытыш. Палаткэ 
дэкэ чылтак толын шогальэ. Зн ончычак тудо ала могай
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кӱртьнӧ наста-влакым ончылташ пижэ. Иктыжэ — кум 
йолан. Ӱмаштэ толшо фотографын настаж гайак. Вэсыжэ — 
йыргэшкэ, кугу, ала могай сипыр-влакым палэмдымэ да 
торэшыжэ шӱртым шупшын шындымэ. Кумышыжо — ту- 
гайак йыргэшкэ, изирак гына. Кидэш пыжыктымэ шагат 
гайэ. Кошар вуйан стрэлкыжэ уло. Стрэлкыжэ ала молан 
эрэ чытырнэн шога. ' |

Пэ^^ыр садэ настам кидышкыжэ нальэ. Стрэлкыжэ кок [ 
могырышко тайнэшташ тӱҥальэ. Тайнэштыльэ-тайнэш- 
тыльат, адакат тошто вэрышкыжэ шогальэ.'

„Компас" манын Пэтырын ушышкыжо толын пура.
Вэт тудо тыгай наста нэргэн кнагаштэ лудын.

Компас альэ палашлан укэ манын. Пэтыр савырнэн 
шогальэ.

Кошар нэран аҥышыр стрэлкыжат ик йыр савыр- 
ныш да ик магыл лӱҥгэн шогышат, чарнэн шогальэ. Шэм 
тӱсан нэржэ дэнэ кугу, одар тошто пӱнчӧ вэлкэ ончыкта. 
Пэтырлан тидэ кэлшыш. Палӓткэ йыр коштын савырныш, 
ик чашкэрыш пурэн лэктэ, вэс тыгыдэ пушэҥгэ ора йырат 
пӧртын нальэ, ышкэ йыржат иктаж лу — кана пӧртӧ. Стрэл- 
кым онталынэжэ да путайынэжэ. Тугэ гынат, тудо чарнэн 
шогалын шукта гына, тудо тошто сэмынжак шэмэммэ 
вуйжо дэнэ ик могырышкак ончыкта. „Коч кузэ пӧртат 
гынат, мыйым садак онталэн от кэрт“ — маншыла койэш.

„Чылт илышэ гай“ манын, Пэтыр йывыртэн шоналтэн 
колта. Ышкэнжын тыгай настажэ укэлан ойгыралта. Кугун 
шӱлалтышат, компасым мӧҥгэш пышташ альэ укэ манын 
шонэн шога (очыни, тудым мӧҥгэш ыщкэ вэрышкыжак 
пышта ильэ).

Лач ту кутлаштэ вэс могырым, пушэҥгэ кокла гыч 
лузга пунан кугу пий кудалын лэктэшат, оптэн-оптэн Пэ- 
тыр дэкэ кудал толаш тӱҥальэ.

Пэтыр кичкырал колтэн, тыгыдэ пушэҥгэ орала коч 
сиплак куржаш тӱҥальэ. Кугу пий ырлэн-ырлэн тудым 
поктэн шуэш ильэ. Йӧра лач Вилькан памаш тушто уло. 
Пэтыр пулвуй таҥыт вӱдым кэлын лэктэш.

Пий Вилькан памаш вӱд дэкэ толын шуо. Лач тудын 
тураштыжэ вӱдшо лопка логалын. Пийжэ тӧрштэн лэк-
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ташыжэ аҥышыр вэрым кычалын, сэр воктэн кудалышташ 
тӱҥальэ.

Пэтыр пий вончэн шумым вучэн ыш шого. Ту мартэн 
тудо уло кэртмыжым ончыко шикшалтэ. Пий дэч утлэн 
кудалшэ мэраҥ сэмын чымалтыш. Пундышэтат, тӱрлӧ ук- 
шэрэтат, вожлат шот огыл.

Шыл эҥэр сэрышкэ шумэҥгыжэ ижэ тудо каналташ 
шогальэ. Кошкэн иытышэ тӱрвыжым нулэн-нулэн, тудо 
эҥэр дэкэ мийыш. Вӱдым йӱ. Чӱчкыдын шӱлэштын, ольан- 
рак мӧҥгыжӧ ошкыльо. Ала мо кӧргыжлан пэш сайжак 
ок чуч.

Лач пий ок лий ильэ гын, тудо компасым огэш нал 
ильэ. Тугэ гынат, пий ма, пий огыл ма, паша лийэ; ком- 
пасы^н тудо шолышто.

Тыгай пашалан ачажат почкалтэн пуа, Иван Михайло- 
вичат ок мокто да, очыни, Вачукат поро шомакым-огэш 
каласэ.

Тугэ гынат, лийшаш паша ындэ лийын. Ындэжым ком- 
пысым мӧҥгэш намийэн пуаш, ик шотшо дэнэ лӱдмашан, 
вэс шотшо — вожылмаш. Садылан тудо ышкэнжым ышкэ 
лынландараш пижэ. „И к могырым — мый титакан омыл,— 
Пэтыр шона. — Вэс могырым — пий дэч моло мыйым — ик- 
тат ужын огыл, кумышо могырым — компасым иктаж кушко 
муын кэрттымэ вэрышкат шылташ лийэш. ВараЖым шижэ 
шумэҥгэ, альэ тэлэ толмоҥго, тыштэ нимогай палаткат 
укэ лиймэ годым, мумо шотым ышташ да ышкаланнак 
кодаш лийэш".

Пэтырын вуйыштыжо тэвэ мо пӧртэш улмаш, тэвэ 
молан тудо пакча шэҥгэл сат лоҥгаштэ шинчылтын, 
Вачукшо тудым эр годсэк кычал коштын шыдэшкэн пы- 
тэн гынат, садылан вэрчынак тудо тудлан кончэн огыл.

7.
Компасшым пулэваш ӱмбалан шылтымӧҥгыжӧ Пэтыр 

Вачукым кычалаш ыш курыж, садышкэ кайэн шинчын, 
мом сайракым шойыштмо нэргэн шонаш пижэ.
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Кӱлэш годым шойакым ышташ Пэтыр мастар ильэ. 
Тачэ гын, тудо шотлан толшо шойакым нимат муын ок 
кэрт. Ойлыманат огыл, тудо Сэргэйым поктыл коштмыж 
нэргэн гына ойлэн кэртэш ильэ. Палаткэ дэн компас нэр- 
гэн ик шомакым огэш лук гынат, лийэш.

Тугэ гынат, палаткэ нэргэн ойлыдэгычэ кошташ Пэ- 
тырын артыкшэ ок ситэ. Тыгак шып лийын кодаш гын, 
Вачук ышкэтат иктаж кузэ палэн налэш да адакат мок- 
танэн, кугэшнэн кошташ тӱҥалэш: „эй тый, нимомат от шин- 
чэ. Коч моматэрэ мый ончыч шижам" — манын да монь ойла.

Компас дэн садэ шакшэ пий огыт лий ильэ, гын, паша 
сайрак да оҥайрак лийэш ильэ манын, Пэтыр шоналта. 
Тунам вара тудын вуйышкыжо пэш сай шонымаш толын 
пура: Вачук дэкэ куржаш да палаткэ нэргэн, компасшэр- 
гэнжат чыла ойлэн пуаш. Мо лийэш вара? Вэт компасшым 
тудо. лӱмынак шолыштын огыл. Компас шолыштмаштэ уло 
титакшэ пий ӱмбакэ возэщ. Тэвэ нуно Вачук дэнэ коктын 
ты компасшым налытат, палаткышкэ мӧҥгэш пыштэн толыт. 
Пийжэ? Пий уло гын, мо вара? Эн ончычак ышкэ пэ- 
лэн киндэ дэн шылан луым наҥгайаш да ынжэ опто ма- 
нын, тудлан кудалташ лийэш. Варажым тойамат нумал 
кайаш лийэш. Адакшым, коктын тунарак шучко огыл.

Пэтыр тыгак ышташ кӧныш да Вачук дэкэ куржын 
колтынэжэ ильэ. Лач ту жапыштэ тудым кочкаш кычкы- 
рышт. Коштмыжо жапыштэ тудо пэш шужэн. Садылан тудо 
кочкаш пэш куанэн кайыш.

Кочкышым ыштымӧҥгат, Вачукым ужаш ыш логал. 
Аважэ тувыр-йолаш-влакым шӱйалташ кайыш да Пэтырым 
мӧҥгыштӧ шогаш, Йэлэна лӱман изи шӱжаржым ончаш 
кодыш.

Моло гунам тудо, аважэ кайымэ шэҥкэч, изи Йэлэна 
шӱжаржылан тӱрлӧ модышым жучыктэн пуа ильэ. Йэлэ- 
нажэ садэ модыш-влак дэнэ толашэн шинчымэ жапыштэ 
Пэтыр^тӱгӧ лэктын куржэш ильэ. Аваж толмым ужмэҥ- 
гыжэ Йэлэнаж дэкэ пӧртылэш ильэ. Пуйто тудо йэлэнаж 
дэч ойырлэн огыл.

Тачэ Йэлэнажэ пэш таза огыл да эрэ кэчкыжэш, тӱр- 
лым кычалтылэш. Пэтыр шӱжаржылан комбо пыстыл дэнэ
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мэчэ гай чумыраш парэҥгым кучыктышат, тӱгӧ кайаш 
тарваныш. Шӱжаржэ тидлан путырак чот васараш тӱҥальэ. 
Пӧрт воктэнэ эртэн кайышэ пошкудо ӱдрамаш окнашкэ 
(торзашкэ) ончальэ да Пэтырлан парньажым рӱзалтыш, 
Шужаржылан ала мо осалым ыштэн шоныш алмо.

Пэтыр кугун шӱлалтышат, кӱвар ӱмбалан шарымэ 
кӱжгӱ одэйал ӱмбдк, Йэлэна шужаржэ воктэкэ волэн 
шинчэ да тудлан сай мурым мураш тӱҥальэ.

Аважэ кас лиймӧҥгӧ ижэ пӧртыльӧ. Пэтыр тӱгӧ лэк- 
тын куржо. Вачукшым кычкырэн шӱшкаш тӱҥальэ.

— Эй, тый! — Вачук мӱндӱрчак кычкыраш тӱҥальэ.— 
Эй, Пэтыр! Тый, Пэтыр, кушто тыгэ кэчэгут кошхыч? 
Пэтыр, молан мый тыйым кэчэгут кычальымат, ышым му?

Пэтыржэ дэч иктаж могай ..вашмутым вучыдэгычак, 
Вачук кэчэгут ногымо увэржым луктын ойлаш тӱҥальэ. 
Вачукын увэржэ нэш шуко уло. И к увэржэ тидэ —  
разйэзд воктэнэ заводым ышташ тӱҥалыт. Вэсыжэ — чод- 
раштэ палаткэ шога, Садэ палаткыштэ пэш сай айдэмэ- 
влак дэнэ Вачук кэлшэнат шуын. Кумышыжо —  Сэргэйын 
ачажэ тачэ Сэргэйжым по^^эн. Сэргэйын васармыжэ урэм 
мучко шэргылтэ.'

Тугэ гынат, ны заводшат, ны плотинажат, ны Сэргэй- 
лан логалмыжат Пэтырым ыш ӧрыктарэ. Тэвэ палаткэ 
улмо нэргэн Вачук куз^^ налэн налын да тудлан эн ончыч 
шижтарэн кэртын, —  тидэ Пэтырым ӧрыктарыш.

—  Палаткэ улмо нэргэн кужэч палэнат? —  манын Пэ- 
тыр йодо, ышкэнжын шӱмжылан пэш кӱчымын чучэш.—  
Мый, брат, чыла нэргэнат нигӧ дэч ончыч палэн налы- 
нам. Тачэ мый дэнэм оҥай историй лийэ.

— Историй', историй, — Вачукшо- коклаш пурэн нэ- 
лэшта. —  Тыйын могай историйэт лийын кэртэш? Тыйын 
историйэт оҥай Тын, мыйынат историйэм оҥай. Тый укэ 
улмэт годым, мый тыйым пэш чот кычальым. Тыштат 
кычальым, туштат кычальым, чыла вэрэ кычальым. Вара 
кычал-кычал шэрэм тымэ. Кэчывал кочкышым кочкымат, 
чашкэрышкэ воштыр пӱчкэдаш кайышым.--Кэнэта мыйын 
ваштарэш ик йэҥ толэш. Тудын капшэ кугу. Вачыштыжэ 
шӱштӧ калта кэча. Калтажэ чылт йошкар армий каман-
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дирын калтажэ гайэ. Кэмжэ пычалзын гайэ. Тугэ гынат, 
тудо пычалзат, сарзэ йэҥат огыл. Тудо мыйым ужо да: 
„Рвэзэ, тышкэ толйан“ —  манэш. Мый лӱдым шонэ — эт? 
Пырчат ышым лӱд. Мыйэ тудын лишкыжэ мийышымат, тудо 
мыйын ӱмбак ончальат, кутыраш тӱҥальэ; „Рвэзэ, тый 
тачэ колым кучышыч укэ?“ — манэш. Укэ, кучэн омыл,— 
маньым. — Садэ дурак Пэтыр мыйым ӱжаш пурэн огыл. 
Ӱжаш пураш лийын ильэ, пурэн огыл. Ышкэжат ала куш 
йомын. „Тугэ, — манэш тудо — мый ышкат ужам, тый тудо 
отул. Тыйдэчэт кугурак, йошкаргырак ӱпан иктаж кӧ вэс 
рвэзэ уло мо?“— „Ӱло, —  манам,— тугэ гынат, мый омыл, 
Сэргэй, тудо эшэ мэмнан мурданамат шолыштын". „Тугэ- 
тугэ,— садэ манэш, —  тудо мэмнан палаткэ дэч тораштэ 
огыл пӱйашкэ атмам кышкэн шога ильэ. Тудо кушто 
ила?“ — „Айда, мый тыланэт тудын илымэ пӧртшым он- 
чыктэм" — манььш.

Ошкылшыла мый шонэм: „Сэргэй тудлан молан кӱлэш? 
Мэ Пэтыр дэнэ коктын утларак кӱлэш лийына ильэР*

Каймына годым, тудо мланэм чыла ойлэн пуыш. Нуно 
палаткыштэ коктын илат. Палаткыжым Вилькан памаш 
дэч кӱшнырак шындэныт. Нуно коктынат гэолог улыт. 
Мландым ончэн коштыт, кӱйым, нэнчым кычалыт. Кушто 
кӱй уло, кушто нэнчэ, кушто ошма, — чыла возкалат. Мый 
тудлан ойлэм: „Мэ Пэтыр дэнэ коктын толына гын, ны- 
мат огыл дыр? Мэат кычалаш полшаш тӱҥалына. Мэ тыштэ 
мо улмым чыла шинчэна. Ӱмаштэ мэ тугай чэвэр кӱйым 
муын улына ильэ дык, чылт ӧрат! Путырак чэвэр тӱсан. 
Тый, изай, Сэргэй дэкэ коштмэтат ок кӱл ильэ, маньым. 
Сэргэй пэш осал рвэзэ. Тудо эрэ кырэдалшашым да йэҥ 
мурдам нумалшашым вэлэ шинча. Садыгэ Сэргэймыт дэкэ 
толын шуна. Тудо пӧртышкӧ пурыш, мый тӱжвалнэ кодым. 
Ончэм, Сэргэйьш аважэ куржын лэктэшат, кычкыра: „Сэр- 
гэй! Сэргэй! Вачук, Сэргэйым ужын отыл?“ . „Укэ, ужын 
омыл. Ӱжынам да шаҥгэ ужынам, кызыт ужын омыл“ — 
маньым. Варажэ садэ йэҥ —  тэхникэт пӧртгыч лэктэ. Мый 
тудым чодра тӱрыш шумэш ужатэн колтышым. Тудо мэм- 
нам, когыньннам мийаш кӱштыш. Шуко-шагал жап гыч 
Сэргэй мӧҥгыжӧ пӧртыльӧ. „Тый палаткэ гыч могай настам
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налынат?"— манын ачажэ йодэш. Сэргэйжэ вуйжым рӱза. 
Ачажэ ыш инанэ да тудым поньыж нальэ, Сэргэйжэ 
эй васара вэ — эт! Тудлан тугак кӱлэш. Пэтыр, чынак вэт?

Тугэ гынат, ты ойлымаш Пэтырым ныманчат ыш 
куандарэ. Пэтырын шӱргӧ-пылшыжэ ойгырмыла, шыдэш- 
кымыла койэш. Компыс шолыштмылан Сэргэйым кучэн 
кырымэ нэргэн кольат, кӧргыжлан пэш йӧсын чучаш тӱ- 
ҥальэ. Паша кузэ лиймэ нэргэн Вачуклан' ойлаш ындэ 
вараш кодылто. Пэтыр шӱлыкын койын, нимом ышташ 
ӧрын шогылтэш. Ындэ мом ойлаш тӱҥалаш, ты мартэ 
кушто коштмыж нэргэн Вачуклан нимом ойлаш ӧрын. 
Тугэ гынат, тудым Вачук ышкэжат утарыш. Ышкэ пашаж- 
лан кугэшнышэ Вачук кугу кумылан лийнэжэ.

—  Тый молан саҥгатым куптыртэнат? Тый тушто 
лийын отыл да обижатлалтынат мо? Вэт ышкэак ала кушто 
коштын эртарэнат. Ик-кана ойым пидын улына ильэ гын, 
ту сэмынак ышташ кӱлэш ильэ. Но айда нымат огыл... 
Мэ эрла коктын пырльа кайэна. Мый мийэм, мыйын Пэ- 
тыр йолташэмат мийа манын, мый каласышым. Тый, на- 
вэрнэ, коват дэкэ мийэнат? мый тый дэкэт мийышымат, 
ончэм: Пэтыр укэ, эҥэр тойа-влакшэ лэваш йымалнэ кийат. 
Моло вэрэ огыл, коваж дэкак кайэн, манын шонэм. Тый 
тудын дэкак мийышыч мо?

Пэтыр нимомат ыш пэлэштэ. Ик магыл шып лийын 
шогылто, кугун шӱлалтыш да < ала кушко, Вачук дэч ӧр- 
дыжкӧ ончалын йодо.

—  Сэргэйым ачажэ пэшак чот лупшыш мо?
—  Чотак дыр... Сэргэйын васарымэ йӱкшӧ урэмыш 

вошт шокта илыс.
— Кызыт кыраш лийэш мо? — шыдэшкэн йодэш Пэ- 

тыржэ. —  Кызыт вэт тошто самын огыл. Кыраш огэш лий. 
Тый: „поньыжо да ноньыжо“ . Пэш куанэнат. Тыйымат 
ачат кучэн кыра ильэ гын, тый куанэт ильэ мо?

—  Вэт мыйым огыл, Сэргэйым кырэн. Адакшым туд- 
лан очыниш логалын огыл.

Вэскана тудо йэҥ палаткыш шӱшкылт ынжэ кошт! 
Йэҥ-влак пашам ыштат, тудо нунын кӱлэш ӱзгарыш- 
тым шолыштэш. Пэтыр, тый тачэ молан йӧршын вэсэ-
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мынат? Йа кэчэгут йомын коштат, йа кас мучко шыдэш- 
кэн шогылтат.

— Мый, сырымашэм укэ, — манын Пэтыржэ пэлэ йӱк 
дэнэ пэлэшта, — Ончычшо мыйын пӱйэм коршта ильэ, 
кызыт ындэ чарнаш тӱҥалын.

—  Вара вашкэ парэмэш укэ?
—  Вашкэ. Вачук, мый лучо мӧҥгэш кайэм. Мӧҥгыштӧ 

кийэм-кийэмат, тудо вара корыштымыжым чарна.

