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МДГАЗИНЫШТЫЖЭ
(Чорла ояа, Сов»  урэм)

угыч пэчзтлымэ тыгай кнага влак
ужалалдӹт:

В. Сорокин— «Кугу Окчабр» . . . . .  —акшэ— 10 йр. 
Новаковский— «Лу ий кучздалмэ дэн у илыш

1ГТӸМЭ . .   » 50 й р.
Рыжов — «Рвэзэ п и о а э р » ........................................» 55 йр.
Д. П. Федоров—«Тазалык аралы м аш »............... » 2 ыр.
Ӱпымарни «Молан марий таза огыл» . . . .  » 5 ыр.
Авиановитский—«Мэ ынэна крэдал, иижыт гын— »

йамдэ улына» .    » 15 йр.
СССР Рӱдӧ йсполнитэльный комитэтын ма-

н а и э с ш э    » 5 ыр.
Бэлков Ар.—«Мландэ* кучылтыи ыоштэт-нужна

илыгаым с э ҥ э т » ................................. - . . . . » 15 ыр.
Гратсианов П. К,—«Мландэ уВандамаш». . . » 15 ыр.
Никитинский— «Пуртус н л ы ш » ........................... » 60 ыр.
М. Шкэтан— « Й а к у » ................................................» 20 ыр.

Кок кружокэт моторэт ,—
Столовэт орадэт

Йужо йаллагатэ, районлаштат нимогай кружокат укэ. Рвэзэ влак кае 
Йэда ӱдыр влак ногынымым шэкланэн коштыт. Модыт, воштылыт. Культур 
яашалая огыт пиж. Звэнигов кантон, Эсмэк-бэлйк район, Шӱргӧ сбла йалыш- 
тэ Соколов Сэмон пашам пэш чох викгара Комсомол йачэйкэ дэяэ нырльа 
кок кружокым йочын. Иктыжо—иолитик пашалан тунэммэ кружок, вэеыжэ—  
карт кружок. Мый канткомол пашачылан «ыэмнан .Соколовна карт кружокым 
почын», маньымат, ту до пэш куаныш.

— Ааа, тндэ пэш сай паша... Тугэхэ иолнтчиткэ годым карт иочэш 
чыла кугужанышым ончыктылэш ужат... Ойлан маимаштэ Китай рэволӱтсий- 
ым налына... Кнтайыштэ тӱрлӧ ировинсий уло: Гуансий, Шаньси, Аньхой, 
Хубэй, молат... Ончыктылдэ ок лнй. Адак Английыштэ, Индийыштэ ончыкты- 
лаш вэрэштэш...

— Чытэ,— манъым мый— картшэ тыгай огыл вэт, «дуракла» ыодмо 
карт...

— Э-э-э... Дуракла, модмо каарт!— ӧрӧ.
Озыркан.

Арланыя наҥашыжэ: Соколовдан карт кружокшым шалаташ* вэрэштэш.. 
Укэ гын канткомол «модаш» пижэш гын, Соколовымат дуракэш кода.



„Йошкар Кэчэ“ газэт пэлэн тылчэ вуйа 
лэкшэ сылнэ мутан журнал

1928 ий Йанвар № 2

Дм. Фурманов гыч

Ш Д Й Э В
1919 ийыштэ тэлым Ивӓново-Вознэсэнск ола гыч эр кэчэ вэл пронтыш 

нашачэ отрӓд лэктын. Тидэ отрӓд йатӹр жап лиймэкэ Уральск' олашкэ мййэн 
шуын. Тудо жапыштэ Уральск блаштэ Фруйзэ улмаш. Иваново - Вознэсэнск 
огрӓдын начальник шотышт: Колӱчов Вӧдыр, Андрэйэв, Бочкин Тэрэнтэй,
Лопар Фрунзэ дэкэ мийат. Фрунзэ рэволӱтсий годым Иваново-ВозПэӧэнск 
олаштэ шуко пашам штэн. Тусо пашазэ-влак Фрунзэм пэш йӧратат улмаш. 
Пашазэ-влак пэш куанэн Фрунзэ дэкэ куржын мийат. Омсашкэ шуыт, нуПӹм 
командуйуший дэкэ огыт пурто, омсаштэ часовой шога. Чылт ӧрыт. Вэт Ми
хаил Васильыч дэнэ шукэртэ огыл Иваново-ВознэСэнскыштэ пырльа пашам 
штэныт: вэт Михаил Васильыч— йолташ. Ик минут чоло-ӧрын шогат.

— Пурыза,— шоктыш йӱк. Пурат. Фрунзэ тоштыж гайак црострй: ну- 
ным йолташлак ваш лийэш. Шынчыт, мутланаш тӱҥалыт. ШаьггысЭ аптьгра- 
нымэ пытыш. Лачак ик оҥайсыр уло: Фрунзэ йыр «войэнспэтс»1влак Шийчат: 
тошто гэнэрал, полковник-влак. Нуно «так точно», «никак ньэт», маныт. 
Войэнспэтс-влак вашкэ кайат. Вара Фрунзэ дэнэ ныл пашазэ пэш сай мутла- 
нат. Пронтышто кызыт могай паша, могай увэр шокта, ончыклык паша могай 
—чыла ойлаг. Вӧдыр Фруязэм онча, йӧршэш ӧрэш: «Кӱзэ тудо ,сар пашам 
тынар раш ыҥла, нимогай йӧсыштат ӧрын ок шогал. А вэт Микалэ салтак- 
ланат мийэн огыл?»

Ф>рукзэ дэнэ мутланымэ дэч вара Иваново-Вознэсэнск гыч толшо ныл 
йолташ влак вашкэ ойырла^- Ик кас, дэнэ Фрунзэ дэч тэльэграм толэш: 
Бочкин дэнэ Лопарлан бригадыш кайаш, Андрэйэвлан Уральскэш кодаш, Ко- 
лӱчов Вӧдырлан Азэксандров-Гай олашкэ кайаш. Тушто отрад погынышащ. 
Колӱчовлан тушто политик пашам шташ вэрэштэш. Тудо отрӓдын началь- 
никшылан Чапайэв шоталталтэй1.

Чапайэв!.. '
. В дыр нШнчажлан ок ӱшанэ, угыч луДэщ, кумышо гана лудэш... Тугак: 

Чапайэв нэргэн ВӧДыр корныштак шуко калын. Чапайэв Урал стэпыштэ, тощ- 
’то Йомакысэ гэройла, коштэш. Оячыкыжо Вӧдыр тут дэнэ йыгырэ кошташ 
тӱҥалэш... Эк, вашкэрак ужшаш!..

Колӱчов тудо касдэнак Алэксандров-Гайыщкэ лэктын кудалэш...
* *

Ик эрдэнэ 5-6 сататыштэ Вӧдыр илымэ пачэр омоам ала кӧ пэралтыш. 
Ӧмсам почэш— палыдымэ йэҥ шога.

— Кутырмащ?.. Мый— Чапайэв улам. , ; : , ■
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— Колӱчов... Кунам тольыч?
— Кызыт гына... Стансий гыч... Тушто мыйын рвэзэ-влак улыт. Мый 

нунылан имньым колтышым.
Вӧдыр тудым тӱтлын онча. Могай тидэ йэҥ?
«Йавыкырак айдэмэ: капшэ ик марда, пэш вийанак огыл ала мо? Кид- 

шэ вычкыж, ӱдрамаш кид гай. Ӱпшӧ шэмалгэ, шуэ, санта воктэн кольа поч
ла кэчат. Шинча ӱмбал пунжо вычкыж,' нэржэ вычкыж, кӱчӱк; тӱрвыжат выч
кыж, пӱжӧ йандар, ошо. Пондашыжэ укэ: йантарын нӱжмӧ; ӧрышыжӧ кӱжгӱ, 
кужу, йӧршэш тошто пэтпэбльын гай. Шинчажэ... ошалгэ кандэ, йужгынам 
ужаргын койэш—писэ, ушан, ик канат пыч огыт лий. Шӱргыжӧ ошо, йандар, 
ик куптыргышо корнат укэ. Ужар тӱсан прэнчьш чийэн; йолашыжэ кандэ; 
йолыштыжо пӱчӧ кэм. Йошкар тӱран упшыжым кидэш кучэн. Вачэ гычшэ 
шӱштӧ ташма вола; ӧрдыжыштыжӧ рэвольвэр кэча. Ший вуртан кэрдыж дэнэ, 
ужар мыжэржым сандык ӱмбак пыштыш,» манын Вӧдыр кастэнэ шкэ книш- 
кашкыжэ возыш.

Корно гыч толмэкэ чайъш йӱман. Чапайэв чай йӱаш ыш шич, мутдана 
шолгымаштак. Вэстовойым бригад командир дэк колтыш: „штабъпп толжо,
мыйат тушко вашкэ мийэм“ , маньэ.

Шукак ыш лий, лӱшкалдын Чапайэвын рвэзэ-влакшэ пурэн кайышт: 
йыр-ваш ӱзгарыштым тэмышт; пӧкӧнэт, ӱстэлэт, окнат эртак—упш, пиж, ӱш- 
тӧ... йужо вэрэ рэвольвэр, бомбат уло...

Нунын мутланымыштым колыштат гын, брат: эрэ вурсэдылыт, шонэт.
Рвэзэ-влак йыр-ваш «шарлышт». Иктыжэ Вӧдырын вакшышышкыжэ 

пурэн возын, йолжым кӱшкӧ пырдыж воктэн шогалтэн, тамакам шупшаш тӱҥ- 
альэ. Сигаркэ ломыжшым Вӧдырын чэмодан ӱмбакэ логалташ (йоктараш) тӧча. 
Вэсыжэ вычкыж ӱстэл воктэн эҥэртыш; ӱстэл шэльэ, шӧрын кайыш, пудэштэ. 
Кумышыжэ рэвольвэр вуртыж дэнэ окнашкэ эҥэртыш, йандау шаланыш. Ала 
кӧжӧ ӱстэмбалнэ кийшэ киндэ ӱмбак лавыран, ӱпшышӧ ужгажым пыштэн. 
Варарак кочкаш тӱҥалмэкэ, киндым кочкаш лийын огыл: пэш йырынчыкын
ӱпшэн.

Кӧ нуныр коклаштэ начальник, кӧ тыгылай салтак?— Иктат палэн ок 
кэрт. Лачак Чапайэв ойыртэмышын шога. Рвэзэ-влак ваш-ваш мутланымышт 
годым ала момат ойлат, вэсын вэсын упшыштым кышкылтыт, стакан гыч вӱ- 
дымат кышкалыт. Чапайэвым ваш-лийыт— нимогай. оккӱлымат огыт штэ. Лӱ- 
дыт? Укэ. Пагалат: «тудо» шкэнан йэҥ гынат, мэмнан гай огыл, тудым чыла 
дэнэ таҥаштараш ок лий.

—  Пӧчуй, вашкэ комэндант дэкэ курыж!— маньэ Чапайэв изи капав, 
шэм рвэзылан.— Мыланэм как сагат гыч имньэ йамдэ лийжэ! Мыланна— По
пов дэнэ когыльанна тэр лийжэ, — вашкэ! — Тый Попов, мый дэнэм пырльа 
кайэт,—маньэ Чапайэв иктаж 35 ийашрак, пэнтыдэ, нарынчэ тӱсан йэҥлан. 
—Моло кызыт ок кӱл. Тэвэ комисар пырльа мийа, адак имньэшкым кумы- 
тым налаш... Молыжо мэмнан почэш Таловкыш мийат. Имньым арам поктымо 
ок кӱл, каслан шуыт гы н/йӧра.

Пӧчуй колышт шуктыш да, упшыжым налын лэктынат возо. Попов ала 
мом пэлэштыш: «кольым», маньэ ала мо.

—  Кочньэв, тый штабышкэ, ончэн тол. Погынэныт гын, кайэна.
Кочньэв кайыш. Вӧдырлан тудо гимнастла *) койо: куштылго могырая,

писэ лывыргэ, пэҥгыдэ шӧнан. Кумло ийат шуын огыл гынат, сантажэ куп- 
тыргылын.

Чапайэвын рвэзэ-влакшэ коклаштэ Викорь лӱман имньэшкэ развэдчив- 
влакын командирышт уло. Тудын шола кидыштыжэ каза парньажэ ^ э .  Мы«- 
карачэ-влаклан тидэ пэш оҥай:

— Викорь, тэвэ тудым каза парньат дэнэ шуралтэ!..

*) Кап тазамдэн шогышо.
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- «  —  Каза парньатым ончыкто, папироскым пуэм.
Викорьым сырыкташ, вурсэдылыкташ йӧсӧ: тудо нымомат ок пэдэштэ. 

Тудо эрэ тугайак.
Эн чот лӱшка, толаша, вурсэдылэш Шмарин— шэм шинчан, шэм ӱпаи, 

50 ийашрак йэҥ.
Изиш лиймэкэ Кочньэв тольо:
— Бригадэ командир штабыштэ—кайаш лийэш.
—  Кайэна,— маньэ Чапайэв, парньаж дэнэ Поповым, Шмариным, Ви

корьым ончыктыш.
Вӧдыр почэшышт лэктэ. Кайшыжла Вӧдыр шона: «Чапайэв мыйым ш к й  

рвэзэ-влакшэ дэнэ тӧрэш вэлэ шотла». Пылшын колмыжат ушышко пура: «1918 
ийыштэ ик кана Чапайэвын отрӓдшым ошо-влак авырэныт, ала могай коми- 
сар аптыранэн, лӱдыя, нымоланат ӧрын шогалын,—Чапайэв тудым лупш дэ
нэ кырэн пытарэн». Тидым Вӧдь;гр шоналта, чонжылан йӧсын чучэш. Ада 
тудо лийынат огыл, ала тидым п/онэн луктыныт,— тугэ гынат сай огыл. Ту
нам тыгэ лийынат кэтын. Тунам жапшат вэсэ ыльэ, Чапайэвшат вэс тӱрдӧ 
улмаш. Комисарат тӱрлӧ лийэш: коклаштэ лӱдшат вэрэштэш...

Вӧдыр шэнтачын ошкылэш. Тидыжак сайын ок чуч.
Штабыштэ Чапайэв бригад командирын кабиньэтышкэ пурмэкэ, пӧкӧ- 

нэш ӱстэл воктэн шинчэ. Командир ӱстэл ӱмбакэ эрла наступайшашлык 
планым шарэн пыштыш.

Чапайэв чиркульым налын планыштэ вэрлам вискалаш тӱҥальэ...
Вискалэн пытармэкшэ Чапайэв бригад командирлан йӧҥылыш лиймым 

ончыктыш: тыштэ шогалаш ок кэлшэ, тыжэч лэктат гын, вашкэ шуат, а ты- 
жэчшэ вараш кодат. Бригад командир ӧкымрак Чапайэп мутлан кӧна, планэ- 
шыжэ палым шта, вэсэмда, угыч воза. Йужгынам Чапайэв Викорь дэч, альэ 
Попов дэч, альэ Шмарин дэч йодэш:

— Тый мом каласэт?.. Тыйжэ кузэ шонэт?.. Тыгэ, альэ укэ?..
Рвэзэ-шамычшэ Чапайэв ончылно шуко мутланэн шогаш тунэмын огыт

ул. Адак ойлашыжат мом ойлэт?— Чапайэв чыла ончыл гоч ыҥлэн налэш. 
Тудлан лӱмын тошто мутымат вэсэмдэныт:

— Чапайэвлан эрэ ит мэшайэ... Тудлан тэвэ тыгэ: ик уш сай, а кокыт 
утларак уда.

Тидэ мутым пэш оҥай луктыныт. Тыгат лийэдэн: йужгынам йэҥ ойым
колыштэшат, вара шкэнжымак вурса...

