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Максим Горький
М артын 29-жэ Максим Горькийын ш очмы ж лан 

60-ий эртыш . Руш ла кнага лудш о марий-влак, очы- 
ний, чы ланат Горькийым ш инчат, тудын возымы- 
жым, очыний, йаты р лудыныт.

Максим Горький паш ачэ кокла гыч лэкш э 
пэш кугу, пэш уш ан руш  писачыл. Тудо возаш ы - 
жат шкэ сэмынжэ тунэмын.

Нижний губэрнаш тэ шочын. А чажэ паш ачэ 
(рэмэслэник) ыльэ. И зиж годымак тулыкэш  кодын. 
Эн ондаккугу  магазины ш тэ полы ш калш ы лан  шогэн. 
П ракодыш то кочкыш  ш таш  полш калэн. Киндэ кӧ- 
ш тмаштэ пэкырлан шогэн. Кӱртньӧ корны ш то оро- 
лат лийын ончэн, чара  йолын ик вэр гыч вэс вэ- 
ры ш  кусаралт коштын.

Ш уко вэрэ орланэн кош тын гынат, -Горький 
писэ уш ы ж  дэнэ 1890 ийы ш тэ тӱрлӧ ойлы маш  вла
кым возаш  тӱҥалы н.

В араж э кугу писачыл лийэ. Тугэ тынат Горь
кий йорло калы кы м мондэн огыл. И орло калы кы м 
эрыкыш  лукташ лан пэш чот тырш эн.

П аш ачэ дэнэ крэсаньы кат Горькийым пага- 
лат, йолташ лан шотлат.

Угыч лэкш э писачыл влаклан, пролэтар пи- 
сачы ллан Горький шкэ поро каҥ аш ы ж  дэнэ эрэ 
полшэн ш ога. Нуным чын корно дэнэ колдаш  пол- 
ша.

Кызыт Горький И талийыш тэ, Соррэнто о л а 
штэ ила. Вэс кугуж аныш тэ ила гынат, тудо Совэт 
Ушэмысэ шэмэр калы кы н паш аж ы м  пэш онча: ш э
мэр калы к дэнэ пы рльа куана, йӧсӧ годым пыр- 
льак  йӧслана.
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(«Мать» лӱман повэсть гыч)
Чэвэргальш, воштылальш аважэ Мази и почэш ошкылэдг, эргыжын вачэ 

гочшо йошкар знамым онча. Тудын йыр калык: йужыжын еынжэ жуанымыла 
койэш, йужыжын ойганла койэш; йужыжын шинчажэ шоптыр гай шэмэ, йужы
жын торга вуй гай кандэ. Эя ончыч эргыж дэнэ Ондрий кайат. Тудо нунын 
йӱкыштым колэш — Ондрийын пущкыдо, вӱдыжгӧ йӱкшӧ Павылын кӱжгӱ, ну- 
гыдо йӱкшӧ дэнэ иктыш ушнат, урэм мучко шарлат:

—  В ставай  подним айся, р абоч и й  народ,
В ставай  на борьбу , люд голодный . . .

Калык йошкар знамэ ваштарэш куржэш; ала мом кычкырат, йошкар 
знамэ дэнэ кайшэ дэнэ варнат, пырльа кайат. Кычкырмэ мурмо Йӱкэш шула. 
Тидэ мур пӧртыштӧ эркын муралтын, а урэмыштэ тудо шошым вӱдла мӱгы- 
ралтэш. Тидэ мурышто кӱртньӧ гай пэнтыдылык шокта, калык-влакым он- 
чыклык мӱндыр корнышко ӱжэш, тудо корнын йӧсылыкшым раш каласа. Ту
до тошто илышын йӧсылыкшым кугу тулла ломыжышко савыра, у илыш 
корныш тошкалаш лӱдмым пытарэн, ончык кайаш вийым п у а .

Аважэ воктэн ала кон сынжэ койо —  лӱдмылат, куанымылат койо. Ала 
кӧ шорташ тӧчэн кычкыральэ:

—  Мичуш! Тый куш кс V
Аважэ кайшыжла ойла:
— Айда кайжэ, —  тый ит кольанэ (ит лӱд)! Пӧрвӧй мыйат пэш лӱдам 

ыльэ да, ынДэ укэ. Мыйын (эргым) эн ончылно. Знамэ нумал кайшэ мыйын 
эргым!

—  Разбоньык - влак! Кушко кайэда? Тушто салтак-влак!
Аван кидым кэнэта канта, кужу ӱдрамаш лу гай кошкышо кидшэ дэнэ 

руалтэн кучыш:
— Пагалымэм, эк кузэ мурат! Мичушэмат мура. . .
— Тый ит лӱд! —  манэш аважэ. — Тидэ пэш кугу п а ш а .. .,
Аважын шӱмжӧ утыж дэнэ чот кыраш тӱҥальэ, садлан тудо шэнталая 

кодаш тӱҥальэ. Тудым ӧрдышкӧ савар воктэн шӱкал шогалтышт. Тудын вок
тэн вӱд онтыла лӱнталтын калык эрта, — нуно пэш шукын улыт. Аважэ тид- 
лан куаныш. ^ ^

—  В став ай , подним айся, рабочий н а р о д ! . .

Йужышто кугу той пуч мурмыла, чучэш. Мура, калыкым кычкыра: ик- 
тыжын чонжым сарышкэ (кучэдалаш) кайаш йамдыла, вэсыжлан у илышын 
сайлыкшэ нэргэн ӱшандарэн каласа. Тушто ӱшанымаш корно койэш, тыштэ 
ий гыч ийыш погынышо сырмашлан корным почэш. Ончылно кӱшнӧ, йошкар 
знамэ лупшалтэш. Чыланат куанэн тудым ончат.

—  Кайат! — куанэн ала кӧ кычкыра. —  Эк, могай сай рвэзэ - влак улыт...
Аважэ воктэн, тӧрштылалын, пӧрйэҥэт, ӱдрамашэт куржыт. Калык вӱдла

йога: мур ӱжэш, иктат чакнэн ок кэрт. Тидэ мур шкэ йӱкшӧ дэнэ ончылны- 
сым чыла йӧрыктэн, корным эрыкта.

Йошкар знамым ончэн, уждэ гэчэ аважэ эргыжын сынжым ужэш: тудын 
куш  сантажэ, тул гай йӱлышӧ шинчажэ тудлан рашак койэш.

. . .  Трук калык тӱшкан вуйжо ала кужак пэрныш, капшэ шогалдэ, ап- 
тыранэя мӱгыралтын, шэнтакыла лупшадтэ. Мурат ты манмылан шыпланыш,
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вара адакат чотырак, пиеынрак шоктащтӱнальэ,; А дак.уш ч щыпланыш^г. ;’ 
Муршо тӱшка гыч ик йӱк почэш вэсэ лэктын возыт. Посна-посна кычш рал-’ 
ма вэлэ шокта. Нуно мурыы тоштыж гайак кӱшкӧ нӧдталын, ончык шӱкалаш 
тӧчат: ' мшш'о твш," ӓ ц д а т ӓ  ъ.шлы ш Ь т н м : ш ш в$ . лрЙтӓШ'н|1  жЩ ?

—  В ставай; п о д н и м а й с я /р а б о т а й  йарод!
И ди ва врага, люд голодный . / .  - м  ЛШ

! 1 Тидэ ӱжмаштэ тошто гай пэнгыдэ ӱшанымаш ындэ укэ, аптыраныма.щ-* 
чэщ. Ончылно мо лиймым уждэ, шидчыдэ аважэ калыкым шӱкэдылын цисын 
ончыко кайа/‘ Вӓштарэшыжэ й эн - влак чакнӓт: йужыжо вуйыщтым кумык, 
сакэн улыт, йужышт сангаштым куптыртэвыт, .йужышт вожылшыла койыт, 
йужышт мыскылмыла шӱшкат. Аважэ нуным онча, ойлыдэ шинчаж дэнэ сор
вала, ЙОДЭШ, ӱЖЭШ . . . . . ц

— Йолташ -влак, — ончылно Павлын йӱкшӧ шэргылтэ. — Салтак - влак 
нэмнан гайак айдэмэ улыт: нуно нэмнам огыт ,тӱкӧ. Нуно нэмнам молан ту
ках? Вэт мэ чылалан кӱлшӧ чыным каласэна. Тудо нын нуныланат кӱлэш. 
Нуно кызыт альэ нэмнам огыт ьиглэ. Тугэ гынат, ындэ жап вашкэ шуэш: 
нудах вэмнан дэнэ пырльа йошкар знамэ йумакэ шогалыт. Нэмнан чыннам 
нуно вашкэрак ыҥлышт манын, мыланна ончык кайаш кӱлэш. Йолташ-влак, 
ончык! Эрэ ончык! (

Павылын йӱкшӧ пэнгыдэ, мутшо раш, йандар чанла йонталтэш. Тугэ 
гынат калык тӱшка шӓлана: ик йэн почэш вэсэ тэвэ пурлащкэ, тавэ шолашкэ 
шаланэн суртан суртышкыжо кайат, савар воктэн энэртылыт.

Аважэ ужэш: урэм мучаштэ, лопка вэрыш лэкмэ вэрым авырэн, ик тӱрлӧ 
сындымэ лудо йэн савар шога. Кажныжын вачыштыжэ йӱштын, вычкыжын писэ 
штык тур йылгыжэш, Тидэ шы11 шогышо пырдыж дэч пашазэ ӱмбакэ йӱщтӧ 
пуа. Тидэ йӱштӧ аван онышкыжо энэрта, шӱмышкыжӧ вошт пура.