8.
Брэзэндэ палат^сыштэ илышэ йэҥ-влак дэнэ йоча-влак 

вашкэ кэлшышт,
Брэзэнтэ палаткыштэ коктын улыт. Нунын дэнэ пырльа 

пий уло. Пийжэ пэш патыр, пунжо ку-ужу. Лӱмжӧ 
„Вэрный“ . Садэ Вэрныйжэ Вачук дэкэ пэш вашкэ шӱ- 
мэшкыш. Тугэ гынат, Пэтырым ужын ырлаш вэлэ тӱ- 
ҥальэ. Пэтыржэ пий молан сырымыжым шинча. Вэрный 
ырлэн вэлэ кэртэш, мо шинчымыжым ойлэн ок кэрт. 
Тидлан Пэтыр куанэн.

Ындэ 'йоча-влак кэчэгут чодраштэ йомын кошташ 
тӱҥальыч. Гэолог-влак дэнэ пырльа нуно Шып эҥэр сэ- 
рыштэ пургэд коштыт. Купышкат пурэн лэктыныт. Ик- 
кана кандэ йэр-влак дэкат мийэн толыныт. Нуно ты мартэ 
чылт коктынжак тушко мийэн толаш тоштын огытыл.

„Кушто йомын коштыда, мом кычалыда?" манын йод- 
мылан, нуно кугэшнэн гына пэлэштат.

— Мэ шуным (нэнчым) кычалына.
Нэнчэ дэн нэнчат ик гай огытыл улмаш. Тидым ындэ 

Вачук дэн Пэтыр палэн, нальыч. Каҥга нэнчат, койа 
нэнчат уло. Койа нэнчыжым илэ улмыж годымак, шӱшмӧ 
ӱй сэмынак кӱзӧ дэнэ пӱчкэдаш лийэш. Шып эҥэрын 
ӱлӱл мучаштыжэ суглинкэ пэш шуко уло. Садэ суглин- 
кыжэ ошма йӧршаҥ падра шун лийэш. Кӱшӱл -мучаш- 
тыжэ йэр-влак тураштэ извэстка йӧршан шун логалэш. 
Тудым „Мэргэль" маныт. Тыштыракшэ, разйэзд воктэны- 
рак йошкар шун пэш кӱжгӱн кийа.
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Чыла тидэ пэш оҥай. Ожно йоча-влаклан чыла тӱрлӧ 
нэнчат ик гай койэш ильэ. Ойар ий-гэчэ годым нуно 
кошкэн пытышэ комыльа-влак лийыт. Иӱран ий-гэчыш- 
тыжэ тыгылай нугыдо, пижэдылшан лавыраш савырнат. 
Ындэ нуно шинчат: нэнчэ тидэ тыгылай лавыра огыл, 
сырйо (илэ сату). Тужэчын альуминийым лукташ тӱҥа-. 
лыт, Садылан нӱно гэолог-влаклан кӱлэш нэнчым кычалаш 
пэш тыршэн полышкалат.' Палыдымэ йолгорным, Шып 
эҥэрыш ушнышо изи эҥэр-влакым ончыктыл пуат.

Жап шукат ыш эртэ, разйэздышкэ сату оптымо кум 
вагоным мучыштарэн кодышт. Ала могай палыдымэ па-
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шазэ-влак вагонла гыч йашлык, пӧрньа да оҥа-влакым 
йастараш пижыч.

Ту йӱдым кожганышэ йоча-влак шуко жап мартэн 
малэн колтэн ышт кэрт. Разйэздэ ындэ тошто сэмын 
огыл, у сэмын илаш тӱҥалэш. Тидлан йоча-влак пэш 
чот куанэн улыт.

Тугэ гынат, у илышыжэ толаш пэш вашкымашыжэ 
укэ улмаш. Пашазэ-влак оҥа дэнэ лэвашым ыштышт. Ту 
лэвашышкэ тӱрлӧ ӱзгарым оптышт, оролым шогалтэн 
кодышт да йоча-влакын кумылыштым волтэн, иктэ кодтэ 
чыланат мӧҥгэш кудальыч.

Ик-кана кэчывал дэч вара Пэтыр палаткэ воктэн шин- 
чылтэш. Кугурак гэологшо Василий Иванович тувыржын 
шӱтлышӧ шокшыжым тумышта. Вэсыжэ, йошкар армий 
командирлан шотлан толшыжо, циркульым кучэн ала мом 
планыштэ вискала.

Вачукшо толын огыл. Тудым мӧҥгыштыжӧ кийар 
шындаш кодэныт. Тудо 'изиш варарак толаш лийын.

—  Вот - бэда, — манэш кугу капанжэ. Планжым ӧр- 
дыжкӧ шӱкалэш. — Компас дэч .посна — чылт кид дэч 
посна гайак. Ны сйомкым ышташ, ны карт ӱмбач шым- 
лаш ок лий. Ындэ ола гыч вэсым колтымэшкышт, тэк 
вучэн шинчэ.

Тамакам пижыктат, Пэтыр дэч йодэш:
—  Тэмдан Сэргэйда эрэ тыгайак жульык мо?
— Эрэ тыгайак,— манэш Пэтыр.
Тыгэ манэшат, йошкаргэн кайа. Йошкаргымыжым 

шылташ лийын, йӧрэн шушо тул олмо ӱмбак пӱгырна да 
ломыжым пуаш тӱҥалэш.

— Пэтыр! — Василий Иванычшэ кычкыралэш — молан 
ломыжым пуэт? Уна ончо, уло ломыжым мыйын ӱмба- 
кэм тӱргыктышыч.

— Мый... чайнык уло шонышым, —  нигузэ дэч пэ- 
лэшта Пэтыр.

— Тынар шокшо да... Тый чайныкым сакынэт,— 
кугу капан гэологшо ӧрын пэлэшта да мутшым адакат 
тушкак савыра.

— Компасшэ тудлан молан кӱлэш лийын? Тудыжо
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эшэ-эшэ, а тудыжо сай огыл — налын омыл манын, шо- 
йыштэш. Тый, Пэтыр, тудын дэнэ йолташ сэмын мутла- 
нэн ончэм ильэ. „Сэргэй, мӧҥгэш пу. Ышкэ намийэн 
пуаш лӱдат гын, кондо, мый намийэн пуэм“ манам ильэ. 
Мэ тудлан сырашат, тудын ӱмбак нуй шийашат огына 
тӱҥал. Тый тудлан тыгэ ойло, йӧра?

■— Йӧра- ойлэм, — манЭш Пэтыр. Ышкэ чурийжым 
куго капанжэ дэч шылта. Шӱргыжым умбали савырышат, 
тудын шинчажэ лач Вэрныйын шинчажэ дэнэ тура лийэ. 
Вэрнцйжэ йолжым шуйэн, йылмыжым луктын сакэн, 
чӱчкыдын шӱлэштын кийа. Тудо шинчаж дэнэ Пэтыр 
ӱмбак кэрылтэ. „Эк, шойышташыжэ мастар улат улмаш! 
Тый Сэргэйлан нымат от каласэ, шойыштат“ маншыла 
койэш.

— Вара чынакак компысым Сэргэй шолыштӹн мо?— 
ургышыжым ургэн пытарэн, имыжым картуз кӧргыш- 
кыжӧ пӱшкылшыжла Василий Ивановичшэ пэлэшта.— 
Ала мэ ышкэак тудым иктаж кушко нуртэн колтэн улына. 
Ала рвэзылан так очыний йолам ыштэна.

— Кычалын ончыза, ала муыда — манын Пэтыр содор 
пэлэн1та.— Тэа'1' кычалза, мэат Вачук дэнэ коктын кы- 
чалаш тӱҥалына. Шудыштат кычал ончэна, моло вэрэат 
шэҥын налына.

— Мом кычалашыжэ?— кугу кананжэ ӧрын пэлэшта.—  
Василий Иванович, вэт тунам мый тый дэчэтак компа- 
сым йодым. Тый ышкэак: „Палаткэш кодын, налын чы- 
каш мондэнам" манын каласышыч. Кызыт ындэ кычалын 
толашышашыжат укэ.

—  Ындэ мланэм ышкэ налмэм гайак тучаш тӱҥальэ. 
Пэш рашыжак ом шарнэ, тугэ гынат, ала мо палын кай- 
мэм гайак тучэш, — чойан шьфгыжалтэн, Василий Ива- 
нович нэлэшта. —  Кандэ йэр воктэн, йӧралтшэ пушэҥгэ 
ӱмбалнэ шинчылтмынам шарнэт мо? Пушэҥгыжэ кӱж гӱ  
тугай ильэ. Шинчылтмына годым изиш кочнат. Тушак 
лэктын возын кодын огыл гын?

— Ӧрмаш паша нэргэн ойлыштат, Василий Ивано- 
вич, — манэш кугу капанжэ. — Тунам палаткэш кодэнам 
манын ойлышыч, кызыт адак вэс сэмын...
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—  Тыштэ нимат ӧршаш укэ, — Пэтыр путырак чот 
аралэн ойлаш тӱҥалэш. — Тыгай паша лийын кэртэш. 
Тыгай паша пэш чӱчкыдып лийэа;а. Шопэт— палып отыл, 
опчэт —  палыпат. Мэмпап Вачук дэпэ когыпьпапат тыгай' 
паша лийып. Ик-каца мэ тудып дэпэ кол кучаш кайышпа. 
„Тый, Вачук, изи эҥэрэтым палаш мопдэп отыл?“ ма- 
нып, мый тудып дэчып корпышто ^йодым. „Ой, мопдэ- 
нам“ мапэш тудо. Мӧҥгэш куржып, толнат, кычалпа- 
кычална, пигузат муып ышпа кэрт. Варажым ала кузэ 
тудып шокшышкыжо опчальымат, эҥэр-влак тудын шок- 
шыштыжо кэчат. Тый, изай, „ӧрмаш“ мапат. Нымат 
ӧрмаш огыл.

Вачукшат ты нэргэпак вэс лийшэ пашам ойлыш. Ша- 
йык шипчап Гэпадий товаржым кэчэ мучко кычалын. 
Товаржэ коҥга пусакыштэ, Вынььтк йымалпэ шогэп. Адак 
Сэмоп кугыза тойам кычалын,—тойажэ пэр йымалпыжак 
улмаш... Тудо кӧпдарэпак ойла да кугу капап гэологшо 
Василий Васильыч дэпэ ваш опчал колтат.

— Гм... Тыгэ... Мийэн кычал опчашат лийэш. Мо, 
рвэзэ-влак, тэ ышкэак иктаж кушто кычал опчэда гын, 
пэш йӧра ильэ.

— Йӧра, кычал опчэпа,ш эклапэп пэлэшта Пэтыр.
— Тудо туштак кийа гып, мэ чэчас муыпа. Тудо 

мэмпан дэч пигушкат шылып ок кэрт. Тупам мэ вара — 
раз, раз, тыштат, туштат удыркалэна да мудэ огынак 
тол.

Тыгэ мутлапымӧҥгӧ, Вачукым .вучыдэгычак, Пэтыр 
кыпьэлэшат, кӱлэш амалым муышо лийып, ала молан 
пэшак йывыртэп йолгорпо дэпэ куржып колтыш. Рэгэп- 
•чаҥын' пытышэ мӧдӧ вуйла гоч, изи эҥэрла гоч кутко 
шуэ^влак гоч тӧрштыл-тӧрштыл пэш писып шикшалтэш.

Йолгорныш куржып лэкмӧҥгыжӧ, разйэзд вэлым толшо 
Элэксэй йал марий-влакьш ужо.

Нуно ала молап пэш кожгапэн улыт. Чылапат шыдэш- 
кэпыт. Кидыштым солкалэп-солкалэп, иктышт вэсышт 
дэкэ тарэш пурэп йӱкып тумаплат. '

Нупып шэҥгэчып сэрапим кугыза ошкылэш. *Тудып 
шӱргӧ пылышыжэ путырак кэчалтып, лэваш лэвэдышыжэ
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сӱмырлэн, сӧсна игэ дэн комбо-влакшым пызырэн пуштмо 
годсыж дэчат шыдын койэш.

Сэрапим кугызан чурийжэ гыч Пэтыр палыш: тудын 
ӱмбак адакат ала могай эҥгак возын.

9.
Тугэ гынат, кугу эҥгэк ик Сэрапим кугыза ӱмбак 

гына возын огыл улмаш. Кугу эҥгэк пӱтынь Элэксэй 
йал ӱмбак возын. Эн чотшым Элэксэй йалысэ колхоз 
ӱмбак сӱмырлэн.

Трактроцэнтр акцийлан погымо кум тӱжэм тэҥгэ 
крэстйан оксам чыкэн кайэн, колхозьш эн  ̂ тӱҥ органи- 
затыржэ — йал совэт вуйлатышэ Микал Йогор йомын. 
Тудын куш каймыжым иктат огыт шинчэ.

Олаштэ тудо кок сутка дэч коч шогыман огыл ильэ. 
Ну, эн шукыжым гын, кум суткам пышташ лийэш. Ик 
арньа эртымӧҥгӧ, тудлан тэлэграмым колтат. Варажым 
утларак кожганаш тӱҥальыч.

Адак ик тэлэграмым пуышт. Варажым тудын почэш 
лӱмынак ик йэҥым колтышт. Садэ лӱмын колтымо йэҥжэ 
тачэ пӧртылын. Ышкэдэныжэ пырльа осал увэрым кондыш, 
Йогор райколхозсойузышкат пурэн огыл, банкышкат окг 
сам пуэн огыл. • '

Элэксэй йал пудыранэн кайыш, чыгыматылаш тӱҥальэ.' 
Кэчэ йэд̂ а погынымаш. Ола гычын шымлышэ йэҥ толын. 
Микал Йогорын олаштэ налшаш ӱдыржӧ уло манын, 
Элэксэй йал марий-влак ты мартэ пэш шуко йылмыш- 
тым тӱгатыльыч, иктыжэ вэсыжлан тӱрлымат чылт шин- 
чышэ сэмын ойлыштыч ̂ ынат, кызыт ындэ, тураш толын 
пэрнымӧҥгыжӧ, Микал Йогорын налшаш, ӱдыржӧ могайэ, 
тудо кушто ила, мом ышта —  ала кузэ иктат шинчышэ 
укэ. Садылан Йогорын налшаш ӱдыржым кӧ ужын, адак 
Йогорын налшаш ӱдыржӧ уло манын кузэ, кужэч палэн 
налмыштым нигузат кычал муаш ок лий, нимо мучашат укэ.

Чыла паша тыгэ кукталт пытымэ дэнэ, йал сӧвэт члэн- 
влак кокла гыч, вуйлатышэ вэрыш шинчаш кӧнышыжӧ
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нигӧат укэ. Район гычын ик у йэҥым колтышт. Тугэ 
гынат, Элэксэй йал ^иарий-влак ' тудым йӱштӧ шӱм дэнэ 
ваш лийыч. Пуйто, Йогырат район гыч толын ильэ да, 
мо гынат, кум тӱжэм тэҥгэ крэстйан оксам кочкыч ма- 
нын, ойлаш тӱҥальыч.

Ты гудлаштэ, вуйлатышэ дэч посна кодшо альэ шу- 
кэртэ огыл почылтшо, пэҥгыдэм шудымо колхоз сӱмыр- 
лаш тӱҥальэ.

Эн ончычшо, колхоз гыч лэкташ ик йэҥ вэлэ йодма- 
шым пуыш. Варажым вэсэ пуыш. Нунын почэш, нимогай 
йодмаш пудэгычак, лу-лучкын лэктэдаш тӱҥальыч. Адак- 
шым вэт ӱдашат жап пэш шуын. Садылан кажнышт ышкэ 
аҥашт дэкэ куржаш тыршат. Ӱмбакышт пэш кугу нэлэ 
возын гынат, лучко (луатвич) сурт гына чытэн шогат,. 
колхоз гыч лэкташ огыт шоно.

Ты лучко сурт коклаштэ Сэрапим кугызан суртшат 
лийын.

Тудо тыгакшат тӱрлӧ эҥгэк дэнэ ӧрткэн, тӱрлӧ зийаҥ 
дэнэ пызырналт пытышэ марий, моло гунамсыж дэч ут- 
ларак шыдын койын, сурт йэда коштэш, чыла вэрэат, 
коч кунамат эрэ иктымак ойла. „Кузэ гынат чыташ, 
кыртмаш кӱлэш. Кызыт колхоз гыч лэкташ гын, тунам 
вара нигуш пурашат вэр ок код. Лучо мландым кудалташ 
да вуй куш пура тушко кайаш. Садак тошто илыш- 
илыш огыл“ —  манэш Тудын дэнэ* пошкыдо-влакыштат 
■̂ шотым огыт му.

Шмаков иза-шольо-влакат тудлан полшат, Нуно шуко 
йэшан марий-влак улыт. Сэрапим кугыза дэнэ нуно шу- 
кэртсэкак, партизан отрьадыштэ пырльа коштмышт год- 
сэкак йолташ улыт. Ындэ шукэртак, ту годсэк ала кунар 
жап эртэн, Сэрапим кугыза дэн пырльа оптэн. Марци- 
новский полковникын батальонжо почкэн. Адак тудлан 
йал совэт члэн Игошкинат полшэн. Игошкин альэ самы- 
рык рвэзэ, шукэртэ огыл ачаж дэч ойырлэн. Варашыжым. 
Матвуй Павылат кэнэта колхоз вэлышкэ лийэ. Тудо кы- 
зыт, колхоз гыч лэкташ тӱҥалмэ годым, чылаштынымат 
шыдыштым луктын, колхозыш пурташ йодын йодмашым. 
пуыш.
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ТыгЭ колхозышко лучко озанлыкым чумырышт. Нуно 
пасушко ӱдаш пэш куанэн ышт лэк гынат, ышкэ тӱ- 
ҥалмэ корнышт гыч кораҥдэгычак, чот кыртмэнак паша- 
ланаш пижыч. ^

Ты жапыштэ Пэтыр дэн Ьачук ала кунар кэчылан па- 
латкэ нэргэн чылт мондышт. Нунат Элэксэй йалыш ку- 
рыштальыч. Нунат Йогорлан пэш шыдэшкэн улыт. Шыман 
коштшо Сэрапим кугызан кыртмэн шогылтмыжлан ӧрын 
пытэныт. Иван Михайловичымат пэш чаманэн улыт.

—  Рвэзэ-влак, тыгат лийэш шол. Йэҥ-влак ваштал- 
тыт, — Иван Михайлович пэлэштыш. Газэт кагаз дэнэ 
пӱтырымӧ, путырак ӱпшалтшэ сигаркыжым чот шупшы- 
лэш. — Вашталтыш лийэда. Йогор вашталт кэртэш манын, 
кӧ шонэн? Путырак пэҥгыдэ айдэмэ ильэ.

Ала кузэ мый шарнэм... Кас. Мэ ала могай пэл стан- 
сийыш кудал пурышна. Стрэлкэ-влакым шалалтыл пыта- 
рымэ, крэстовинэ-влакым луктэдэн кышкымэ. Шэҥгэлнэ 
кайышаш корным рончэн кышкымэ, кӱварым йӱлатымэ. 
Пэл стансийыштэ ик чонат укэ. Йыр-ваш чодра. Ончылно,
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ала кушто фронт шога. Ӧрдыж гычат — фронт-влак. 
Йыр-ваш бандэ-влак коштыт. Нинэ фр«нт дэн бандэ-влак- 
лан мучашыжат огэш лий манын, шоналтэш ильэ.

Иван Михайлович шыпланыш. Тӧрзашкэ (окнашкэ) 
тӱткын ончаш тӱҥальэ. Тӧрза йанда вошт, пыл помышым 
чэвэртэн кэчэ шичмэ койэш. Кэчэ шичмэ могырым пэш 
эркын, тугэ гынат, чот кыртмэн, оваргэ кӱдырчан йӱр 
пыл кӱза. Сигаркыжэ чот эҥэш, путыракак йыгыжгэ ӱп- 
шан кандэ шикш пӧртын-пӧртын кӱш кӱзӓ. Пырдыж 
мучко шуйнылэш. Пырдыжыштэ тошто бойэвой бронэ- 
пойэздым сниматьлымэ фотокартычкэ кэча. Картычкыжат 
ындэ. тоштэмын, тӱсыжат изыш кайэн.