Рвэзэ-шамыч шып шогат. Шып шога Вӧдырат. Тудо сар кокла рашам 
альэ пэш ок шинчэ: йужо шотшым эркынрак ыҥла, а йужыжым йӧршэш ок 
ыҥлэ. Вара-вара, тылчэ эртымэк Вӧдыр пронт илышымат, сар пашамат ыҥ- 
лэн налын, а кызыт салтак огыл дэч мом йодат?..

Кидшым шзнтак кучэн тудо ӱстэл воктэн шога. Ӧрдыж гыч ончымаштэ 
ч тудат мутланаш полшышылак койэш. Чапайэвым ваш лиймэ дэч ончычак 

Вӧдыр шкалныжэ шонэн пыштэн: Чапайэв дэнэ пэш эскэрэн мутланаш. 
Пӧрвӧйрак сар пашэ нэргэн пэш мутланаш огыл, утларак политик нэргэной- 
лаш. Политик пашаштэ Вӧдыр Чапайэв дэч талэ. Утларак шанчэ (наука), 
тунэмшаш нэргэн мутланаш кӱлэш. Тыгай ойлымаштэ Чапайэвлан ойлаш шагал 
вэрэштэш, утларакшэ колышташ вэрэштэш... Вара... вара сар годым (крэдад- 
маштэ) лӱддымэ салтак лийаш кӱлэш. Тудлэч поена Чапайэв тыйым нигу- 
намат сай айдэмылан ок шотло...

Омса изин почылдо, Пэчуй вуйжым чыкыш, парньаж дэнэ Поповым уды- 
рал ьэ, изи кагаз лостыкым пуыш. Тушто тыгэ возымо:

«Имньэт мочэт чыла йамдэ, Васлэй Иванычлан каласэ».
Пэчуй шинча: чыла годым, чыла вэрэ пураш ок йӧрӧ. Тугай годым

тудо эрэ тыгай «запискэ» дэнэ увэртара. Запискэ жаплан шуын. Чыла ойлы-
мо, возымо, палэ штымэ: приказ чӧчас полкыла мучко шарла. Паша надыэ 
коклаштат шуко жап ыш кӱл:
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— Мый командывайаш толнам,— маньэ Чапайэв,— кагаз дэнэ йӱдыла- 
наш огыл: тудлан тийэк-влак улыт.

—  Василь Иваныч,— шыпак маньэ Попов,—пашат пытыш ала мо... 
Чыла йамдэ, кайаш лийэш.

—  Йамдэ? Тугэ гын, кудалына... Чапайэв кыньэл шогальэ. Чылан ко
ран1 тогальыч. Кузэ пурыш, тугак ончыч лэктэ.

Тӱнӧ, пОртӧнчыл мучаштэ красноармэйэс-влак чумыргэныт. Нуно, Ча
пайэв толмым колын, ужаш толын улыт. Шукыжо 1918 ийыштэ тун дэнэ 
пырльа войэватлэн улыт, шукыжо тудым шинчат, палат, а колдымыжо ик- 
тат укэ, чылан колын улыт.

Чапайэв тошкалтыш гыч волэн вэлэ шуо, ала кӧ кэтмыжым кычкыральэ;
—  Кужу ӱмыран лийжэ, Чапайэв!..
—  Ура-а-а... Ура-а-а!..
Йыр-ваш красноармэйэс-влак куржын толыт, тусо илышэ-влак погынат. 

Калык лыҥ лийэш.
—  Йолдаш-влак!—маньэ Чапайэв.
Ты манмэш йыр-ваш тымланыш. Шы-ып...
—  Кызыт жап укэ, позитсийыш кайэм. Эрла тужак ужына. Мэ казак- 

влаклан пэш чэслэ йӧр-варым йамдылэн улына, эрла сийлэна... Ойлышашым 
вара ойлэна. Кызытэш чэвэрын!..

Адак «ура, ура!» Чапайэв тэрыш пурэн шинчэ, воктэнжэ Попов шинчэ. 
Кум имньэшкэ туштак вучэн шогат. Вӧдырлан ӧртньӧрлымӧ шэм ожым кон- 
дэн шогалтышт.

— Айда!— кычкыральэ Чапайэв. Имньэ тарванышт. Калык кок могы- 
рыш кораҥ шогальэ.

—  «Ура, ура!»— манмэ йӱк адак чотырак шэргылташ тӱҥальэ.
Корно чаплэ. Имньылан куштылго: кудалыт писын. Чапайэв дэнэ Но

жов тупэ-тупэ шинчат. Ӧрдыж гыч ончымаштэ, вурсэдыл чарнышыла койыт. 
Тугэ огыл, нуво эрла лийшаш паша нэргэн шонат. Тэр почэш кум-ныл йол 
тошкалтыш шэҥгэлнэ кум имньэшкэ кудалыт: чакыракат огыт мий, шэнтэлан- 
ракат огыт код. Вӧдыр ӧрдыж гычрак кудалэш; йужгынам мэнтэ чоло шэнтэ- 
лан кодэш, вара адак поктэн шуэш. Стэпыштэ кудалаш пэш сай. Имньыжат 
сай вэрэштын.

—  Эрла дэч вара,—шона ВОдыр,— сар илыш тӱҥалэш. Шукылан гын, 
кӧ шинча? Тугэ дыр: йӧршэш .сэҥымэшкына. А кунам сэҥэна?.. Кэчэ почэш 
кэчэ эрта... Сар... шучко.. йыр-ваш тушмая.. КО шинча: илшэ кодат, ала укэ?.. 
КО МӦНТЫШКЫЖӦ шуэш, кО тыжак стэпэш курымэшлан кодэш?..

Ушышко тӱрлыжат пура. Тэвэ шкэнжым колэн кийшым ужэш; лум ӱм- 
балнэ кийа: кидшэ-йолжым шарэн, вуй гычшэ вӱр йога. Шкэнжым чаманы- 
шат. Уло вийжым погэн тыгай йосӧ шонымашым Вӧдыр пытара, вара лас
кан кудалэш.

Кок сагатат пэлэ чоло жап эрта. Тарваныдэ шинчэн Чапайэвын шэржэ 
тэмэ ала мо: тэрым шогалтыш, шкэ олмышкыжо ик имньэшкым шындыш, 
шкэжэ имньым кушкыжо.

ВОдыр дэкэ чак мийыш.
— Комисар йолташ, ындэ пырльа лийна ужат?
— Пырльа, — маньэ ВОдыр, Чапайэвым ончальэ. Чапайэв ОртньОрыштэ 

кушшо гай шинча. Вара ВОдыр шкэнжым ончальэ: кылтымыла шкалныжэ 
чучо. «Чотырак рӱзалташ гын, лэктынат возам», шоналтыш. «Тэвэ Чапайэв 
ныгунамат лэктын ок воч».

— Тый шукэртэ войэватлаш тӱҥалынат? — манын йодо Чапайэв.
ВОдырлан Чапайэв шыргыжалтымыла койо. Йӱкшат воштылмыла шоктыш.

«Шинча вэт: мый пронтыш пӧрвӧй гына толпам, садлан мыскыла», шонал
тыш Вӧдыр.

— Альэ кызыт вэлэ тӱҥалам.
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— Альэ маркэжэ тӱлыштӧ*) коштынат?
' Тидэ йодмаш адак мыскылмыла чучо. Сарыштэ коштшо-влак тӱлыеӧ- 

влакым пэш огыт йӧратэ. Вӧдыр тидым ышлэн налын.
—  Мэ Иваново - Вознэсэнскыштэ пашам штэна, — маньэ Вӧдыр.
—  Тудо Моско вэс могырышто мо?
—  Ӧрдыштырак, Моско гыч 250 — 300 мэҥгэ лийэш.
— Тушто мо, кузэ наша кайа?
Тыгэ ой савырнымылан Вӧдыр куаныш. Иваново - Вознэсэнскыштэ па- 

ш ачэ-влак шужэн, кылмэн, йӧсын илымэ нэргэн ойлаш тӱҥальэ.
—  Тыгэжэ удан илат, —  маньэ Чапайэв, —  а вэт чыла киндэ укэлан. 

Киндэ лийэш гын, наша вэс сэмын кайа ыльэ... Тэвэ, ийа тӱшка, шӱшкын 
кийат, а тидым нымат огыт шоналтэ...

— Кӧ шӱшкын кийа? — ӧрын йодо Вӧдыр.
— К а з а к -влак... Нунылан мо кӱлэш?
— Чылажат тугай огыт ул, — тӧрлатэн каласыш Колӱчов.
— Чыла. Тый нуным от шинчэ; мый шинчэм — чыла, — маньэ Чапайэв, 

ӧртньӧрыштыжэ тарванылаш тӱҥальэ.
—  Укэ дыр?... Кэч иктажшэ мэмнан вэк шонышыжат уло дыр? Чытыйан, 

вэт мэмнан бригадыштат имньэшкэ развэдчик - влак чыла казак улыт.
— Нуно оласэ улыт дыр, — ӧкымрак кӧнэн пэлэшта Чапайэв, — тыгэ 

огыт ул дыр...
— Ом шинчэ: оласэ ма, тысэ ма, а казак улыт. Чапай йолташ, чыла 

казак мэмнан ваштарэш лийын ок кэт.
— Молан ок кэт? Тэвэ изишак тыштэ кошт, вара палэт.
— Кэрэк мызарэ коштам гыяат, садэ иктак...
- -  Йужыжым ойлаш ок лий: коклаштэ мэмнан вэк полшышат уло,— 

маньэ Чапайэв.
—  Укэ, коклаштэ вэлэ огыл... Шукыло... Туркэстан гыч возат: ик об

ласть мучко казак-влак Совэт властьым штэныт... Украйныштэ, Донышто, 
моло вэрэат уло...

— Ӱшанэ, тэвэ нуно погынат...
— Мом ӱшанаш, мый ом ӱшанэ... Тыйын ойэтат чын: казак тӱшка— 

шукыжо шэм корак гай улыт, кэрнак... Кугыжан правичэлствыжэ нуным ту- 
гайым штэн... Тый рвэзэ казак-влакым ончал: нуно шонтышт гай огыт ул. 
Рвэзэ казак шукыжо мэмнан дэкэ толыт... Чал пондашан казаклан Совэт 
власть дэнэ кэлшаш йӧсӧ... ывглэн налмэшкышт йӧсӧ. Нуно вэт мэмнам ала 
молан шотлат; турлӧ ок кӱллан ӱньанат: чэркым ушкал вӱтам штэна, ватэ- 
влак мэмнан чылан пырльа, чыламат пырльа ашнэна, кочмо-йӱмӧ иктыштэ,— 
манын шонат нуно. Тыгай шот дэнэ казак кунам кэлша? Тудо чэркыш кош- 
таш, шкэ пойан озанлыкшым ончаш, йынлан пашам штыкташ тунэмын...

— Иксплататор - влак — маньэ Чапайэв...
— Кэрыжак, — изиш ыш воштыл колдо Вӧдыр. — Эксплотатсийыштэ 

чумыр пашажэ: пойан казак-влак ӧрдыж йэҥ дэнэ киргизым вэлэ огыл, нужна 
казакымат огыт чаманэ... Шонто - влакым савыраш йӧсӧ, ӱзгар вэлэ кэртэш.

— Тэвэ мэмнан цэнтр-влак — вот мо...
— Могай цэнтр-влак? — Вӧдыр ыҥлыдымыла йодо.
—  Тушко тӱрлӧ сволочым тэмэныт, — шкаланжэ ойлымыла, Вӧдырат 

колжо, манын Чапайэв пэлэштыш. — Тудо ийа, ожно мыйын сутка мучко 
йӱштыштӧ пычал йӱмалнэ шогыкта ыльэ, а тушто: господин гэнэрал, тэвэ 
тыланэт пушкыдо пӧкӧн, шич, кузэ шонэт, тугэ командовайэ... Патроным пуэт 
гын, пуэт, укэ гын, укэ: айда тойа дэнат кучэдалыт...

— Гэнэрал дэч поснат ок лий: гэнэрал дэч поена могай сар?
—  Молан ок лий? Лийэш...

*) тӱл — шэнтэлнэ.
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—  Ок лий, Чапайэв йолташ... Ик шонымо дэнэ ок лий, шинчымаш 
кӱлэш... Мэмнан могай шинчымашна уло. Тидэ шинчымашым мыланна гэнэ- 
рал дэч моло кӧ пуа? Нуно тунэмын улыт, нунылан мэмнамат туныкташышт 
вэрэштэш. Ж ап шуэш гын, шкэнан туныктышына лийыт, а кызыт альэ укэ. 
Шкэнан укэ гын, вэс дэч тунэмдэ ок лий.

—  Молан нуно туныктат, молан? — ваштарэш пэлэштыш Чапайэв.— 
Мо кӱлэшым нуно каласат шонэт? Вучо, каласат. Мый шкэ кок тылчэ Ака- 
дэмийыштэ нунын дэнэ шӱрныльым,вара шӱвальым да, лэктын кайшым: мы
ланна тушто паша укэ. Тушто ик Пэчкин лӱман пропэсор уло, вуйжо, пул- 
вуй гай, чара. Экзамэныштэ йодо:

—  Рэйн вӱдым палэт? — манэш.
—  Мый Гэрман сар пытымэшкэ коштынам. Рэйн вӱдым кунам ом шинчэ?.. 

Тугэ гынат, шоналтышым: «молан мый тудлан ойлэм.»— Укэ, ом шинчэ,— 
маньым,— а тый шкэжэ Сольанкым шинчэт?..

Тудо шинчажым каралтыш:
— Укэ, ом шинчэ, — манэш, — молан?
—  Тугэжэ мом йодыштат?.. Мый тидэ Сольанкэш ранитлалтынам, вич 

кана мӧнтӧш — ончэш вончэн коштынам... Тыйын Рэйнэт малнэм молан ку
лэш?.. Сольанкыштэ кажнэ точкыжым шинчаш кӱлэш: тушто мэ казак дэнэ 
крэдалына.

Вӧдыр чытэн кэтдэ воштыл колтыш, ӧрын Чапайэвым ончальэ, шонал- 
тыш: «тэвэ гэройэт могай? Чапайэвын шонымыжо йоча шонымо гайэ!.. Кок 
тылчэ Акадэмийыштэ коштын, тушто нимомат сайым муын огыл. А вэт шкэ
жэ ушан айдэмэ. Лачак пэш вӱдыжгӧ, изиш кукшэмаш кӱлэш».

—  Акадэмийыштэ шагал шогэнат: кок тылчыштэ чыла ынлэн налаш 
ок лий...

—  Кэч йӧршэш ом лий гынат, йӧра ыльэ, — кидшым лупшальэ Чапа
й эв .— Мыйым туныктымо ок кӱл, мый шкэ чыла шинчэм.

—  Укэ, — маньэ Вӧдыр, — тунэмаш эрэ кӱлэш.
—  Кӱлэшыжэ кӱлэш, только тушто огыл, —  маньэ Чапайэв. — Кӱлэшы- 

жым мый шинчэм... Тунэмаш тӱнгалам... Мый тыланэт вара каласэм... Кузэ... 
кузэ шкэ тыйын памилийэт?..

—  Колӱчов.
—  Колӱчов йолташ, мый вэт кнагажымат пэш ом шинчэ... Возаш ту- 

нэммэмланат альэ нил ий вэлэ лийэш: а мый вэт 35 ийаш улам. Ӱмырэм 
мучко пычкэмыштэ илэнам... Уна Таловко койэш ала мо?.. Вэс кана мутда- 
нэна...

(Умбакыжэ вэс №-што лийэш).

И Л ы ш
Илыш у корныш шогалын 
У  алшашкэ кичкалтэш,
У  алшажэ пэшак талын 
Мардэж сэмын шикшалтэш.

Имньэ валнэ нэш вуйанчэ,
Чылт онар гай кап-кылан, 
Кӱртньӧ-вурс гай кид-йолан 
У йэҥ «рошткэ» кӱзэн шинчын 

«Эй, кыньэлза иктэ—вэсэ:
Ошо, шэмэ, той тӱсан! #
Мэмнан имньэ пэшак писэ 
И да код-йа шэнтэлан!»