— Йолташ-влак!—манэш Лавыд.—Ӱмыр мучко эрэ ончык—мыланна 
моло корно укэ. й

Тымык., . .  шучко.. . .  Знамэ кӱшкӧ нӧлдалтэ, тарваныш. Йэн тӱшка 
ӱмбалнэ лупшалтын, салдак тӱшка дэкэ кайаш тӱҥальэ. Аважэ ончальэ, могыр- 
жо чытыралтэ, шинчажым кумалтыш, «ок!» маньэ. Калык тӱшка гыч ныл йэҥ 
гына ойырлыш: Павыл, Ондрий, Самойлов, Мазин.

— Шэл тудым!—шыдэ йӱк кычкыральэ.
Аважэ кидшэ дэнэ оҥжым кучыш, ончальэ, ужо: шантэ урэмым тэмэн 

кайшэ тӱшка аптыранэн шогалын, йошкар знамэ дэнэ ончык кайшэ ныл йэ- 
ным Орын онча. Нунын почэщ иктаад лу-коло йэн кайа. Кажнэ йол тошкал-
тыш иктажым огыл, иктажым шэнтэлан кода, ӧрдышкӧ щӱкалэш  Пуйто
урэм покшэлнэ корно йолым когарта.

—  На руку! (кидышкэ)-—кычкыралмэ йӱк шоктыш.
Штык влак лӱҥгалтыч, шӧрын йӧрлыч, знамэ ваштарэш викталдыч.
—  Ма-арш!. . .
— Кайышт!—маньэ пэл шинчан йэн, кидшым кӱсэнышкыжэ чыкыш, 

кӱжун тошкалын ӧрдышкӧ кайыш.
Аважэ, шинчажым пыч штыдэ, онча. Лудо йэн тӱшка тарваныш, урэм 

кумдыкрш шарлыш, шийла йылгыжшэ, урс пула койшо, штикым ончыко 
шуйэп, тан  тошкалын кайаш тӱҥальэ. Аважэ ончыко лэктын, эргыжэ воктэн 
чакырак шогальэ. Ондрийат Павыл дэч ончыко лэктын, шкэ кужу капшэ дэнэ 
Павыл ым авырыш.

— Йыгырэ кай, йыгырэ, йолташ!—кычкыральэ Павыл.
Ондрий мура. Кидшэ шэҥгак кучымо, вуйжым кӱшкӧ нӧлдалын. Павыл 

тудым вачыж дэнэ шуралта, адак кычкыралэш:
— Йыгырэ кай! Ончылно знамэ лийжэ...
— Разойдитесь! (шаланыза, кайза!)—манын вичкыж йӱк дэнэ. лапката 

опитсэр кычкыра. Шкэжэ кэрдыжым рӱза. Йолжым тудо кӱшкӧ нӧлталэш, 
пулвуйжым тӱҥтыдэ, мландым тошкалэш. . г

А брдыж гычшэ, изиш шэнгачрак нэлын тошкалын кугу капан йэн то- 
лэш: пондашыжэ нӱжмӧ, ӧрышыжӧ— чал, кӱжгӱ. Пальтожо лудо, кужу, йӱмал
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пачашыжэ йошкаргэ, лопка йолашыштыжэ тӱкӧ (нарынчэ) лампас (ташма). 
Тудат кидшьш шэҥгак кучэн, чал шинча пунжым кӱшкӧ нӧлталын, Павылым 
тура-а онча.

Аважын оҥыштыжо, логар пундашкыжэ комыльа толын шинчын, тудо 
тудым тӱнчыктара. Кажнэ минутлан карал колтынэжэ гынат, оҥжым кучэн 
чыта. Тудым шӱкэдылыт, тудо тайныштэш, нымом шоныдэ, уш кайшыла, он- 
чык кайа. Тудо шижэш: тудын шэнталнэ йэҥ эрэ изэмэш...

Йошкар знамэ нумал кайшэ-влак дэкэ лудо йэҥ-влак эрэ чакэмыт: ваш 
мийат. /

Аважэ куржшо-влакьш йол йӱкыштым колэш. Лӱдшӧ, айтыранышэ йӱк- 
влак кычкырат: 4

—  Рвэ-шамыч, шаланыза...
— Власову курыж!...
—  Павыл, шэҥгак!
—  Павыл, знамэтым шу!
— Тышкэ пуйан, шылтэм!...
Вэсовшиков знамэ вуртым руалтэн куча. Знамэ шэнтакыла лупшалтэш.
—  Ит тӱкӧ!— Павыл кычкыралэш.
... Знамэ воктэнэ коло - кумло йэҥ чоло вэлэ кодын. Тугэ гынат, нуно- 

пэнтыдын шогат.
—  Порутчик, кид гычшэ нал!— кӱкш кугызан йӱкшӧ шоктыш.
Лапката опитсэр Павыл дэк куржын мийыш, знамым вурто гычшэ руал

тэн кучыш, ӱдрамашла кычкыральэ:
—  Колто!
—  Кыдэтым ит тӱкӧ!—талыя Павыл кычкыральэ.
Йошкар знамэ чытыраш тӱҥальэ: пурла вэк, шола вэк тайныш, адак

тура шогальэ. Лапката опитсэр ӧрдыш тӧрышталтыш, мландэ ӱмбак волэн 
шинчэ. Мушкындым чумыртэн кува воктэкэ Микылай куржын колтыш.

— Налза! Кучыза нуным!— йолжым тошкалын, кугыза кычкыральэ...
Ала мызар салтак ончык лэктыч. Иктыжэ пычал кутан дэнэ шуралтыш,—

знамэ чытыралдэ, шӧрын кайыш, лудо салтак тӱшка коклаш йомо.
—  Эк!— ала кӧ чон йӧсын кычкыральэ.
— Аважэ йанлыкла урмыжалтэн кычкыральэ. Ваштарэшыжэ салтак кокла 

гыч Павылын йӱкшӧ раш шоктыш:
— Авый, чэвэрыв!
—  Ила. Мыйым ушышкыжо нальэ!— аважын шӱмжӧ шижэ.
— Чэвэрын, ньовьойэм! . .
Йол парньа ӱмбак шогалын, кидшым лупшэн, тудо вуным ужаш толаша. 

Тэвэ салдак вуй коч Ондрийын тыртыш чурийжэ койо, тудо воштылалын 
кумалэш . . .

— Икшывэм-шамыч . . .  Оньой . . .  Павуш . . .  — тудо кычкыра.
— Йолташ-влак, чэвэрын!—салдак кокла гыч нуно кычкырат.
Аважым ала кӧ оҥ гыч шуралтыш. Аван шинчашыжэ тӱтыра нальэ.

Тӱтыра Б О ш т  шкэ ончылныжэ лапката опитсэрым ужэш. Тудын сынжэ йош- 
каргэ, чымалтшэ; тудо кычкыра:

— Проч, кува! Кай тыжэч!
Ава:кэ опитсэрым кӱшычла ӱдыкӧ ой'чальэ. Тудын кидыштыжэ, покшэч 

пудыргышо, знамэ вуртым ужо. Иктэшыжэ йошкар вынь эр ластык кодын. 
Аважэ, пӱгыргэн, тудым налэш. Опитсэр тудын кид гычшэ знамэ кодшым 
шупшын налэш, (Зрдышкб шуэн колда, йолжым тавэн кычкыра:

— Проч, манам, проч! . .
Салтак коклаштэ арэстоваймэ-влакын мурышт шэргылт кайыш:

—  В ставай , подним айся, рабочий н а р о д ! . .

Чыла пӧрдэш, лӱнталтэш, чытыралдэш. Йужышто, мардэж дэнэ тэлэграп 
воштыр дӱшкымыда, лӱшкалтэш: «у - у - у!».

Опитсэр кычкыра:
— Мурмым чараш! Пэдпэбль! Крайнов! . .  .
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Аважэ, пудыргэн кийшэ, знамэ вурто дэкэ тайныштын мийа, тудым угыч 
кидышкыжэ налэш . . .

— Логарыштым шуралтышаш! Пэтыршаш 1. .
Мур лугалтэ, кӱрльӧ, пыты ш . . .  Авам ала кӧ вачэ гычшэ, вэс вэкыла 

савыральэ, туп гычшэ шӱкальэ . . .
—  Кай тыжэч, к а й ! . .
Лу йол тошкалтыш ӧрдыштырак тудо йэвг тӱшкам ужэш: нуно кычкы- 

рат, урмыжыт, шӱшкат, эркын урэм дэнэ чакнат, кудо-пэчылашкэ ш арлат. . .
— Ийа, кай!—ава дэн тӧр лийын, кайшыжла аван пылшышкыжэ кугу 

ӧрышан рвэзэ салтак кычкыральэ, тротуарыш тудым шӱкальэ . . .
Тудо знамэ вуртэш эҥэртэн кайа, йолжо лыдыргат. Камбочмо дэч тудо 

пырдыж вэлэн савар воктэн эҥэртылэш. Тудым ужын йэҥ - влак шэнтак 
чакналтат. Тундэнэ йыгырэ, тутдэч шэнтач салтак - вдак кайат. Кайшыштла 
кычкыралыт:

—  Кай, к а й ! . .
Салтак влак тудым эртэн кайат. Тудо шогалэш, йыр ончалэш. Урэм 

мучаштэ, лопка вэрыш лэкмэ вэрым авырэн, салтак-влак шогат. Йыр-ваш 
тымык, пуста . . .

К у с а р э н  С. Ч.