-г- Йыван изай! — манын Пэтыр тудым кычкыральэ
—  Молан?
— Но, вара: „Йыр-ваш бандэ-влак коштыт. Нинэ 

фронт дэн бандэ-влаклан мучашыжат огэш лий манын, 
шоналтэш ильэ“ . Варажэ кузэ лийэ? —  Пэтыр Иван Ми- 
хайловичын шомакщым шомаклан, 'шомакымат тура кон- 
дэн пэлэштэн, йодо',

Э-э... Разйэзд чодра покшэлнэ. Чыла вэрэ шып. Шошо. 
Кайык-влак гына рӱжгат. Мэ Йогор дэнэ коктын тӱжвак 
лэкна. Коктынат лавыргэн, ӱй дэнэ амыргэн, пӱжалтын 
пытэн улына. Шудышко волэн шична. Мом ышташ?

Йогор олйа: „Йыван изай, мэмнан ончылнына крэс- 
товинэ-влакым луктэдэн кышкымэ да стрэлкэ-влакымат 
пудыртылмо. Шэҥгэлнына кӱварым йӱлалтэныт. Сэдыгэ 
мэ ындэ кумышо сутка шуэш, тидэ бандит-влак пошымо 
чодраштэ тэныш-оньыш кудалыштына. Ончылнат фронт, 
кок могырыштынат фронт-влак. Тугэ гынат, моло огыл, 
мэак сэҥэна" —  «Туг.ч улдэ мо, мый манам тудлан. Мэак 
сэҥэна. Тидэ нэргэн иктат ӱчашэн ок кэрт. Тугэ гынат, 
мэмнан командына, бронэвик дэнэ пырльа ты лӧдӧ гыч, 
очыни, лэктын ок кэрт“ . Тудо тыгэ ойла: „Ну лэктын 
огына кэрт лийжэ. Вара мо? Мэмнан 1б-що бронэвикна 
йомэш гын, линийыштэ 28-шэ дэн 39-шэ кодыт. Тӱҥалмэ 
пашанам ыштэн шуктат“ .

Йошкар шуан вондо укшым тодылын нальэ да тудым 
ӱпшӱч ончыш, вара шӱчаҥын пытышэ блузышкыжо кэр-
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лын шындыш. Шыргыжалтыщ, Пуйто тудын дэч пийалан 
(рыскалан) йэҥ тӱньаштат укэ. Гайкэ пӱтырмӧ суравочым, 
ӱй оптымо атым нальэ да паровоз йӱмакэ пурыш.

Иван Михайлович адакат шыпланыш. Кузэ нуно садэ 
авыралтма гыч лэктын кэртмышт нэргэн Вачук дэнэ 
Пэтыр колын ышт шукто. Молан гын, — Иван Михай- 
лович йӹгырэ улшо пӧлӧмышкэ пэш содор лэктэ.

—  Иогорын игышывэ-влакышт кузэ вара почаҥыт?— 
манын изиш лиймӧҥгӧ, кыдэж гыч Иван Михайлович 
йодо. —  Тудын игышывыжэ кокыт уло вэт?

— Кокыт, Иван Михайлович. Пашка дэн Машка. 
Нуно кувавашт дэнэ кОдын улыт. Нунын кӱвавашт пэш 
шоҥго. Коҥга ӱмбалнэ шинчымыж годымат — туманла, 
коҥга ӱмбач вола гынат — тумӓнла. Сэдыгэ кэчэгут йа 
йумым кумалэш, йа эртак туманла.

Мийэн ‘ончэн савырнэн толаш кӱлэш ильэ. Иктаж мо- 
гай йӧрым ышташ кӱлэш. Коч мо гынат, йоча-влакшэ 
жал улыт, —  Иван Михайлович йӱкым пуа. Кыдэжлымэ 
оҥа шэҥгэлнэ, а^дакат тамака тӱргымӧ шокташ тӱҥальэ.

Вачук дэн Иван Михайлович^^рдэнэ эрак Элэксэй 
йалыш ошкыльыч. Пэтырымат ышкэдэнышт пырльа ка- 
йаш ӱжыч. Пэтыржэ ыш кайэ. „Ом шу, паша уло“ — 
манэш.

Пэтыр кузэ тыг^ кэнэта йарсыдымэ лийын манын шо- 
нэн, Вачук ӧрэш. Тугэ гынат, Пэтыржэ утыжым ойлэн 
шогыдэгычак ышкэ ош ӱпан вуйжым окна гыч шӹлтыш.

Элэксэй йалыштэ нуно у вуйлатышэ дэкэ пурышт. 
Ӱугэ гынат, вуйлатышым мӧҥгыштыжӧ ышт учыро. 
Тудо вӱд Ёэс могырыш, олыкышко кайэн.

Садэ олык вэрч кызыт пэш чот пурэдалмаш кайа. 
Ожно тудым ик монар сурт-влак шэлэдэн налыныт ильэ. 
Тугэ гынат, эн кугу участкым вакш рза Пэтунин кучэн 
илэн. Варажым, колхозым почмӧҥгӧ, Йогор Микалэ садэ 
олыкым пӱтыньэк колхозыш налын шуктэн ильэ.’ Ынды- 
жым, колхоз шаланаш тӱҥалмӧҥгӧ, ожно кучьцпо оза- 
влакышт ышкэ олыкыштым мӧҥгэш йодаш тӱҥалыныт. 
Погымо оксам шолыштмо дэч вара, район гыч пуаш 
лиймэ шудо солымо машинам садак огыт пу. Сандэнэ
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шудым солэн, погэн пытарэн садак огыда кэрт манын, 
шылтыкым кычалыт.

Тугэ гынат, колхозышто кодшо 15 озанлыкшэ шэлаш, 
путыракшым вакш оза Пэтунинлан ожно кучымо учас- 
тыкшым пуаш нигузэат огыт кӧнӧ. Вуйлатышат колхоз 
вэлкэ шога. Тугэ гынат, кызыт лийшэ эҥгаклан шойэш- 
кышэ крэстйан-влак шукышт Пэтунин вэрч шогалыныт.

Пэтунинжат тошто сэмынжак вэлэ кӱоштэш. Ышкэн- 
жым чынэш луктын ойлыштэш. „Кэрэк Москошко кайэм 
гынат, ышкэмыным кычал луктын кэртам" — манэш.

Сэрапим кугыза дэн самырык .рвэзэ Игошкин прав- 
лэньыштэ ала могай кагазым сэркалэн шинчылтыт.

— Возалтэна!— Сэрапим кугыза Иван Михайлович 
дэнэ кид кучышыжла шыдын пэлэшта —нуно ышкэ ка- 
газыштым районышко, колтэныт, мэат ышкэнан кагазым 
колтэна. Игошкин, лудын пуйан, вара возым?.1на кэлша 
укэ. Тудо ӧрдыж йэҥ, тудлан чыланат рашырак койэш.

Игошкин кагазым лудмо да ту кагаз нэргэн каҥа- 
шымэ жапыштэ. Вачук ^фэмышкэ лэктын куржэшат, урэ- 
мыштэ Чаҥа Вӧдырым ваш лийэш. Садэ арва чурийан 
йочам шарнэда чай. Тудо эшэ шукэртэ огыл, Йошкар-вуй 
рвэзэ дэнэ кыркэдальэ. Йошкар-вуйжо тудым „колхоз 
Вӧдыр — сӧсна нэр“ манын игылтын ильэ. Кыркэдалма- 
шыжэ тунам ту шумлык лэктэ.

Чаҥа Вӧдыр Вачуклан тӱрлӧ оҥайым шуко ойлыш. 
Шукэртэ огыл Загрэбин Сэмонын мочажэ йӱлэн. „Мыйын 
мочашкэм тулум йэҥ чыкэн" манын, Сэмонжо товаласэн 
коштын. Моча гычын тул кырт-кырт гына колхоз лэва- 
шыш пижын огыл. Лэвашыштэ трийэр шинча да эрык- 
тымэ шурно кийа улмаш, Пӧрвыйжак тидэ нэргэн ойлыш.

Адак тэвэ мо нэргэн ойлыш. Колхоз ындэ йӱд йэда 
чэрэд дэнэ ышкэ оролжым шогалтылэш. Вӧдрын ачажлан 
ороллаш чэрэд шумо годым, лач ачажэ разйэзд гыч толын 
шуын огыл улмаш. Тунам тудо, Вӧдыр, ышкэак ороллаш 
кайэн. Варажым тудым аважэ вашталтэн. Пэркалымэ то- 
йам налынат, рроллаш кайэн.

— ̂ Чыла Йогорын пашажэ. Чылалан тудо титакан. 
Мэмнам чыланамат вурсат. Тэ чыланат йэҥ йамдылан
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кэржалташ уста улыда, маныт, — Вӧдыр ышкэ мутшым 
кошартыш.

—  Ожно тудо гэрой ильэ вэт, — манэш Вачук.
—  Тудо ожно вэлэ огыл, эрэат гэрой гайак ильэ. Мо- 

лан тудо тыгай манын, мэмнан марий-влак кызытат ӧрын 
ойлат. Тудо тыгылай гына, ӱмбач ончымаштэ ^ына, пы- 
зыргышэ шинчан койэш. Иктаж могай пашалан пижэш 
гын, шинчажэ йылгыжаш вэлэ тӱҥалэш. Мом каласа гын, 
руалмэ гай лэктын шинчэш. Олык шумлык пашам тудо 
кузэ савырэн шындыш. Пырльа солаш тӱҥалына, манэш, 
кок ийаш шурным пырльа ӱдэна, манэш.

—  Молан вара тудо тыгай осал пашам ыштэн? Иэҥ- 
влак йӧратымыж дэнэ тыгэ ыштэн манын, ойлат. Чына- 
как мо? — Вачук йодэш.

—  Йӧратымэ годым сӱйаным ыштат^  ̂ оксам огыт 
шолышт, —  Вӧдыржӧ ӧрынрак пэлэшта. — Йӧратымэ дэнэ 
чыланат оксам шолышташ тӱҥалыт ильэ гын, тунам вара 
мо лийэш? Укэ, тидэ йӧратымэ дэнэ лийын огыл., Мо 
дэнэ лийын, ом шинчэ... Мыйат ом шинчэ, молат огыт 
шинчэ. Мэмнан дэнэ тугай окшак Сидыр^ кугыза уло. 
Тудо ындэ шоҥгэмын, тудын ончылно Йогор нэргэн 
ойлаш тӱҥалыт гын, тудо колыштынат ок шого: „Укэ, 
тыгай паша нимат лийын^ огыл“ — манэш. Тылэчла нимат 
ок колышт, савырналта содоррак ӧрдышкӧ „кьфым-кы- 
рь1м“ ошкыл колта. Эрэ ала мом ышкэ сэмынжэ вуды- 
малта, шинча гычшэ шинча вӱдшӧ йогэнак йога. Пэш 
пушкыдо кугыза. Тудо ожно ^Йог^р Тайлан мӱкш ота- 
рыштыжэ пашам ыштэн^илэн. Йогор Тайлажэ тудым ала 
мояан поктэн колтэн. Йогор тудын вэлышкэ шогалын, 
полышым пуэн.

Вӧдыр, —  манэш Вачук, — молан Йӧрмӧла кугыза шу- 
кэртсэк койкашыжэ укэ? Д^эний тудо Йогор Тайлан сад 
пакчажым ороллаш ок тӱҥал мо?

—  Тэнийат ороллаш. тӱҥалэш. Мый тудым тэҥгэчэ 
гына ужым. Чодра гыч толэш ильэ. Пэш чот руштын. 
Тудо коч кунамат эрэ тугайак. Альэ олма шуын огыл 
гын эрэ йӱын коштэш. Олма кӱйын шуэшат Йогор Тайла 
тудлан арака налашыжэ оксам пуымым чарнат, тунам
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вара садым айык вуйа, пэш чойан ороллаш тӱҥалэш. Вачук, 
кузэ ик-кана тудо тыйым нуж дэнэ когартыш, шарнэт мо?

—  Шарнэм, шарнэм, — пэш пӱсын пэлэштэн колта 
Вачук. Осал шарнымашым туржын пытараш тӧча—Вӧдыр, 
Молан Йӧрмӧла паша ышташ ок кай мландымат ок ку- 
рал? Тудӧ ышкэжэ ӱшкыж гай таза вэт.

Ала, — манэш Вӧдыржӧ. — Ожно, ала кунам шукэртэ, 
тудо йошкаргэ-влак дэч шылын, дэзэртирлан коштын 
манын ойлымым колынам. Варажым тӱрмаштэ ала кунар 
шинчэн. Тулэч вара тудо эрэ тыгайак. Йа Элэксэй по- 
чиҥга гыч ала кушко ӧрдышкӧ кайэн коштэш, йа кэ- 
ҥэжлан адак тышкэ пӧртылэш. Вачук мый, Йӧрмӧла ку- 
гызам нимайат ом йӧратэ. Тудо ик пийлан вэлэ поро 
кумылан Тудыжат йӱмыж годым вэлэ.

Йоча-влак ваш-ваш йатыр кутырэн шогыштыт. Раз- 
йэздыштэ мо ышталтмэ нэргэн Вачукат Вӧдырлан ойлэн 
пуыш. Завод нэргэн, палаткэ нэргэн, Сэргэй нэргэй, 
компас нэргэнат ойлыш.

— Тэат мэмнан дэкэ мийыза,— Вачук кӱшта.— Мэ тэм-' 
дан дэкэ курышталынас, тэат мэмнан дэкэ курышталза. 
Тыйат, Колька Зипуноват да тулэч молыжат мийыза. Вӧ- 
дыр, тый лудын моштэт мо?

— Изиш моштэм.
— Мэат Пэтыр^дэнэ коктын изиш моштэна
— Школ укэ. Йогор улмыж годым, тудо школ вэрч 

пэш тырша ильэ. Ындэжэ кузэ лийэш ом шинчэ. Марий- 
влак пэш шыдэшкэн'улыт. ШкОл нэргэн шоналтымаштат 
укэ.

— Заводым ышташ тӱҥалыт гын, школымат ышташ 
пижыт, — манын Вачук тудым кӧндара. — Ала иктаж ку- 
нарэ оҥа-влак, пӧрньа, пуда да монь кодыт... Школлан 
кунаррак кӱлэш? Мэ пашазэ-влак дэч йодына. Нуно ыш- 
тэн пуат. Мэ ышкэжат полшаш тӱҥалына. Чынакак тэ 
мэмнан дэкэ мийыза. Мийыдэ идак код. Тый мийэ, Коль- 
кажат. Альошажат.., Иктышкэ чумыргэнат, иктаж мола 
сайракым шонэн луктына.

— Йӧра, — манэш Вӧдыр. — Тэвэ парэҥгым шындэн 
пытарэнат, куржын мийэна.
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Вачук правльэнышкэ пӧртыльат, Иван Михайловичым 
учырэн ыш кэрт, Иван Михайловичым тудо Йогор 
пӧрт воктэн муо. Пашка дэн Машка воктэнэ шӱраҥыш- 
тэш ильэ. Пашка дэн Машкажэ Иван Михайлович пумо 
мӱ-киндым (прэньыкым) пурын-пурын). ваш-ваш коклаш 
пурэн, иктыжэ вэсыжлан йэшаркалэн, ышкэ илышышт 
нэргэн да шыдэ кувавашт нэргэн ойлэн шогылтыт.

Айда! Айда! Гоп-гоп! Илаш пэш сай! Кэчэ шыргы- 
жэш — гын — пэш сай. Т ывырдӱк-тывырдӱк-тывырдӱк! 
Эҥэр-влак шаулат. Кайык-влак мурат. Айда, кавалэрий!

Тыгэ ышкэ кок йолжо дэнэ, чодра вошт, мӱндӱрнӧ- 
улшо кандэ йэр дэкэ, кугэшнышэ вэсэла кавалэрист — 
Пэтыр кудалэш. Пурла кидэшыжэ тудо воштырым кучэн. 
Садэ воштыржо кӱлэш годым лавыргэ нагайкыш, кӱлэш 
годым пӱсӧ кэрдыш савырна. Шӧла кидыштыжэ картуз- 
шым чумыртэн кучэн. Картуз кӧргышкыжӧ компасым 
шылтэн пыштэн. Садэ компасым эрла, Вачук дэнэ коктын, 
пэш вашкэ мондышо Василий Иванович канэн шинчымэ 
йӧралтшэ кугу пушэҥгэ воктэн коч кузэ гынат кычал 
муаш кӱлэш.

10.
Нӧ-ӧ, айда! Гоп-гоп Илаш пэш сай! Василий Ивано- 

вич —  пэш сай! Палаткат — пэш сай Завод — пэш сай! 
Чыла сай! Шого!

Пэтыр .ышкэжак имньэ лийын, ышкэжак имньэшкэ 
лийын. Тугэ кудалшыжла, тудын йолжо тӱжвак лэктын 
шогышо пушэҥгэ вожэш тӱкнат, уло кэртмыж дэнэ 
шуҥгалт возэш.

— У, чорт, шӱртньылат, — имньэшкэ-Пэтыр, Пэтыр- 
имньым вурса. —  Так ик-кана нагайкэм дэнэ шэлын пуэм 
дык, вара 'вэскана шӱртньылаш от тӱҥал.

Тудо кыньэл шогальэ. Ночкэш логалшэ кидшым ӱштӧ 
да йыр-ваш ончылташ тӱҥальэ.

Чодра путырак пич, кӱкшӱ. Кугу шоҥго куэ-влак 
шып шогат. Кӱшнӧ, парчаштэ ышкэ ужар лышташышт
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дэнэ лыжгыктат. Ӱлно йӱалгэ, лӱП-лӱп чӱчэш. Рэгэнчаҥ 
пытышэ, пӱгыр шопкэ йыр мӱкш-влак пӧрдын-пӧрдын ик 
сэмын ызгат. Нэрышкэ поҥго ӱпш, тошто шӱйшӧ лыш- 
таш-влак дэн куп ӱпш пура.

— Нӧ-ӧ, тарванэ! —  манын Пэтыр ышкэ „имныжлан" 
шыдын кычкыралэш. —  Ордыжкӧ кудал пурэнат!

Шола шӧрмыч кылжым шупшылэшат, ӧрдыжкӧ, чоҥ- 
гашкэ кудал колта.

„Илыш пэш сай, —  шоца, тырэ имньэшкэ Пэтыр.-^ 
Кызытат илаш осал огыл. Тэвэ кушкын шуамат, — ты- 
лэчат сай лийэш. Кугу лийам — аэропланыш пурэн шин- 
чам, тэ-эк чоҥэштӹжэ. Кугу лийамат — машина воктэнэ 
пурэн шогалам, тэ-эк мӱгырыжӧ. Чыла мӱндӱр. эл-влак гоч 
чоҥэштыл, кудалышт пытарэм. Сарыштэ пӧрвый коман- 
дир лийам. Йужышто —  пӧрвый льотчик. Машина воктэнэ 
пӧрвый машинист лийам. Айда, айда, нӧ-нӧ! Тырвырдӱк- 
тывырдӱк! Тр-р, шого!“

Тудын йол йумалныжак, пачашур тӱсан кувшин сэ- 
мын аҥысыр ночко чара вэр йылгыжаш тӱыальэ. Мо ту- 
гай? Тудын корно ӱмбалныжэ нимогай чара вэрат логал- 
ман огыл ильэ. Очыни, тидэ уштымо имньэ, адакат 
йоҥылыш корныш пуртэн Пэтыр шонаш тӱҥальэ.

Тудо купым эртэн кайыш. Кушко логалынам манын 
эскэрэн, эркын ошкылаш тӱҥальэ.

Тугэ гынат, ончык каймыж сэмын утӹр-утыр ала куш 
ӧрдыжкӧ пурымыжо, йоммыжо раш койаш тӱҥальэ. Сады- 
лан тудлан кажнэ йолтошкалтышым ыштымыжэ сэмын, 
илыш шучкын, аламан чучаш тӱҥальэ.