Тыгэ манын, йыр ончалын 
У имньэшкэ кычкыра,

Йошкар тистым кӱш нӧлталын 
Ончык корным виктара.

Почэш лэктыт рок-лавра гыч,
Тбр пасу гыч чумыргат,
Завот—пабрикла капка гыч 
Лэктын рӱжгэ ошкэдат...

Палэда тэ тидэ йэҥым?
Тидэ имньына мэмнан— 
Шэмэр калык рэволӱтсийм 
Чарэн ок кэрт шэм тушман 

«Эй, кыньэлза иктэ-вэсэ 
Ошо, шэмэ, той тӱсан!
Мэмнан имньэ пэшак писэ,
Ида код-йа шэҥэлан. Шабдар
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С. Я. Кольоморин.

А в и й а  к о л ы ш . . .
Авийа колыш....
Тошто гайак урэмыштэ пий опталтат, эҥэр сэр воктэн комбо кычкыра. 

Кӱтльасышэ пырыс тӱшка шӱмльшӧ пӧрньамбалнэ, торэш-кутынь тӧрштыл, 
сурлэн магырат (варгыжыт). Чыла ожнысол.

Авийа укэ. Ик Авийана укэ.
Шинчэт шэрэмэт, мотор Авийам? Чиймэ-шогалмыжэ ушыштэт уло? Пор- 

сын йолван, шырчан *) ӱштыжым ӱлыкынрак лушкыдын ӱшталэш ыльэ. Ваш 
мэҥгэ дэн модмаштэ тудынак чышт ош шовыржо выжгалтэ. Мотор дэч мотор 
качэ-влак тудо ош шовыр урвалтым, альэ чымалт шогышо вачыжым авалтэн 
кучаш кидым шуйэн куржыт ыльэ. 1Пагалжэ кучэныт. Авийан дэн таҥ улна 
манын моктанышэ лийын огыл.

Еушто тудын йӧратымэ Сэргэжэ? Тый шинчэт, вэсэ шинча? Вэт армийыш 
шкэ кумыл дэн кайшэ таҥжым унала, ужаш толмыж годым вэлэ Авийа шэр 
тэммэш ончэн. А тӧшакышкэ колаш йарнэн вочмыж годым, тунэмдэ лийшэ 
пийалдымэ илышыжым шоналтэн тӱрвыжэ, «лывэ-лывэ» лийын огыл.

Авийа, Авийа! Колышт, мый чыла чонаным чаманэм. Отыш кумалаш 
вӱдэн наҥгаймэ тэнийсэ чомам ма, шыгыр чашкэрыштэ лӱйалтшэ мэраш ма, 
йӱштӧ тэлым кылмэн колшо изи кайык ма. Вэт нунынат илымышт шуэш. 
Тыйым кунам ом чаманэ!

Йалыштэ чыланат Авийам йӧратышт. Коклан Авийам ончэн ӱдыр-влак 
шӱмышт шэлэ.

Ӱдыр-влак, молап тэмдан кӧргыда нудранылэш. Сакалыза кышкывуйан 
ший аршашым; чэвэрын чийалтыза пылш чэвэрдам; тувыр йырда той окам, 
чинчым, кудырым, кучыза; нулалмэ гай нийалтэн тӱрлыза порсын тӱрыдам. 
Вара тэат Авийа дэч мӧнтэш огыда лий.

Укэ, Авийан вэс куатшэ уло.
— Шымлу индэш ийшкэ тошкалнам, марий коклаштэ тыгай йытыра 

могырым ужмэм укэ. Кэч ик чӱнча, шыгыльэ лийжэ ыльэ, манын тудын дэн 
пырльа мочаш пуршо Сопрон кува. А вичкиж йошкар тӱрвыжым, йылгыжшэ 
шинчажым, тичмаш шӱргыжым, Авийан кэлшышэ нэржым шарнэт? Нэр шул- 
дыржым модыктыл тыйым ончалэш ыльэ. Мондэн от ул вэт? От мондо. Авийан 
ӱпшӧ кэчэ ваштарэш шэмалгэ, кэчэ почэш шӧртньӧ гай волгалтэш. Лишэ- 
мам гын, капшэ йыр-ваш волгыдым шалата, манын ик йолташэм.

Укэ, укэ, эша Авийан пытартыш вийжэ уло. Кӧлан торэш мутым пэлэ- 
штэн, кӧм шӱрдэн ушталын, кӧн йодмыжлан пэлэштыдэ эртэн кайэн? Авийан 
кумылжо пушкыдо ыльэ.

Ындэ Авийа колэн. Кӱйэран моклака киймаш вэржэ. Кызыт тудо кэлгз 
рокышто шӱйэш. Кидшол шэргаш чийшэ ош кизӓжым, тапката вуй торыкшым 
мландэ шукш пудратыл, пудратыл кӧргыч кочкэш. Шыгыр пӧртыштӧ тарвандэ 
кийа. Шочмыж дэч ончыч шарнэн огыл, кызытат рокышто шоналтыдэ кийа.

Могай осал тушман Авийам ӱмыр шудэак лугыч пушто. Айдыза туш- 
маным лӱйэна, пиктэна, кӱым кылтэн, вӱдыш кудалтэна.

Авийан илышыжым изиш шинчэм, тыланда каласынэм.
Тудо луатшым ийаш тулыкэш кодо. Ачийжат, авийжат уло, йолташы- 

жым гына шортын ужатыш. Таҥдэ илаш йудшат кужу, мамык тӱшакшат 
тоҥгыла, кочкашат логарыш ок кайэ. Ой, кумылэм! Вэт шуко кана копаж дэн 
шӱргыжым пэтырэн кӱпчӱкӱмбак кумык шӱҥгалт урмыжо.

Корнышто онтыран йамшык кайа. Авийа, оҥжым кучэн шуйнэн

*) Шэр.



онча. Вэт Сэргэжэ онтыр д?н шикш-пурак кыньэлтэн кудал толын пурышашлык. 
Альэ моло гайэ «сӱльтӱм-сӱльтӱм» ашалтэн *) имньыжым кок пӧрт коч капка 
ончылан „ньуклук" шогалта? Ай, укэ. Шойам ит штэ, нигунамат тыгэ ок лий.

Кум ий годсэк пӧртым йӱкшыктарэн качэ-влак «йуво-йуво» коштыч. 
Ачийжэ ӧрдыш ок пуо, суртыш пурташ сай вэҥым ваҥа. Огыт кэлшэ. Тэвэ 
тидэ эрэ тамак шупшынак эртарыш, тудо галипэ шарвар чийэн толын, 
упшаш вӱдым погэн шинчэнак эртарыш, «ы» манмыжэ ыш шокто. Сӧсна 
кӱтызӧлан йӧрат. Кужу муш солам кучыкташ да, тэк олым шӱвыр шоктэн, 
рожын йолаш дэнэ коштышт.

Нылымышэ ийыштэ Авийан ачийжэ колыш. Суртышто куваж дэнэ 
Авийа ӱдыржым кодыш. Арньа гыч писмам нальыч: «ужаш вашкэ мийэн ом 
кэрт, тунэмаш пурэнам. Чэвэрын. Сэргэ».

Илышэт-каеышэт, чонэт гына шинчалэш.
Ик йӱдым погыжым оптэн Авийа тунэмаш кайаш шоныш.
Куш кайа, кушко мийэн пура. «А» - жымат ок налэ, «Мэ» - жымат ок 

шинчэ. Рушлажат кок мутым вэл мошта: латнэ, ньэт. Шкэ тунэмдымыжым 
вурсыш, изиж годым модын кушталмыжлан ӧкыныш.

Ийэ-ийэ, тугэ. Марийын курыкымбак кӱзымэнтэ йӱмыжӧ шуэш. Илыш 
йыжыҥ ӱдрамашым чот пэра.

Авийан кумылжо волыш, кид-йол вэлалтэ. Лийшаш лийэш, марийым 
пуртыктыш. Авийан вуйжым пӱтырышт, Авийалан шымакшым упшалтышт.

Ха, ха, ха! Авийан марийжэ, тӧтӧт Вэдат! Тӧвӧ, тӧвӧ тудо, ончалза. 
тӧвӧ тудо. Кузэ ӱстэл покшэлнэ нэр йумакшэ киндым пӱтырэн чайым шропка; 
альэ сантажым куптыртэн йэҥ дэч сигаркышкыжо тулым пыжыкта. Имньэ 
кычкымыж годым шуко йэвг—влак ӧрын ончат: Вэдатын адак сӱскылжӧ **)
рончалтын, пунэн эртара,— маныт. Мом оечэда, шинчада кандашэ лийын мо? 
Авийам ожно яалаш толашэн коштшо качэ-влакын йылмэ йагылгыш: марий- 
жылан: «тӧтӧт, шузо муно, кавышка» лӱмым ситарышт.

Идалук илат, вэсэ. Авийа сурт коклаштэ сомылкам тӧрлата: тувы- 
рым мушкэш, кӱварым ӱштэш, вольыклан кочкаш пуэда, ушкалым, казам 
лӱшта. Пуракан мушым шондашэш, кастэнэ кӱнчылам шӱдыра. Ваштарэ- 
шыжэ марийжэ йондалым кэрышт шинча. Эк, ӱдрамаш илыш, калтак, йывыр- 
тыктышэ нимат укэ! Марийжымат ваш ончалын «вычыл—вычыл» тӱрвыжӧ ок 
воштылал. Кас мучко коктын пундышла шинчэн эртарат. Кушак йомын рвэзэ 
годсо шонымэт, йомын огыл гын„ мо тӱжвак ок лэк?..

Куван кум кэчыжэ толын шу. Пытартыш куэ лышташ вэлалтыт, йӱд 
йымач мардэж утларак пуа. Каваштэ ик падраш пыл ок кой. Йуж йандар, 
кэчэ лэкнэжэ. Рвэзэ кӱтӱзо ушкалым пасуш луктэш. Ош калай пучшо пэлэ 
малышэ урэм воктэн нугыдын мӱгыра. Пуч почэш, вуйым комдык кудалтэн, 
логар чытырыктэн, ола ушкал шыжэ эрлан саламым колтэн ломыжэш; ночко 
нэржэ вӱд пушан йужым кӧргыш шупшылэш. Ломыжмо йӱк йыр толкыным 
шара. Йк толкын йарымжэ чодраш тӱкнэн мӧҥгэш тӧршта. Тудын ваштарэш 
йал гыч агутан йӱк, кӱшӱч кайык комбо кычкырмэ мийэн варнат, шыжэ 
музыкыш савырнат.

Тыгай эрдэнэ Авийа урэмыш лэктын маныт. Пашажат кугу огыл: арака 
шолтымо вӱргэньэ пучшым Пэтр ватэ наҥгайэн. Кондэн пуышо--кола. Шкан 
мийэн налдэ лийэш мо, вэт вашкэ шыжэ пайрэм толэш.

Кӧ ару салтак вургэм чийшэ ваштарэшыжэ тӱкна? Шукэртэ, шукэртэ 
кудалтэн кайшэ йӧратымэ Сэргэжым 6 ий эртымӧҥгӧ могай кугу йумыжо 
кондэн? Авийа шкэ шинчажлан ок ӱшанэ. Ваш лиймыштым гына ужшаш 
ыльэ; кузэ, мом ойлаш тӱналыныт. Ужам гын, каласэм ыльэ: кузэ Авийан

*) Йорталтэн.
**) Сап.]
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ӱлыл шинча комдыш воктэнсэ изи вӱр корныжо «пырт-пырт» тарванэн, кузэ 
вуйжым сакэн, пулвуй йымачшэ йолжо чытыралтэн, молымат возэм ыльэ. 
Мый ужын ом ул, тэвэ Авийан марийжэ тӧрза воктэн шинчышыла ужын, 
пылшым шогалтэн йужо мутыштым умылэв.

— . . .  пэл йӱд жапыщтэ тольым. Тыштэ кок арньа вэл шогэм, кайаш 
кӱлэш. Могай илымашэт? Йӱдшӧ—кэчыжэ мыйым шудалат дыр, ала йбршӧш 
мондэна.’. Авийа, мый ожнысынам нимынарат мондэн ом ул; вэт кэлшэн 
илышна,—манэш Сэргэ, Авийан кидшым куча.

Эй, льотчик! Молым мондэн от ул гын, кушто шогымэт ушышкэт ок 
пуро. Урэмыштэ кид кучэн шупшалаш ит шоналтэ. Тидэ тыланэт Моско 
ола урэмэт огыл. Тӧвӧ тӧрзаштэ кӧ колыштэш? Эскэрэ, йол нагынчакэт *) 
гыч пэрэн пышта.

—  Итэ, итэ! Тыгэ сай огыл. Кидэм колто. Тыйым нимат ом вурсо, ом 
шудал. Йӧратымым огыт мондо,—эркын Авийа пэлэшта, содор кидшым шуп- 
шылэш.—Альэ ужына!

— Ужына, ужына,—почэшыжэ Сэргэ пэлэшта.
. . .  Йэҥ ӱдырым йӧратэн. Тудыжо ок инанэ улмаш.
Йошкар пунан рывыжым упшэмлан кондо, ава маскам шкэтынак 

пушт, вара шоналтэм,— кугэшнэн ӱдыр манын. Кэчэ вуча, вэс кэчэ вуча... 
Молан йэҥ шкэ вуй коваштыжым маскалан кушкэдаш пуэн, кожла пок- 
шэлан могыржым тодыштыктэн?

Йод возакыштэ йӱлышӧ шокшо тул дэч, вӱд пундаштэ коштшо олантэ 
дэч йодышт вужгэн толшо пӧрш **) мардэж дэч...

Порыланак тӧтӧт Вэдат ватыжлан ок сырэ. Ӱстэл покшэлнэ шогышо 
самбар шэнтэч кужу шӱйжым шӱйэн «чуйык» да «чуйык» ончэштэш. Авийан 
йондал укэ, угыч ок штэ. Йэш коклаштэ кэлшымаш шолдырга гын, илыш 
покшэк шӱвал вэлэ.

Шыжэ пайрэм кэчэ. Авийан пӧртыштӧ коктын мутланэн шинчат. Саргэ 
кӱшнӧ, кӱшнӧ, пыл лоҥгаштэ човгэштмыж нэргэн, шуко тӱрлӧ мландым 
ужмыж нэргэн, уш погымыж нэргэн Авийалан ойла.

— Тунэымэт дэн тыгэ сай илэт вэт,— манэш Авийа.
—  Тутлан шол,— манэш Сэргэ, тыйат тунэмат гын, марий калыкын 

пэлэдышыжэ лийат ыльэ. Шоналтыйа, Авийа, чыным каласэм, укэ? Кызытсэ 
илышэт альэ кэлша?

Авийа ок пэлэштэ, кугун гына шӱлалта. Тунам пӧртышкӧ Вэдат толын 
пурыш. Чот руштын. Оҥжым мушкындыл, мушкындыл кычкыраш тӱҥальэ:

—  Мондэнат мо? А! Шкэ марийэтым мондэнат? Тугэ гын, суртэтым 
кудалтэн кайэм. Паша штымэмлан нэл оралтэтым кӱрын луктам!

Кайаш, нигушкат ыш кайэ. Клатыштэ малымышт годым гына, тужэч кыч- 
кырэн шортмо ӱдрамаш йӱк шокта ыльэ. Вэдат Авийан кид-йолжым пӱтырал 
пулвуйжо дэнэ пызырал шинчэш да, тулан сигаркын йӱдышӧ мучашыжым 
ватыж чара вэрыш тушкэн-ковартэн тэрга улмаш:

— Тошто таҥэт толын ыльэ ко? Ала кызытат пырльа ушнышта? Мый 
тыланэт ом кӱл мо? Каласэт-укэ?

Авийа урмыжэш, чумэдылэш, кидшым пурэш. Адак вуйжылан пэрна. 
Тэвэ кунам тумына кӱчшым ончыктыш. Айдэмат вольыкыш савырнэн кэртэш!