К Ӱ Т Ӱ 3 Ӧ
Йошкаргалын,
Йулгыкталын,
Шыр-шыр штал 
Воштылал
Эр кэчыжэ лэкталэш. 
Пӱтынь тӱньа пожалтэш. 

Нигэ дэч ончыч,
Моло йэҥ вэрыч 
Эрдэн эрак тарванал,
Мо шотлан гын ойгырал, 
Кӱтӱзӧ йалым шэргылтэн 
Рашкалтылэш солаж дэн. 

Орльткан айдэмэ... 
Шомакан айдэмэ... 
Эрдэнат,
Кастэнат
Шинчаштыжэ кэч кунам 
Шинча вӱдым мый ужам. 

Ит шорт, ит шорт, родо! 
Тошто жапым мондо!
«Эрык» манмым йэратал, 
Орлык-ойгым мондалал,— 
Совэт куат патырэт 
Илаш полша тыланэт.

Тылат нэлэ...
Тидэ палэ.
Пасу мучко

Кэчэ мучко 
' Кап-кылэтым кылмыктэн 

Коштат рожын вургэм дэн. 
Эрыкан айдэмэ,
Кэч жаплан куанэ!
Йӧсыжат,
Осалжат
Ындэ чыла мондалтман:
Кызыт, йолташ, вэс саман! 

Кылмэя коштшо,
Йэҥ кул лийшэ 
Вуйжымат,
Капшымат
Ыш чаманэ ожнырак,— 
Тунам ыш лий пурыжак. 

Ындэ вэсэ,
Чыла вэсэ...
Куштэнат,
Чӱчкэнат,
Кӱлэш годым воштылнат 
Кэртына мэ чыланат.

Вийна уло,
Йолташ, умло!
Кызыт кӧ гын йэҥ кул шот, 
Пропсойузна полша чот.
Оза лийнэт илышлан 
Туш возалташ тыршыман...

Н. Мухин.
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П  й, атан! Мӧгай илыш тольо, нымо мучашым муаш ок лий. Икты- 
^  жэ ик сэмын ойла, вэсыжэ вес тӱрлын, кумышыжо кумышо сэмын 

куйта. Ала кӧлан ӱшанаш? Ала кугато чын, ала кушто шойа, палашат ок лий. 
Шонэт-шонэтат вуй вэлэ пӧрдаш тӱвгалэш. Ик тӱшкашкэ пурэт, ик сэмын 
ойлат, вэсыштэ—вэс сэмын. Тэвэ тэнтэчэ кастэнат агутан мурмэш Тайлан Вы- 
льып дэнэ «льапкэн» шинчышна. Выльып вигак ойла: «акыр саман толэш», 
манэш. «Кумунис тӱшка тӱньам пытараш лэктын улыт» манэш. Чэркэ орол 
Сидырат тудын вэкак ойлыш. «Йумын кнагаштат тыгак возалтын: кумунис- 
шамыч антикрист улыт», манэш. Ик шовэт гын, тугак чучэш: йумым огыт
пагалэ, чэркыш огыт кощт, пӧп-йакыным мус&ылат. Тэвэ тэнгэчэ Ильа попы- 
мат ала молан «полкомыш» намийэн коштыктышт.

— Ийа, чылт ийа илыш толын. Мо киндым, мо вольыкым, модо тӱрлб 
ӱзгарым погэн-погэн нантайат. Кушко чыкат?... Орол Сидыр: «йалыштэ погы- 
мо киндым, погым чыла порводмо (кӱнчымӧ) выньэмышкэ сӱмырат, манын ойла.

Тыгэ ик тэлэ эрдэнэ Прокоп Васлий— иктаж 55 ийаш, кантатарак, 
изи ош пондашан кугыэа конта ӱмбалнэ ойлэн шинча. Сокыр Йэҥын шинчаж 
гай кылмышэ изи окна гӹч эр волгыдо койаш тӱҥалын гынат, Васлий кугы- 
8а альэ конта ӱмбач волэн огыл. Куважэ гына, эрак кыньэлын вольыкымат 
ончэн пурэн, конташат олташ тӱҥалын.

Васлйй кугыза куваж дэнэ коктын вэлэ илат. Кок эргыжэ коктынат салтакыш 
кайэн улыт. Кугурак эргыжэ Матвуй Гэрман сар годымак кайэнат, тужакак 
йомын: нымогай увэрат укэ. Мӧнтысӧ илыш нэдэ дэнэ Васлий кугыза эргыж 
вэрыч ойгырашат ок йарсэ. Куважэ гына, чонжылан пэш йӧсӧ годым, коҥ- 
га шэҥгэк пурэн, изи йочала шинчажым ӱштэш. Изирак Йыван эргышт, 
арньа вуйэш гайак писмам колтэн, шонто-шамычым куандара. Кэчэ лэкмаш 
вэрыштэ ада могай Толчак ваштарэш сарым шта.

— Ачажэ, молан вара тынар киндым, погым локтылыт? конта воктэн 
шогылтшо куважын йӱкшӧ шоктыш.

—  Молан, мий да, йод, мый шинчэм мо. Акыр саман толэш дыр, моло 
мо? Сидыр ойлыш: «калыкым шужыктэн йумым мондыктынэшт», манэш. Кин
дым, погым шкэ от пу гын, санташэт сотана пэчэтым пыштат» манэш.

— Эй, Сидырдан инанэ. Тудо шойакым курыктылаш пэш кэртэш.
—  Вара кӧлан инанэт, кӧм колыштат? Комунистым, Орай Пэтырым, 

Мами Опанасым, кӧм, ну, кӧм?
—  Орай Пэтыр рвэзэ гынат, тунэмшэ, тийаклан мастар. Ода гыч га- 

зэтым налэш...
— Шыдым луктын ит ойло. Ындэ тый, ӱдрамаш, чылажым шинчэт. 

Мый пӧрйэҥ улам, 55 ий ош тӱньаштэ илэм гынат нымо мучашым ом му.

*) Акыр саман—тӱньа акыр.ыш каймэ— конец мира.
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Йылмым тӱгатэи омах ойло, тьпу!... Кушто тамакэт, пуйа? Йӱд вошт шуп- 
Йгӓт, нытпрзнат дыр? ’
г' г — ЭЙ, ийа, тамакта тамак лийэш гьтҥ, йӧра ыльэ. Йк чыйымым (труп- 
ка) оптышымат, йылмэ мучашым гына когарта, вуйлан чйжат ок чуч. Мо'ийа 
шудым кӧгатэнат? г

— Ийа шудо улдэ мо. Нуж *) дэч осал шудо мо уло? Тый ала сай 
тамакым шупшяэт ыльэ? Орай Иэтырмытэт коттдэн огыт пу аман?

— Тыйак чанта улат— от нал. Сӱас-шамыч Йӱл вэс могырым тул гай 
вийан тамакым кондат. Иктаж кэч пэл крэмгам налаш, манам. Кэч нӱж вож 
дэн йӧрэ-варэ шупшына ьгльэ. Тыйак чапта улат.

—  Чанта, чанта,—Васлий кугыза куважым сырэн кычкырал колта,—
► кочкаш киндэт шуко огыл, вӱта вольыклан кургэт изэмаш туҥалын, тый та

мак логарэт дэн толашэт... Тамак дэнэ мӱшкырэт тэмэш мо? Тэвэ тошто гай 
эр-кас чӱкташ Красин укэ, сира **) укэ, чывыштыш шинчал укэ, Тый та
мак дэн толашэт. Шикш лэкшэ, мо адак. Тьпу киамат!

Тыгэ кува-кугыза кэчьтн шургат. Кугызажын шкэнжынат сай тамакым 
йзин-кугун шупшыл колтымыжо шуэш гынат, шыдыж дэн куважым ты вурса.

— Чу, ачажэ, чарнэ. Ужат, ала кӧ окнам пэралтыШ.— ВасЛйй Кӱва 
Окна дэкэ мийэн ончальэ.— Кӧ тушто? Молан вӓра?

— Васлий кугыза орол пӧртӹшкӧ мийжэ— урэм гыч йӱк шоктыш,—по- 
гынымаш лийэш.
. лшж — йӧра, йӧра мийа—манэш Васлий кува.
-у?. * — Эй, азап— йоеӓлта Васлий кугыза— кэчэ йыда эртак погыпымаш. ЙӦ- 
ра ок йӧрӧ, погынэн-погынэн ты ойлат. Туштат нымӧ мучӓшым муаш ок лий. 
Ййа илыш толын, йомшаш илыш.— Тыгэ ойлэн конга ӱмбӓчын «кыж- 
кож» волышат, шӱкшӱ ужгажым чийаш тӱҥӓльэ. Куважэ тйдым ужын, йо- 
дэш: «ачажэ чайэтым от йӱ мо? Самбарэм шолаш пурэн ыльэ. ПарэнтэМат 

» вашкэ кӱйэш»...
1 .= ча§? шич да лӧкӧ, йара вӱдэтым ужын ом ул мо?—манэшат, ку
гыза лэктын ошкылэш. ' • у-

II. Орол пбртыштб
Эр пушан йӱштӧ ий парньаж дэнэ шӱргӧ-пылшым чывыштылэш, шӱ- 

лышым пич пэтыра. Йол йӱмалнэ кычык йал мучко шэргылтэш. Йӧра, тыгай 
годым к(5н шокшо пыжакшыжэ уло гын, тудо йӱштӧ дэч ок лӱд. Щуко чонан: 
кайык-вусат, адэмат тыгай йӱштым щокшо пыжакш дэч поена эртарат.

«Эй, игэчат йӱштӧ шога»— шона Васлий кугыза: «кушто эргым-шамыч 
кылмэн, орланэн коштыт гын? Лудо мыжэр дэн суран кэм кугунак могырэтым 
ок ырыктэ».