Эша изиш пӧртын коштмэҥгыжэ, куш кайаш чылт 
ӧрӧ да шогальэ. Тунам вара тудын ушышкыжо тэҥгыз- 
ыштэ коштшо дэн путэшэствэник-влакын компас дэнэ 
кӱлэш корным кычалмышт пурэн кайа. Картузшо гыч 
компасым луктэшат, кнопкыжым тэмдалэш. Компасын 
стрэлкажэ тарваналтат, шэм нэржэ ик могырышко он- 
чыкташ тӱҥалэш. Стрэлкэ ончыктымо могырышко Пэты- 
рын кайшашыжэ укэ. Инансыр компасым уэш рӱзалта. 
Тугэ гынат, компасын стрэлкыжэ тугак тудо могырышкак 
ончыкта.
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Тунам вара Пэтыр компас утларак шинча манын шо- 
налтэн, ту , могырышкак кайаш тӱҥалэш. Изиш каймэҥ- 
гыжэ, путырак шыгыр шопкэрыш толын эҥэрта. Тудын 
вошт тувырым кушкэд пытардэгычэ нигузэат кайаш ок 
лий.

Шопкэрым эртэн вэс могырым кайаш тӱҥальэ. Адак 
компасшым ончальэ. Тугэ гынат, тудо ала кунар жап 
пӧртын толашыш гынат, компасшэ тудым эрэ йа купышко 
кондрн чыка, йа лэкташ лийдымэ шыгырышкэ кондэн
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тӱка, альэ тулэч моло кайаш лийдымэ, иӧнсыз вэрышкэ 
кондэн пурта.

Пэтыр шыдэшкыш. Компасшым картузышкыжо мӧҥ- 
гэш шуральэ да сйплак, шинча ора ^сойаш тӱҥальэ. Тэҥ- 
гызыштэ коштшо дэн путэшэствэник-влак эрэ компас 
ончыктымо почэш коштыт гын, шукэртак колэн пытат 
ильэ манын, Пэтыр шона.

Тыгэ йатыр мартэн аҥыргэн кошто. Ындэжым пытар- 
тыш йӧным ыштынэжэ — пэш чот шорташ тӱҥалнэжэ 
вэлэ ильэ, кэнэта пушэҥгэ-влак кокла гыч кэчэ шичмым 
ужо.

Чодра вигак вашталт кайыш. Утларак палымэ гай 
чучын колтыш. Шинчаш толашышэ кэчэ йол дэнэ, Элэк- 
сэй йал чэркэ вуй дэн ырэсыжэ пэш раш йылгыжаш 
тӱҥальэ.

Ындэ Пэтыр шижын кудалтыш. Элэксэй йал шола 
кид могырышто огыл улмаш, — пурла могырышто.
Кандэ йэржат ончылно огыл, ындэ шэҥгэлан кодын. Пэ- 
тыр тылэч ончы^^шо йӧршэш мӧҥгӧшла шонэн- ильэ.

Тыгэ лиймӧҥгӧ чодрат тудлан рашырак палмэ лийаш 
тӱҥальэ. Молан гын, — чылӓ чара вэр, куп да корэм- 
влакат почэ-почэ ышкэ вэрышкышт возыч.

Пэтыр кушто улмыжым вашкэ палэн нальэ. Ты вэр 
разйэзд дэч йатырак тора. Тугэ гынат, Элэксэ йал гыч 
разйэздыш коштмо йолгорно тыжэч торак огыл. Пэтыр 
ылыж кайыш, „имньышкыжэ" кӱзэн шинчын,. йолгорно 
дэкэ тӧргэн колтынэжэ ильат, кэнэта шыпланыш, пылышы- 
жым шогалтыш.

Тудын дэч тораштак огыл, муро йӱк шокташ тӱҥальэ. 
Мурыжо ала мо йӧршын умбали муро, пэшак йӧрдымын, 
пич, нэлын шокта. Пэтырлан тыгай муро ыш кэлшэ. 
Пэтыр пызыргэн шинчэ. Йыр-ваш ончылтын садэ кэл- 
шыдымэ муро дэч шучко чодра дэч да кас пичкэмыш 
дэч палымэ йолгорнышко, разйэздышкэ да мӧҥгыжӧ 
шикшалташ оҥай жапым вучэн шинча.
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11.
Элэксэй йал гӹч пӧртылшыштла Иван Михайлович 

дэн Вачук, р1зйэздыш толын шудэгычак тӱрлӧ йӱк-йаным 
колаш туҥальыч.

Изи чаҥгаш кӱзэн шуычат, тупик тич сату вагон 
дэн платформо-влак толын тэммым ужыч. Тудын дэч 
умбалнырак, изирак йал нарэ палаткэ-влакым ыштыл пы- 
тарымэ. Тулым оптылыныт, походно кухньо шикшэш, 
тул ӱмбалнэ кэчышэ пот-влак шолыт. Р^ньэ-влак рок- 
малтат. Пашазэ-влак тыш-туш курышталыт. Пӧрньа, оҥа, 
йашлык-влакым кышкат. Платформо-влак гыч повыска, 
сӱспан да мэшак-влакым нумалыт.

Вачук пашазэ-влак коклаш шӱшкылт пурыш, вагон 
дэн палаткыш пурэн ончальэ, адак походно кухньын 
коҥгашкыжат ончалэдыш тыгэ, имньэ-влакым ик рада- 
мын ончэн савырныш. Вара Пэтыр кычалаш куржын 
колтыш. Нинэ пашазэ-влак кузэ, кунам толыныт, адак 
молан Сэргэй палаткэ воктэн шӱраҥэш олташ укшэрым 
нумалэш да тудым иктат вурсышо, поктышо укэ, — чыла 
ТЫ нэргэн Й0ДЫ Д1Т налнэжэ.

Тугэ гынат, тудо Пэтырын аважым корнышто ваш 
лийэ. „Садэ тумына кэчывалымак ала куш кайэн йомын, 
кэчывал обэдэ ышташат толын огыл“ — манын, аважэ шы- 
дын пэлэштыш.

Тидэ Вачукым йӧршэш ӧрыктарыш да шыдэштарыш.
„Пэтыр мом ыштылэш, ала? — тудо шонкала. —Токат 

ала кушто йомын кошто, тачат ала куш йомын. Пэтыр 
ай-ай могай чойа! Ышкэжэ путырак шып коштэш, 
йышт мом гынат ыштылэш".

Пэтырын койышыжнэргэн шонкалэн, тудым ойлышыжла, 
Вачукын ушышкыжо кэнэта тыгай шонымаш толын пура: 
Сэргэй огыл гын, ала Пэтыр ышкэжак колым пайдылы- 
машлан лийын, мурдам налын да вэс вэрэ шындэнат, 
ындэжым йышт колым пӧгэй коштэш?

Токат тыгак йомын кошто да кувай дэкэ мийэнам 
манын, онталыш. Чыннсымак гын коваждэк мийэнат тош-*
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калын огыл. Вачук тидым шоналтат, Пэтырлан ӱшаныды- 
мыжэ ӱтларак пэҥгыдэмэш.

Ындыжым Вачук Пэтыр дэч чот тэргэн налаш шонэн 
пыштыш. Тугак ыштылын гын, лочкэн налаш лийэ. Вэс 
кана тыгэ ыщкэ ыштыл манын. .

Вачук мӧҥгыжӧ пӧртыльӧ. Пӧртышкыжӧ пурышыжла, 
пӧртӧнчыл гычак ачаж дэн аважэ ала молан пэш чот 
каргашымыштым кольо.
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Шыдышт дэнэ иктаж мо вэрч ала шэлышт налыт ма- 
нын шэкланэн, Вачук пӧртӧнчылан шогалын колышташ 
тӱҥальэ.

— Кузэ тыгэ тидэ лийын кэртэш? — манмэ аважыҥ 
йӱкшӧ шокта. Аважэ ала молан пэш когаргэн витньэ, 
Вачук тидым тудын йӱкшӧ гычын палэн нальэ. — Кэрэк 
изиш шоцалтэн ончаш эркым пуэм ильэ. Мый кок мэшак 
парэҥгым шындэнам, кум йыраҥ кийарым. ӱдэнам. Ындэ,./ 
тугалгын, арам пыта.

—  Эй, тый, могай улат улмаш, — ачажэ кожганэн пэ- 
лэшта.—Вара вучаш тӱҥалыт мо? Йэскыть, шогыза, ву- 
чалтэна, Качырийын кийаржэ альэ шуын огыл. Тушто вагоҥ 
гыч йастарэн опташ вэр укэ, тый кийарэт вэрч магыр- 
калэт. Тый, Качырий, чылт ала могай улат? Тэвэ пӧртыш- 
тына коҥга шӱкшӱ, изи, лапка, шыгыр манын, туманлы- 
шыч. Кызыт ындэ пӧртым чаманышэ лийынат. Пусть- 
тудым шалатышт. Вуйжыгэ-почшыгэ йомжо.

„Кузэ тыгэ кийар пытэн? Могай вагон? Кӧ пӧртым 
шалаташ тӱҥалэш? — Вачук шонкала. Ала мо паша сайак 
огыл манын пюнэн, Вачук пӧртышкыжӧ пура.

Пӧртыш пурмэҥгыжэ, у увэрым нальат, завод ышташ. 
тӱҥалмэ нэргэн пӧрвый увэр налмэ годсыж дэчат ӧрӧ. 
Вачукмытын пӧртыштым *) шалаташ тӱҥалыт. Нунын 
пӧрт шогымо мландэ гоч запас корным ышташ тӱҥалыт.. 
Ту корныжо завод ышташ кӱлэш ӱзгар-влак дэнэ толшо 
вагон-влакым пуртыл шындаш кӱлэш. Пэрэйэздым вэс 
вэрэ кусарат да тушакынак у пӧртым ыштэн пуат.

—  Тый, Качырий, умыло, — ачажэ кӧндара, —  мланна- 
тыгай пӧртым вэлэ ыштэн пуат мо? Ындэ саманжэ тошто 
огыл вэт, орол-влаклан пий вӱча гай пӧртым ыштэн пуаш. 
Мланна волгыдо, йӧҥгыдо пӧртым ыштат. Тыланэт ма- 
гыраш огыл, куанаш кӱлэш. Тый гын... эрэ кийар да кийар!:

Аважэ шыпланыш.
— Тидлан ончылгычак ольанрак йамдылалташ тӱҥалыт' 

ильэ гын, тыгэ кэнэта толын огыт пэрнэ ильэ гын, аважэ 
ышкэнат тошто шӱкшӱ, пий вӱча гай пӧртшым кодэн

*) Б утка

6£



кайаш кӧна ильэ. Кызыт гын, йыр-ваш иканаштэ, путы- 
рак вашкэ пижылтэш, ышталтэш. Садылан тудо ӧрмалгэн 
шога. У паша-влак иктэ почэш вэ^ыжэ, ты мартэ нигу- 
намат лийдымын лэктын шогат. Тидат аважым лӱдыкта. 
Разйэзд шыпак илэн. Элэксэ йалат ты мартэ шып илэн. 
Тэвэ кэнэта ала могай толкын мӱндурчын толын, Разйэзд 
дэн Элэксэй йалым лупшал колтыш. Колхоз, завод, пло- 
тинэ, у пӧрт... Чыла тидэ ышкэ орлыкшо, ты мартэ уж- 
дымо улмыж дэнэ, путыракшым пӱсын ышталтмыж дэнэ 
ӧрыктарыш,. ӧрыктарымэ вэлэ огыл, лӱдыктат.

—  Корий чынакак илыш сай лийэш мо? — кожганэн, 
йӱдыгэн пытышэ Вачукын аважэ йодэш.—Кэрэк сай ильэ, 
кэрэк осал ильэ гынат, садак илэнӓ да илэна ильэ. Ала 
кэнэта илыш пужлэн кайа?

— Сита ачажэ торэш пэлэшта. — Сита кӱлэш огылым 
ойлышташэт... Вожылман изишак. Ала мом вӱдылат, вӱ- 
дылат, мо вӱдымэтшым ышкэат от шинчэ. Илыш алама 
лийжэ манын, мэмнан дэнэ тӱрлыжымат ышташ пижын 
улыт мо? Тый лучо Вачукын тӱсыжым ончал. Тӱвӧ уна 
тудо, шэльмэц, шогылтэш, упшажат пылыш тӱҥышкыжӧ 
вошт шарлэн. Кэрэк тудо изи гынат, сай лийшашым пала. 
Тыгэ мо, Вачук?

Вачук нимо вашмутымат пуэн ыш кэрт, вуйжо дэнэ 
гына „тыгэ“ ыштыш.

Вачукын вуйышкыжо тӱрлӧ-тӱрлӧ у шонымаш, у йо- 
дыш-влак пурат. Чылажат тынар вашкэ вашталтмылан, 
тудлан аваж сэмынак ӧрын. Тугэ гынат, тидэ пӱсылык 
тудым нимайат лӱдыктымашыжэ укэ. Тидэ пӱсылык ту- 
дым, мӱндӱр элышкэ шикшалтшэ вашкышэ пойэзд сэмы- 
нак оҥайстара вэлэ.

Тудо шудо лэваш ӱмбак кӱза да шокшо ужга (кӱрык) 
йымак пурэн возэш. Тугэ гынат, тудын омыжо нимайат 
ок тол.

Мӱндӱриӧ оҥа-влакым кышкымэ йӱк шокта. Манэв- 
рым ыштышэ паровоз пэҥыжэш. Буфэра йӱк шокта. 
Стрэлочникын пуч йӱкшӧ утларак чот шокта.

Лэвэдыштэ улшо изи рож гычын Вачуклан шэмалгэ- 
кандэ пыл да кум шӱдыр койэш.
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Шӱдыр-влак чӱчкымым ончэн, Вачук ачажын ойлы- 
мыж нэргэн шонкалэн кийа. Илыщ путырак сай лийэш 
манын, ачажэ пэш кӧндарэн ойла. Ужгажэ дэнэ чотырак 
пӱтыралтын, шинчажым кумалта да; „Илыш могайрак 
вара сай лийэш?“ манын шоналта. Адак ала молан йош- 
кар пусакыштэ кэчышэ плакат нэргэн шоналтэн колта. 
Садэ плакатыштэ кугу капан, смэлый йошкар армэйэс, 
путырак мотор винтовкым кучэн, ончыко пэш пӱсын он- 
чэн, мэҥгэ воктэн шога. Тудын шэҥгэлныжэ — ужар 
пасу. Пасуштыжо кӱкшӱ, нугыдо уржа лӱшкалт^ш, кугу  
сат пэлэдэш. Тудын пэчыжат-можат укэ, Пэш сӧралэ, 
кумда, кугу йал-влак шинчылтыт. Нунын коклаштэ Элэк- 
сэй йал гай пэлэ колышо йал иктат укэ.

ТулЭ|Ч умбалныракшэ, пасу шэҥгэлнэ, тура волышо 
волгыдо кэчэ йол-влак йумалнэ, шолдыра, завод-влакын 
кугу тӱньыкышт кугэшнэн шогат. Нунын йандар окна- 
лашт гыч тыртыка, машина-влак, тул койыт.

Чыла вэрэат йэҥ-влак куанэн, пӱсын коштыт. Каж- 
нышт ышкэ пашаштым ыштат — пасушто, йалыштэ, ма- 
шина воктэн. Иктышт пашам ыштат, вэсышт паша гыч 
пӧртылын вэлэ улыт, канат.

Ала могай изи рвэзэ (Припрыгин Павылланат изишак 
шотлан толэш, тугэ гынат, тудын Павыл гай шӱргыжӧ, 
тувыржо амыргэн огыл) вуйжым комдык ыштэн, шыргыж- 
шыргыж кӱшкӧ, кавашкэ ончэн шога. Каваштыжэ кугу 
капан дирижабль пэш чот чымалтэш.

Тудо воштыл шогышо изи рвэзылан Вачукын изиш 
шӱмжат шэлэш. Молан тудо Припригин Павыллан вэлэ 
шотлаш толэш; Вачуклан огыл?

Плакатын вэс лукыштыжо — пэш мӱндӱрнӧ, садэ мӱн- 
дӱр элым ороллышо йошкар армэйэс эскэрымэ тураштэ, — 
ала мом йӧршэш вэс тӱкым сӱрэтлымэ. Вачук тушко 
ончалэшат, ала молан кӧргыжӧ пудыранаш тӱҥалэш.

Тушто шарлышэ шэм ӱмылка койэш. Тӱжэчын путы- 
рак осал, шыдэ тӱс тарванылэш. Путырак осал, шыдэ 
шинча кэрылт онча. Йошкар армэйэсын кайымыжым йа 
савырнымыжым вучышыла койэш.

Тугэ гынат, ушан Йошкар армэйэс нигушкат кайыма-
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шыжэ, нигушкат кораҥмашыжэ укэ. Кушко кӱлэш, ту- 
шкак ончэн шога. Чыла ужэш, чыла умыла. Вачук тид- 
лан пэш йывыртэн.

Вачук чылт малэн шуктэн ильэ, капка йӱк шоктыш. 
Витньэ ала кӧ нунын дэкэ тольо.

Ик минут эртымэҥгэ тудым аважэ кычкыра:
—  Вачук, Вачук! Малэт мо?
— Тый тачэ Пэтырым ужын отыл?
— Эрдэнэ ужынам. Варажым ужын омыл. Тудо ты- 

лат молан кӱлэш?
— Кызыт гына тудын аважэ тольо. Кэчывал дэч он- 

чычак кайэнат, ала кушко йомын, альат пӧртылын огыл, 
манэш.

Аважэ кайымэҥгыжэ, Вачук пэш чот кожганыш. Йӱ- 
дым кошташлан Пэтыр пэш талыжак огыл. Вачук тидым 
шинча. Садылан тудо тудын Пэтыр йолташыжэ куш кайэн 
йомын кэртын манын, нигузэат шонэн муын ок кэрт.

Пэтыр пэш вараш кодыҥ пӧртыльӧ. Тудо упш дэч 
посна пӧртыльӧ. Шортмыж дэнэ шинчажэ йошкаргэн. 
Тугэ гынат, шинчажэ ындэ кошкэн. Рашак палэ — Пэтыр 
пэш нойэн. Садылан тудын аважын шылталмыжым шыпак 
колышт шогышат, кочкашат ыш шич, шыпак одэйал 
йымакэ пурэн возо.

Пурэн возат, пэш вашкэ малэн колтыш. Тугэ гынат, 
тудо ласкан ыш, малэ. Эрэ пӧрдалэш, кэчкыжэш ала 
мом ышкэ вуйжо дэнэ кутуркала.

Аважлан тудо „тыгылай аҥыргэнам" манын каласыш. 
Аважат тидлан инаныш. Вачукланат тудо тыгак каласыш. 
Вачукшо тидлан пэш ыш инанэ. Молан гын,— „тыгылай" 
аҥыргаш лий.

Аҥыргэн кошташлан, иктаж куш кайаш альэ иктаж 
мом кычалаш кӱлэш. Кушко, молан коштмыж нэргэн Пэ- 
тыр нымомат ыш ойло. Ойлымыж годымат ала молан 
тӱкнылын-тӱкнылын ойлыш, ойжат ик гай ыш лэк. 
Сандэнэ тудын шойыштмыжым Вачук вигак шижын 
нальэ.

Вачук тудын шойажым тӱжвак луктын йоктараш тӱ- 
ҥалын ильат, Пэтыржэ ышкэнжым утарэн учашашат ыш 
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тӱҥал. Тудо шинчажым чӱчкыдын чӱчкыкташ тӱҥальат, 
савырнэн вэлэ шогальэ.

Пэтыр дэчын нимомат йодышт лукташ ок лийым чар- 
ныш. Пэтыр ала молан вэс тӱрлын, ышкэ кӧргыштыжӧ 
ала мом йышт куча, пэш шынчык лийын манын шонэн, 
путырак шэкланымашкэ пурыш.