Марийжым поктэн колташ ыш шуо, Авийа вашкэ чэрланыш. Ик кана 
йалышкэ арака шолтышым кучаш милитсий толын. Йал вуйлатышэ «шыл- 
тыза» ман увэртараш содор йэҥьш курштыктэн. Лугэн шындымыжэ улмашат, 
Авийа чот лӱдын. Чымыткыштэ тувыр мэла, ӱштылэ, чара вуйа, пӱжалт 
пытэн, йӱштӧ—тазыла лаврашгэ шуҥгалт - шуҥгалг коло кум вэдра руашым 
корэм йымак кышкэн. Ӱмбчшэ йӱр нӧрта. Тунам Авийа нэш чот кылмыш.

*) Йол йыжыҥ.
**) Пӧртыш—вихрь.
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Варажымат йолжым рудыдэак (йӱдым кӧ шинча, мо лнйшаш) коҥгамбак 
кузэн возо. Могыржым кылмыкташ тӱҥальэ, моло тӱрлат тӱчӧ. Тыгэ Авийа 
чэрлаиыш. Больнитсаш намиймэ логалын огыл. Марий кокла манын, 
шӱвалыкташ кум кана мийышт.

Авийа шулэнак кошка. Толза, тӧшак воктэкшэ шогал ончалза. Кан- 
дыра дэн нӧлтэн кыньэлтат, йымыжгын мӧнтэш пыштат. Кид—йолжо «льывэ- 
льавэ». Шинча ончалмаш шотдымо. Кочкаш пуат, «огым» ман кидшым, 
вуйжым тарвата. Нэр лукышкыжо чӱчалтыш шинча вӱдгао лэктэш.

Мом каласынэжэ тудо чӱчалтыш?
Колымо кэчыштыжэ аважэ вуй мучашкэ кармэ поктылаш шинчэ. Укэ 

гын кармэ-влак Авийам шӱргыж гыч, нэржэ гыч, шинчаж гыч чаманыдэ 
пурлыт. Тыгэ Авийа пытартыш кана погалтэн шӱлалтыш.

Мый пытартыш кольмо рокым шӱгарышкэт пыштэм, Авийа! Йол мучаш- 
кэт сукэн возын, йэҥ ынжэ уж манын, аптыранэн, лэвэдыш йошкар шунэтым 
шупшалам. Тыйым ом мондо. Шушаш шошым шӱгар ӱмбакэт ош куэм кон- 
дэн шындэм, вӱд шавэн куштэм. Тыйым шоналтэм гын чэвэр-вужга шарны- 
маш оҥ йымакэм йогэн пура, кӧргэм тамылын нӧлталэш.

Тыйын орлык-ойгэтым шарналдэн, тыйын гай марий ӱдрамашын орлык 
илышыжым у корно дэнэ колдаш, нунын койыш - кумылыштым нӧлдалаш 
полшаш вийэм кушкэш...

Шо н
Эрык йуж пуалэш,
Кӧ тудым вонча?

•Шэм пыл кудалэш,
Кӧ тудым куча?

Кас вэл чэвэрга,
Кӧжӧ чийалта?
Пӱртыс ужарга,-^- 
Кӧжӧ ужарта?

Илаш шонымэм 
Кӧжӧ раш пала 
Шташ тӧчымэм 
Кӧжӧ йалт умла?

Мардэж пуалэш,

ы м а ш
Шэм пыл кудалэш;
Чыла ылыжэш,
Чыла вашталтэш!

Тыгак шонымат:
Тачат-эрэатх
Кушкэш-кудалэш,
Шочэш-илыжэш.

Мэмнан шонымаш—
Эрык йуж коштмаш!
Йуж гай эрыкан 
Шонымаш мэмнан.

В. Сави.

**
ТӱмырзО. тӱмырзӧ,

Чот пэралтал!!!
Мурызо, мурызо,

Чот муралтал!
Опкын пойанын чапшэ пытэн,
Тошто пийалжэ чылт йомылдэн. 
Лэнинын бомбыжо чот иудэштэш,— 
Намыс тушманым йалт кӱрыштэш. 

Лэнинын тӱсыжӧ йыр-йырым ваш 
Волгыдын койын сай йӱла раш! 
Илыщын рӱдыжӧ лийын лэнинизм,

Калыкын порыжо— чын комунизм 
Лэнинын корныжо—лудмо пӧртэт, 
Лэнинын игыжэ—у йалкорэт, 
Лэнинын шочшышо—чын пионэр... 
Калыкын эрыкшэ— Эс-эс-эс-эр! 

Тӱмырзӧ, тӱмырзӧ,
Чот пэралтал!!!

Мурызо, мурызо,
Чот муралтал!

М. М. Иванов.
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М. Шкэтан

Чодра лоҥгаштэ

Илыш гыч ойлымаш

Йырым-йыр чодра. Пӱнчӧ-влак шыштэ сорта гай шогат. Тидэ кугу чо
дра лӱшкэн-мурэн, пыл кава дэнэ ушнэн, мӱндӱркӧ-мӱндӱркӧ шуйнэн возын.

Тӱҥалтышыжат, мучашыжат ала кушто...
Тыгай патыр чодраштэ йырым-ваш ончалат да, шкэат изнн гына чучат. 

Кӱшнӧ вишкыдэ ныл, лыпчыкын-лапчыкын йоргэмалт кайа. Кэчэ шокшо дэнэ 
нӱнчӧ киш пуш шарлэн, шӱлышым куштылэмда. Пӱнчӧ кыдалнэ чэвэр вуйан 
шиштэ апшатла, «шолт-шолт-шолт» мурыктэн йоҥгыдо йужым шэргылтара. 
Мӱндырнырак кӱшэдыкын шодо логар йӱкшӧ шокта.

Шэм йэр ^мбалнэ кайык лудо тӱшка лыбыртатэн коштэш: лудо-влак
«кӓрт-кӓрт» манын йӱкыштым пуат.

Тӧвӧ уала коклаштэ, йэр сэр воктэи, пчалзэ йымэн шогалын. Тудо лудо 
тӱшкан сэр дэк лишэммым ваҥэн шога. Айдэм кугурак капан, коваштэ пин- 
чак чийэн, папка гайэ пазар тэркупшым упшалын, йолыштыжо кужу шулы- 
шан кэм. Чурийжэ оралгырак, изи шэм ӧ]>ыш. Кап-кылжэ ару, йалыштэ илы- 
шынла ок кой.

Лудо-влак эркын-эркын сэр вэк карэн-карэн лишэмыт, пычалзат шэкла- 
нэнрак пычалжым викта да, сыравочым шупшылэш.

— Бууҥ!—шып чодрам лӱймӧ йӱк шургалтарыш, вара умбакэ «дырр» 
манын чодра мучко шэргылтэ.

Шыкш шаланэн пытымэк пычалзэ йэр ӱмбак ончальат, нимом ыш уж, 
нолгэр вэк чоҥэштэн кайшэ лудо тӱшкам гына ужо.

— Чпу! Шайтан!—сэмынжэ пэлэштыш, вара амал мушыла пычал ло- 
гаржым ончальэ. *

— Кэ тушто лӱлдкала?—йӱк шоктыш.
Пчалзэ савырнэн ончальэ. Просэк вэчын#вачэ коч пычалым сакэн стрэ- 

льок толэш. Ончычшо ош йолан шэм пий кудалэш. Пчалзэ ончык толын шб- 
гальат, пӱйжым шырэн «рррр» маньэ.

— Мом лӱйшыч?— толын шумэкшэ стрэльок пэлэштыш.
— Лудьш... ыжым логалдэ...
— Ха-ха-ха,—воштылэш стрэльок,—тидэ йэр ӱмбачын тунэмдэгычэ и к 

лудымат налын от кэрт.
— Р{узэ тугэ?
— Тый сэржым ончо: тура вэт; вӱд дэкэ кум-ныл важык уло, а вӱд 

ӱмбалжым ончалат гын, пэш лишныла койэш. Садланак ондалалтат...
— Ааа... э
— Йал гыч толшо пычалзэ - влакат лӱлдакалэн ончат да, нимо шотым 

огыт му. «Йэр оза ок пу»— маныт нуно.
— Мо тугай осал йэр, — манэш пчалзэ, вара стрэльок вэк савырнэн 

Модэш:
— Тый мӱндырнӧ илэт?
— Тыштак, нолгэр шэнтэлнэ, казна пӧртыштӧ, — манэш стрэльок, шк* 

кидшэ дэнэ нолгэр вэк ончыкта, — тый кусо улат?
— Мый Шонкэҥэр марий улам... Олаштэ служитлэм...
— А -а , Шопкэҥэрым шинчэм... Кэн эргыжэ улат?
— Сэмнин эргыжэ — Пӧдыр... Шкэжэ могай йал?
— Мый Пундыш лук гыч ...
— Э -э...
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—  Айда мый дэкэм. Ватылан чайым шолдыктэнат, йӱна.
Пӧдырат «кайшаш» манын стрэльок почэш ошкылын.
«Пундыш- лук»... Тидэ йал лӱм Шдырын лылышышшжэ солнышат,

ушланжат эртышэ кумылжо пэрныш...
...Тудлан ындэ кум ийат эртэн...
Пэрвой март пайрэм. Йалысэ калыкат, оласэ калыкат Марий кундэм 

почылтмо пайрэмым штат. Ола урэм мучко йошкар шовыч лыйга. Пӧрт йыда 
нулго укш сакалымэ. Кэчывалым ола урэм мучко пашачэ калык, йалла гыч 
толшо крэсаньык - влак коштыч. Тэвэ олаштэ тунэмшэ рвэзэ - ӱдыр - влак, йош
кар шовычым вуй мучашкышт нӧлдэн, мурэн - мурэн ошкылыт.

«Марий калык куанэ, тачэ тыйын пайрэмэт» - манын возымым ик лопка 
шовычышто Пӧдыр лудэш.

— Тидэ - тэкникумышто тунэмшэ - влак кайат,— ала кӧ воктэнжэ пэлэшта.
Пӧдыр воктэнак, тӧрыштӧ улшо ик ӱдыр эртэн кайыш. Тудо йолдаш

ӱдыржӧ дэнэ ала мом воштылыштын, эртэн кайшыжла Пӧдыр вэк шинчажым 
штыш, шиждэак тӱслэн ончальэ....

Кастэн тэкникумышто пайрэм кас лийэ. Ш дырат «кэрэк кушто гынат, 
касым эртараш возэш» манын мийыш.

Тунэмшэ - влакын сылнын мурымышт Шдырыя чонжылан вэс тӱрлӧ 
шонымашым пуыш; вий пурымыла чучо...

Тӱмыр-шӱвыр дэнэ куштымышт годым Пӧдырат, кумыл нӧлдалтын 
чытэн кэтдэ, тунэмшэ ӱдыр кокла гыч урэмыштэ ужмо шэм шинчан ӱдырым 
покшэк луктын, коктын куштышт...

Тид дэч вара Пӧдыр шоптыр шинчан Ольум шуко кана ужын, тудын 
дэнэ мутланэн. Урэмыштэ, оласэ сатыштэ шоныдэат, каггашэнат коктын ваш 
лийыт. Варажым Пӧдыр Ольум марлан налашат шонэн пыштэн...

Кэнэта ГОдырьш салтак ужаташ Одэсса олаш колдат. Кок тылчэ кор- 
нышто коштэш. Толмэкыжэ ик арньамат илаш ыш лий, салтак паша дэнак 
Самарыш ӱжын налыныт. Тушто кок ий илаш вэрэштын.

Кок ий гыч шкэ олашкыжэ мӧнтэш паша шташ толынат, Ольум олаштэ 
йарэн огыл; тудым тунэмма гыч луктыныт. Вара Ольун Пундыш лукыш 
марлан каймыжымат колын.

«Эк, мо... Илэт-илэтат чылажат эртэн кайа улмаш... Кодшо ийсым
тэний угыч налаш ок лий»—стрэльок почэш ошкылмыжо годым, Пӧдыр шонэн.

* **
Крагат *) санташтэ, турарак йэр сэр воктэн стрэльокын илымэ пӧртшӧ 

шога. Кужу, куд чоҥышан, пэлэ шӱйшӧ пӧрт. Ик ӧрдыжыш, йэр вэкыла тайнэн, 
лэваш оша шолдыргэн, рэгэнчашын. Тур волакыштэ аршьтн кутышан изи куэ, 
шопкэ кушкыя шогалыныт. Кувдэчыштэ авгысыр, кужака вӱта, амбар, моло 
оралдат уло. Шэнтэлнырак, полан вондо коклаштэ монча койэш. Туштак ик 
шудо каван шога.

Пӧрт ончычын, йэр воктэнэ, кышкыла кагыргылын, орава корно шуйна‘ 
ик мучашыжэ чодра лонташкэ, крагат воктэн пурэн кайа.

Йырым-йыр шудо пэлэдалт шога. Кас кэчэ вэчын изи мардэж пуа, йэр 
ӱмбалым кудырта, пӱнчэр вуйымат кыжгыкта.

Тӱрын кайшэ капкаш пурмэк Пӧдыр, вӱта ончылно ала мом штэн 
шогышо, ӱдрамашым ужэш.

— Ольу, унам кондэм; вашкэрак чайым шолдо,— стрэльок ӱдрамашлан 
кӱшта.

— Могай унам?— Ӱдрамаш писын савырнэн Пӧдыр ӱмбак шинчажым 
кусара да, тэтла нимом пэлэштэ^ моштыдымо гай, тӱҥын шогалэш, шинчажэ 
гына кугэмэш...

—  Ш кат ужат— могай ума... Ода гыч тодшо... Пӧдырат, ӱдрамашым

*) Тӱва, крач.
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тӱолэн ончалэш да, ӧрмалгэн шиждэгычэ шогалэш.
— «Кӧ тыгай?.. Ольуак мо?..— кэнэта шоналда, шӱмжӧ чӱчкыдын пырт- 

каш тӱҥалэш.
Пӧртыш пурат. Пӧрт кӧргӧ пор дэнэ чийалдымэ, ару. Комака ончылсо 

пусак овга дэнэ кыдэжлымэ. Кыдэжыштэ кува ала мом чывыштылэш.
— Сэргэ,— манэш сэдэ кува стрэльоклан,—тачэ олаш кайэм маньыч вэт, 

шкэ жапьш арам эртарэт вэлэ.
— Альэ шуэш...
Ольу ик вэдра вӱдым пуртышат, самварыш опталын ылыштыш. Изиш 

лиймэк самвар чыжгаш, сигыраш тӱҥальэ.
Пӧдыр пычалжым вачэ гыч налын омса йанак вовтэн ишкыш сакалдыш, 

шкэжэ ӱстэл лийшкэ мийэн шинчын, тэркупшым налын, пӱжалтшэ сантажым 
копаж дэнэ нийалдыш.

— «Ольуак!»—шонэн ӧрэш.
Ольу турайак. Ик марда йажу капан. Ошалгырак шыма чурийжат вэс- 

эштын огыл. Шэм шинчажат тугайак да, коклан-коклан гына ойгырымла 
ончалэш. Чийэмжэ ошо, йытыра. Оҥыштыжо кок йарым шэр. Вуйышкыжо 
пшштэ тӱсан шовычым кылдыдэ сакэнат, кок пылыш мучаштыжэ ший сэрга*) 
койэш.

Жапын-жапын Пӧдыр дэнэ Ольу ваш ончалыт гынат, ни огыт пэлэштэ, 
ни огыт воштыл.

— «Мо сэмын пич чодраштэ илэн чыта гын?»—шона Пӧдыр, шкэ 
чон чучкымыжым пэшак раш шижэш.

— Чодраштэ илаш тунэмшаш огыл,— Пӧдырын шонымыжым палышыла 
Сэргэ пэлэшта,— мый чодрашак шочынам, ӱмырэм чодра лонташак эрта.