Пакча пушэҥгэ-шамыч пӧршаҥын шып шогат. Шуркам, кӧржым чийэн 
Лэкшэ кэчэ йӱштӧ кычкым тыгыдэ шӱдырла тӱрлӧ тӱсын чолгыжыкта.

Тыгай тэлэ йӱштӧ кэчыштэ Куэрйал пэш каптыран***) койэш.Урэм мучко 
ончалат-—ала могай кугу тӱтан мардэж рожгэн кодэн, ӱмбӓчын ош лум дэнэ 
лэвэдмэ гай койэш. Шукыштын пакча пэчэ вэлэдалтын, капка, пэстэ мардэж 
дэн тайнэн, йа йӧрлынак возын, оралтэ лэвэдыш шаланэн... Йужо шкэт код- 
шо тулык ватышт, шӱкшӱ кува-кугызашт суртышт гыч лэктын т к э  родо 
дукымышт дэкэ илаш кайэн улыт. Саддан кызыт пӧрт окнашкышт омам кы- 
рэн кодымо, капка ончыкышт пий кышат укэ... ,

Васлий кугыза тыгэ йыр пустамым ужэшат чонжылан утыр йӧсын чу- 
чэщ. «Илэн толын ындэ мом ужаш пӱрэн гын?—шона. «Мыланнат пыташ во- 
зэш дыр? Эй, азап, илышэт»...

Орол пӧрт маска рожгэн кодымо мӱкш омарта гай рӱжга. Ойлат, вош- 
тылыт, туманлат, ваш-ваш ош шинча дэн ончал кычкырал колтат. Ш рт тич

*) Нуж—почкалдыш.
**) Сира— шырпэ, спичкэ.
***) Каптыра— начар, плока.
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ныл гай шикш шога—чылымым пыштэт гын, уэш тамак шупшмэшкэт пурэн 
кайдэ кийа. Шикш йыгыжгэ пушан— шинчам, логарым кочкэш. Тамак олмэш 
кӧ мом шона тудым когарта.

Орол пӧртат калык илыш нэргэнак шурга. У илышым нигузэ умылэн 
ок кэрт. Уланжэ тошто илышым мокта, уэш кугыжам вуча, комунистым, Со
вэт властьым карга. Йорло дэн кнагазэ марда илышэ марийышт пойан ваш- 
тарэш шумымо товар гай шогат. Ваш-ваш пий дзн пырыс гай пижыт манын 
вэлэ эскэрэ.

—  Илыш мо тидэ? Акыр саман толын... Кумунис-шамыч... Кугыжам 
пытарышт, оза нигат укэ... Кӧн йӱк кугу, пӱ писэ—тудо оза. Чэркым, йу- 
мым кудалтышт... Уэш сарым тарватышт... Киндым, погым агэн кайышт... 
нымо кӱлэш сату укэ..—ик лук гыч тыгай мут Васлий кугызан пылшышкэ 
пура.

—  Кугыжажым моктышаш укэ... колшо ушкал эрэ шӧран... Тудоийалан 
тугак кӱлэш... йыпшыжэ тэмэ... Йумо нэргэн да оар нэргэн шинчаш ок лий... 
Ала мо йонылыш гайак чучэш... Илаш пэш йӧсӧ, тудыжат чын... Мэ пыч- 
кэмыш мом шинчэна...—вэс могырым шокта.

—  А-а... курныж кашак. Тый, буржуй-шамыч, тошто илышым, кугыжам 
вучэн илэда улмаш... Чэркым, поп шойакым аралэда. Кӧн вэрчын тыгай 
илыш толын— тӧмдан гай пойан буржуй вэрчын огыл мо? Кӧн вэрч кум-ныл 
ий шэмэр калык сарыш орланэн коштын, кунар сусыргышыжо, колшыжо... 
Мэмналан сац кӱлэш мо? Кугыжалан, поплан, пойанлан кӱлын, нуно шкэ кӱ- 
шэныш вэрчын толашат. Нуно ты мартэн шэмэр калык шӱштӧ курныжла кӱ- 
рын шинчышт... Ончыкат тыгак йыҥ вӱрым йӱн илынэшт. Тэвэ совэт вашта- 
рэш йыр сар дэн толыт. Ай-ай вашкэ... Шэмэр калык, комунист-шамыч ты- 
ланда ушым пуртат...— тыгэ Орай Пэтыр, шукэртэ огыл сар гыч сусыргэн 
толшо, пэл кидан рвэзэ марий шыдэшкэн ойла. Кашан пойан вэлыш он^ал- 
мыж годым шэм шинчажэ шыдэ тул дэн йула, шинча пунжо ош сантажым 
куптыртэн шэм пыл гай шинча вакыжэ кэржалтэш.

— Чолок, кидэтым муш,— пойан Выльып— озан купэч гай кӱжгӱ, шэм 
пондашан марий кычкырал колтыш.— Мо пэш тарэш пуршо таракан гай тӧр- 
штылат? Чытыза, тэвэ кугыжам шогалтат гын, вэс мурым мураш тӱҥалда... 
Йамдэ логарланда кукшу кошаргэ сай шинчэш...

— Чуза, ида шурго— манэш Васлий кугыза.
—  Мо ида шургыжо—манэш Орай Пэтыр—нуно адакат тошто гай мэм

нан шӱшкӧ кӱзэн шичнэшт, ода уж мо?...
—  Тыгак, тудын кок эргыжэ когыньэк «изитэрла» шылын коштыт— ка

лык кокла гыч йӱк шоктыш.
— Эй, изитэр, изитэр чыланат иктак улыда. Кӧн шинча ора колаш 

каймыжэ шуэш,— опса тӱрышто шогышо сокыр Микита тамак шикш дэн пыр
льа колтыш.

— Ужыда. Кузэ тыгэ? Моло сарыштэ орланэн кош тыт, сусыргат, колат. 
Тэвэ уна Васлий кугызан эргышт. А нуно шылын коштыт. Пойан вэлэ илы- 
нэжэ мо? Мом буржуй-шамычым ончаш... Пӱтыралшаш, почкалтшаш—Пэтыр 
кычкырал колтыш.

Калык пӧртшӧ мардэж пӱтыралмэ гай тарваныш. Кок-кум мушкындо ка
лык вӱй ӱмбалнэ «былт-болт» койо... шакшэ шомак-шамыч, пулатньык товар 
йымач шанчаш гай, шьтжаш тӱҥальэ.
^ Р Т ы  годым лачак йал каҥаш вуйлатышэ Кузман Йыван толын пурыш. 
ажгынышэ калыкым чараш тӱҥальэ. Эркын-эркын калыкат тыпланыш. Тыгэ 
кэнэта кӱдырчан йӱр опталмэ годым вольанышэ мӱкш омарта эркын шыплана.

— Родо-шамыч!--манэш Кузман Йыван— тачысэ погынымаштэ ик ка- 
наштэ тӱлъымӧ «чрезвычайный» манмэ налогым тӱльымӧ нэргэн ойлашна во- 
зэш. Мэмнан йаллан чылажэ 30 тӱжэмым тӱльаш толын. Вара родо-шамыч ку- 
зэ тӱльаш тӱҥалына?

— Чылалан тӧр тӱльыман дыр?— манэш Выльып,— мландэ шот дэнэ.
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— Родо-шамыч! тыгэ штылман огыл—адак Орай Пэтыр ойлаш тӱҥа- 
льэ.— Мэ йорло-шамычым тидэ налогам тӱльыктэн она кэрт, тидэ налог улан- 
шамычлан тӱльыкташ лукмо...

—  Укэ, укэ—кычкырат йужышт—мый тынар оксам куштомуына? Тӧр, 
тӧр тӱльыкташ кӱлэш. Пойан титакан мо? Уло гын, шолыштмо мо?

Шуко шургат, шуко ӱчашат, вашкэ мучашым муын огыт кэрт. Адакат 
Пэтырак тыгай ойым шта.

— Мыйын шотыштэм тидэ 30 тӱжэм тэнтэм тыгэ шэлаш йӧнан лийэш: 
Тайлан Выльыплан— 15 тӱжэмым, Вӧдыр Микалылан— 5 тӱжэмым, тудын мар- 
дэж вакшэ уло, кугу Сэмонлан—5, тудо имньэ дэнэ торгайа,Ондроп Сэмонлан 
3-ыт, тудат тӱльэн кэртэш, Йогор Мэтыри дэнэ Сапан кугызалан— 1 тӱжэм 
гыч.

—  Тыгэ йора мо вара? манэш Кузман Йыван.
—  Она кэрт, она кэрт. Йӧршын йамдарнэда мо—маныт пойан-шамыч.
—  Йӧра, йӧра кэртыт, пэш кэртыт буржуй-шамыч,—маныт укэанжэ.
— Тыгэ йӧра маншыжэ киддам нӧлталза,— манэш вуйлатышэ.
Йӱк-йӱан «у-у-у-у» тарвана. Шукыжак кидыштым нӧлталыт...
Вуйлатышэ кидым шотла... Пойан-шамыч пирэ гай ончэн, пӱйым пурын

лэктын кайат...