Ту жапыштэ палаткэ вэс вэрэ кайаш тарваныш. Тудо 
кандэ вӱдын тӱҥалтыш мучашкыжэ кайа.
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Пэтыр дэнэ Вачук тӱрлӧ ӱзгар-влакым имньэ ӱмбак 
опташ полышкалэн шогылтыт. Чыла ӱзгарым оптэн шук- 
тыштат, кайаш тарванымэ дэч ончыч, Василий Иванович, 
адак вэс кугу капан йэҥжат, йоча-влак дэнэ пэш чот 
„чэвэрын" ыштышт. Вэт нуно йоча-влак дэнэ пырльа чодра 
лЬҥгаштэ пэш шуко коштын улыт. Нуно разйэздышкэ 
кэҥэж пытышаш лийшын ижэ пӧртылыт.

—; Эй, рвэзэ-влак, — манэш каймыж дэч ончыч Васи- 
лий Ивановичшэ,— садэ компасдам кычалаш ышда мий 
аман?

— Пэтырын титакшэ вэрч мийаш ыш' лий, — манэш 
Вачук. — Ончычшо тудо ышкэжак ӱжэш ильэ: кайэна да 
кайэна... вара мый кайаш кӧнышымат, тудо чыгынэн шо- 
гальэ, огэш кай. Ик-кана ӱжым; ыш кай. Вэс кана ӱжым: 
огэш кай. Тугак ыш кайэ.

—  Тый молан тыгэ? —Василий Ивановичшэ ӧрын пэ- 
лэшта. Компас кычалаш кайаш путыракак кӧнэн ильэ. 
Василий Иванович тидым ушэштарат, чылт ӧрэш.

Пэшак пырткэн, пэшак шыпланэн шогалшэ Пэтыр ала 
могай 'мутым пуа, ала кузэ утлэн лэктэш ильэ,—  палэ 
огыл. Лач тунам ик имньэ йолыштыма гыч рудалтын му- 
чышталтэшат, йолгорно дэкэ йорталта. Чыланат тудым авы- 
раш куржын колтат. Авырэн от кучо гын, тудо Элэксэй 
йалышкат кудал кэртэш.

Сола дэнэ чӱчын колтымо гай Пэтыр тарваналта да 
тыгыдэ пушэҥгыла гоч, ночко шудылык гоч, тудым авы- 
раш куржын колта. Пэтыр чылт нӧрэн пытыш, тувыр ур- 
валдыжымат куШкэдэ. Тугэ гынат, йолгорныш викак торэш 
лэктын, шӧрмыч кылым чот руалтэн куча.

Василий Ивановичшэ шӱлэшт-шӱлэшт куржын толэш, 
шэҥгэлан кийэн кодын. Пэтыр тудын ваштарэшыжэ ӱс- 
кыртланышэ имньым вӱдэн намийа. Тунам Пэтырын оҥжо 
чӱчкыдын шӱла, шинчажэ йылгыжэш. Нинэ мӱндӱр кор- 
ныш кайышэ сай йэҥ-влаклан сайым ыштэн кэртмыжлан, 
тудо путыракак чот куанышын, кугэшнышын койэш.
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12.
У пӧртым альэ ыштэнат шуктэн огытыл ильэ, у пӧр- 

тыштӧ кӱварым вакшын пытарэн, окна рамым гына шын- 
даш туҥалыныт ильэ, запас кӱртньӧ корно йыраҥымат 
вончэн, тошто шӱйшӧ сабарым тӱкэн, пу лэвашым ша- 
латэн пурэн, Вачукмытын тошто пӧртышкыжат толын 
тӱкныш.

— Ну, Качыри,— маньэ ачажэ,— тачэ мэ, тачэ тыжэчын 
кайэна. Омса дэн окналажым, мийымэҥгынат щуктэн 
кэртыт. Ышкэат ужат, тыштэ ындэ тылэч коч илаш 
ок лий. • *

Вара тӱрлым чумыркалэн пидэдаш, йашлыкым, вак- 
шым, чойын кӧршӧклам, ухватым да монь луктэдаш 
тӱҥальыч. ,

Чыла арвэрым ораваш оптышт. Орава шэҥгэлан Мань- 
кам— казам кылдэн шогалтышт да у вэрышкэ кайаш тар- 
ванышт.

Ачажэ сап-кэрэмым кучэн шинчэ. Вачук карасин 
лампым да тӱньыкшым нумальэ. Аважэ пэлэдыш шынды- 
ман кок шун кӧршӧкым шыман гына кучэн шинчэ.

кайаш тарванымэ дэч ончыч чыланат мӧҥгӧ савыр- 
нэн ончальыч.

Лавыргэн ‘пытышэ, пачашур тӱсан тошто будкышко 
пашазэ-влак йыр-ваш кэржалтыч. Лэвэдыш ӱмбалнэ то- 
варат сӧйлаш тӱҥальэ. Шинчыргэн пытышэ пуда-влакым 
луктэдымэ йӱк шокта. Кушкэд лукмо пӧрвӧй оҥа мландэ 
ӱмбакэ „кроп“ шоктэн волэнат возо.

— Чылт пожарыштэ гай толашат. Тулжо ок кой, 
йыр-ваш чылт пожарыштэ гай шогылтыт,— манэш аважэ. 
Ышкэжэ вуйжым мӧҥгэш савырэн, ӱлык сакэн, тӱслэн 
онча.

Изиш лиймэҥгэ Элэксэй йал гыч рвэзэ-влак тӱшкан 
куржын толыч.‘ Тошто Вӧдырат, колькат, Эчэйат уло. Адак 
коктын палыдымэ-влак: Йашка дэн Эчанат толыныт.

1) Кандырам.
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Чыланат пырльан плошчадкышкэ экскаватыр ончаш 
мийышт. Вара плотина ыштымашкэ куржыч. Тушто пӧр- 
ньа гай шпунт-влакым мландышкэ кырэн шогылтыт ильэ. 
Варажым йӱштылаш куржын колтышт.

Вӱдшӧ путырак лэвэ. Рвэзэ-влак йатыр мартэн йӱш- 
тыльыч, ваш-ваш вӱдым шыжыктыл модыч. Адак лӱдшӧ 
эчаным пэш чот воштыльыч. Вӧдыр вӱд йымак пурэн да 
шиждэ-кодтэгычэ Эчанын йолжым руалтэн куча. Эчан 
путырак лӱдын, кэртмыжым кычкыраш тӱҥалэш.

Вара сэрышкэ шуйнэн-шуйнэн возыч. Ожнысо дэн 
кызытсэ паша нэргэн кутыркалаш пижыч.

—  Вачук,^— комдык возын, арва вузык чумыраш чу- 
рийжым кэчэ йол дэч кидшэ дэнэ авырэн кийшыжла Вӧ- 
дыр пэлэшта,'— пионьэр-влак кӧ тугай улыт?.Мут гыч ма- 
наш, нуно молан эрэ пырльа коштыт, тӱмбырым кырат, 
пучым пуалтат? Тэвэ ик-кана мый- ачый лудо. Тушто — 
пионьэр-влак огыт шолышт, огыт вурсэдал, огыт кырэдал, 
тулэч поснат эшэ ала мрм огыт ыштыл манын, возымо. 
Кӧ вара нуно, свӓтой-влак улыт мо?

— Укэ... свӓтой-влак огытыл,— Вачукшо ойла. — мый 
ӱмаштэ чӱчий дэкэ мийышым. Тудын Борис лӱман эргы- 
жэшионьэр. Тугэ гынат, мэ тудын дэнэ коктын кок-кана 
кырэдалын улына. Садыгэ тудо мыйым шӱйэм гыч та-ак 
лочкэн пуыш ды-ык, чытэт гын-чытэ. Тый —  „огыт кы- 
рэдал“ манат! Нуно тыгайак рвэзэ дэн ӱдыр-влак улыт. 
Нуно кушкын шуытат, комсомолыш пурат^ варажым 
Йошкар армийыш кайат. Мыйат, кугу лиймэҥ1*эм, Йош- 
кар армийыш кайэм. Винтовкым наламат, ороллаш тӱҥалам.

— Кӧм оролэт? —  умылыдэгэчэ Вӧдыр йодэш.
— Кузэ кӧм? чылам! Ороллаш от тӱҥал гын, ош бандэ 

кэрылтэшат, пӱтынь мэмная элнам сэҥэн налэш. Ош ар- 
мийын могай улмыжым мый шинчэм шол. Мланьэм Иван 
Михайлович чала ойлэн пуэн. Тӱрлӧ кугыжа, тӱрлӧ тор- 
говой, кулак-влак—нинэ чыланат ошо улыт.

—  Йогор Тайлажэ вара кӧ? — ты мартэ шып колышт 
шинчышэ Эчэй йодэш.—  Вэт тудо кулак. Тугэгын, тудат 
ош армий?

— Тудын винтовкыжо укэ,—  изиш шоналтэн шинчы-
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мэҥгыжэ Вачук пэлэшта.-— Тудын винтовкыжо укэ, тошто 
тыгылай пычалжэ гына уло.

— Винтовкыжо лийэш гын, вара? —  Эчэй киш гай 
пижын.

—  Мо лийэш да мо лийэш! Кӧ тудлан винтовкым 
ужала? Винтовко дэн нулэмэтым кӧ шона тудо налыв 
кэртэш мо?

— Моланжэ тудо огыт ужалэ,— кӧнэн пэлэшта Эчэй.
— Мэ изи улына, садылан вэрчын мланна огыт ужалэ.
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Йогор Тайлалан йӧршэш тидлан огыл. Тэвэ шогыза,. 
школ лийэш гын, чылам палэн налыда.

—  Лийэш гын, ала? — Вӧдыр инансыр пэлэшта.
— Обэзатэльнэ лийэш,— Вачукшо ӱшандара.— Толшаш 

арньаштэ тэ толза. Вара мэ чыланат, ик тӱшка дэнэ эн 
кугу инжэньэр дэкэ кайэна, школым ышташ кӱштӓш 
йодына.

— Йодашыжэ ала мо намысын чучэш,— лӱдаш тӱ- 
ҥалшэ Эчэй пэлэшта.

— Намысыжэ хушто нимат укэ. Ышкэтын йодаш мий- 
аш вожылмо гай чучэш. Ончо, могай толын лэктын, ма- 
ныт. Кашакыштэ нимайат вожылмаш укэ. Кэрэк мый ыш- 
кэтат мийэн йодаш тоштам. Молан лӱдаш? Ала мо, умша 
гыч совэнак ок колто вэт.

Элэксэй йал рвэзэ-влак мӧҥгышт кайаш тарванышт. 
Вачук нуным ужатэн колташ лийэ.

Йолгорныш лэктычат, нуно Пэтырым ужыч. Пэтыр 
шукэртсэк туштак шогымыла, рвэзэ-влак дэкэ мийаш альэ 
укэ манын, шонышыла койэш.

—  Пэтыр, айда мэмнан дэнэ пырльа,— Вачук ӱжэш. 
Вачукын моҥгэш ышкэт пӧртылмыжо ок шу.— Пэтыр, 
айда кайышна. Молан тынар шӱлыкын коштат? Чыланат 
вэсэла улыт, тый ышкэт шулдырым сакэн шогылтат.

Пэтыр кэчышкэ ончальэ. Кэчэ альэ кӱшнӧ. Пэтыр 
титакан йэҥла „мыль" воштылалэшат, пырльа- кайаш 
кэлшыш.

Нуно коктын пӧртылшыштла, Йогор Тайлан хутӹржо- 
дэч торащтэ огыл шогышо кугу тумо йымалнэ, Пашка 
дэн Машкам ужылдалдышт.

Нинэ изи ньогор-влак ужар тӧва вэрыш шинчынытат, 
мландэ ӱмбачын ала мом пэш погат. Нуно, очыни, ӱмасэ 
тумакам погат.

— Айда нунын дэкэ кайэна, — манэш Вачук.—  Тушто 
изиш шинчылтына, каналтэнӓ да изиш воштылына. Пэтыр, 
кайна вэт? Тый, Пэтыр, ала мо пэш муньыри лийынат. 
Айда, альэ мӧҥгӧ шуына.

Пашка дэн Машка дэкэ шэҥгэчышт йышт мийатат^ 
ныл йолла шогалын, шыдын ырлаш тӱҥалыт:
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— Рррр... Рррр...
Пашка дэн Машка тӧрштэн кыньэлытат, кидыштым 

ваш кучэн, шэҥгэк пӧртыл ончалаш тоштдэ гычак, кур- 
жын колтат.

Рвэзэ-влак нуным.поктэн шуын, авырэн шогалыт.
— Молан тыгэ чот лӱдыктылда? — Сырэн пэлэшта 

Пашкажэ, ышкэ кӱчӱк, вичкыж шинча пунжым куптырта.
— Чылт ӧрыктарышта! —  манын тудын почэш Маш- 

кажат пэлэшта, шинча тич тэмшэ шинча вӱдшым ӱш- 
тылэш.

—  Тэ вара мо манын шонышда? —Вачук йодэш. Ыш- 
кэ-эчэ ышкэ мыскара ыштымыжлан куанэн.

—  Мэ—пирэ толын, шонышна—Пашка вашмутым пуа.
— Альэ маска манын, шонышна,— Машкажэ йэшарэн 

пэлэшта да шыргыжалтэн, рвэзэ-влаклан ик кормыж шол- 
дыра тумньэчэ-влакым шуйа.

— Тумньэчэт мланна молан кӱлэш? — Вачукшо огэш
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нал.—Тэ айда ышкак модса. Мэ ындэ кугу улына. Модаш 
огына йарсэ.

—  Пэш сай модыш,— Машкажэ вашэшыжэ пэлэшта да 
адак шыргыжалта. Очини, Вачуклан тумньэчэ — тидэ мо- 
лан модыш огыл манын, шонэн ӧрын ала мо?

—  Вара кузэ, кувавайда туманла мо? — Вачук йодэш 
да тунамак шӱмэш логалшэ шомакым йэшара: — Тыланда 
тыгак кӱлэш. Молан гын, тэмдан ачада-жульык.

— Вачук, тыгэ ит ойло,— Пэтыржэ чара.— Вэт нуно 
изи улыт, мом шинчат.

— Изи улыт гын, мо вара?—Вачук утларак айар шо- 
макым луктэш.

— Жульык дык жульык. Тылэч коч мо кӱлэш? Пашка, 
чынакак тэмдан ачада жульык вэт?

— Вачук, тыгэ ик ойло! — Пэтыржэ сукэн вочшаш гай 
лийын сӧрвала.

Вачукын.осал шомакшэ дэч изиш ӧрткэн, Пашка дэн 
Машка шолыпырак ваш-ваш ончал ^олтат.

— Жульык,— Пашкажэ Вачук ваштарэш кайыдэгычак 
эркын пэлэшта. Тудын почэшыжэ Машкажат:

— Жулик,— манын пэлэшта да адак шыргыжалта.— 
Тугэ гынат, тудо сай жульык ильэ. Кувавай сай огыл, 
ындэ, тудо сай..'. Варажым... — Машка ты шомакыш шуат, 
йӱкшо изиш-изиш чытыралташ тӱҥальэ. Кугун шӱлалтэн 
колтыш. Мотор кандэ шинчажэ чыл-чыл-чыл койаш тӱ- 
ҥальэ. Изи кизажэ шарлыш да копаж гычшэ кок куго 
тумньэчэ шудо ӱмбакэ эркын волэн возо.—Варажым тудо, 
мэмнан ачана, ала кушко мӱндӱркӧ-мӱндӱркӧ, мэмнам 
кудалтэн кодэн.

Вачукын шэҥгэлныжэ пэҥыжалтын, чымалт лэкшэ йӱк 
шокташ тӱҥальэ.

Вачук савырналтышат, ужылдалдыш: Пэтыржэ нӧргӧ 
кужу шудо лоҥгаш вуйжым чот чыкэн возын, каҥгата- 
рак вачэ ӱмбалжым чытырыктэн, йӱкым луктэгычэ, чытэн 
кэртдэ... шорыктэш.
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13.
Мӱндӱр эл-влак, кудын нэргэн рвэзэ-влак пэш шуко 

шонкалэн илэныт, 216 номэран лӱмдымӧ разйэзд дэкэ 
утыр-утыр лишэмаш тӱҥальэ.

Кугу вакзалан, кугу  заводан, кӱкш ӱ суртан мӱндӱр 
эл ындэ ала кушто пэш тораштак огыл.

Кызыт альэ, тушто сэмынак, чараш, лийдымэ вашкышэ 
пойэзд эртэн коштэш. Тугэ гынат, ындэ ныллэ кокымышо 
номыран пасажир пойэзд да коло нылымышэ номыран 
пошто поэзд шогалаш тӱҥальэ.

Завод ыштышашлык вэрыштэ альэ нимат укэ, чыла, 
чара, пуста. Ик выньэм-влакым гына кӱнчэн пытарымэ. 
Тугэ гынат, тушто пашазэ-влак шӱдӧ дэнэ вужгат. Млан- 
дым пургэдын, ышкэ кӱртньӧ умшажым мурыкдылын, ты 
мартэ нигунамат уждымо машина —  экскаватор нушкэш.

Фотографий дэнэ сниматьлэн кошташ, адакат ик аэро- 
план чоҥэштэн тольо. У  барак, склад, полшышо мастэр- 
ской-влак кэчэ йэда шочын шогат.

Кино пэрэдвижкэ, моча-вагон, библиотэк-вагон толын.
Радио-влак кутыраш тӱҥальыч.^Пытартышытлан вин- 

товкыштым вачэ кочышт сакалэн, Иошкар армий часовой 
(орол)-влак тольыч да шыпак ышкэ постышкышт шо- 
гальыч.

Иван Михайлович дэкэ кайшыжла, Вачук ышкэ тошто 
будкыжо шогымо тураштэ чарнэн шогальэ.

Пӧрт шогымо вэржым тудо ала кузэ шогэн кодшо 
шлагбаум мэҥгэ гыч палыш, Вара тудо лышкырак толын 
шогальэ да шарналтэн шогаш тӱҥальэ. Тэвэ тидэ йыл- 
гыжшэ рэльсэ-влак лач коҥга шогымо лук коч кайа. Ту 
коҥга умбалнэ Вачук сур узо пырыс Иван Иванович 
дэнэ коктын шуко-кана ырыктэн кийэныт. Кроватьым 
тошто вэрышкыжэ шындаш гын, тудо лач гына кӱртньӧ 
корнылан торэш шинчэш ильэ.

Тудо йыр-ваш ончылташ тӱҥальэ. Нунын пакча ӱмба- 
чышт, сату шупшыктымо вагон-влакым шудырэн, тошто 
манэвровый паравоз чушлэн-чушлэн нушкэш.
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Йыраҥ ӱмбалнэ шочшо падра кийар-влакын пушыш- 
тат кодын огыл. Тугэ гынат, парэҥгыжэ корнылан урэн 
шындымэ ош1^ ора вошт, адак тыгыдэ кӱп воштат нӧр- 
гӧ ужар шудыжым шырэн луктын. Кызыт ужар шудыжо 
чылт пуракаҥын пытэн.

Тӱрлӧ нэргэн шонкалэн-шонкалэн умбакэ ошкыльо. 
Вэт ӱмаштэ кэҥэжым гына^тыштэ, путыракшым эрдэнэ 
путырак шып, пуста ильэ, Йужогунам гына комбо-влак 
кычкырат, вӱраҥлэн шогалтымэ каза ышкэ вӱраҥ кӱрт- 
ньӧ оҥгыжым мурыкта да вӱд нӧрӧп (тавэ) дэнэ вӱдлан 
лэкшэ ӱдрамаш вэдражым шургыкта. Кызыт ындэ...

Шып эҥэр сэрышкэ к у -у гу  пӧрньа-влакым сэротлэ 
ӱш дэнэ кырэн пуртымо йӱк „чоҥ “ да „чо ҥ “ шокта. 
Слэсарнэ мастэрскойышто чогыт-влак чоҥгат. Кӱй ты- 
гыдэмдымэ машина пулэмэт сэмын чарныдэ лӧчка.