—  Тый коштмэтла жапым от шиж, ӱдрамашмытланжэ каньылак огыл 
дыр,— Пӧдыр манэш.

— Ай, нуно... Комака кэрмычым ырыктат да, йэмыжым погат.
Тыгэ мутланымэ годым пӧлэм омса тураштэ шогышо Ольу, Пӧдырым 

ончальат, тӱрвӱжым воштылмыжо шуын чумыртальэ, ала мо, шкэ вӱр гай 
чэвэргэн самварлан пижэ.

Чай йӱмӧ годым Сэргэ чарныдэ мутлана.
— Мый чодраштэ илэн ом йыгыжгэ... Тугэ гынат Йужгынам каньы- 

лынак ок чуч. Ватэмат йужо кэчэ годым чылт ава маска гай коштэш... Эй! 
Чодра йэҥлан ньуслэн шинчыман огыл. Чодраш лэктат, кугун шӱлалдэн кол- 
дэт да, чыла ойгымат мондэт...

Шинчымышт кудлаштэ кэчэ вола да вола. Шолдыра пӱнчэр шэҥгэк 
эркын-эркын тайнэн, чодра вуйым чэвэрта. Пушэнтыла кокла гыч кэчын чэ- 
вэр йонжо йэр ӱмбак, ӱмыл коклаш возэш. Ольан-ольан йэр ӱмбалнэ мамык 
гайэ тӱтыра логына. Кугу чодра шыплана: кайык муро гына талышна. 
Жапын-жапын мӱндырчын эҥэр йогымо шэргылтэш. Йӱштӧ вӱд модэш.

Йуалга. * * *
Ольу Пӧдырым, капкаш пурымэкжэ ужынат, вигак палэн. Пэл ий годым 

ваш мутланэн илымэк, иктэ-вэсым тӱрыс палэн налмэк, мондаш вэкат огэш 
лий.

Мондаш ок лий . . . Илыш шонымо сэмын йӧндаралтэш ыльэ гын, ала 
пырльа илашат ушнат ыльэ . . . Илыш йыжыҥан. Совэт пашаштэ шогы
шо йэҥлан, кидым рӱзалын пашам кудалташ ок лий. . . .

Ӱдрамашын ныжылгэ чонжо кӧлан шӱмланаш тӱҥалэш гын, тудо ва- 
шкэ, сисыргыдэ огэш ойырло . . .

Пӧдырын ола гыч каймэкыжэ Ольу ик жап ӧрткынышӧ гай илышат, 
тунэммаштат йолдашышт дэч мӧнтэштын. Кэҥэжым тэкникумышто паша 
шташ ыш полшо, мӧҥгыштыжӧ ачийжэ колдэн огыл. Вара ив шыжым ачийжэ 
каласыш:

*) Алия
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—  Тунэмаш ит кай, мый олаштэ «ом колдо,» манын ойлэн кодышым.
Ольу ачийжым сӧрвалашат тӧчыш, шортынат ончыш. Тугэ гынат ача- 

жэ путырак сырэн гына пэлэштыш:
— Тыйым туныктэн пайдажак ок лий, мыйым гына нулдаш тӱҥалат.
Ольу йалыштэ илаш тӱҥалэш. Йал изи, вэс йалышкат мӱндӱрнӧ, нигэ

дэнат мутланаш лийын огыл. Йалысэ купышо илышыштэ эркын-эркын шкат 
мӧнтэшташ тӱҥалын.

Жап эртэн да эртэн ... Ик паша эрта, вэсат шиждэгэчэ’ эртэн кайа. 
Талук эрта, вэс кэҥэжат толын шуэш. Ожнысо илышэт кэрэк могай сылнэ 
лийжэ, кэрэк мо сэмын ожнысым йӧратэн шарнэ, садыгак кызытсэ илыш ту- 
дым лэвэд толэш. Оҥайланат вэс йыжыҥ лийэш, осалымат оҥай вашталда.

Чыла вашталдэш.
Вара Сэргэ дэнэ вашлийыт. Сэргэ таза чонан, тӧр койышан айдэмэ, 

Ольуланат кэлшыш. ГНдырын тӱсыжӧ Ольун чонышто шулымыла лийэ.... 
Ушнышт.

Тэвэ, тыгэракын Ольу малаш вочмэкшэ йатыр шонэн кийыш.
Тачэ Пӧдырым ужынат, кэнэта ӧрмалгышэ гай лийэ. Шӱм-кылжат, тита- 

кан йэнгынла чытыраш тӱҥальэ... Угычын олаштэ тунэммыжым шона, угычыи 
тунэмаш шогалмыжэ шуэш. Пӧдырын тӱсыжӧ, тудын йандар лудо шинча,жэ 
илыш корным ончыктэн, чодра лонга гыч лэктын, шонымо сэмын илаш ӱжэш.

Пӧдыр вӱта ӱмбак тамлэ пушан шудыш малаш возын. Тудат йатыр 
жапым малыдэ кийэн. Ушыжо дэнэ шкэ илышыжым тӧргэн, мо титак лиймым 
рончылэн. Шым ий жапыштэ канаш лийын огыл, эрэ пашаштэ, эрэ вэр гыч 
вэрыш кусаралт коштын. Коло куд ийыштэ шуко вэрэ, шуко сэмын илэн гынат, 
шканжэ йолдашым муын огыл.

«Эк, Ольу... вучэш отыл... вучэн отыл»— шонэн Пӧдыр.
«Ала вӱр гына модэш, ала Ольу мондалтынат»— адак шона.
....Укэ улмаш.... Илымаштыжэ иктаж ӱдрамашым йӧратэн гын, Ольумак 

вэлэ мондэн огыл.... Ольун йӱк шоктышыжо, сӧрал койышыжо Пӧдыр чоныш 
мондыдымашын шыҥэн....

Тэвэ тыгай чодра пӧртыш толын йӧратымэ ӱдрамаш дэнэ илаш, канал- 
даш—манын адакат шоналда,вара шкэ сэмынжэ воштылын умша кӧргыж дэнэ 
шкэжым шылталэн пэлэшта:

— Пэш поро улат-ыс... Комунист улат да, тугай шын илышым вучэт....
Укэ, тудо шкэ илышыжым тӱзаташ ок тӱҥал. Чодра лонта гыч ик

йомшо чоным у корныш лукташ тыршыман,— манын шона.
Варажэ.... варажэ мо лийэш! Ӱмыр мучко шкэдак илаш ок лий...

** *
Эрдэн Пӧдыр авутан муро йӱкэш шижын.
Йуалгэ. Вичкыж лэваш йӱмалнэ кылмэн да, вӱта ӱмбач тӧштэн вола. 

Лупс вишкыдын возын. Йэр ӱмбалнэ йарэмалтын, кудыргалын тӱтыра ша- 
дана, кӱш кӱза. «Тачэ вэкат йӱр лийэш»— Пӧдыр шоналда, шкэ капкаш лэк
тын, йэр сэрысэ памашыш шӱргӧ мушкаш вола.

Лач тунамак Ольуат памашыш вӱдлан волэн. Сэр тӧрэш вашлийыт.
— Сай малышыч мо?— йодэш Пӧдыр.
— Малышым... Шкэжэ кузэ малышыч? Кылмэнат дыр?
— Чотшак ыжым кылмэ...— Пӧдыр* кугун шӱлалтэн Ольун шинчашкьшэ 

тӱтлын ончалэш да, эркыракын пэлэшта,—кузэ тый тышкэ вэрэштынат?
— Илэт-илэтат шуко вэрэ шуат... Тыйжэ... мом кычалат тыштэ?
— Кычалмашэмат укэ.... Тэвэ тыйым ужымат пэш ӧрым....
Ольу ик кана Иӧдырым писын ончальэ да, ойырлэн кайыш. Пӧдыр йӱк 

пудэгэчэ почэшыжэ ончэн шогэн кодо, вара кок копаж дэнэ памаш вӱдым 
кошталын омо чурийшкыжэ солалтыш.

Пӧртыш пуршашлан Сэргэ пычал дэнэ кайаш чийэнат шосалын. Ху
до тачэ Пӧдырым «лудо нӧрӧпыш» нантайаш лиймн.
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— Ошйал! Фьӱӱ!—тӱгӧ лэкмэк Сэргэ пийжым кычкыральэ.
Йэр воктэн эртэн каймышт годым Ольу вӱта чоҥыш тураш шогалын, 

савор коч тупыштым ончэн кодын.
— Жап эртэн, жап эртэн... Айдэм сэмын тунэмаш ыш лий... айдэм сэ

мын илаш ыш лий,—шонэн Ольу.
Шинча йыржэ вӱд налэш, шортшаш гай тӱрвыжӧ лувырга.
Мардэжан годым чодра вуй лӱшка, тугак Ольун чонжат тыпланыдэ 

лӱшка.
Лоп вэрысэ нолгэр шэҥгэчын, йошкар тыртыш гай, чэвэр кэчэ йолгэн 

лэктэшат, пэрвой йонжым чодра рӱдыш вожлэя колда.
Кэчэ тӱҥалэш.

* *
Кэчывал лийшан Сэргэ дэнэ Пӧдыр «лудо нӧрӧп» гыч кум нритка лу- 

дым луйэн толыныт.
— Пийалэт укэ,— ойлэн Сэргэ,—тидэ вэрыштэ лудо пытардымэ ыльэ, 

тачэ гына ӱчӧ штышыла кончэн огыт ул... Ольу, чайым шолдо; чай йӱмэк 
мый олаш кудалам. Тый, Пӧдыр, от кай мо?

Пӧдыр нойымыж дэнэ малаш возаш гына шонэн шинчэн. Садым Сэр- 
гэат шижын.

— Аа, тыйын омэт шуэш дыр... Мый гын, кум йӱдым ом малэ гынат, 
чытэм... Айда, малэ. Мый эрла кэчываллан толын шуам.

Пӧдыр чай йӱдэак вӱта ӱмбак кӱзэн возын, малэн колдэн.
Сэргэн каймэк йатыр жап лийын да, Ольу эртньым налын, монча шэҥ- 

гэк кайэн, эҥыжым погаш тӱҥалэш. Ушыжо вэс тӱрлым шона, мӱндырнӧ-мӱн- 
дырнӧ коштэш. Шкэ ЭЕгыжым пога, шкэ кужу, ныжылгэ мурым муралда, чы- 
тэн кэтдэ шортэш...

Ольун ушыжлан тунэммэ годсо мурат пэрна да, утларак чонжылан йӧ- 
сын чучэш... Тушто, тэкникумышто, йолдаш ӱдыр-влак мурыштым муралдат 
гынат, куанэн муралдат; ойгыштат нунын укэ, нэлыжат нунын дэч кораҥ 
кайэн. Нунымат тӱшка гыч ойырэн пич чодраш илаш кондаш гын, порымак 
огыт уж токан. Тӱшка гыч ойырлэн йомшо йӱкчӧ гай, шкэдак чодра помы- 
шыш вэрэштын, куан илышым ужаш ок лий.

Курыш тичак эҥыжым сӱвызэн ситармэк Ольу монча ончыл лондэмыш 
толын шинчын, адак муралда. Полан вондо шэнтэчын кэнэта Цӧдыр ончыкы- 
жо лэктын ок шогал гын, альат мура ыльэ дыр. Пӧдырым ужат, ик канаш- 
так мурыжым кӱрлӧ; шинча вӱд йогыма гыч Пӧдыр ойгыжым ыжнэ шиж, 
манын, чодра вэк ончальэ.

— Мурэн моштэт улмаш,— Пӧдыр манэш, шкэ Ольун ваштарэш пун
дыш ӱмбак шинчэш,—мурэтшэ гына пэш йӧсӧ.

Ик жап шып шинчат. Вара адак Пӧдыр ойлаш тӱҥалэш:
— Мый шижам вэт: чодраштэ илаш. тланэт йӧсӧ. Рвэзэ йэҥлан тыгай мас

ка пусакыштэ илаш каньысыр-ыс. Очыний, олаштэ тунэм илымэдым шонка- 
лэт... Йолдаш ӱдыр-влакэт ушэш возыт дыр. . Мом шташ? Шкэак марлан 
кайэнат, шканэтак илаш вэрэштэш...

— Тыйат тыгэ ойлэт ужат?... Илаш возэш...
— Моло сэмын кузэ ойлаш? Тый йӧршӧш пычкэмыш ӱдрамаш отыл; 

шкэ ушэт сита; шонымэт сэмын илэт. . Тыйым туныкташ тӱҥалаш гынжэ, 
сӧралат огыл?..

— Молан сбралэ огыл?
— Мом мый туныктэн моштэм? Каҥашым йодат гып, иктым гына мый 

каҥашэм...
— Мом?
— Чодра лоҥга гыч утдаш.
—  А... Сэргэжэ?..
«Сэргэжэ» манмылан Цӧдыр ушкалымэ сэмынат шоналдыш, вара кид-
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шым шарэн, ӧрмыла пэлэштыш: * *
— Сэргэ кӱлэш гын, пич чодра гыч нигунам лэктын от кэт.
— Ойырлаш манат мо?
—  Ойырлыдэ ок лий.
Ольу шинчажым ончылно шинчышэ эҥыж курышыш штэн, яимом ок 

пэлэштэ. Пӧдыр тудын пэлэнжэ шинчын, кидшым кучэн, чон вӱргыжын ойла:
— Ольу, чынжым каласэ: мыйым мондэн отыд вэт? Мондэн отыл гын, 

мый уло вийэм дэнэ тыйын илышэдым йӧндараш тӱҥалам. Тунэммэт шуэш 
гын, вэрым муына. Шоналдэн ончо: мо вэрчын кызыт шкэ рвэзэ илышэдым 
маска пусакэш пытарнэт. Тэний рвэзэ йэҥлан шӱдыр гай калык ончылно 
йолгэн шогыман. Тунэмшэ улат, калык пашаштэ полшэн кэтат. Молан вара 
чодрашкэ, калык дэч шылын каймыла, кайэнат? Ик сэмын шонаш гын, чылт 
кӱлтымаш вэт. Оҥай огыл. Тыштэ шкэ логарэтлан гына илэт вэт. Сэргэм 
манат... Эй, тудын вэрчын ойгырмэт ок кӱл. Тудо чодра айдэмэ... Ойырлэн 
кайэт гынжэ, ик-кок кэчым ойгырат, адак тыплана. Мыйын каҥашэмлан 
кэлшэт гын, кидэмым кормышто.

Ольу Пӧдырын киджымат ыш кормышто, шинчашкыжэ гына шымлы- 
шыла ончальэ.

—  Шкэ шинчэт ындэ, — манын Пӧдыр Ольу дэч ойырлэн пӧрт вэкыла 
сшкыльо.

Ольу, ала мом шонэн лӱдшыла, Пӧдыр почэш тарваныш.
— Олаш кайнэт мо? — поктэн шуат йодо.
Пӧдыр нимомат ыш пэлэштэ, пычал дэч поена йэр воктэн эртэнкайыш. 

Тӱрлым шонэн тудо эрэ окшкылэш, куш каймыжымат ок шэкланэ.
«Иӧршӧшлан ок кай, кайа гын, пычалжым ок кодо ыльэ» — манын Ольу шона.

** *
Касат лийэш. Пӧдыр альат укэ. Кае кэчэ вэл гыч чодра ӱмбачын вулно 

ора дэнэ вэлымэ гай, лопка, кӱжгӧ пыл кӱза... Мӱндырнӧ - мӱндырнӧ мардэж 
дэнэ чодра мура. Тэмбалныжэ шӱгарла гай шып шога. Кае рӱмбалгым шэм, 
шывгалык дэнэ лэвэдмыла пыл пич пэтырэн да, йӱд гайак пычкэмшалтэш.