III. П а м а ш д з н з
Куэр-йал эҥэр кок могыр дэнэ шинча. Йал кыдалнэ курык сэр кӱ лончо 

гыч, ий гай йӱштӧ вӱдан, Чымай памаш йогэн лэктэш. Йамаш ваштарэш 
эҥэрыштэ изи пийа, тушто тувыр шӱалташ йыр пашма пыштылмэ. Памаш 
ӱмбалнэ, эҥэр мучкат арама, нӧлпэр чӱчкыдын кушкэш. Чэвэр кэҥэжым 
тыштэ эр-кас кайык, шупшык муро лым ок лий... Кэчвалым, мо ош кэчэ 
лийэш гын, эрдэнэ тӱҥалын кас рӱп мартэ калыкат ок ойырло. Ватэ-шамыч, 
ӱдыр-шамыч шэмым ошэмдаш, вӱдым нангайаш чарныдэ волат. Йужо мутызо 
йэҥышт сомылышт укэ гынат, амалым муын мут вашталташ, увэр погаш во
лат. -«Мэмнан ӱдрамаш памаш дэкэ волэн кӱза гын, Моско олаш ми йэн тол- 
мыж гай тучэш»—манын воштылэш Васлий кугуза. Чынжымак марий ӱдрамаш 
куш коштэш, мом ужэш? Йужо ӱмыржо мучко Торйал, Шэрнур дэч умбак ок 
кай. Памаш дэкэ волымыж годым гына чонжо лушкымэш мутлана, иктым-вэ- 
сым колын, умылэн налэш.

Тачэ тэвэ (тэлэ гынат, лэвэ кэчылан кӧра) эр годсэк памаш дэнэ ӱдра- 
маш-шамыч пазар вэлэ шогат:! Кэчвал лийшан утларак погынышт: вӱд вакэ 
тӱрыштӧ шӱалташат шыгыр лий.

Рвэзэ ватэ, ӱдыр-шамыч, шӱкшӱ кувашт воштылыт, кутырат, иктым- 
вэсым ужын-колыт, мускылат. Ойлымо кокла гыч мут савыртышлан «рӱжгэ» 

г воштыл колтат.
— Онис ватэ шэшкэ, тый кӱлаш шовырэтымат шовын дэнак мушкат 

мо?— изирак капан ӧрыш гай чэвэр ватэ тувыр шӱйалтышэ ватэ дэч йодэш.
— Чылаж годымак укэ. Тока Онис Торйал гыч кондэн...
— Тушто уло ужат? Мый тока, кугарньа пазарышгэ шинча шовыным 

кычальым, ыжым му. Ала куш шовын йоткэ чыла пытыш? Орат...
—  Вара шэргэ?— манэш чузи шинчан шэм ватэ.
— Крэмгажэ шӱдӧ тэнтэ. Адак шовынжат ола гыч кондымо огыл вэт. 

Торйал вэс могыр руш-шамыч шкэ шолтат, манэш. Кӧя койажэ уло гын, 
койа дэнат вашталтат, кок крэмга койалан крэмга шовыным пуат. Шыжым 
погымо прэзэ койам иктаж вич крэмга лийэш, тудым вашталташ колтынэм,— 
манын ойла Онис ватэ.

— Уто роскот—манэш садэ илалшырак чузи шинчан ватэ—мый кунар 
илэм, падраш шовынымат кучэн омыл. Садак йумо ашна, илэм. Ктлзыт моло 
кӱлэшланат оксам ситараш ок лий. Тэнгачэ чэркыш мийшымат, Выльып ку- 
гыза дэч, Миколо йумылан сорта чӱкташ, витльэ тэнтэм пыкшэ сӧрвалэн 
нальым... Шовын гала.
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—• Мый кугэчэ годсэк чэркыш мийэн тошкалын омыл, каймэмат ок шу— 
манэш Онис ватэ.

— ТэнэЙсэ калый тыгай. Чэркыш бГыт Ггошт, нопым огыт жаплэ, йуыым 
мондэн улыт. Ийам кумалыт ала мо?—манэш цойан Выльыпын кугурак шэш- 
кыжэ— шэм мыжЭрьй ЧИЙ1ЙЭ арвӓ шурган ош ватэ.

— Кумӓлдӓ кошт. Мый тудо йӧткэ оксам шушкам вэлэ. Тока Ильа но
вым руга погэн коштмыж :тодым 'Гул вопдо дэн тэвэ шэлыщт луктам.

—  Молан? Молан тугэ?—вакэ тӱрыщтӧ, пам'аш дэнэ шогыщс) ватэ ша- 
мычат, ала кузэ колын шуктэп, Онис ватэ дэч йодын колтышт.

— Поп пурмо годым лачак шкэтын кӱнчылам шӱдырэи шинчэм ыльэ. 
Тудо пурышат, йэш куш каймэ нэргэн Додышт нальэ. Ругам Йодын налы и 
кайшашэг, кӱдыкэм толын шинчат, тэныш-ойыш мутым ойлЫшташ тӱҥальэ. 
Мый шинчам гына карэнам—нымом. шташ ӧрынам. Поп ийа утыр вэлэ 
тӱнальэ, ӱмам да мо налнэжэ... Эй, ийа.

— Хи-хи-ха-ха^-воштыл колтышт ватэ-шамыч. Эй, узо кава, ковышта 
пакчаш нуриэжэ улмаш. Ха-ха-ха! : ■ ■ [ г : : :

—  Тый, шэшкэ, кийшэ тойам от шогалтэ гын?— манэш Выльыпын 
шэшкыжэ.

—  Шойак огыл, Ильа попын йоргажым мыйат пэш шинчэм— ӧрш гай 
ватэ пэлэштыш.

—  Эй, албаста, попэт Онис ватым «лословитьлынэжэ» улмаш—манэш 
мыскарачэ Сапан кува. «Лословитьла» гын, осал ок логал ыльэ вэт, шэшкэ!

—  Ха-ха-ха... кужу ӱп лословитьлэн тунэмын—воштылыт ватэ-шамыч. 
Ӱдыр-тамыч гына макэ гай йошкаргэн ик мутымат огыт пэлэштэ.

— Тьпу, шакшэ-шамьтч— шӱвальэ чузи шинчан ватэ.
Тидэ годым салтак Йогор ватэ вӱдлан вола. Тудо пэш мотор: кугу 

йнтыра капая, ош чэвэр чурийан, шара шинчан. Йошкар «прансуэски» шо- 
выч йымачын той тӱсан ӱпшӧ мардэж Йуж дэнэ «лыж-лыж»' тарвана. Чий- 
мат - шогалмашат моло ватэ-шамыч дэч йандар, ару. Ойлаш тӱҥалэш гын, 
Йӱкшӧ комбо гай, мутшо тошто йэн гай. Пайрам годым, йа тӧрза воктэн тӱр 
дэнэ шинчымыж годым муралтэн колта гын, колышт шулэт. Йашаштэ ужат 
Гын, ӧрат— пӧрйэҥлан вуйым ок пу. Кум ий годсэк, марийжэ салтаклан кай- 
мыж дэч вара, пӧрйэҥ пашамат шкак шта: кэҥэжым куралэш, ӱда, тэлым
корнышкат коштэш. Садлан вэрчын кок нючшыжо уло гынат, тӱнэн ок илэ.

Йалыштэ йужо ватэ-шамыч гына тудым огыт йӧратэ. Ала моторжылан, 
сай илмыжлан кОранат, ала йужыжо марийыштым тудлан ушкалат— шинчаш 
ок лий, йэҥ чон пычкэмыштэ.

—  Пашада умыжо, шэмыда ошэмжэ—манэш Йогор ватэ.
—  Ошэмжак— маныт ватэ-шамыч.
—  Тыйын гайэтак ошо лийжэ— рывыжын койын, пэлэштыш чузи шин

чан ватэ. ■
—  Тачэ кэчэ лэвэ, тувыр мушкашда сай дыр?— йодэш Йогор ватэ.
—  Сайжэ— пэлэштыш Сапан кува—мыланэм кува йэтглан ситэн, кидэм 

чылт шорвондо гай тӱнгылгэн. Эй, чонэт!
— Помышкэт чыкэ, вара ыра— маныт ватэ-шамыч.
— Мыйын помышыжат ужава гай йӱштӧ, рвэзэ йэҥ гай огыл. Кондо- 

йа Онис-ватэ, помышкэт чыкэм: тыйын шокшо чай?— мускарам шта Сапан кува.
—  Тово салтак ватын шокшо дыр?— маныт йужышт.
— Ындэ кум ий годсэк кугыза дэч поена йӱкшэя пытэн—манэшат Йо- 

ГОр-ватэ, вӱд мучЫлам «рошткэ» нӧлталын, йылдыргэ огакыл колта.
— Эй, кугызат укэ гын, йалыштэ марий пытэнак огыл дыр?—манэш 

садэ муекылшэ ватэ.— Йужгунам марДэЖ почэш тугай увэрат шокта.
—  Ха-ха-ха-ха!
—  Йогор ватэ Кузман Йыван дэнэ коштэш маныт, чынак мо?—йодэш 

Онис ватэ.
—  Чын улдэ мо, пэш чын. Мый кэҥэжым шкэ шинчам дэнак когыньыш- 

тым идым пэчэ куэрэш ужынам— манэш чузи шинчан ватэ.
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— Йогор ватым ойлэда цо?—манын йодэш Кугу Сэмопын лач кызыт 
гына вӱдлан волшо изи ватыжэ. Тэ ода шинчэ дыр, тудо пӧрйэҥ шамычым 
пыжыктэн мошта вэт? Тудо йузо ӱдрамаш... пошарашат кэртэш, маныт.

—■ Сэмон ватэ акый, Тэвэ Окси ӱдырэтым эскэрэ, ту до чӱчкыдынак Йо
гор1 ватэ дэкэ шинч'аш койтэш.
•' . V' Пычырикак шижамда, мо тудо ийа мыйым колыштэш мо... мыйым
огыл, ачажымат ок колышт.