Вачук вагон йымакэ кудал пурыш да Сэргэй дэнэ вап1 
тӱкнышт.
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Сэргэйжэ клэй дэнэ вашкалалт пытышэ кидшэ дэнэ 
коловоротым кучэн. Тудо пӱгыргэн шогалынат, ӱй дэнэ 
вашкалалт пытышэ шунэч тӱсан ошма дэнэ шавалт пы- 
тышэ шудышто ала мом пэш кычалэш ильэ.

Очни, тудо ала можым пэш шукэртсэк кычалын то- 
лаша. Тидэ Сэргэйын шыдэшкыжэ шӱргыш гычын 
палэ.

Вачукат шудышко ончальэ да ала кузэ Сэргэйын йом- 
дарымэ настажым ужо. Садэ настажэ — кошар нэран изи 
кӱртньӧ падраш. Тудым коловорот вуйышко чыкэн шын- 
дэн, рожым шӱткалат.

Сэргэй тудым нигузэат ужын ок кэрт. Тудо шпал 
шэҥгалнэ Сэргэйлан тупынь. Вачуклан мэл вэлыштэ кийа.

Сэргэйжэ вуйжым нӧлталын Вачукым ончальэ да ада- 
кат пӱгырнэн кӱлэш настажым кычалаш тӱҥальэ.

Вачук Сэргэйын чурийыштыжэ изишак шыдэ лукшо 
койышым, альэ койдарчыкым ужэш ильэ гын, тудо ьТшкэ 
корныж дэнэ тугак зртэн кайа ильэ. Сэргэйэт, кэрэк йӱд 
мартэн кычал толашыжэ.

Тугэ гынат, Сэргэйын шӱргыштыжӧ нимогай койдар- 
ымашат ыш кой. Тудын шӱргыжӧ тыгылай айдэмын гайак, 
пашалан кӱлэш тарманым йомдарэн, кычалшэ да кычал 
мудымыжлан шыдэшкышэ гай койэш.

—  Тый молан тушт(р кычалат? — Вачук чытэн кэртдэ 
пэлэштэн колта.—  Тый ошмаштэ кычал толашэт, тудо 
тыштэ, шпал шэҥгалнэ кийа.

Вачук садэ настам налэшат, Сэргэйлан пуа.
— Тудо кузэ тушко пыжалт возын кэртын? — манын 

Сэргэйжэ ӧрын пэлэшта.—  Мый куржам ильэ, тудо лэк- 
тын возо. Тэвэ кушко пыжын улмаш.

Нуно коктынат ваш-ваш шыргыж колташ да кутыраш 
иижаш' шуын улыт ильэ. Тугэ гынат, тошто годсо кэл- 
шыдымашыштым шоналтатат, коктынат саҥгаштым куп- 
тыртат, ваш-ваш тӱткын ончаш тӱҥалыт.

I Сэргэйжэ Вачук дэч кужурак да каҥгарак. Тудын ий 
'чотшат Вачук дэч кугу. Ӱпшо йошкаргэ, шинчажэ шара, 
озррной, чыла могыржат лывыргэ. Тудо ала мо пэш куш- 
тылго могыран, осал рвэзэ.
78



Вачукшо Сэргэй дэч лопкарак, чоткыдырак, очини, 
вийжат шукырак. Тудо изиш вуйжым сакэн шогалын. 
Тугак ойрлэн кайашат, кырэдалаш пижашат йамдэ. Кырэ- 
далаш пижыт гын, Вачукшылан чотырак пэрнышаш гы- 
нат, тудо ок чакнэ, чот кыртмэн шогалын.

— Эй, рвэзэ-влак!— платформо ӱмбачын ик йэҥ кыч- 
кыралэш. Рвэзэ-влак ончалытат, мэханичэский мастэрской- 
ын эн кугу мастаржым ужыт. — Рвэзэ-влак, тышкэ тол- 
зайан. Пашалан изиш по^лшыза.

Ындэ ӧрын шогаш жап укэ, кырэдалаш п^жшаш вэлэ. 
Кырэдалаш пижаш гын, мастар йодмым шуктыдымо лий- 
эш. Рвэзэ-влак мушкындыштым луштарэн колтыштат, 
платформо ӱмбак содор кӱзэн кайышт.

Тушто кок йашлык-влак шаланэн кийат.
Йашлык гычын платформо мучко, мэшак гыч йогышо^ 

пурса сэмын, изи-кугу, кӱчӱк-кӱжгӱ, аҥышыр-лопка гайкэ- 
влак шаланэн кийат.

Рвэзэ-влаклан кум мэшак дэн, чылажэ куд мэшакым 
пуышт да гайкэ-влакым сорт дэнэ ойыркалэн опташ кӱш- 
тышт. Ик мэшакыш мэханичэский гайкым, вэсышкэ— га- 
зовыйым, кумышышко— мэтровойым.

Нуно пашалан пэш чот пижыч. Нуно кырэдалаш пи- 
жын, иктыжэ вэсыжым сэҥаш тӧчаш ыш логал гынат, 
ваш-ваш таҥасэн толашымышт йомын огыл. Вэс тӱсым 
гына нальэ. Кызыт пашаШтэ иктыжэ вэсыжым сэҥаш 
пижыч.

Нунын паша ыштымэ жапыштышт, платформым шӱкэ- 
дылыт, ик корно гыч вэс корныш шупшын кудалыштыт, 
альэ мучыштарэн шогалтат, йа адакат ала кушко шупшын 
кудалыт.

Садылан рвэзэ-влаклан путырак сай чучэш. Вагоным 
йолыштылшо да мучыштарышэ Сэмон платформо ӱмбалнэ 
рвэзэ-влак шогылтмым ужо да, рвэзэ-влак так очыниш 
кӱзэн улыт манын шонэн, нуным воштыр дэнэ йыпшын 
волтынэжэ ильэ. Тугэ гынат, тошкалтышыш кӱзэн шога- 
лын, сайынрак ончальат, рвэзэ-влакын пашаланымыштьш 
ужо. Тунам вара тудо туманлэн-туманлэн, тӧрштэн волыш. 
Ты годым рвэзэ-влаклан путырак оҥай чучо.
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Гайкэ-влакым сортоватлэн пытарышат, ту нэргэн мас- 
тарлан каласаш куржын колтышт. Рвэзэ-влак. пашам пэш 
вашкэ ыштэн шуктымыштлан, мастар ӧрӧ. Рвэзэ-влак гай- 
,кым сайын ойыркалэн оптэн огытыл, кузэ лий тугэ 
иктышкэ оптэн улыт, шоналтыш.

Тугэ гынат, туд^о Вачук дэн Сэргэйын тыршэн ышты- 
мыштым ок шинчэ. Молан гын,— нуно пумо паша дэнэ 
кугэшнэн улыт, адакшым иктьщэ вэсыж дэч шэҥгэлан 
кодаш тӧчэн огытыл.

Грузчик мэшакым нумал кондыш. Мастар садэ мэша- 
кым рудэн ончышат, чылт ӧрӧ: гайкэ-влакым кузэ кӱлэш, 
тугэ ойыркалэн оптымо улмаш. Мастар нуным мокташ 
тӱҥальэ да мастэрскойышко толаш кӱштыш. Иктаж молан 
полшэн, иктаж мом ышташ полшэн кэртыда, маньэ.

Пэтыр дэнэ Вачук мӧҥгышкышт пэш куанэн, тошто 
тодсэк кэлшэн илымэ йолташ сэмынак ошкыльыч. Ик- 
кана гына ожсэк сырэн илымышт тэвак-тэвак уэш ылыж 
кайа.

Вачукшо Сэргэй дэч компысым налынат альэ укэ ма- 
нын, йодмыж годым 'тыдэ паша лийэ.

Тунам Сэргэйын шинчажэ шыдэшкэн йӱлаш, парньй- 
влашкэ иктыш чумыргаш тӱҥальэ. Тугэ гынат, умшажэ. 
тугак пульгыжэш.

—  Компас? — тошто шыдыжым пыкшэ кучэн пэлэшта 
тудо.— Компасын куштыжым тэ утларак шинчэда. Тэ ту- 
дым ышкэндан дэнэ кычал ончыза...

Тудо эшэ ала мом каласынэжэ ильат, шыдыжым сэ- 
ҥэнак шыпланыш.

Тыгэ ала кунар :^апым кайат.
— Тый ала, мэмнан мурданамат налын омыл манын, 

каласэт?—Вачукшо инаныдэгычак пэлэшта. Сэргэйым шӧ- 
рынь ончалэш.

— Налын омыл,— манэш Сэргэй. Ындэжым тудын чу- 
рийжэ тошто сэмынжак чойан шыргыжаш тӱҥальэ.

— Кузэ налын огыл? —  Вачук ӧрмалга. — Мэ вӱд пун- 
дашым удырышна-удырышнат, садак ышна му, укэ гын 
укэак. Вара тудо кушко кайэн?

— Туалгын, тэ начарын пургэдын улыда. Тэ сайракы.н
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кычал ончыза,— Сэргэй Вачукым ончалын воштыл колта 
да ала мом каласаш ӧршыла йэшара; — Тушко ындэ кол- 
влак чыҥгыр-чыҥгыр шӱшкылт тэмын улыт да тэмдан тол- 
мым вучэн, ойгырэн шинчат чай!

Эрлашыжым пэш эрак, Вачук катманжым нальэ да 
эҥэрышкэ кайыш. Вачук Сэргэйын шомакшылан пэш ыш 
инанэ гынат, кайэн кычал ончаш кӧныш.

Шудо кытманжым кум-кана кудалтэн удырэн ончыш. 
Кумганажланат нимат пижын ыш лэк. Нылымышэ канаж- 
лан кудалтэ1](' шупшыл ончышат, кытман кандыражэ чот 
чымалт щин^чэ.

„Чынакак тудо налын огыл улмаш мо? — манын шонэн, 
Вачук кандражым пэш пӱсын шупшэш. —  Налын огыл 
улдэ мо... Тэвэ, тэвэ тудо... Мэжэ... Эй, уштымо-влак1“

Нэлэ мурдажэ вӱд ӱмбалнэ койаш тӱҥальэ. Тудын кӧр- 
гыштыжӧ ала мо-влак пэш пӧрдалыт, тӧрыштылыт. Вачу- 
кын кумылжо путыракак кӱзыш.

Тэвэ ындэ, пытартышыжлан, садэ мурда сэрышкэ лэк- 
тын возо. Мурдажэ чылт вӱд порсын, ошма ора лийьтн 
пытэн. Вачук кучымо „кол-влакь^м“ содор ончаш пижэ.

Воштыр дэнак тодын ыштымэ изи омсажым почын 
йастарэн колтышат, мурда кӧргӧ гычын иктаж коло жава- 
влак лэктын возыч. Вачук чылт ӧрӧ, чылт сырэн кудал- 
тыш. Жава-влак волгыдо кэчэ дэч лӱдын, кудышт куш мо- 
штэн тушко тӧрштыл кайэн пытышт.

„Нинэ, кӱлтымаш-влак, кужэчын тынарэ шӱшкылт тэ- 
мын улыт? —  Вачук жава-влак тӧрштыл каймым ончэн, 
шонэн шога. — Ну, йужгунам ала кузэ иктэ пура ильэ, 
коклан-коклан кокыт-кумыт логалэш ильэ. Кызыт ончо 
ик колат пурэн огыл, жава-влакышт кӱтӧ нар тэмыныт. 
Воштылмаш вэлэ“ .

Мурдажым мӧҥгэш кудалтышат, мӧҥгыжӧ ошкыльо. 
„Компасшым кэрэк Сэргэй налын огыл гынат, жаван мур- 
дажым тошто вэрышкыжэ тэҥгэчэ кас дэч ончыч кондэн 
пыштымэ огыл“ манын, шонэн ошкылэш.

Вачук склад гыч ик пӱтырка кӱртньӧ воштырым
налынат, мастэрскойышко куржэш ильэ. Аважэ окна
гыч вуйжым лукто да Вачукым кычкыральэ. Вачук
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мийаш ок йарсэ. Вуйжым рӱзалтат, талынрак ошкылаш 
тӱҥальэ.

Аважэ утларак чот кычкыраш тӱҥальэ. Вачук кызы- 
так .мӧҥгыжӧ ок пуро гын, чыла нэлыжат тудын ӱмбакэ 
сӱмырла манын, аважэ сӧра. Вачук тидлан пэшьЬкак ыш 
инанэ. Тугэ гынат, Вачукын пылышышкыжэ „кучэн кырэм“ , 
„омэтым почам“ , „пылышэтым кӱрам" манмэ шомакат 
толын солнаш тӱҥальыч. Садылан мут колыштдымыж- 
лан чынжымак логал кэртэш. Тугэ гьщат, кызыт Вачук 
нымайат ок йарсэ. Вачук умбакырак ошкылаш тӱҥальэ. 
Тунам вара аважэ тудым шымалтэн кычкыраш пижэ. Адак 
ала могай ош кагазым рӱза.

Вачукын шинчажэ пэш пӱсӧ. Вачук тунамак палэн 
нальэ: ты кагаз моло огыл, кызыт гына налмэ сэрыш. 
Садэ сэрышыжымат Павыл. изажак колтэн дыр. Павыл 
изажэ ала кушто, пэш мӱндӱрнӧ слэсарлан шога.

Вачукшо Павыл изажым пэшак йӧрата. Тудын унала 
толмыжым пэшак вучэн ила.

Тидэ Вачукын кумылжым чылт вашталтыш. Кӱртньӧ 
воштыр пӱтыркажым сабар ӱмбак сакышат, мӧҥгыжӧ ошкы- 
льо. Тугэ гынат, саҥгажым куптыртэн мийыш. Паша лу- 
гыч аважлан полшаш миймыжым ончыктынэжэ.

—  Вачук, луд, — аважэ пэш шыдэшкэн гынат, шыман 
 ̂ пэлэшта, Вачукым шыдэштарэт гын, тудын дэч ала кузэ
лӱдыктылмӧ дэнат нимомат налын от кэрт. Аважэ тудын 
койышыжым пэш пала.

— Тушто йэҥ пашам ыштэн толаша, тудо-луд да 
луд... ӧкымын пэлэшта Вачук. Сэрышым налэшат, канвэрт- 
кыжым пыкшэрак тӧргалта. —  Ышкэ пцудам ильэ. Мый 
Иван Михайлович дэк тунэмаш кӧштмэм годым, тый мый- 
ым эрэ: „Куш  коштат да куш 'курышталат?“ манын вур-' 
сэт ильэ. Кызыт гын ындэ: луд да луд.

— Вачук, мый вэт тунам урокыш коштмэтлан вурсэн 
омыл, — аваж утлаш тӧча. — Урокышкэт йандар кайэт ильэ. 
Урок гычын, чылт вашалалт, амыргыл чорт гай лийын 
пӧртылат ильэ. Тэвэ тудлан мый тыйым вурсэнам: Вачук- 
шо сэрышыжым шаралтэн ӱстэмбакэ пыштышат, коркам 
налын вӱд йӱаш ошкыльо.
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Аважэ тидым ужын: „Луд, манам, лочо“ — манын, чы- 
тэн кэртдэ кычкырал колтыш. Вачукшо вӱдым йӱмэҥгы- 
жэ ижэ ӱстэл тӱрыш пурэн шинчын, сэрышым кучэн шинчэ.

— Чэчас лудам, волгыдо дэч изиш кораҥйан, укэ гын 
шойыштэт.

Павыл изажэ нунын разйэздыштэ завод ышташ тӱҥал- 
мым да тушко слэсар кӱлэшым палэн налын.

Тудын ты мартэн ыштэн илымэ вэрыштыжэ ындэ паша 
пытэн. Садылан ышкэ шочмо вэрышкэм толам манын, тудо 
сэра. Адак Иогор Тайла дэкэ мийэн, кэрэк кэҥэж жап- 
лан ик пӧлэмжым тудлан, ватыж дэнэ когыльанжэ илаш 
пуа укэ манын йодаш кӱштэн. Тэлыланжэ заводын ышкэ 
илымэ вэржэ лийшаш.

Ты сэрыш Вачукымат, аважымат пэшак куандарыш.
Чыла йэш дэнэ пырльа илаш гын, пэш сай лийэш ильэ 

манын, аважэ эрэ шонэн коштын. Ожно, ты разйэздыштэ 
нимогай паша укэ улмо годым, йэш дэнэ пӹрльа илаш 
шоныманат огыл ильэ.

Адак Павыл изажэ шукэртэ огыл ӱдырым налын. Са- 
дылан тудын ватыжым чылаштынат ончалмышт шуэш.

Ала могай Йогор Тайла дэкэ йодын миймэ нэргэн, 
аважын колыштмыжат ок шу.

—  Тылэч коч мо кӱлэш? — манэш аважэ. Вачук кид 
гычын сэрышым шупшын налэшат, сэрышыщкэ тӱтклын 
онча. Сэрышыштэ мо сэрымым огэш умыло гӹнат, -чыла 
„кыри-гурижат“ шэргын чучэш. — Мэ Йогор Тайла дэч 
мӧҥгӧ улына мо?.. Ындэ мэмнан илымэ вэр —  тошто пий 
вичат огыл вэт. Кок пӧлӧм, ик ончыл пӧлыш да посна 
кухньо уло. И к пӧлӧмыштыжэ ышкэ илаш тӱҥальща, вэ- 
сыжым Павыллан пуэна. Тылэч коч мо кӱлэш?

Эргыжэ вашкэ толшашлан аважэ пэш йывыртэн, ку- 
мылжат пэш кӱзэн. Шукэртэ огыл тудо шӱкшӱ будкы- 
жымат пэш чаманэн ильэ. У пӧртым шудальэ. У пӧрт 
Дэнэ пырльа чылажымат, тоштым шалаташ, ачалаш да 
угыч ӹшташ шонэн лукшо-влакымат чот шудальэ. Кы - 
зыт тудо пэш йывыртымыж дэнэ тудым чылт мондыш.

6*- 83



14.
Пытартыш жапыштэ Пэтыр дэнэ кэлшэн илымаш кӱ- 

рылтӧ. Пэтыржэ ала мо тугай вэс тӱкӧ, дикий йэҥ. 
Йужгунам чылт поро —  модэш, кутыра. Вара кэнэта саҥ- 
гажым куптырта, шыплана да кэчэгут нэржымат ок ончык- 
то. Эртак ышкэ суртыштыжак, Иэлэна шӱжаржэ дэнэ 
почаҥын кийа.

Ик-кана, стольар мастэрской гыч пӧртылшыжла (Туш- 
то нуно, Сэргэй дэнэ коктын чогыт-влакыш вургым шын- 
дылыныт), кэчывал кочкышым ыштымэ дэч ончыч, Вачук 
йӱштылаш кайаш шонэн пыштыш.

Йолгорныш савырнэн пурышат, корнышто Пэтыр ош- 
кылмыла ужо. Пэтыржэ йатыр ончылно ошкылэш. Тудын 
к^ймыжым иктат ынжэ уж майшыла, шэнгэкыжэ савыр- 
нэн-савырнэн ончылтэш,

Ты айдэмэ кушко тыгэ кайа манын, Вачук шэкланаш- 
шонэн пыштыш.

Талэ шокшо мардэж пуа. Чодра мура. Ышкэ йол йӱк- 
шӧ шоктымо дэч лӱдтэгычак, Вачук йолкорно гыч ӧр- 
дышкӧ, чашкэр коклаш пурэн кайыш. Пэтыр дэч чак 
гына вараш кодын ошкылэш.

Патыржэ ик сэмын ок кайэ. Тэвэ кэнэта куржаш тӱ- 
ҥалэш. Куржашыжат пэш пӱсын, шуко куржэш. Вачукшо 
тудын почэш пыкшэ-пыкшэ гына шуэш. Чашкэр дэн пу- 
шэҥгэ-влак мэшайат. Адак кэнэта чарнэн шогалын, йыр- 
ваш ончылташ тӱҥалэш. Варажым пыкшэ гына, ӧкымын 
ошкылэш.