Пӱнчэр кокла гыч умбалнэ волгэнчэ «йылт-йолт» койэш, шэм пылым 
кушкэдэш. Шучкын шоктэн кӱдырчӧ талышнэн мӱгыра. Коклан - коклан пуш- 
ко дэнэ лӱймыла «дррр» шокта да, вара ик сэмын шэргылтэш. Кӱдырчӧ йӱк 
койын лишэмэш, волгэнчат чодра вуй тураштэ волгалт - волгалт кайа. Тэвэ 
шӱгарла сэмын тыпланымым мардэж корно «шыж-ж» шоктыктэн шал ага. Ик 
вэрэ, вэс вэрэ чодра вуйым рӱзалтэн колда. Шӱдӧ ийаш пӱнчэрат мардэжлан 
кару пушыла «ыр-ры» шоктэн тарвана.

Мардэж койын талышна. Шунто вэрыштэ шогышо шонто куэрымат «ро- 
чыгэ» штэн шӱкалэш да, вара ик сэмын мурыкташ тӱҥалэш. Йырым-йыр 
чодра шаула, мардэж дэнэ крэдалэш. Волгэнчэ йӱдымат кэчывал гайым штэн 
волгалтара, кӱдырчӧ рашкалтылэш, тӱньа ӱмбалнэ чыла илышым пытаршаш 
гай пэрэн-пэрэн колда.

Ж апын-жапын «рӱж-бух» шоктэн пушэнтэ - влак йӧрлыт. Мардэж ту- 
манлымэ дэнэ йэрыштэ толкын лийын, сэрышкэ «ух да ук» мийэн савалтэш.

Пӧдьф укэ... Ольу чон чытырэн окнашкэ йандау коч тӱланэн пэш онча, 
Шдырым вуча. Чодраш тудо пурэн, пушэҥгэ йумакат пэрнэн кэтэш. Ала 
чодраш йомынат корным огэш му. Кычалаш кайаш гын, шкат йомат.

«Ой, чонэм!»— Ольу ойгыра,шканжэ винаматанла чучэш. Тудо Ш дырлан 
нимогай поро мутым ыш ойлат, лӱмын чодраш кайэн, лӱмын огэш тол - шона. 
Кызыт Пӧдыр пӧртыштӧ лийэш ыльэ гын, Ольу нигэ дэч вожылдэ воктэнжэ 
волгэнчэ, кӱдырчӧ дэч йымэн шинчэш ыльэ.

Ш дыр укэ. Иктаж могай пэлэ кошкышо шонто пӱнчӧ ала тудым пызы- 
ралат пыштэн, шӱлышыжат ала лэктын. Ольу шинчажым кума, вуйжым кок 
киджэ дэнэ иша да, иктым гына шона. Тэвэ шинчажлан шучко койэш... ГО- 
дырым кугу пӱнчӧ пэнгыдэ пундыш ӱмбак лаштыртэн пыштэн... Тудын вуй-
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жо, капшэ чылт шаланышэ, вуйдорык дэнэ вӱржӧ ик лапаш лийын йогат...
— Аааа,— ушдымо гай лийын Ольу кычкыралэш,— Пӧдыр!.. Пӧды-ыр!... 
Тӱнӧ мардэж кӱрыштэш, тодыштэш... Изиш лиймэк лэҥыш дэнэ кыш-

калмыда „шож-ж“ шоктэн йӱр йӱраш тӱҥалэш. Мардэжат изэмэш.
Ольу окнаш ончалынат, волгэнчэ волгыдышто пӱгырнэн толшо Пӧдырым 

ужэш. Тунамак тӱгӧ писын лэктын Пӧдыр ваштарэш куржын мийа да, тудшн 
шӱйышкыжо кэржалтэш.

— Пӧды-ыр!.. Пӧды-ыр!.. Пэш лӱдынам... Молан сырэн кайэнат?.. Вэт 
тыйым мый мондэн омыл... Йӧратэм вэт...— манын Ольу ырышэ тӱрвыж дэна 
Пӧдырын умшашкыжэ пэлэшткала...

Эрлашым Сэргэ ола гыч кэчывал эртымэк ижэ толын шуын. Имньэ 
ӱмбач ӧртньэрым налын ишкыш сакэн гына шуктэн, аважэ, шортмо шинчан, 
пӧртончык лэктын шогальэ.

—  Молан шортат, авий?—Сэргэ йодэш.
— Ватэт... кайэн... ,
— Кушко?— вимом умылыдэ Сэргэ адак йодэш.
— Ола гыч толшо уна дэнэ пырльа кайышт...
Сэргэн шӱм-кылжэ кӱрылтмӧ гай кэнэта лийэ да, киджат вийдымэ 

йэҥынла эрдыж воктэн волэн возо. Чурийжэ какаргыш.
—  Мо томаша...— эркын пэлэштыш, вара пӧртыш пурышат ӱстэл тӧрыш 

вуйжым сакэн шинчэ... Киджэ, нимом шиждэ, ӱстэл ӱмбалнэ кийшэ кагазьш 
кормыштыш, шиждэгычак кагазым ончальэ.

„Сэргэ,— Ольу возэн кодэн,—мыйым кэч вурсо, кэч мо—чытэм. Шкат 
шинчэт: коктын илымына годым нимогай осал лийын огыл. Тыйын поро ку- 
мылэдым ончыкыжат мый пагалэм. Тугэ гынат тыйын сэмынэт эртак чодраш- 
тэ илэн ом кэт. Мыйым ачий тунэммэ лугыч налын. Тунэмаш пураш шонэм. 
Чэвэрын. Ольу“ .

Садэ сэрмашым кидыштыжэ кормыштылын Сэргэ кас маркэ шинчэн. 
Эрлашымат, варажат тудо чодраштэ шкэдак маскала коштын, ала мом эрэ 
шонэн. Арньа эрта, вэсат эртэн кайа. Сэргэ туйэшкэн, шэмэмын, шинчажэ 
кӧргыш пурэн.

Жап вэсэмаш тӱҥалын. Шыжэ мардэжат чӱчкыдын пуалын. Пушэнтэ 
лышташ оралгэн. Чодра лонташ чодра рушо-влак погынат, рӱжгат. Сэргэла- 
нат паша ушныш, калык коклаштэ сайракын чучо:

— Эй, молан ойгыраш! Чодра йэвглан чодраштэ шыгыр огыл!..

Комсомолын мурыжо
Мӱндыр кэчын ӱжаражэ 
Йошкаргалын волгалтэш, 
Марий ӱдыр комсомолжо 
Погынымаш ошкылэш.

Комсомолын мотор ойжым 
Чыла калык вэт ыҥла,
Илыш корным, мотор корным 
Комсомолжо виктара.

Чолга шӱдыр волгалталын 
Сай илышым увэрта, 
Комсомолжо ончык лэктын 
Марий йэҥым туныкта.

Мэмнан эрык мурынажэ 
Йонталталын шэргылтэш,
Вийан рвэзэ куатнажэ 
Тӱньа мучко шарлалэш.

И. Мичан.

\
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ПӦРВӦЙ ӒЙДЭМЭ
(Грамэн гыч)

Пӧтыр ватэ — мыйын носанан шужаржын пӧрыжшын ватыжын кокажэ— 
мыйланэм каласыш:

— Иктажак мэмнан йалыш мийэт гын,о кэм вэрэштат, тут дэчак Йогор 
ватым йод. Тудо мыйын кугумын кумажэ. Йогор ватым шынчыдымэ укэ: кӧ 
дэч йодат, тудо пӧртшым ончыкта.

Мый тугак штышым.
— Пӧтыр ватэ?— куаныш йодмо йэҥэм.— Ой, йумо... Тарас Микылай 

Йогор ватым кунам ок шинчэ?.. Тудым кэч кӧат шинча. Тудо мэмнан йалы- 
штэ пӧрвӧй айдэмэ.

— Мо шот дэнэ тудо тынар палмэ лийыв?
—  Бӧтыр ватэ?— ӧрӧ Тарас Микылай. — Й ы р-ваш  тудым палат, пага- 

лат... Океа тудкн — тэвэ... Ш онто-влак тудым пагалат — тэвэ!.. Ик мут дэнэ 
каласаш, ватэ огыл — стоновой... Вэт талукат ок лий, Йогор ватын нымӧ 
шотшат укэ ыльэ...

— Мо шот дэнэ тудо вара талышныш?
—  Мо шот дэнэ? — маньэ Тарас Микылай. — Аракам шолташ тӱҥальэ. 

Тэвэ мо шот дэнэ...
— Тыгай кӱлтымаш дэнэ талышныш?
Тарас Микылай эрдыжым „роп!“ пэрыш.
— Тидэ... Йогор ватын аракажэ — «кӱлтымаш?» О йла-а вэт!.. Кайэ, 

вэс вэрэ тыгайым му!.. Йогор ватын аракажэ?.. Эй, йумо!.. Йогор ватын ара
кажэ тэвэ могай: Сӧсна Кырльамыт изак - шольак - влакым шинчэт?

— Ом шинчэ.
— Пэш мастар марий улыт, — маньэ Тарас Микылай. — Спас кэчэ 

Иогор ватын шорважым молгынамсэ дэч утларак подылыныт: кумытшо колэ- 
ныт, нылымышышэ сокыр лийын. Тэвэ могай арака! Киса Логиным колнат?

—  Укэ.
— Покро годым лийын. Сэмон кугызан нэр рожшым парньаж дэн куш- 

кэдын, вара лавыраш кумык возын да, колэн. Тэвэ могай арака!.. Молан 
мыйын нӧртэм лэвэдышдэ шога? Молан пошкудо-влак пайрэм годым рожын 
йолаш дэнэ коштыт?

— Чыла тундэнак?
—  Самой тундэнэ,— маньэ Тарас Микылай.— Нэш чаплэ арака!.. А тый, 

йодат: кушто Йогор ватэ ила? Сокырат тундэкэ корным муэш... Тый вигак 
кайэ...

— Вара?..
—  Вигак кай. Шола вэк савырнэ, — туштак кугу угылан у пӧрт уло. 

Тый тушко ит пуро, тудо Йогор ватын пӧрт огыл. Тый кай да кай тугак, 
сӱмырлышӧ кӱвар дэкэ шумэшкэт.

— Вара?..
— Сӱмырлышӧ кӱвар дэкэ шумэкэт, пурла кидыштэ Йогор ватын пӧрт- 

шӧ туштак... Мландыш онча, оша дэнэ лэвэдмэ...
—  Тау!— маньым мый.
—  Сай кайэ,— маньэ Тарас Микылай. — Ш ого!— мый чылажым кала

саш мондышым... Тудын кудывэчышкэ пурмэкэт, пудыргышо куэм ужат... 
Т в й  пӧртышкыжӧ ит пуро: Йогор ватэ укэ. Кужэч лийэш? Укэ...

Тарас Микылай «шырок!» нэржым нӱштальэ, вара умлыктарыш:
— Ындэ кум тылчылан чурмаштэ шинча... Кэрэмэтлан тугак кӱлэш!..



критика
Пӱнчэрский

Тэргымпш огыл, иргымпш
(АЧПЭ'ЛПН ВЙШЭШ иут)

„У Вий» журналын 1-сэ номыржо лэктэ. Йаллаштэ журнальш лудаш 
тӱҥальыч. Комсомол влак шорык йол пайрэм годым «Шӱдӧ тэҥгэ одно» ман- 
мэ пьэсым модын ончыктышт.

Тидэ мэмнан ончыко каймынам «тӱжвалтара» Гтӱжвак луктын ончыкта).
АЧПЭ'лан „У Вий» журнал ыш кэлшэ. («Марий йал» газэтын 2(10)-со 

№-што «У ий пӧлэк“ манмэ статьам ончыза). Тудо «У Вий» журналым тӱр- 
лӧ сэмын пӱтыркалэн, лончылэн, тэргэн ончышат, партийлан тупуй шонымым, 
партий ваштарэш каймым «шонэн лукто».

Литэратур пащаштэ тэргымаш (критика) пэш кӱлэшан. Тэргымэ (крити
ка) лудшыланат, писачылланат кугу полышым пуа. АЧПЭ‘н критикыжэ нэр- 
гэн «полышым пуа» манаш ок лий. Тудо сай лончылэн, тэргэн налмэ олмэш 
шылтыкым кычалын, титаклаш гына тӱҥальэ. Тыгай критикын пайдажэ уло 
гын? Айста, АЧПЭ‘н критикшым тэргэн ончэна.

АЧПЭ тыгэ воза:
— Кнага, газэт, журнал лукмаштэ мэмнан тӱҥ пашана— 

партий политикым калыклан умылтарэн, тудым илышыш пуртыма- 
гатэ... Молан Демьян Бедный‘ым йӧратат, тудым коч куштат шин
чат. Тудо партий ойым крэстйаялан, пашазылан умлышашлык 
штэн, почэла мут пормо дэн сэра. Тэвэ поэтын тыгэ сэрымыжэ— 
сотсиализм илышым шташ полшымо лийэш.

Пэш чот каласымэ. Кнага лукмаштэ тӱҥ пашана—партийын политик- 
шым умылтарымэ. Физик, гэомэтрий, биологий, матэматик, моло шанчэ нэргэн 
кнагам возэт гын, партий политикым ит мондо, умылтарэ. Иктаж могай док- 
тыр сипилис нэргэн кнагам воза гын, тудо партий политикым умылтарыдэ ок 
кэрт. Укэ гын, АЧПЭ вурсаш тӱҥалэш.

Тэвэ тыжэч АЧПЭ‘н титакшэ раш койэш. Чыла тӱрлӧ кнага влак пар
тийын политикшым огыт умылтарэ. Политик нэргэштэ поена кнага влакым 
луктыт. Газэт, чынак, партийын политикшым умылтара,тидэ умылтарымэ— га
зэтын тӱҥ пашажэ. Сылнэ литэратур нэргэнат, тудын тӱҥ пашажэ— партийын 
политикшым умылтарымаштэ гына манаш ок лий. Руш литэратурым налына. 
Руш литэратурышто Дэмйан Бэдный шкэдак гына огыл вэт. Туд дэч поена 
моло писачэллат шуко улыт. Адак ситартышлан Лэв Толстой, Нэкрасов, моло 
ожнысо писачэл влакын возымыштым рушла йылмэ дэнэ Госиздат савыктэн 
луктэш. Лэв Толстой—комунист партийын политикшым сай умылтарэн пуэн 
да, тудын возымыжым угыч пэчэтлат дыр? Тугэ мо АПЧЭ? Каласэ. Лудшо 
влаклан каласэна: Лэв Толстой комунист партийын политикшэ нэргэн ик му- 
тымат возэн огыл. Тудо шкэжат помэшык ыльэ.

Сэдэ гыч тыгэ манаш лийэш: сылнэ литэратур партийын политикшым 
гына умылтарэн шогаш тӱҥалэга гын, тудо литэратур газэтыш савырна. У1и- 
тэратурын корныжо пэш кумда, пэш кэлгэ. Литэратур айдэмын шонымыжым, 
(чонжым), илыш жапын тӱрлӧ могыржым (сайыжым, осалжым) чурий ончымо 
сэмынак ончыкта. Литэратур—пашачэ калыкын, крэсаньыкын, моло тӱрлӧ ка
лык илышымат сӱрэтла. Моло кугужанлаштэ тӱрлӧ писачыл уло: Джэк Лон
дон, Гэнри, молат. Нуно партийын политикшым ик пырчат умылтарэн огыт 
шого. Нуно илышын тӱрлӧ шотшым, сэмжым, йыжыҥжым ончыктат. Садлан, 
нунын возымыштым рушла йылмыш кусарэн савыктат. Адак нуно пэш сыл-
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нын сӱрэтлымэ сэмын возэн моштат. Тэвэ сылнылык, сӱрэтлымэ шот литэра- 
гурышто ок лий гын, тыгай возымым нигэат лудаш ок тӱҥал. Тидэ сылны- 
лык шот нэргэн АЧПЭ ик йӱкымат ок пу. Мэмнан шонымаштэ «пролэтар 
идэологий» нэргэн возынэжэ ыльэ. Сэдэ «пролэтар идэологий» манмым марла 
йылмыш— «партийын политикшым умылтарымэ» манын кусарэн дыр? Партий 
политик дэнэ «пролэтар идэологий» коклаштэ лончышыжо уло.