д  тый акый шинчэт? Оксида Орай Пэтыр дэн коштэш вэт? Пэтыр 
дэн Кузмӓн Йыванжэ кас йыда Йогор ватэ дэн шинчат, манэш.

— Кай, ит оыло! Ындэ кэртыч.
— Ит ойлӹжо мо. Тока ик кастэнэ Йогор ватын окна воктэчын эртэн 

кайэм, Орай Пэтыр дэнэ Оксида ӱштэл коклаштэ шинчат. Пэтыр ала могай 
ннишкам лудэтп, Оксп возаш толаша.
п а т,1ндэ кэртыч—возэижэ мошта мо?

1— Пэтыржэ туныкта дыр? ‘
—  Э-э... тото Оксин шондыкыштыжо тэнтэчэ кнага пӱтыркам ужым. 

Тиаклан тунэмэш ужат? Орат?.. Но ачажэ шижэш гын, кумунис дэн кошт- 
мыжлан логалта. Ийа Пэтыржат вожылдымо, тынар мэмнан йӱмак кӱнчэн кош- 
таш о к вожыл.
,н- . _  т|у5 чарныза,— манэш Онис ватэ: «Уна Васли кува дэнэ Окси тувыр
тпӱйӓлташ вӧлат. Эрэ йэҥым ужын ида кол, сай огыл.

Курык гыч йол корно дэнэ Васлий кува дэнэ Окси кутырэн-кутырэн во- 
лат. Окси 18-19 ийаш изирак капан, тылызэ гай йэргэшкэ чэвэр чуриан мо- 
'гор ӱдыр. Шэм мыжэр ӱмбач кӱрэн потам ӱшталын, вуйэшыжэ йошкар шо- 
вычым пидын.

—  Э-э, ӱдырна мо пэш кугышпэн коштэш шонэм, тудо Орай Пэтыр 
дэч тиаклан тунэмэш улмашы-с—чытыдэ пэлэштэн колтыш Оксин изи ватэ 
аважэ. Пэш йӧра, пэш сай.
°.г\ —  Ком, мыйым ойлэт мо? Адак кушто тыгай увэрым погэн шуктышыч?
Окси изи ватэ аваж дэч йодэш.

■— Пасу шинчан, йал пыяшан, мо улыжб шокта—манэш йалгэнчэ ватэ.
—  Чытэ тэвэ ачат колэш гын, ушым пурта. Тийак ушэтымат вуйэт 

тыч почкэн луктэш... Кумунис дэн коштмэтымат мондэт... Мый ты мартэн 
шинчэн омыл-ыс.

А мо вара, шэшкэ, тунэммэ осал мо?—манэш Васлий кува. Рвэвэ 
йэҥЛӓн тэнийсэ иЙыШТэ 'тунэмаш кӱлэш. Мом ӱдыр йэҥым калык ончылно 
Койдарэг.

—  Тыйым могай шыҥа пурло: мо пашат? Тудым пыдалаш шогаднэт мо? 
Нунын пэлашак улат чай?.. Йузо тӱшка.

—  Тый шкэ йӱзо улат!—шӱрдэн колтыш Васлий кува: «йӧра ок йӧрӧ
эрэ йэггым ужын-колЫн коштат».

— Тый пэш бай улат, комунис кува. Шонто вуйэт дэн чэркыш от 
Кошт, йумым от’ кумал. Кугыжам лукмылан йывыртэн коштат—манэш чузи 
Минчан ватэ. '

—  Комунист лийашак кӱлэш! Мыйын кок эргым когыньэк сарыштэ 
коштыт, тый кӱгЫзадӓм пӧрт йымайнэ шылтэн ашнэда вэт...

— Ашнэна гын, мо? Кугыжан сарыштэ кум и‘й коштын улыт. Сита. 
Киндым, погым погэн каймыштлан сарыш колтэна мо? Тэндалан пэш кӱлэш 
вэт? Шӱкшӱ ‘ кугызатымат от колто?

; > а Ватэ-шамыч пэш чот туманлаш тӱҥальыч, йӱкышт йалыш шумэшкэ 
шокта дыр. Йужышт Васлий куйалан полшат, йужышт кугу Сэмон ватэ дэнэ 
чузи шинчан ватылан.’ Кӧк ӱдыр-шамыч гына шкэ сэмынышт йыштак мутла- 
нэн тувырым шӱйалтат.
р Ватэ-шамйчЫн йылмышт рончӓлтэ, шыдэ мэшакышт почылто. Тыштэ 
чыла шонэн коштыо лэктэш. Кашан-кашан вӱд варат вэдра кыл гыч мур- 
шталтэш, шуар вондат тувыр волак гыч ӧрдӹшко тӧршта...

Пул го оргажышКэ тул пУрыга,—манэш Сапан кува-ы ндэ кас мартэ ийа 
шуар вондо вэл шогат. Эй, илышат пужлэн. Ындэ ала мо лийэш?
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IV. ПИЙ - пырӹс...
Ончылно ойлымо йал каҥаш дэч вара Орай Пэтырмыт дэнэ пойан кашак 

пий дэнэ пырысла урлэн илат. Ик погынымашат кугу туман дэч поена, кыр- 
кэдылаш тбчыдэ ок эртэ. Урэмэш ваш лиймышт годьшат, ик мут пэлэштыдэ 
ош шинча дэнэ ваш ончал вэлэ коштыт. Пойан дэнэ йорло шамычын сырэн 
илымышт пӧрйэҥ коклаштэ гына вэлэ огыл, ӱдрамаш шамычат муш шурма- 
шэш, памаш дэнэ, идымыштэ ваш лиймышт йыда осал йылмыштым огыт ча- 
манэ. Ик кана салтак Йогор ватэ дэнэ Выльып Микалын ватэ Васлий кугыза 
дэкэ шийаш миймышт годым, сапондо дэн ваш лупшымашкат шуын улыт. 
Лач Васлий кугуза, агытан гай коклашкышт пурэн, чарэн — укэ гын, сусыр- 
ш л пытат улмаш, манэш. Тыгак урэм воктэн модын куршталшэ, йа школыш 
тунэмаш коштшо йоча коклаштат «буржуй», «комунист», «ошо» да «йошкар 
тӱшка» лӱмдымӧ, койдармэ мут влак лэктыныт. Йужгынам йоча шамыч шко
лыш каймышт, йа толмышт годым корнышто «йошкаргэ» дэнэ «ошылан» шэ- 
лалтын нэр гыч вӱр лэкмэш рожгэн улыт. Тыгай годым чӱчкыдынак Орай 
Пэтрын Ильуш шольыжлан логалын. . .

Тидэ жапыштэ Орай Пэтр нэрэн коштын огыл. Изин-изин шкэ йыржэ 
йорло марий шамычым чумырэн — лӱдтэ, аптыраныдэ пойан ваштарэш шогэн. 
Кае йыда шкэ дэкыжэ погэн йорло шамычлан илыш нэргэн тӱрлӧ мутым ой
лэн, кнагам, газэтым лудын. Тугэ гынат Пэтырым умылышо, тудлан полшэн 
шогышо ондакшым шагал лийын.

Ик эрдэнэ, чыра тул йбрымб дэч ончыч, «полком» гыч кок милитсионэр 
йара имньэшкын кудал толын пойан Выльып дэкэ мийэн пурыштат, йыр 
оралтэ коклаштэ кычалаш тӱҥальыч. Васлий лӱман изирак эргыжым пӧрт йӱмач 
муын луктыч. Пэлэнжэ салтак пычал улмаш. Адак пӧрт йӱмаланак, милитсио
нэр пычал умдо дэн шуркалшыла, рокыш кӱнчэн шындымэ окса шондыкым 
муын луктын. Тушто Выльып кугузан ший дэн шӧртньӧ оксажэ 300 тэнтэ 
нарэ улмаш.

Кугурак Микалэ эргыжым, шуко кычалын улыт гынат, муын кэртын 
огыт ул, ала кушко шылын.

Чынжымак ошео йӱдымжӧ Васлий кугыза авун кошташ каймыж годым 
ужын: ала кб Выльып тошкэм гыч йэчэ дэнэ лэктын, Куэр кӱс-ото вэлыш 
кайэн. Эрдэныжэ милитсионэр шамыч Васлий кугыза дэч йодыштын улыт гы
нат, ужмыжым ойлаш тоштын огыл: ала лӱдын, ала йэҥлан осал лиймыжэ 
шуын огыл. Калыкыштэ тыгай уло —  «мыйын мо пашам, кэч мом штышт» 
манэшат уто пуламах) дэч ӧрдышкӧ лийэш.

Выльып дэнэ Кугу Сэмон, шуко мартэн «чрэзвычайный налогам ныман- 
чат тӱлэн огына кэрт» манын чыла вэрэ тӱкалэн, сӧрвалэн коштын улыт 
гынат, нымомат штэн кэртын огыт ул. Олашкэ налогым кудалташ йодын кол- 
тымо кнагашт ваштарэш —  «арньа коклаштэ садэ налогым погэн налаш»— 
манын кӱштымӧ увэр толын. Садлан пойан шамычлан кодшо вольыкыштым, 
нӧрӧп выньэмыш, авун йӱмак шылтэн пытармэ киндыштым ужалкалэн тӱлаш 
логалын.