„Кушко тыгэ кайа?“ —  манын шона Вачук.
Пэтыржэ кэнэта чарнэн шогалэшат, шуко жап мартэн 

шып шога. Шинчаштыжэ вӱд йылгыжаш тӱҥалэш. Вара- 
жым вуйжым кумык сака да мӧҥгэш пӧртыл кайа. Ала 
кунар-каНа тошкалэшат, адак чарнэн шогалэш. Вуйжым 
рӱзалэшат, кэнэта чодрашкэ пурэн кайа, вигак Вачук ум- 
бакэ шикшалтэш.

Вачук тыгэ лийэш манын шонэн огыл ильэ. Лӱдмыж 
дэнэ чашкэр шэҥгак тӧрыштэн колта. Тугэ гынат, вара-
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шырак кодо. Пэтыржэ Вачукым ужын ыш шукто гынат, 
чашкэрым"лоҥдэн пурымо йӱкым кольо. Кычкырал кол- 
тэн, йолгорно вэс могырыш чымалт кайа.

Вачук йолгорно ӱмбак лэктын шогальэ. Йолгорнышто 
ик пийат кодын огыл.

Касат тора огыл гынат, мардэжат чот пуа гынат, йуж 
пэш шокшо, шӱлаш нэлэ.

Кава пундаштэ куго ора пыл-влак кайат. Тугэ гынат, 
нуно йур пыл лийын иктыш чумыргымашышт укэ. Ик- 
тын-иктын ийыт. Кэчымат огыт пэтырэ, огытат логал.

Вачукын кӧргыжӧ ала молан утларак да утларак пу- 
дыранаш тӱнальэ. Моланжым —  ышкэат ок палэ. Эрэ лӱш- 
кэн шогышо, нигунамат шыпланыдымэ чодражат Вачук- 
лан вэс тӱкын, шуйыкын чучаш тӱҥальэ.

Тудо талынрак ошкылаш тӱҥальэ. Изиш лиймэҥгэ, 
Шып эҥэр дэкэ мийэн шуо.

Ужар тыгыдэ пушэҥгэ ора коклаштэ, йошкар тӱсан 
ошма сэр шарлэн возын. Ожно Вачук эрэ тыштэ йуш- 
тылэш ильэ. Вӱд тыштэ пэш эркын йога, пундашыжат 
чоткыдо, шыма.

Кызыт ындэ лышкырак мийышат, йӧршан вэс сӱрэтым 
ужо Вӱдшӧ тошто годсыж дэч йатырак нӧлталалтын, 
румбыкаҥын.

Вӱд ӱмбалнэ у шанчаш, оҥа катыш да тойа пудырго- 
влак ийын коштыт. Нуно ик сэмын кайымашышт укэ. 
Тэвэ иктыш чумыргат, тэвэ ваш-ваш тӱкалтын шала вэрэ 
кайэн колгат, йа вӱд пӧртэм тураштэ йыр пӧрдаш тӱҥа- 
лыт. Пӧрдын-пӧрдын йымак йомыт альэ мӧҥгэш мугыр- 
тэн лэктын, адакат пӧрдыт.

Очыни, ӱлнӧ, плотлнэ ыштымаштэ, каштам опташ тӱ- 
тгалыныт.

Вачук тувыржым кудашэ. Тугэ гынат, тудо ожнысыж 
■сэмын тыгыдэ кол-влакым лӱдыктэн, вӱдышко иканаштэ 
ыш тӧрыштӧ да вӱдым шыжыктыл толашаш ыш пиж.

Сэр гычак тӱҥалын, вӱд пундашым шэкланэн-шэкланэн 
тошкэштын пурыш. Сэр воктэн шогышо изи пушэҥгэ 
укшым кучышат, ала кунар кана вӱд йымакэ пурэн лэк- 
тат, эркын гына мӧҥгыжӧ ошкыльо.
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Мӧҥгыштыжат шӱлыкан кошто. Кочкашыжат пычирик 
вэлэ кочко, ала кузэ вӱд коркам сӱмырэн вӱдшым вэлыш. 
Ӱстэл тӧр гыч нимом пэлэштыдэ, шыдэшкэн лэктэ.

Вара Сэргэй йолташыж дэкэ кайыш. Сэргэйжат тачэ 
пэш шыдэ лийын. Стамэскэ дэнэ парньажым пӱчкынат, 
парньашкыжэ альэ кызыт гына йодым шӱрэн улыт 
ильэ.

Вара Иван Михайлович дэкэ ошкыльо. Иван Михай- 
ловичшат лач мӧҥгыштыжӧ укэ. Тунам вара Вачук ышкэ- 
жат мӧҥгыжӧ пӧртыльӧ да ондакак малаш возо.

Малаш возо гынат, омыжо нимайат ок тол. Тудо ӱмасэ 
кэҥэжым шоналтэн колтыш. Умасэ кэҥэж сай, шокшо 
ильэ гай чучо. Тачэ кэчэ сай, йӧнан ыш лий да садылан 
тыгэ чучо ала мо?

Кэнэта тудлан изи чар вэрат жалын чучын колтыш. 
Тудо чара вэрым ындэ экскаватор чылт пургэд пытарэн. 
Адак Шып эҥэржат ушыжлан пурыш. Тудын вӱдшӧ эрэ 
йандар, волгыдо ильэ. Пэтыр йолташыжат вуй кӧргыш- 
тыжӧ пӧрдэш. Тудын дэнэ пырльа вэсэла, озорной кэчым 
йатыр сай эртаралтын. Вусо логар, сур пырыс Иван Ива- 
новичшымат чаманэн кийа. Тошто шӱкшӱ пӧртыштым 
шалатымӧнгӧ, сур пырысыжэ ала молан ойгыраш, шӱлы- 
кын лийаш тӱҥальат, варажым ала кушко кайэн йомо.

Кугу ӱш йӱк дэнэ ойганэн, ик торэшнэ эрэ илышэ 
кукыжат ала кушко чоҥэштэн кайэн. Тудын ойган муро 
йӱкэшыжэ Вачук шудо лэваш ӱмбалнэ эрэ малэн колта 
да сай омым ужэш ильэ.

Вачук кугун шӱлалтышат, шинчажым пэтырыш да ма- 
лэн ^колтыш.

Йӧршын вэс тӱкӧ, у омо кончаш тӱҥальэ. Румбыкаҥ- 
шэ ныл лоҥга гыч, пыл ора гайак кугу, шӧртьньӧ пӱйан 
олаҥгэ кол ийын толэш. Тудо викак Вачукын мурдаж- 
лан тура ийэш. Вачукын мурдажэ пэш изи, олаҥгыжэ пэш 
куго. Вачук лӱдмыж дэнэ; „Рвэзэ-влак!.. Рвэзэ-влак!.. Кугу 
атмам кондыза... Укэ гын, тудо мурдам кӱрыштын лэктын 
кайа— „манын кычкыраш тӱҥальэ. Рвэзэ-влакшэ. „йӧра, 
кӓзыр кондэна. Кондымо дэч ончыч альэ кугу чаҥым 
кыраш тӱҥалына“ — манын ойлат.
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Вара нуно чаҥым кыраш тӱҥальыч... Дон!.. дон!.. дон!.. 
дон!..

Нуно чаҥ кырымэ кудлаштэ, чодра вэс могырым, Элэ- 
ксэй йал ӱмбачын тул ора, шикш мэҥэш кынэльэ. Йэҥ- 
влак чыланат кычкыраш тӱҥальыч:

— Пожар! Тидэ пожар... Пэш кугу  пожар.
Тунам вара Вачуклан ойла:
— Вачук, кыньэл.
Аважын йӱкшӧ ала мо пэш талын, шыдын шокташ 

тӱҥальат, Вачук шижылдалдыш: тидэ омо огыл, очыни чы- 
накак пожар.

Тудо шинчажым почын колтыш. Пэш пичкэмыш. Ала 
кужэч, мӱндурчын чаҥ кырымэ йӱк шокта.

— Вачук, кыньэл, — аважэ кычкыра. —  Чэрдакыш кӱ- 
зэн ончал йан. Элэксэй йал йӱла ала мо.

Вачук содор йолашыжым чийа да тура тошкалтыш 
дэнэ чэрдакыш кӱзаш тӱҥалэш. Пычкэмыштэ удыркалэн- 
удыркалэн, ала кушко толын тӱкнылын, чэрдак окнам 
кычал муэш. Окнашкэ кыдал даҥыт лэктын, ончылташ 
тӱҥальэ.

Йӱд пэш пычкэмыш. Кӱшнӧ, кава пундаштэ шӱдыр- 
влак чолгыжыт. Завод плошчадкэ дэн склад-влак воктэнэ 
понар-влак йӱлат. Пурла вэлыштат, шола вэлыштат толын 
пурымо дэн лэктын кайымэ сэмафор-влакын йошкар ту- 
лышт чот волгалтыт. Ончылно Шып эҥэрын ик ужашыжэ 
пыкшэ йылгыжаш тӧча.

Тугэ гынат, эҥэр вэс могырышто, лӱшкэн шогышо 
шэм чодра шэҥэлнэ, Элэксэй йал шинчымэ вэрыштэ ни- 
могай тулат, мардэж почэш чоҥэштылшэ тул йып-влакат, 
йӧрэн шушо тул ӱжарат ок кой. Тушто лӱп-лӱп шэм 
пычэмыш йӱд возын. Тужэчын, чэркэ вуйышто чаҥым 
чӱчкыдын кырымэ йӱк гына толын-толын солна.

15.
Тока гына солэн чумырымо, тамылэ ӱпшан шудо каван. 

Шудо каван ӱмылышкӧ, йолгорно гыч койдымын, нойэн 
пытышэ Пэтыр пурэн возын.
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Тудо пэшак шып кийа. Пэш чот шэкланэн коштшо 
кугу коракат тудым ужын ыш кэрт. Шудо каван рӱдӧ 
вуйышко чоҥэштэн толын шинчэ.

Тудо толын шинчэ да кугу шулдыржым нэржэ дэнэ 
тӧрлатылаш пижэ. Шэм коракын шинчылтмыжэ Пэтыр- 
лан пэшак сайын койэш. „Ай-ай, тудым, тыжэчын пычал 
дэнэ шыжыктэн пуаш сай“ — манын Пэтыр шоналта. Ты 
шоналтымыж почэш, тудын ушышкыжо вэс шонымаш 
пурэн кайыш. Вэс шонымаш дэч Пэтыр ала кузэ ойыр- 
лаш тӧча гынат, тудо садак ӧкымэшак пура. Пэтыр шӱр- 
гыжым кидшэ дэнэ авырэн, кумык возэш.

Шэм коракшэ вуйжым нӧлтальэ да ӱлыкӧ ончальэ. 
Ӧрканэнрак шулдыржым шаралтэн, каван вуй гыч кыньэ- 
лын, кугу куэ вуйышко чоҥэштэн мийэн шинчэ. Куэ вуй 
гычын каван воктэн шортын кийышэ рвэзым ончаш тӱҥальэ.

Пэтыр вуйжым нӧлтальэ. Элэксэй йал могырым сэра- 
пим кугыза имньым вӱдэн толэш. Имньыжым таганлаш 
наҥгайа ала мо? Варажым Вачукым ужылдалдыш. Вачу- 
кшо йолгорно дэнэ мӧҥгыжӧ ошкэда.

Пэтыр шыпланэн возэш. „Йолгорно гыч чодраш пуры- 
мэм годым, Вачукым ваш лийынам улмаш. Тугэгын, Ва- 
чук иктаж мом шижын. Укэ гын, тудо мыйым молан эс- 
кэра ильэ. Ындэ кэрэк шылтэ, кэрэк укэ, садак палэн 
налыт. — „манын Пэтыр шоналта.

Тугэ гынат, Вачукым кычкыралын, тудлан чылажымат 
каласкалымэ олмэш, Пэтыр кыньэл шогальат, шинчажым 
кошкымэшкы кэ уштӧ. Иктыланат нимом каласаш огыл 
манын, пэҥгыдынак шонэн пыштыш. Айда ышкэштак па- 
лэн налышт, мом шонат, тудым ыштышт.

Тыгэ шонэн тудо кыньэл шогальэ. Шӱмжылан, кӧр- 
гыжлан ласканрак чучо. Лӱшкэн шогышо Элэксэй йал 
чодра вэлышкэ шыдын ончальэ да шыдэшкэн шӱвал кол- 
тыш, туманлэн пэлэштыш.

— Пэтыр! — шоктыш тудын шэҥгэлныжэ.
Пэтыр савырналтыш. Иван Михайлович толмым ужо,
— Тыйым иктаж кӧ кырэн мо? —тудо йодо.—-Укэ. 

манат... Ала иктажэ обижатлэн? обижатлэнат огытыл, ма- 
нат... Молан вара шинчат вӱдаҥын?
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■— Вэсэла огыл, —  Пэтыр руалынак пэлэшта да савыр- 
нэн шогалэш.

—  Кузэ вэсэла огыл? Ты мартэ пэш вэсэла ильыс, 
кызыт кузэ йокрок лийэ. Тый Вачукым, Сэргэйым да 
моло рвэзэ-влакымат эскэрыйан. Нуно эрэ иктаж мом 
ыштылыт, эрэ пырльа коштыт. Тый эрэ ышкэтак кош- 
тат. Тыгэжэ кунам вэсэла лийэш. Тый кэрэк мый дэкэм 
мийэм ильэ. Тэвэ мэ, ик йэҥ дэнэ пырльа толшаш вӱр- 
гэчын пулдырчо кучаш кайэна. Тыйат пырльа ка- 
йэт мо?

Иван Михайлович Пэтырын йавыгышэ шӱргӧ-пылшы- 
жым ончалын, вачыж гыч вӱчкалтэн пэлэшта.

— Альэ таза отыл гын вэлэ? Тыйын ала иктаж моч 
корышта? Рвэзэ-влак тидым шинчыдымышт дэнэ мыла- 
нэм эрэ: „Пэтыр ала молан эрэ шӱлыкан, сырэн коштэш“ 
манын вуйым шийыт дьтр?

—■ Мыйын пӱйэм корышта, — манэш Пэтыр. — Иван
Михайлович, нуно нимомат огыт шинчэ. Мыйын ту- 

гакшат пэш корышта, нуно: „Молан да молан?“ манын 
йаҥышат.

—  Корыштышо пӱйжым шӱдырэн лукташ кӱлэш,—  
манэш Иван Михайлович. — Мӧҥгӧ пӧртылшыла фэльд- 
шэр дэкэ пурэна. Тудо тыйын пӱйэтым иканаштэ шӱды- 
рэн луктэш.

—  Мыйын... Иван Михайлович,' пӱйэм пэшыжак ок 
корышто. Тудо тэҥэчэ пэш чот корышта ильэ. Тачэ ындэ 
шӧрлаш тӱҥалын, — изиш шогалтымӧҥгӧ Пэтыр ойла.— 
Тачэ мыйын пӱйэм огыл, вуйэм корышта.

— Ну вот! Тыгэжэ шӱлыкан лийдэгычат, шӱлыкан 
лийат. Айда, фэльдшэр дэкэ пурэна. Тудо тыланэт иктаж 
могай эмым пуэн колта.

—  Тачэ мыйын вуйэм пэш чот корыштыш. Ындэ-ындэ 
путыракак корышташ!.. Так корыш-^ыш ды-ык! Йӧра ындэ 
корыштымыжым чарныш. — Манын'" Пэтыр шойыштэш. 
Тӱрлӧ эҥгэк ӱмбач, таза пӱйжым луктыктымыжо, тӱрлӧ 
шадыргэ-кочо эмым йӱмыжо огэш шу.

—  Ну, тугэжэ ындэ сай. Пӱйэтат ок корышто, вуйэ- 
тат тӧрланэн, — манэш Иван Михайлович. Ышкэжэ пача-
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шур тӱсан лийын пытышэ, сур ӧршыжӧ вошт шыпак 
воштылэш.

„Сай да... пэшыжак огыл“ — манын Пэтыр ышкэ сэ- 
мынжэ пэлэшта.

Нуно йолгорно дэнэ кайышт-кайышта, кӱжгӱ шэм 
пырньа ӱмбакэ каналташ шинчыч.

Иван Михайловичшэ тамак мэшакшым лукто. Пэтыр- 
жэ тудын воктэкэ шыпак шинчэ.

Кэнэта Пэтыржэ Иван хМихайлович дэкэ ишнэн шинчэ- 
шат, пуста шокшыжым руалтэн куча.

—  Мо лийыч? — Иван Михайлович йодэш. Пэтырын 
чурийжат ошэм кайыш, тӱрвыжат чытыра.

Пэтыр нимат ок пэлэштэ.
Ала кӧ мурэн-мурэн, „тыҥгэ-туҥгэ“ тошкэштын толэш.
Мурыжо ала мо нэлын лэктэш. Нимо шотлан тол- 

дымо, йӱшӧ йӱк вичкыжын шокта:
Тирит-торот, торо-ро-от!
Тэрэм чаплэ, мото-ор!
Кудал тольым тор-ро-ро-ой!
Тирой-рой да торо-ро-ой!

Тидэ мурым Пэтыр кандэ йэр дэкэ кайышыжла йомын 
коштмыж годым колын. Иван Михайловичын шокшыжым 
чоткормыштал кучэн,чодрагыч мурызолэкмымвучэншинча.

Пушэҥгэ укш-влакым лоҥдэн, тайнэштын Йӧрмӧла ку- 
гыза лэктын шогальэ. Товаҥмэ ӱпан вуйжым рӱзалтыш. 
ала молан парньажым рӱпшалтышат, умбакэ ошкыльо.

—  Сӧсна гай лийын!^—манэш Иван Михайлович. Пэ- 
тырым лӱдыктымыжлан Йӧрмӧла кугызалан пэш сырэн.— 
Тый, Пэтыр, молан лӱдат? Йӱшӧ, мо вара?

Тыгай-влак мэмнан дэнэ шуко коштыт.
Пэтыр нимат ок пэлэштэ. Саҥгажэ куптыргэн, шинча- 

жэ шыдэшкэн, чытырныжэ тӱрвыжӧ чот ишалтын. Кэнэта 
тудын шӱргыжӧ кочщн, айарын воштыл колта. Пэш кӱ- 
лэшым кызыт гына умылэн налмым да тудым луктын ка- 
ласаш йӧршынак шонэн пыштымым палдырта.

—  Иван Михайлович, — кугызан шинчашкыжэ тура 
ончэн, йандар йӱк дэнэ тудо пэлэшта. —  Вэт тидэ Йӧр- 
мӧла кугыза Микал Йогорым пуштын.
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Йӱд. Разйэзд дэн Элэксэй йал кокла кугу корно. Сэ- 
рапим кугыза имньым кушкыж шинчын да Элэксэй йа- 
лышкэ пэш чот чымалтэш. Урэмышкэ кудал толын пурат, 
эн тӱр пӧрт окнам сола вургыж дэнэ пэркалаш тӱҥалэш. 
Ты пӧртышто илышэ самырык рвэзэ Игошкинан вуйла- 
тышэ дэкэ содор куржаш кӱштышат, умбакэ кудал кол- 
тыш. Кудалшыжла йужо окна ончылан шогалын, ышкэ 
йолташ-влакшым кычкыра.

Сэрапим кугыза вуйлатышын пӧртшӧ дэкэ толын шуо. 
Имньэ ӱмбачшэ содор тӧрштэн волэн, капкам пэш чот 
тӱкалаш т}^ҥальэ. Почаш лэкмыштым вучэн шогыдэгычак, 
савар коч тӧрштэн пурэн, капкам почын имньыжым пур- 
тыш да ышкэжэ пӧртыш куржын пурыш. Пӧртыштӧ лийшэ 
йэҥ-влакышт капкам тыгэ чот тӱкалмылан кожганэн, ту- 
лым чӱкташ толашэн шогат ильэ.