Лудшо влак ойыртышыжым умылышт— манын, пролэтар идэологийым 
буржуй идэологий дэнэ таҥастарэн ончыктэна. Буржуй влакын идэологий 
(шонымаш) тыгай: чылажлан оза лийман, озаным ниможымат налаш ок лий 
(собствэнность священная). Властным йумо пуэн, власть пойан кидыштак лий
ман. Кэч могай пашаштэ айдэмын ушыжо— эн тӱвг вий. Ушан— илышымсай- 
эмда (сознание определяет бытие, идеализм). Тэвэ тидэ шотым буржуй вла
кын литэратурышкат пуртэн шогэныг.

Дролэтарын идэологийжэ вэс тӱрлӧ: оза ыжнэ лий, чыла калык ик тбр 
лийжэ, ик сэмын илыжэ. Эн тӱҥ вий—айдэмын ушыжо огыл. Айдэмын ушы- 
жым илыш вашталтэн шога (бытие определяет сознание), нимо гыч нимоат 
лийын ок кэрт (материализм).

Тэвэ тидэ кӱчыкын кадасымэ шот дэнэ тӱрлӧ шанчэ кызыт ончыко кай- 
эн шога. Тидэ шот дэнак литэратурланат кайаш кӱлэш.

Пролэтар идэологий— комунист партийын тӱҥ шотышто. Тугэ гынат, 
партий тидэ идэологийым илышыш пуртышаш вэрч тӱрлӧ политик шотым 
луктэш. Тэвэ казнашкэ киндэ налмэ (хлебозаготовки) нэргэн ойлэна. Тидэ 
нэргэн партийын политикшэ уло. Тидэ политикым умылтарэн возэт гын, сыл- 
нэ литэратур ок лий, агиткэ манмэ гына лийэш. Литэратур пашам налына, 
литэратур нэргэштат партийын политикшэ уло. Партий тыгэ ойла (кӱчыкын 
каласэна):

—  Литэратурыштат пролэтар идэологий тӱҥ шотышто лийжэ. 
Тидэ идэологийым пуртымо паша моло паша дэч нэлырак (слож
нее). Пролэтар писачыл влак, альэ вуй лийын кэртын огыт ул, 
нунылан тидэ пашаштэ полшаш кӱлэш. Крэсаньык писачэл влак- 
ланат пролэтар идэологий корныш лупшалдаш полшыман. Тугэ 
гынат нунын возымаштышт сылнэ мутым (образым) луктын кыш- 
кыман огыл, тидэ мут крэсаньык шӱмэш логалэш, крэсаньыклан 
корным ончыкта.

«Попутчик» манмэ кокла гычат пролэтар идэологий корныш 
шупшаш тыршыман, нунын дэнэ пашам штэн моштыман («так
тичное отношение» манмэ лийжэ).

Тыгай пунчал 1925 ийыштак лукмо. АЧПЭ‘лан тидэ пунчалым шинчэн 
шогаш кӱлэш ыльэ.

Тыгэракын, сылнэ литэратурын пашажэ: партий политикым умылтар- 
маштэ вэлэ огыл, а пролэтар идэологий шот дэнэ каймаштэ.

Вара „У вий» журналэш Шкэтанын, Нольомаринын, Чавайнын возымыщт 
пролэтар идэологийлан торэш шогат мо, буржуй идэологий шот дэнэ мо нуно 
возэныт?

АЧПЭ путырак чот Шкэтанын возымыжым титакыш луктэш. Шкэтанын 
„Вакш агурышто» «кугу» йоҥылышым муын.

— Ты ойлымаш молан туныкта? Эн ончылтэнак, рушым ит 
йӧратэ, манэш... Йалыштэ илышэ ты ойлымашым лудмӧнтӧ,— адак 
ийа руш влак марийым пызырат,— манэш, рушлан шыдыжэ лэк- 
тэш. Тидэ партийын натсиональнэ политикыжэ ваштарэш мийа...

Тэвэ ик тӱрлӧ «кугу» титакым АЧПЭ муо. Вэс тӱрлӧ «тйтакшэ» тыгайэ:
Шкэтан у ӱдрамашым ок уж. Майру ш гай йӧсын илышэ 

ӱдрамашлан корным ончыкта, ты корно—вӱдыш пурэн каймэ, са- 
калт колымо, молат. Ӱдрамаш правам аралышэ Совэт законэт,
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ӱдрамаш пӧлкат куш пурышт? Тэвэ кузэ мэ шэмэрым сотсиализм 
корныш пурташ туныктэна.

Кумысо титак тыгай: вакш мэлныкын курваланэн илымыжым Шкэтан 
у йӱлалан шотла.

Ик манаш, Шкэтан марий калыклан пэ-эш кугу осалым штэн.
Чынак тугэ мо? Укэ. Шкэтанын «Вакш агур» ойлымашыжым кӧ лудын 

гын, АЧПЭ‘н титакшым раш умылэн налэш.
Мо нэргэн Шкэтан возэн? Мом ончыктэн? Марий ӱдрамашын пычкэмыш 

илышыжым огыл мо? Майрушым ачажэ вакш озалан пуэн. Вакш оза— кулак,, 
тудым орландарэн ашнэн, чэрланэн гынат, парэмдэн огыл, поктэн вэлэ колтэн. 
Майруш ачаж дэкэ мийэн, ачажат ыш пурто, поктэн вэлэ колтыш. Туныкты- 
шо Майрушлан корным ончыктэн пуэн гынат, Майрушын пычкэмыш изи 
ушыжс ачаж дэч, марийжэ дэч лӱдын да, тидэ корно дэнэ кайаш тоштын 
огыл. Майрушым Санка мыскылэн (тидэ нэргэн марийжэ шинчэн, нуно пыр
льа каҥашэн штэн улыт). Майрушат моло йӧным муын огыл.

Адак Шкэтан «Майруш шкэ вӱдыш тӧрштэн“ манын ыш каласэ. Ала 
Майрушын, тыгэ мыскылымэ, дэнэ ушыжо пудранэн да шиждэ вӱдыш пурэн 
кайэн. Тугэат лийын кэртэш вэт.

Тыгэракын, Шкэтанын возымаштэ тӱҥ сэмжэ тыгай: пойан, курваланаш 
йӧратышэ влак ӱдрамашым нимоланат огыт шотло, пычкэмыш ӱдрамаш ну
нын дэнэ крэдалаш альэ йӧным ок му.

Марий ӱдрамаш коклаштэ тыгай пычкэмыш шот пытэн мо? Москошто 
шинчэн «ӱдрамаш ончыко кайэн» манашат лийэш дыр, марий йалышкэ лэк- 
тат гын, пычкэмыш илышым йатыр ужат. Шукэрдэ огыл Полэтайэвым суднт- 
лышт. Тудын ӱдыржӧ шкэнжым шкэ пуштын. Какшан солаштэ марий ватэ 
пикталт колэн. Тидэ мом ончыкта? Марий ӱдрамаш пычкэмыштэ ила, кӱлэш 
корныш альэ лэктын шӱын огыл. Адак у ӱдрамаш влакат тошто койыш гыч 
чыланат утлэн огыт кэрт. «Йошкар Кэчэ» газэтэш Польакован тошто шот 
дэнэ марлан каймыжэ нэргэн йатыр возышт. Польакова комсомолышто шога, 
партшколышто тунэмын, тудат тошто вий дэнэ крэдал кэртын огыл.

Шкэтанаг илышым ужын, тидэ пычкэмыш илышым сӱрэтлэн. Шкэтанын 
возымыжыд лудын Вайса гай кулаклан, ӱдрамаш мыскылышылан шыдэгпкэт, 
Майруш гай пычкэмыш удрамашым уло чонэт дэн чаманэт, нунылан полшынэт.

Сылнэ мут возымо годым, илышын чынжым от ончыкто гын, тыйын во- 
зымэт нигэн чонэш ок логал.

АЧПЭ сэмын Шкэтан Майрушыжьш ӱдрамаш пӧлкаш, прокурор дэкэ 
яантайа ыльэ гын, сылнэ мут олмэш агиткэ лийэш ыльэ, илышын чынжэ йо- 
мэш ыльэ. Пролэтар идэологий тыгэ манэш: илыш айдэмын ушыжым вйштал- 
тэн шога. Майрушат йал дэч ӧрдыштӧ, вакшыштэ шкэдак илэн. Тудын илы- 
шыжэ тугай ушым пуэн. АЧПЭ гын, тидэ шотым вашталтынэжэ— Майрушын 
ушыжо лийжэ, тидэ уш дэнэ илышыжым сайэмдыжэ. Могай идэологий лийэш 
гын?

Комунист партий илыш нэргэштэ тыгэ ойла: озанлык пашам у шот дэнэ 
колтэн, шэмэр калыкын илышыжым сайэмдыман. Шэмэр калыкын илышыжэ 
сайэммэ сэмын, тудын культуржат кумдаҥэш, йэшаралтэш. АЧПЭ тидэ шо
тым мондэн ала мо? Тудо литэратур гоч илышым сайэмдынэжэ. Литэратур 
илышым ончыктэн, лудшын шӱмэшыжэ логалын, ушым, шонымашым гына пуа 
вэт.

Натсиональный политик нэргэштэ... Марий коклаштэ руш калык ила. 
Вакш оза (кулак) влак шукыжым руш дэнэ родым кучэн илат. Шкэтан ру- 
шым ок йӧратэ да лӱмын шонэн луктын манаш ок лий. Шкэтан альэ руш 
коклаштэ марий йылмым илышыш пуртэн д а—руш О клина марла муралтэн 
колта...,

«Вакш агур» ойлымаштэ руш калыкын марийым пызырымыжэ ик пыр- 
чат ок кой. Майрушым руш влак огыл, шкэ марийжэ Вайса тугэ орландарэн
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ашнэн. Садэ гыч, лудто влак Вайсалан шыдэшкат, Санка дэнэ Оклиналан 
'огыт сырэ, нуным вурсаш огыт тӱҥал. АЧПЭ сэмын «руш влак марийым пы- 
зыраш тӱҥалыныт», манын иктак ок каласэ. Тыгай шонымащ АЧПЭ-н гына 
лэктын. Ӱкэ гын, АЧПЭ-лан «Шкэтан партийын натсиональный политик 
ваштарэш кайа» манащ йӧн ок лий ыльыс. АЧПЭ сэмын гын, марий литэ- 
ратурышто марий калык нэргэн гына возаш лийэш, моло калык нэргэн ик 
мутымат от ойло: ваш-ваш сырыктэт.....

Шкэтан рушым вурсэн огыл, тудо йӱшӧ дэнэ курва йэҥым вурсэн.Сан
ка дэнэ Оклина олмышто Абрахман дэнэ Патима лийыт ыльэ гын, нунымат 
Шкэтан тугак сӱрэтла ыльэ.

Шк^таным ӱдрамашлан вакш агур корным гына ончыкта—манын ти- 
таклат. Тидат титак ойлымо. Рушла йылмэ дэнэ тӱрлӧ спэктакльым ончал- 
тэш. Спэктакльыштэ пуштмым мойн йатыр ужалтэш.Спэктакль дэч вара мӧҥ- 
гӧ толат гын, йэш пуштмо нимайат ок шу, омо гына шуэш. АЧПЭ тыгай 
спэктакльым ужэш гын, очыний, корнэшак иктажым пуштэш ыльэ, альэ ты- 
тыгай спэктакльым шындаш ок лий: «йэш пушташ гына туныкта» манын 
кычкыралэш ыльэ.

Шкэтэан тошто йӱлам, тошто койышым. вакш озан осал илышыжым он- 
чыктыш. Танийсэ литэратурлан тошто йӱлан осалжым ончыкташ ок лий,ужат, 
рэ у йӱла нэргэн гына возо, ужат. Ала мо шот дэнэ Шкэтан у йӱлам он- 
чыктыш тидэ у йӱла— курваланымаштэ»— манын АЧПЭ кычкыра. Шкэтан 
тидэ у кэла—манын ыш ойло. Чылт ӧрат.

Ик манаш— АЧПЭ ола вӱлым ончэнат, сэдэ ола вӱлын ош ластыкшым 
ужын огыл, шинчашыжэ шэм ластык гына пэрнэн.

АЧПЭта «У вий»♦ журнал гыч кок кум мутым шупшын луктынат, титак- 
лаш тӱҥальэ.

Чавайн у йӱла нэргэн возыш. Шкэтан тошто йӱлам ончыктыш. Тошты- 
жат, ужат уло.Вэт «У вий»журнал Шкэтанын тошто илыш нэргэн возымо 
пэлэн Чавайнын у илыш нэргэн возымыжым савыктыш. Мо адак кӱлэш. АЧПЭ‘лан 
Чавайын возымат ок кэлшэ. АЧПЭ‘лан-пайрэм годымат йӱшӧ крэсаньык 
коклаштэ комсомолын калык пашам штымыжэ кӱлэш. Комсомоллан куанэн, 
воштыл-модын у шот < дэнэ пайрэм шташ ок лий. Тэвэ кузэ АЧПЭ шона.

Адак комсомол нэргэн возэт гын, комсомолын калык кокласэ пашажым 
ончыкто, кузэ комсомол шочын, шарлэн, тидым чыла ончыкто, нужна рвэзым 
ончсомол йыр чумыро, вара АЧПЭ‘лан кэлша. Укэ гын, шонто влаклан 
комыванлан) у сӱйан нэргэн умылтарэн шуктэт гынат, АЧПЭ тыйым вурсаш 
Йӱҥалэш. Ушэт кайа.

Польомарин... тудо гын, чыла марий калыкым кулак шотыш савырынэжэ- 
манын ӒЧПЭ кычкыра. Тыштат сэдэ ош вӱлым ончэнат, АЧПЭ ош ластыкшым 
ужын огыл.

А Нольомарин йалысэ пойанын (коштан Васлийын) кӱлдымаш койшы- 
жым ончыктэн (Васлий тулык ватын имньыжым ондалэн налнэжэ ыльэ, шорык- 
шым ондалэнак нантайыш). Нольомарин шужэн шинчышэ икшывыжын ойгы- 
жым, орланымыжым ончыктэн. Лудат да, ӱпэт шогалэш, шӱмлан шуй чучэш. 
Шоналтэн ончыза: Опанас йодышташ ок кай, койдарат, мыскылат. Кож 
кичкым кочкэш, пий колым кучэн, илышыньэкак кочкэш, укшынчэш...

Тыгэ орланэн илэн, пойан йэшын илышыжым, тудын пэшкыдаланымы- 
жым ужын «мый гын тамлын кочкам ыльэ»-манат. Опанас олмышко АЧПЭ'м 
пуртэн шындаш ыльэ гын, тудо мом шташ тӱҥалэш ыльэ гын; кызыт гына - 
Нольомаринын' ойлымашыжэ нэргэн каласашат вожылэш.

Коштан Василий гай пойшаш ыльэ!.. манын Опанас шкэ сэмынжэ мутлана. 
Тидэ мут АЧПЭлан ыш кэлшэ. Тудо сырэн йодэш: шэмэрым сотсиализм шты- 
мэ корныш тыгэ пуртыман мо?— манэш.

Мэат годына: шужэн шинчышэ тугак колыжо—маямэ лозунг дэнэ мо 
шэмэрлан сотсиализм корным ончыктыман? Шужэн шинчышылан киндым п у -
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аш кӱлэш. Совэт властьат нужна влакын илышым сайэмда. Садланак вэт ой- 
лат: нужна шагалэмэш, ик марда крэсаньык шот йэшаралтэш. Нужна крэсаньык 
нужная илыыыж дэнэ сотсиализмыш пурэн ок кэрт. Сотсиализм штымэ кор- 
ныжо тыгай: наври к пашам ончыко колтэн, копэратсий гоч крэсаньыкым сот
сиализм илышыш нантайэна. Нольомаринын шужэн шинчышэ Опанасжэ: эк 
сотсиализм илыш кунам лийэш гын?—манэш ыльэ гын, Ачпэлан кэлша ыльэ. 
Опанас альэ самырык, сотсиализм нэргэн колынат огыл. Пойан Васлийын 
илышыжэ тудын шинча ончылнак, сандэнэ «пойшаш ыльэ» Опанас манэш. 
Тыштат «илыш ушым пуа» манмэ шот уло. Садэ гыч: Нольомарин возымаш- 
тыжат партийлан тупуй шогымо укэ манаш лийэш.