Тыгэ пойан шамычым чот шыгырэмдымылан нуно Совэт властьлан, ко- 
мунистлан, утларакшым Орай Пэтыр дэнэ Кузман Йыванлан тул гай сырэн 
коштын улыт. Чӱчкыдынак погынэн-погынэн орашт дэн каҥашэн, тошто илы- 
шым, кугыжа шогалмым вучэн илэн улыт. Выльып кэчын манмэ гай сэлашкэ 
Ильа поп дэнэ сатузо Мишкан дэкэ каҥашаш, увэр погаш коштын. Чэркэ 
орол Сидырат чэркэ полатыштэ рушарньан моло пайрам кэчэ йыда власть 
нэргэн, илыш нэргэн асам увэрым погэн, шукыжым шонэн луктын калык кок- 
лашкэ шаркалэн.

Пойан шамыч тыглай сырэн коштмо дэнэ гына сэрлагэн огыт ул. Ик 
кана ӱарньа гутлаштэ кастэн Кузман Йыван мӧнтыштыжӧ чайым йӱн шинча 
улмаш. Ала кӧ толын кылмэ окнам «шолт-шолт» пэралтэн. Йыванын савырнэн ок- 
наш ончалаш тӱшалмыж годым, окна йандау «чар-р-р» ш о к та ... Йыванын

!) Волнение, беспокойствие.
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пылшыж воктэн йыгыр мушкындо гай кӱ шӱшкэн эрта, йандау пудырго шӱр- 
ГЫЖЫМ кум-ныл вэрэ кушкэдэш. I

Орай Пэтыр вакат пойан шамыч пэшак кӱзым шумэн коштын улыг 
гынат, ты мартэн нымамат штэн кэртын огыт ул. Нымогай амал лэктын огыл.

V. Амал лзктз. . .
Шошым ойар кэчэ. Кумда кандэ кава мучко шэм корак гай пылат ок 

кой. Мыландэ тӱр дэнэ кава ушнымаштэ койшо Кӱ-кырык ӱмбалнэ чодра 
шикш гай шошым лайга тӱтыра дэн вӱдылалтын кандэ ташма гай койэш...

Кӱшӱчын чэвэр кэчэ илэ мйландым чот ырыкта. Шукэртэ огыл йӱштӧ 
тэлым йуд йымал вэлыш поктэн колтэн. Ош лумым румбыкан вӱдыш савы- 
рэн, Вурэггэрыш волтэн ала кушко наҥгайэн. Кодшо лум йужо вэрэ гына— 
кукшу корэм пундашэш, йа кожэр ӱмылэш ош мэрантыла шылаш тбча. Ок 
кэрт—чэвэр кэчын чолга шинчажэ тушкат шуэш. Арньа, кокыт гыч лумын 
пушыжат ок код.

Кэчэ шкэ пашажым штэнак шта. Курык санташтэ, урэмыштэ окна, 
ончылно, пэш чот кэчэ эщдымаштэ ужар шар-шудо комбо игэ пун гай койаш 
тӱггалын. Пушэнтэ лышташ нэрат мӱшкыран ватэ гай чот оварэн улыт, тача 
огыл гын, эрла шӱмышт пудэштын ужар лышташ дэнэ пушан сылнэ пэлэдыш 
дэнэ шарлэн пэлэд колтынэшт. . .

Васлий кугызан идым пэчыштэ кушшо йактэ ош куэржэ тэлым шэргэ 
пула шогышо, кызыт воштшат изиш вэлэ койэш. Вашкэ памаш йыр сылнын 
кушшо арама, нблпбр чашкэрышкэ толын эр-кас изи шӱшпыкат сылнэ му- 
рыжым муралташ тӱҥалэш. . .

Тӱрлӧ чонан шошымым шижын пожалтэш, кожгана. Шокшо вэр гыч пбр- 
тылын тӱрлӧ кайык-шымач чонтэштылыт, мурат, шӱшкат. Кэчвал шокшылан 
тӱрлӧ лывэ, кармэ, копшантэ тырлэн лэктыт. Пакчаштэ мӱкш отарыштэ, 
шэртньэ вуйышто мӱкшат шкэ шыма мурыжым муралта . . .

Чэвэр кэчэ шыма йолжо дэнэ илэ мыландым рвэзэ-ӱдрамаш гай чы- 
гылта.^ воштылта— сылнэ пэлэдышым, тутло саскам йодэш . . .

Йалыштэ калыкат шошым толмылан кожганэн. Пбрйыҥ-шамыч тачэ«эрла 
пасушко лэкташ шога тарманым ачалат; ӱдрамаш-шамыч кэчэ мучко стан 
кокла гыч лэкдэ выньэрым куат, чулымракшэ пытарэнат улыт.

Васлий кугызат лэваш йӱмалнэ чоштыра моча кӱым кондэн тэлэ гоч 
рӱдаҥ кийшэ шӱкшӱ шога кӱрньым йыгэн йагылта. Куважэ пӧртыштӧ выньэ
рым куа—ис йӱк «шылт-шолт», «шылт-шолт» шокта.

«Эй илышат»,— шона Васлий кугыза: «56 ийлан шуалтын гынат,
шкаланак, рвэзэ йэш гай, пашаш туржалташ логалэш. Эргым-шамыч сарыштэ 
коштыт, ала толшаш ала укэ? Пий гай орланэн илэт... Кузэ шошым ашам 
штышаш гала? Эрдэнэ вакш гыч тарванаш вашкэ ок лий—шылыж коршта..., 
Кузэ илшаш?

«Шонэнак ом шу-мо ийалан сарым штат? Ыьэмыч дэнэ кум ий рож- 
гышт ок ситэ, адак ваш-ваш шкэ калыкым пытарат? Ала могай Тэникинжэ, 
Толчакшэ лэктын улыт. Уш вэл укэ. Г-м, брат. . . Кб ийа тидэ сарым шо
нэн луктын?

Васлий кугызан тыгэ шонэн шогылтмыж годым урэмыштэ: «авырза!
кучыза! вор, вор!» шоктыш. Изиш лийат ала кӧ изи йӱкан йэгг каза гай 
магыраш тӱҥальэ. Васлий кугыза шогажым кодэн, урэмыш куржо. Тайлан 
Выльып капка ончылно йӱк-йӱаным колын калык погынаш тӱҥальэ. Выльып 
шкэжэ 11-12 ийаш изи йочам пылыш гыч кучэн пэшак туманла. «А - а, тый 
мзиньэк тыгэ шолышташ тунэм ат?»^

— Мо лийын? Мом тугэ?— йодыт калык гыч.
— Можым ода уж мо, ужат уржам шолыштын. Иктаж кумло кы- 

рэмга лийэш дыр - манэшат, Выльып шола кидшэ дэнэ мыландыштэ кийшэ 
торык мэшакым ончыкта.

-  Погынышо калыкат лӱшкаш тӱҥальэ. «Тыгэ сай огыл, осал пашалан 
тунэмэш. Изиш пӱтыралаш кӱлэш» маныт.



, ■ ' 'Пашажэ тЬггэ лийын: Выльӹпын авунышго ала кунар мэшак пщдтэн
шылдымэ уржа мэшакулмаш. Кӱтызӧ рвэзэ—тулык Мичу изи торык мэшак дэнэ 
мнйэнат садэ уржам иктаж пэл пут нар оптэн луктыя. Ӓвун лэваш гыч йыщт 
лэктын каймыжым Выльып ужӹнат, поктэн куржын. Тӧр вэрыштэ гын, кучэ- 
нат ок кэрт улмаш дыр. Лачак Мичу пэчэ гочын вончышыжла тувыр урвал- 
тыж дэн пэчэ шоптарэш пижын кэржӓлтынат, Выльып йамдэ пижшэтым 
мийэн кучэн.

—  Куштырак, уржа мэшакшэ дэн чот лупшышаш—манэш чэркэ ород; 
Сидыр.—Тыгайлан ушым пурташ кӱлэш. Тэнэйсэ ийыштэ, чӱдӧ *; киндым тыгэ 
вумалыктыман огыд».

Изи Мичу ныыом шташ ӧрын, вожылын, лӱдын чытырэн шога, шортащ,-- 
рйлаш толаша, хӧча.«Мый вэт изишак вэлэ... вэс кана товат огым», манэщ»;

—  Молан йэҥ уржам шолыштат? Молан тыгай оеал пашалан тунэмат^.
—  Мый вэт . .  . Изишак вэлэ нальым . . . — тулык рвэзэ шортмо кокла 

гыч ойлаш тӧча.
— Изиш лӱдыкташ кӱлэш, лӱдыктыдз ок лий—маныт калык гыч.
—  Тэвэ тудлан—манын уржан торык мэшак дэя Сидыр шола. Выльып 

вблэн 1ПИЧ1ПЭ Мичум совэн колта. -
— Чотшак ида кырэ. Изц вэт. Лӱдыктыза да йӧра,— манэш ты ыартэн 

шып ончэн шогышо Васлий кугыза.
Калыкыштэ йужыжо чарат, йужыжо ,,сайрак“ почкалтышаш маныт. 

Сидыр дэнэ Выльып сайынак сопкалаш тӱҥальыч. , а
Тидэ годым ала кушэч кэнэта Орай Пэтыр куржын тольат, калыкым 

лондэн пурэн Мичушым пыдалаш тӱҥальэ. Тума кугун тарваныш.
—  Изи ту лык йочам пуштнэда мо? манэш Пэтыр— „пычырик уржалан 

да вэрчын
—  А тый мо пэш кугу улат? Ворым пыдалнэт мо? Тый шкэ вор улат 

дыр? Каргымэ комунист . . .—-Выльып Пэтырлан пижэ.
— Тэ торык мэшак уржаланда вэрчын изи йочам пуштнэда мо?! Сут 

буржуй тӱшка! Кызыт тэндан влас огыл? л
—  А— а— а, кызыт тэндан влас, вор влас . . . Шагал мэмнам йожэн 

улыда. . . Кызыт ворым пыдалат? Пошкудо-шамыч, мом ончэн шогэда? кыч
кырал колтыш пойан Выльып.