—  Мо томаша? — вуйлатышэ йодэш. Эрэ шып 
коштшо Сэрапим кугызан тыгэ талышнымыжлан тудо 
ӧрын.

— Мо томаша! — Манын сэрапим кугыза кычкырал 
колта да йадра дэнэ шӱткалалтын, кошкэн шичшэ вӱр 
тамкалан олача картузым ӱстэмбакэ кудалта.— Томашажэ- 
можо, тэ чыланат каварэн пытэм ильэ! Вэт Йогорда нигуш- 
кат шылын куржын огыл, тудым мэмнан чодраштэ пуш- 
тын^улыт.

Йэҥ-влак пӧрт тич тэмыч. Элэксэ йал гыч разйэз- 
дышкэ, йӧратымэ тошто йолташыж —  Иван Михайлрвич 
дэкэ каймыж годым Йогорым пуштын пыштэн улыт. Йэҥ- 
влак тидэ нэг}ээн ваш-ваш умылтарат.

— Тудым Йӧрмӧла кугыза пуштын да тудын картуз- 
шым чашкэр коклаштэ йомдарэн кодэн. Варажым ту карт- 
узым шуко кычал коштын да, муын огыл. Ту картузым 
машинистын эргыжэ Пэтыр чодраштэ йомын коштшыж- 
ла муын.

Пӧртыш погынышо марий-влаклан чыла раш лийэ. 
Тыжэчын чылатымат раш умылэн нальыч. Иктэ гына раш 
огыл: эн сай, ӱшанлэ йолташ — микал Йогор, казна оксам 
руалтэн намысын шылын куржын манмэ шомак кушэч 
шарлэн кэртын?
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Калык коклаштэ, омса тӱрыттӧ, окшак Сидыр кутызан 
чэрлэ йӱкшо шокташ тӱҥальэ. Шарнэда чай, Йогор 
шылын куржмо нэргэн ойлаш тӱҥалмэ годым, ты кугыза 
эрэ ӧрдыжкӧ кораҥын вэлэ кайа ильэ?

— Йӧрмӧлажэ мо!— тудо кычкыра — Пычалжэ кӧн? 
Туныктэн улыт. Нунылан йэҥ пуштмо ситэн огыл...нунылан 
намыслаш кӱлэш... оксам наҥгайа..,Тудым пушташ кӱлэш!.. 
Варажым — шылын куржын.. Вор! Марий-влак ырлат: 
оксана кушто? колхоз ок лий...олыкнам мӧҥэш налына... 
Йӧрмӧлажэ мо! Тыштэ чыла...чыла туныктэк пытарымэЕ

Марий-влак утларак чот, шыдын кычкыраш тӱҥалыт. 
Пӧртыштӧ шыҥ-шыҥ шыгыр лийэ. Комдык почын шын- 
дымэ окна дэн омса вошт, тӱгӧ, урэмышкэ шыдэ шомак 
лэктэш.

—  Тидэ Тайлан пашажэ!— ала кӧ кычкырал колта.
—  Тидэ нунын пашашт!— йыр ваш кӱдырчӧ гай шэр- 

гылт кайа.
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Кэнэта чаҥ йӱк мугыраш тӱҥалэш. Тудын йӱкшӧ ну- 
гыдын сургалтэш.

Тидэ окшак Сидыр кугыза ышкэ ораш дэнак чэркэ 
вуйыш ^кӱзэнат, кыра. Тудо шидыж дэнэ чылт йӱдыгэн. 
Адак Йогоржо тульык сэмын шылын куржын огыл, 
моло вэрч ышкэ вуйжым чэслын пыштэн. Тидлан Сидыр 
кугыза йывыртэн. Йывыртымыж дэнэ шыдыжэ иктыш 
лугалтын. Садылан тудо чаҥым кэртмыж чоло кыра.

•— Йда логал! Тэ — эк лочкыжо,— манын Сэрапим ку- 
гыза кычкыральэ.— Чыламат йол ӱмбакэ ^шогалтыжэ. 
Ш укэртак тыгэ кӱлэш ильэ!

Йалыштэ иктэ почэш вэс тул чукталташ тӱҥальэ.. 
Окна почылтыт. Капка мура. Йэҥ-влак чыланат йал пок- 
шэкэ,— мо лиймым, могай эгҥак толын пэрнымым, молан 
тыгэ сӧйлымым, молан чаҥ кырымым умылаш куржыт.

Ты жапыштэ Пэтыр тамылэ омо дэнэ малэн кийа ильэ, 
Тудо шукэртсэк тыгэ ласкан малэн огыл. Ындэ чыла 
эртыш. Тидым пызырышэ, ишышэ уло нэлыжэ сӱмырлыш. 
Тудо шуко мартэн йӧсланэн кошто. Пэтыр моло рвэзэ- 
влак гайак. Моло гайак изиш чулым, изиш лӱдшырак, 
йужгунам кӧргыштыжӧ мо уло чыла тӱжвак луктын 
пышта, йужгунамжэ кӧргыштыжӧ мо улмым шылтэн кош- 
тыкта, чойалана. Изи титак пашаж вэрч, кугу пашам 
шуко мартэн шылтэн коштыктыш.

Йӱшӧ йэҥын мурыж дэч лӱдын мӧҥгыжӧ куржмыж 
годым, садэ картузым ужын. Тудо ышкэ картузшым 
компасшэ дэнэ пырльа шудо ӱмбак пышта да мландэ 
ӱмбалнэ кийышэ картузым нӧлталэш. Сэдэ картуз — Йо- 
горын олача картузшо улмаш. Йогорын картузшо чодра 
дэнэ шӱткалалтын, вӱр дэнэ вашкалалт пытэн.

Пэтыр чытыралтэн колта. Кидшэ гыч картузшат кайэн 
возэш. Ышкэ картузшымат, компасшымат мондэн кодэн, 
мӧҥгыжӧ чымалтэш.

Ышкэ картузшым налаш да компасшым вӱдышкӧ' 
альэ купышко кудалтэн йомдараш манын, тудо шуко-кана 
чодрашкэ толаш тӧчэн. Ышкэ картузшо дэн компасым 
налмӧҥгыжӧ, ижэ, тудо олача кэпкэ нэргэн луктын кала- 
сынэжэ улмаш. Тугэ гынат, кажнэ миймыжлан тудо эрэ
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ала мо дэч лӱдын, мӧҥыжӧ йара кид дэнак пӧр- 
тылын.

Тугак луктын каласаш ок тошт, Молан гын,— садэ 
олача картуз воктэнжэ ышкэ картузшат, шолыштмо ком- 
пасшат пӧрдалэш. Садэ осал компас вэрч Сэргэйат кы- 
ралтын, Вачукат онталалтын, адак Пэтыр ышкэжат рвэзэ- 
влак ончылно кучэн кэртдымэ ворым шуко шудалын. 
Викшымак каласаш гын, ышкэжак ворэш лэктэш. 
Вожылмаш! Шоналташат шучко! Сэргэйжат тудым кучэн 
кыра ильэ, ачажат почкалтыдэ ок^ код. Тидэ нэргэнжэ 
ындэ ойлыманат огыл. Садылан тудо шып вэлэ лийэ, ни- 
гӧланат нимом шыш ойло, чыламат шылтыш, юйыш. 
Тэҥгэчэ^ кастэнэ гына, Йӧрмӧла кугызан мурымыжым 
кольат, Йӧрмӧла кугыза чодраштэ мом кычал коштмыжым 
палэн нальэ. Тунам вара тудо, Иван Михайловичлан мо 
лиймыжым тӱҥ-тӱҥалтыш гычак, нимомат тойэн коды- 
дэгычэ чыла ойлэн пуыш.

16.
Кок кэчэ гычын стройкышто пайрам лийэ. Эрдэнэ 

эрак музыкант-влак кудал тольыч. Изиш варарак ола 
гычын завод дэлэгацэ, пионьэр оторӓд да докладчик- 
влак толшаш улыт. Тачэ кэчын эн тӱҥ корпусым куанэн 
(торжэствэнэ) опташ тӱҥалыт.

Тачэ кэчэ пэш оҥай лийшаш. Тугэ гынат, ты кэчынак 
Элэксэй пуштмо йал совэт вуйлатышым — Микал 
Йгорым тойат. Тудын капшым чодраштэ, пэш кэлгэ пыч- 
кэмыш корэмыштэ, оргаж йымалнэ муын улыт.
- Рвэзэ-влак кушкыжо кайаш ӧрын улыт.

Элэксэй йалыш кайаш гын, сайрак лийэш,— манэш 
Вачук.— Заводым альэ ышташ вэлэ тӱҥалыныт. Тудо эрэ 
тыштак лийэш, ныгушкат ок кай. Йогор ындэ нигунамат 
о к  лий.

—  Тэ, Пэтыр дэнэ коктын, Элэксэй йалыш курыжса,— 
манэш Сэргэйжэ,—  мый тыжакын кодам. Вара тэ тушто 
мо лиймым мланэм каласэда, мый тыштэ мо лиймым 
тыланда ойлэм.
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—  Йӧра,— манэш Вачук.—  Мэ, ала, тышкат пытарты- 
шыжлан толын шуына... Пэтыр, нагайкэтым кучо!.. Айда 
имньэ ӱмбок шич, кудалына.

Кукшо ойар кэчэ дэч вара, тачэ йӱдым йӱр лийын. 
Тачэ эрдэнэ кэчэ пэш мотор лэктэ. Чыла пӱртӱс йуалгэ, 
йандар лийэ.

Кэчэ пэш чэвэр. Тудын шортньӧ тӱсан йолыштыжо 
у  флаг-влак лойгат. Олыкышто музикан-влак ышкэ музи- 
кыштым „оҥарат". Завод плошчадкышкэ йыр-ваш йэҥ- 
влак йогэн толыт. Садланок ала мо тачэ пэш вэсэла. 
Вэсэлажат кунам модмо, воштылмо, тӧрштылмӧ, йуарлы- 
мэ шумо годымсо гай огыл, мӱндӱр, кужу корныш 
кайаш тарванымэ годсо гай. Тунам вэт шэҥгэлан кодшы- 
жат изиш жалын чучэш, корно мучаштэ мо лийшаш, 
кушко толын тӱкнышаш путырак кӧргым пудырата, йы- 
выртыкта...

Тачэ кэчын Йогорым тойат. Тачэ кэчын альуминовый 
заводын эн тӱҥ корпусшым опташ тӱҥалыт. Тачэ кэчынак 
216 №-ан лӱмдымӧ разйэздым, „самольот шулдыр“ манмэ 
станцэ лӱмым пуат.

Рвэзэ-влак йолгорно дэнэ ик сэмын йортат. Кӱвар 
воктэн чарнэн шогальыч. Тыштэ йолгорно пэш аҥышыр. 
Йолгорно кок могырышто лэкташ лийдымэ куп. Вашта- 
рэшышт йэҥ-влак ошкыл толыт. Ныл милиционэр-влак 
кыдышкышт наганым кучэн, кум рэстан-влакым вӱдэн 
наҥгайат. Кок милиционэржэ ончыч ошкылэш, кокытшо— 
шэҥгэчын. Тидэ — Йӧрмӧла кугызам, Йогор Тайлам да 
вакш оза Пэтуниным арэстоватлэн наҥгайат. Ик шыргыж- 
воштыл коштшо кулак Загрэбин гына укэ. Тудо чаҥ 
кыраш тӱҥалмэ йӱдым нигӧ дэч ончыч тӧрыштэн кыньэлы- 
нат, мо лиймым нигӧ дэч ончыч умылэн налын, тунамак 
ышкэ суртшым кудалтэн кодэн, ала кушко шылын куржын.

Рвэзэ-влак нуным ужычат, йолгорно тӱрыш кораҥын 
шогальыч. Пэтырын чурийжэ ошэмын кайыш. Вачук 
тидым ужылдалдышат:

—  Пэтыр, ит лӱд!— манын йышт пэлэштыш.
Лӱдмашэм укэ,— маньэ Пэтыржэ. Рэстан-влак эртэн

кайымэҥгэ:— Мый нунын дэч лӱдынам да шыпланэн
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коштынам, шонэт мо? Мый тэмдан дэч, уштымо-влак 
дэч лӱдынам,— манын йэшарыш.
Вачукым тыгэ койдарэн пэлэштымыжлан почкэн налашат 
уто огыл ильэ да... тугэ гынат, тудо Вачукым шара 
шинча дэнэ ончал колтыш. Вачукшо шыргыжалтышат: 

— Айда,^тӧргӧ!— манын камандым пуыш.
Микал Йогорым шӱгарэш шышт тойо. Тудым йал 

шэҥгэлан, Шып эҥэрын эн тура кӱкш ӱ сэрэшыжэ тойышт. 
Ты сэр ӱмбак кӱзэн шогалын ончалатат, умаҥшэ уржа 
пасу, пэш лопка ужар олык да эҥэр койэш. Вэт тидэ 
олыкэш пэш чот пӱсӧ кучэдалмаш, пурэдылмаш тӱҥальэ.

Тудым тойаш чыла йалгэ погынышт. Постройко гыч 
пашазэ дэлэгацэ толын. Ола гычын докладчик мийэн.
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Ӱдрамаш-влак поп сад гочын эн кугу, эн одар шуан- 
вондым куклэн налын, Йогорын шӱгар выньэм вуйэшыжэ 
тэҥгэчэ кастэнак кондэн шындэныт, Ты шуан вондо кажнэ 
шошым путырак чэвэр пэлэдышыжым шарэн шогалэш.

—  Тэк пэлэдшэ...
Рвэзэ-влак пасу гычын пэлэдыш орам пидын, илэ 

пӱнчӧ оҥа дэнэ ыштымэ колотка ӱмбакэ кондэн пыштышт.
Варажым колаткам нӧлтальычат, нумал ошкыльыч. 

Колаткам нӧлтальычат, эн ончыл парышкэ броньэвой 
пойэздын тошто машинистшэ — Иван Михайлович шоҥго

о

кугыза пурэн шогалын. Тудо Иогор тойаш тэҥгэчак 
толын. Кызыт ындэ, чот ылыжшэ рэвольуцо коҥга пос- 
тышто вуйжым пыштышэ, ышкэ самырык кочэгаржым 
пытартыш кана нумал кайа.

Иван Михайлович нэлын тошкэштэш. Шинчажэ вӱ- 
дыжгэн. Тугэ гынат, пэш строгый.
Потыр дэн Вачук шӱгар воктэн кӱкшырак чоҥгашкэ кӱзэн 
шогалыныгат, мом ойлымыштым колышт шогат.

Ола гыч толшо палыдымэ йэҥ мутым ойла. Садэ 
йэҥ чылт ӧрдыж гынат, пуштмо йогорым, Элэксэй йал 
марий-влакым, нунын сурт-пэчыштым, нунын тыршы- 
мыштым, ӧрын шогымыштым, мом шонымыштым,—  чыла 
раш шинчышэ гайак ойла.

Тудо вичийашлык план дэн машина-влак нэргэн, адак 
тӱжэм дэнэ трактырым ыштэн лукмо да нуным путырак 
кумда колхоз пасулашкэ колтымо нэргэн ойлыш.

Тудын ойлымыжым чыланат шып колышт шогат.
Пэтыр дэн Вачукат колыштыт.
Йӧсылыкым чыгыдэгычэ, уло вий дэнэ кырэдалдэгычэ 

путырак чот кучэдалдэгэчэ у илышым ышташ, чоҥаш ок 
лий. У илыш вэрч кучэдалмаштэ йужо вэрэ сусыр, жэр- 
твэ лийын кэртэш. Ола гыч толшо йэҥ тыгэ ойлыш.

Кӱнчэн шындымэ йогырын шӱгар ӱмбалныжэ тыдлан 
чыланат инанышт чынакак, кучэдаллэгычэ, жэртвэ дэч 
посна у илышым чоҥаш ок лий. Вачук дэнэ Пэтырат 
тидлан инанышт.

Тыштэ, Элэксэй йалыштэ йэҥым тойат гынат, док- 
ладчикын йӱкшӧ пэҥгыдын, йоҥыжалтын лэктэш. Молан
7—4о2 97



гын,—  тачэ пайрам кэчэ. Элэксэй йал воктэнак кугу у 
гигант заводын корпусшым ышташ тӱҥалмэ.

Тугэ гынат, постройкышто пайрам ышталтэш гынат, 
вэс оратыржэ; Пайрам — тидэ ик шот. Пайрам кэчынат, 
тыгылай кэчынат кучэдалмаш чарныдэ кайа“— манын 
ойлыш. Тудын ойлымыжым, разйэздэш кодшо Сэргэй 
лэвэдыш ӱмбак кузэн шинчын, пылшым шогалтэн 
колыштэш,

Пошкыдо колхоз вуйлатышым пуштмо нэргэн ойлаш 
тӱҥалмэ годым, чыланат кыньэл шогальыч, упшым нальыч 
музикыжэ пайрам кэчынак ойган мурым шокташ тӱҥалмэ.
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Тыштат тыгак ойлат, туштат тугак кутырат. Молан 
гын,— заводшат, колхозшат ик тичмашын ужашыжэ улыт. 
Садыланак вэт ола гыч толшо палыдымэ йэҥ, чылажымат 
шинчэнак ойла. Тыштэ мо нэргэн шонат, молан ӧрын 
шогат, мом ышташышт кулэш,—  чыла тидэ нэргэн пуйто 
тудо шукэртсэкак, пэш раш палэн, ужын шогэн. Чоҥга 
вэрыштэ шогышо Вачук ӱлкӧ ончальэ. Плотина дэнэ 
авырэн шындымэ вӱд мӱтырэн йога. Вачукын кӧргыжым 
кэнэта куандарэн тарвалтэн колтыш. Вэт чынжымак чы- 
лажат — ик тичмаш. 216 номэран * разйэздат (тудо тачэ 
кэчэ гыч ындэ разйэзд огыл, „самольот шулдыр" лӱман 
станцэ), Элэксэ йалжат, у заводшат, колотка воктэн шо- 
гышо йэҥ-влакат, нунын дэнэ пырльа ышкэжат, Пэтыр- 
жат — нинэ чыланат Совэт эл лӱман эн кугу, ^н вийан 
тичмашын тыгыдэ ужашыжэ улыт.

Тидэ шонымаш пудранылшэ вуйышко чот пурэн 
шинчэ,

— Пэтыр,— манэш тудо. Ышкэжэ умылаш лийдымэ, 
ӧрмаш дэнэ эн^ончыч кожганэн,—Пэтыр, мэмнамат тыгак 
сарыштэ альэ Йогор сэмын пуштыт гын,—  кэрэк!., чынак 
вэт? Мэ ышкэнам огына чаманэ!

—  Огына чаманэ!— Вачукын шонымашыжым, ойжым 
умылэн налшэ Пэтыржат пэлэшта,— Тугэ гынат, лучо мэ 
шуко, илаш тӱҥалына,

Мӧҥгышкышт пӧртылмышт годым, мӱндурнӧ музик 
шоктымым, рӱжгэн мурымо йӱкым кольыч, Пайрам альэ 
пэш сай атыланаш вэлэ тӱҥалын,

Тошто сэмынак мландым чытырыктэн, лӱшкэн-лӱшкэн 
вашкышэ пойэзд эртэн кудальэ,

Тӱдӧ мӱндӱркӧ, совэт Сибирыш чыма, Рвэзэ-влак 
пойэзд дэнэ кайышэ палыдымэ йэҥ-влаклан кидыштым 
рӱзалтышт да: „Корныда пийталан лийжэ“ манын кыч- 
кырал кодыч.
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Дкшэ 90 ырш. Нонжо 40 ырш. 
Цена 90 иоп. Переплет 40 коп.

Г А й Д А Р

Д А Л Ь Н И Е  С Т Р А Н Ы

На мврийсном языке (восточно-луговое наречие)

М о л о д а я  Г в а р д и я  
(н а ц и о н а н ь н ы й  с е к т о р )
М осквау ц е н т р | Н о в ая  п л ., д .  6/8.
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