1идым чыла каласымэкэ критик нэргэн кок-кум шомакым каласаш вэ- 
рэштэш. АЧПЭ— партийын политикшым умылтарман манын чот кычкырыш. 
Критик нэргэшташ партийын политикшэ уло. Тидэ политикым АЧПЭ умылэн 
шуктэн огыл. Партий тыгэ ойла:

—  Литэратур нэргэн ойлыма гыч критикын пашажат раш 
койын шога. Тидэ критикэ партий кидыштэ эн кугу умылтарышэ 
вий. Пролэтар идэологий дэч, комунизмын тӱҥ шонымыжо дэч ик 
пырчэ чакныдэ, тӱрлӧ сылнэ мутышто клас шотым (йорло дэнэ 
пойан ш о т ы  м) тӱжвалтарэн, критикэ литэратурышто возымо 
контррэволӱтсий ваштарэш крэдал шогыжо. Тугэ гынат, писачэл 
влак пролэтар корно дэнэ кайэн кэртыт гын, нуным эскэрэн, чы- 
тэн, эркын-эркын шкэ вэлэ шупшын шогыман (рушла такт, осто
рожность, тэрпимость). Комунист критик литэратур шотышто «ко- 
мандэ» сэмын ыжнэ кычкырэ. Критикэ шкэ кугу уш вийжэ дэнэ 
гына сэдэ умылтарышэ вийжым кэлгэмдэн кэртэш. Марксистский 
критикэ шкэ кокла гыч «комчванство» манмым пытарыжэ, «мэ 
кэртына» манын сайын умылыдэ, титаклаш шонэн нимомат тэр- 
гыман огыл (изгонять из своей среды всякое претенциозное, полу
грамотное и самодовольное комчванство).

Партий пэш сай, пэш раш каласыш. АЧПЭ партийын каяасымыжым 
пудыртэн. Тудо командэ шот дэнэ литэратур пашам виктарынэжэ:

«Мэмнан мэрий поэтна-влак у илыш штымэ нэргэн чын у койш-йӱла 
нэргэн сэрат гын, пэш сай лийэш ыльэ» манэш.

Тидэ ик тӱрлӧ титакшэ.
Сайын тэргэн налдэ—сайжым, осалжым ончыктыдэ, АЧПЭ титакым вэлэ 

кычалэш, титакшэ укэ гынат, тудо шонэн луктэш. (Такт, осторожность манмэт 
чылт укэ). Вэт марий литэратур альэ шочэш вэлэ. Адак марий литэратур— 
пролэтар литэратур огыл (марий-крэсаньык калык). Садэ гыч марий писачэл 
влакын йужгунам титакат лийын кайа. АЧПЭ сэмын вуй воктэн тойа (шу- 
выньо) дэнэ шэлышташ тӱҥалат гын, пайдажэ тунарак лийэш, писачэл вла
кым пролэтар идэологий корныш шупшылын от кэрт.

Вэт АЧПЭ тыгай мутым шонэн луктын: ик марий писачыллат ВКП(б) 
политикым шинчыдымэ ывжэ лий!— манэш.

Тыгэ манмым— «Чавайн, Шкэтан, Нольомарин мойн, тэ партий полити
кым ода шинчэ гын, ида возо... манын гына умылаш лийэш. Моло сэмын 
умылаш ок лий.

Чавайн, Шкэтан, Нольомаринат пролэтар идэологий корно гычкораҥын 
огыт ул. Партий политикым чылт огыт шинчэ огыл. Сэдэ гыч—тыгай мутым 
ойлымыжат ок кӱл ыльэ. Ик манаш АЧПЭ критикжэ—тэргымэ олмэш каргы- 
мэ лийын.

Пытартышлан «Марий йал» (тудо номырыштак) газэтыштэ «Лэпэт дэ
нэ Лэпэт кува» манын возымо нэргэн кок-кум«поро» шомакым каласэна.

АЧПЭ «У вий» журналыштэ контр рэволӱтсийым муын, сотсиализм 
шташ ида туныкто— манын кычкыра. Шкэ нэр йӱмалнэ улшо «сотсиализмым» 
•ок уж.
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Лэпэт дэнэ Лэпэт кува— тошто годсо чын. Ачпэ вэт «чын у койыш, 
йӱла нэргэн сэраш кӱлэш»— манын туныктас. «Марий йалжэ» молан тошто 
ны ш  гыч воза.

Адак тошто годсым возымын чынжэ ик пырчат укэ, эртак шойа вэлэ. 
Адак—Лэпэт дэнэ Лэпэт кува нужна, нужна вэлэ огыл, альэ йолагай улыт. 
Кб вара нужна влакым йолагай манын вурса гын? Йалысэ пойан кулак огыл 
гын? Нужна йолагай гын, тудым йал совэтышкат, копэративышкат сайлымэ 
ок кӱл, тэвэ тыгай мурым кулак влак мурат. «Марий йалыштэ» Лэпэт дэнэ 
Лэпэт кувр, нэргэн возымо кулак влакын шонымыштым тӱжвак луктын ончык- 
тымо, кулак-влаклан полшымо—манаш лийэш. Тидэ нужнам мыскылымэ лий
эш. Вара ожнат, кызытат нужна тугай Лэпэт гай ушдымо мо? Адак Лэпэт 
манмэ лӱмжат—мыскылтыш лӱмла чӱчэш.

Вэе шот дэнэ—тыгэ мо сотсиализм шташ туныктыман, нужнам мыскы- 
1ЭН мо у илышым мэ штэна?

«У вий» журналыштэ ӱдрамашымат, тулык ватымат мыскылымэ, койда- 
рымэ огыл, нуным чаманэн гына возымо. АЧПЭ-лан тидэ ыш кэлшэ. «Марий 
йал» газэтэш (газэтэш, журналэш огыл) нужнам мыскылэн возымо, тидэ пар
тий политикым умылтарымэ» лийэш ала мо? АЧПЭ тидым ок уж, ок вурсо, 
«У вий»журналым гын, титакла. Молан титаклыш?Порым, титакым тӧрлаташ, 
шонэн мо, альэ «мый кэртам, возэн моштэм» манын сэдэ «У ий пӧлэк» ста- 
тьам возыш.

Кэч кузэ гынат, АЧПЭ'н критикыштыжэ поро шонымаш ик пырчат 
ек кой.

И Ы С К А Р А  В Л А К
Ш  нуро

«Куэ вуйэт кудырэт»... «Чонта воктэн мо чэвэр“, „Эшэж вовдо ДЭН кыл- 
там штышна».  ̂ .

Тыгай муро влакым у муро манын Митр колдэн. Почэшыжэ тыгэракын 
йодэш: «Мыйын муро влакглм «Йошкар Кэчэш» огыда пэчэтлэ гын, мом штэ-
м?»

Мом шташ?Шонышна-шонышна да,«Йошкар Кэчэш» огыл, «Арлан пуса- 
кэш» шкэндым пӱшкылаш штышна. Колдымо.муро влакым кочат дэнэ кува- 
ват альэ рвэзышт годьш мурэн коштыныт ыльэ. От шариэ мо? От шарнэ 
гын, В. М. Васильев муро кнагаштэ луд.

Пойэзд молан корныж гыч тбшта
—  Васлий, уна «Йошкар Кэчэш» адакат пойэзд ӧрдышкӧ тӧштэн ма

нын возымо. Молан тӧштэн, от шинчэ мо?
— Аа... мм... 'Шинчэм: чодра гыч пирэ кудал лэктын да, лӱдмыж дэн

ТӦШТЭН. Ч ■

— Логин изай, колынат мо: тэний вӱлылан ожо дэч поена чомам штык- 
тэн кэтыт. Ала могай апарат уло маныт.

— Кхэ! Ормат ок кӱл. Вӱлӧ моак. Тэвэ мыйын Качыри ӱдырэмат ма- 
рмй дэч поена азам штэн.

Н Ш .  У :  1



Йоҥылыш лийын
Совэт сайлымэ паша шыжэ мартэ шуйалтын. («Йошкар

Кэчэ»— 4-сэ №.).
Йалеовэт Вуйлатышэ Йэпим Йыван ӱмаштэ совэт сайлымэ годым тошто со

веты н пашажэ нэргэн пэш чот ойлыш. Тидым-тудым шуктэн огытыл, льгот 
годым кӱлэшанлан иуэн огыт ул, йал озанлык налогам шкланышт кучылты- 
ныт. страковойым титак шотлэныт, моло йоҥылышымат пэш шуко муын ыльэ. 
Совэтыш сайдышаш кандидат-влакым тӧргымӧ годымат Йэпим Йыван: «тидэ 
взӓткэ нал ап- й брата, тудо аракам лӧка»— чыламат кушкэдэ.

Тэний дэкабр тылчыштак шойкалаш тӱҥальэ. Йанварыштэ вэкат вэсым 
сайлат—шона. * ■ *

Крэсаньык-влак йалсовэтыш толытат, йӧршӧш ӧрыт. Пэпим Йыван йбр- 
шбш вэсэштын. Тэвэ тачат:

— Тый, тулар, мом йоднэт?
— Мыланэм налоТ нзэмшаш да...
—  Аа, ит ойгыро, мэ тыланэт льготым штэна.
Манипэст почэш пэлыжым кудалтэна... Нэвральлан увэртарэна. А тыла

нэт мо кугузай?—вэсэ дэч йодэш.
— Мыйат манапэе нэргэн йоднэм ыльэ...
— А а, шинчэм, пэнсий кӱлэш? Пэнсий нэвральлан тыланэт лийэш, мэ 

списыкым иуэн улына.
Ӱстэл дэк шӱкшО мыжэран марий мийа.
— Мый ваш-полыш комитэт гыч иктаж 10 нут уржам налнэм ыльэ...
— А а, лийэш, лийэш... Йорло крэсаньыклан полшэна. Мый ККОВ вуМ- 

латышэ дэнэ мутланэн ончэм -  пэвраль тылчыл^н пуэна.
Мыйын авуя йӱлэн да, чодрам изиш налнэм ыльэ... Казнашгэ нӱндыр-

ныракат, йал чодра гыч пуэда ала?
— Молан огына ну!.. Пэвраль тылзыштэ руэнат налат... Тидэ нэргэштэ

лач тачэ каҥашымаш лийэш... Ну, мый тыйын нэргэнэт ойлэн пуэм.
— Иван Йэпимыч, кантон гыч кагаз толын, на!— сэкрэтар; кагазым кон- 

дан пуыш.
Йэпим Йыван кагазым лудат вуйым вӧлдальэ, адак нк пачаш лудо.
Кантон гыч тыгэ возэныт:... «Совэт сайлымаш йанвар тылчыштэ ок лий, 

шыжэ мартэ садэ паша шуйалтэш»...
—  Вара тугэ, Иван Йэпимыч, налогэт пэвральыштэ изэмэш вэт?—  йо

дэш шантысэ марий, шкэ кайаш тарвана.
— Ээ... Н Э З Н а Й . . .  ТЫЙ ЙОрЛО ОТ уЛ... В И Д И Ш .. . Н у , ОДНИМ СЛОВОМ, ШЫЖг» 

м а р к э  нэльзӓ у з н а т ь . . .

— Пэнсийжэ лийэшак дыр?— шонтат сай ӱшанашлан йодэш.-.
—  Виднш... Мавипэст почэш тыланэт пэнсий шыжым ижэ лийшаш...
—  Кивдэдым Ваш полыш комитэт гыч пуэда чай?—йорло йодэш.
— Одним словом, киндэ кызыт пытэн... У шурно шумэк шыжым нуэна... 

Вкдиш-ли...
— Чодрат нэргэн ушэштарашэт вара ит мондо...
—  Могай чодра? Авунлан мо? Вараш кодынат... Авунэтшэ шыжымак 

ӓӱла гын, налын кэтат ыльэ. Кызыт иуэдэн пыгарымэ... Видиш-ли, шыжым 
угыч пӱчш т гын, тушто руэт...

— Кузэ—тугэ? Ик кана сӧрэт, вара чакнэт!..
—  Виднш-ли... йоҥылыш лийнам... Мый кызыт шыжэ шога шонэнам, а

видиш-ли, тэлэ улмаш.



КОМСОМОЛ ЙбЧЭККЭ СОЙ ИГЗЧЫМ Буча
Тошто Крэшын йалыштэ (Орша к-н) комсомол йачэйкэ уло..- 

.Тэвэ кок ий эртэн— пашажэ нимайат ок коя.
(Сэрмаш гыч)

Кас. Окна йумал воктэн нк рвэзэ пэш чот куржэш. Ик ш'Зрт тураш ш т
ат окнам пэралдыш.

—  Эй, Кргор] й, урэмыш лэк!— кычкыральэ.
—  Молан?— порт гыч лук шокта.
—  Кӱлэш! Вашкэ!
Кргорийат пинчакшьгмсакалдэн капка ончык лэктэш. Малэн кыпьэлра 

йэҥла шуйдарэн, нэр лук дэнэ пэлэшга:
—  Мо ийам, Сэмон, толашэи коштатУ,. Мый малашат хнарэнам ыльэ. 

лочнэм ыльэ.
—  Шого, колышт... Оршанкэ гыч адак Маланкин толын...Икэчэ толмыж 

годам— пашам огыда штэ, мапыл вурсэн колыш вэт. Чыяак ныйо шталтын огыл. 
НвдуекиЙ залом нэргэн умылтарэш шудэн ыльэ, а мэмнан ралолышто иктӓт 
налын огыл дыр... Адак вурсаш тӱҥалэш...

-1— А мо... вурса гын, коваштым кушкэдэга мо...— Кргорил пэлошта.
— Шого, колышт... Кызытак погынымашым штэна, школ л Орты ш мий... 

Мый Тропий дэн Йываным ӱжын толам.
—  Мийаш гын мийаш. .
Иктаж лу минут гыч по гын а т. Сэмон «вуйлаташ» тырша:
—- Лӱмжӧ лпйжэ... Тропий всзо: ончышан] паша... Шорык йоллан йам- 

дылмэ...’ ВозэлалУ.. Пара... варажэ... Э-э... «Йошкар Кэчэ» газэт шарымэ нэр
гэн... ВозэнатУ

Тропий дэнэ Сэмон иунчал мутым возат, вэеышт ваш-ваш мутланат.
— ...Вара: Индускпй залом нэргэн... Адакшэ... Сига...
Маланклным ондалэн колдаш лил жат..
Маланкин корнышто трдшыжда изиш кылмалалынат, пачэр кычалдэ ви

г а *  1ВКОЛЫШ пурэн. Комсомол ' «погынымашым» вэс кыдэжыштэ колышт шинчэн.
— Сай кутырэда!— манын ончыкышт л акты и шогальэ.
Чыланат умшам карэп шинчыч. , У
— И у, йачэйкыда— кӱлтымаш вэлэ. Пэтыраш вэрэштэш,— маньэ' Ма

ланкин каймыж годым. \  ..

Тидэ возымым Т. Крэшын комсомол-влак лудын налытат, эк, .чыланэм 
сырат токан!

— ТиДым, кэрэмэт, чылт -Шӧйам вбзэныс Тыгэж> нигунам лийын огыл-ыс! 
Чы-н, лийын огыл— ты га к «пашам шташ» тӱҥалыда гын, ок лий шо- 

лэда но?
• V . - Шадыртан.

Ред. А. Эшкинин.
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