—  Тэ шкэ вор улыда. Совэт власть дэч киндыдам тойэда.
Калык шошым вӱдла лӱшкаш тӱҥальэ. Йужыжо Выльыплан полшат*. 

йужыжо чараш толашат. Мичу тидэ кокла гыч мурчышталтэ да, мэрантэ; 
гай шикшалтэ.

—  Чарныза, чарныза, ида шурго—маныт Васлий кугызашт да мода.
— Мо ида шургыжо. Ворым мом чаманаш, чот кыраш кӱлэщ.
Тыгэ манмэ почэш Выльып Орай Пэтырым пылыш тӱш гыч рашкалтэн 

колтыш. Пэтырат ваштарэш пижаш тӱҥальэ. Кырэдылмаш чот тарваныш* 
Калыкат корак тӱшка гай чогэаш тӱшальэ. Чараш шонышат шагал. Ондак- 
шым пойан тӱшка: «тэат ворым пыдалнэда мо?» шӱрдэн колтыштат, кызыт 
пыдалаш аптыранэн шогат. Выльып, Сидыр, моло пойан-шамычат курныж 

‘тӱшкала Пэтырлан пижыч.
— Шэлза, чот ш элза. . .  ворым чаманэда мо? Вуйжо воктэн, вуйжо 

воктэн—кычкыркала Выльып.
—  Буржуй тӱшка . . . тэ мыйым пуштнэда мо?! Ой - ой . . утарза . .  — 

пэлэшташ тӧча Пэтыр.
Ты годым пакча аньык гыч Сэмон Окси, вӱд мучыла дэн лэктэшат, ик 

жап ончэн ш о га . . Мо лиймым палэн налэшат, вӱдан вэдрам шындэн калык 
коклашкэ куржэш.

—  Ачый, кугызай, мом тӧчэда? Орэн улыда мо?—манэшат, ӱдрамаш 
вийжэ дэнэ рожгэн калык коклашкэ шэшын пурэн, чараш тӱҥалэш: «Чар
ныза, пуштнэда мо? Молан тыгэ йышым чот кырэда?

*) Чӱдӧ—шагал кодшо.
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— А— а, тидэ йажарлан мо кӱлэш?—манэш оршо тӱсан Выльып. Мом 
ӱ дыр вуйжо дэнэ тыгай тумаш пура? Уна, кужу ӱцшо гыч руалгыза.

—  Эй, йажар ӱдрамаш, ужат комунис танжым утарэн налнэжэ-тманэ^ 
шат Оксин ачажэ, Кугу Сэмон, удыржым ӱпынь поч гыч руалтэн мыландыш 
лупшалэшӓт, кок-кум кана чумал пуа. :

. . .  Пойан - шамыч Пэтырым урэм покшэк налын кудалтэн пэш чумат, 
тошкат . . . шӱргыжӧ вӱр вузык лийын пытэн. Тидэ кокла гыч Выльып орол,; 
Сидырлан йыштак шинчам кумадта. Сидыр умылэн пэчэ чаракым шупшын 
луктэшат, Орай Пэтыр вуй лэп гыч.шолэн долта . . .  <

Осал паша лийшашым шижын калык кокла гыч йужышт ОрдышкО лийыт. 
«Эй, азап, мо лий ындэ?»— манэщат, Васлий кугыза ӱнгыргышӧ Оксим мӧш- 
гыжо вӱдэн кайа.

—  Чу, чуза!—маныт калыкыштэ;—ончыза, йал мучаштэ лудо мыжэран 
йэег ошкыл толэш. Салтак ала мо? Ала милитси гын? Кайза, шаланыза! : 
Шукэртэ огыл пожарыш погынышэ гай йӱк-йӱан шогышо калык ты манмэш 
«выж-вуж» шаланэн пыта. Тыгэ кэшэж шокшо кэчын кэнэта тарванышэ; 
пӧртшӧ мардэж кукшу пуракым, шанчашым, олым орам, тӱрлӧ уам тарвата; 
оралтэ ӱмбал шӱкшӱ тырэнчам сӱмыра, илэ пушэнгым вожгэ пӱтырал пышта. 
вара эркын-эркын тыпланэн чылт чарна. Рожгэн кодымо уажэ, пушэнгыжэ 
гына шуко мартэн кэҥэж тӱньам ойгатэн дийат . . .

Урэм пустамын. Лэкташ тОчышӧ ужар шар шудо ӱмбалнэ туржын ко
дымо мушкыш шовыч гай Пэтырын капшэ вӱр вузык кийа . .  . Лудо мыжэран 
й э е г  койын лишэмэш. Вуйштыжо йошкар шӱдыран чурката вуйан упшо, 
тупыштыжо изирак котомка кэча. Чурий-пылыш рвэзэ—22 - 23 ийашлык, 
кӱшӱл тӱрвэшыжэ кайык пун гай изи ош брш лэкташ тӧча, кандалгэ изи
рак шинчажэ шошым кава гай йандар; шинча луклаштэ, сангаштэ палэмаш 
тӱҥалшэ куптыргыш гына шуко йӱштӧ - шокшо ужмым палыктара. Тӱсыжӧ 
изиш ноймо гай койэш: мӱндӱр корным толэш дыр? Пэтырын капшым ужын, 
ӧрын шогальэ. Лишкырак мийыш . . . лап лийын онча . . . Ала кӧм пад- 
нэжэ . . . Пала. «Пэтыр, Пэтыр вэт? Эй, ийа мом штэн улыт? КО тыгэ?»— 
манэшат ноймыжым мондэн содор куржын Васлий кугызаы капкашкыжэ мий
эн пура.

. . .  Тидэ Йыван— Васлий кугызан изирак эргыжэ. Салтак гыч, сар гыч 
<;усыргэн лэкмэ дэнэ толын шуын. ПОртыш пурэн шогалэш, ачажэ, , аважэ 
«чурак» лийыт . . .  эргыштым палат, йывыртэн колтат. Шочмо-кушмо мӧҥ- 
гыжО толын гынат, ачажлан-аважлан ласкажэ укэ: содор урэмыштэ лийшэ
шучко пашам умылнэжэ.

— Ачый мо тугай лийын? Молан йэҥым пуштын улыт?
— Тый ындэ ман, кызыт шкат шонэн Орам. Арамак тажа йэшым

кырэн пуштыч ала мо?. .  Васлий кугыза, «чык-чок» ойлэн, кузэ паша лиймым 
эгрыжлан умылтараш тӧча.

— Эй, ийа тӱшка. Мый сарыштэ вэлэ шонышым, тыштат пойан-шамы-
чак рожгат . .  . Мий, ачий, содор имньым кычкэн сэлашкэ милитси дэнэ
токтыр дэк кудал. Нуным тачак чылаштымат кучэн колташ кӱлэш. Йыван 
тыгэ манэшат содор лудо мыжэржым, салтак котомгажым кудалтэн, урэмыщ 
куржэш . .  . Пэтырын капшэ туалак кийа. Воктэнжэ гына шӱкшӱ аважэ изи 
аза гай мӱгырэн пӧрдалэш.

Тидэ годымак кызыт гына сэла гыч толын шушо Кузман Йыван, осал 
паша лиймым колын, содор куржын толэш. Коктын Пэтырын капшым ончат. 
Кидшым тарватат—кид шэрок тарванэ, могыржым нийадтат—йӱкшэнат ш уы н ...  
Сидыр нэлэ пэчэ чарак дэнэ кыньэлдымашывак пэрэн шуэн. «Эй, азап, йӧр- 
шынак эртэн вэт», манытат Пэтырын колшо капшым мӧнгыжӧ нумал к а й а т ...

Кӱшӱчын, ойар кава гыч кас вэлыш тайнаш тӱҥалшэ шошым кэчэ онча. 
Умыр мардэж «выж—ж—ж» пуалын пушэнтэ вуйым тарвата; лэкташ тӱҥ- 
алшэ кишан лышташ пушым, илэ мыландэ пушым йыр-ваш шалата. Оралтэ 
ӱмбалнэ варсэнгэ-шамыч чошэштылыт, вычмалтат, пакча куэ вуйышто омар- 
тажэ воктэн шырчык шулдыржым лупшэн-лушпэн пэш мура. Тӱньаштэ нымат 
вашталтын огыл, чыла тошто гайак.— Ик Орай Пэтыр гына укэ лийын.
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VI. Мучпш
Кумушэшыжым кугарньа кэчын Орай Пэтрым тойышт. Ийгэчэ пэш чэ

вэр, ойар лийын. «Сай йэҥак улмапг, мландыш вочмо кэчыжэ могай чэвэр»— 
манын йалыштэ йэҥ шамыч ойлэндлыт. Аважэ пэшак чэркыга пуртыктэн,. 
поп дэвэ тойынэжэ улмаш гынат, Йыван чэркыш пуртыдэ тойаш штэн.

Тыгэ тойэн улыт гынат, йара кэчылан лнйын ала мо, колышым ужаташ 
калык шуко погынэн. Шӱгарлаш шумэш колоткам калык нумал кайэн. Йыван 
пошкудо йал гыч школ гыч тунэмшэ йоча шамычым ӱжыктэн, нуно «тоймо 
мурым» мурэн шӱгарлаш шумэш ужатэн улыт.

Шӱгар выньэмыш колоткам волтышаш годым, Йыван ужатымэ мутым 
ойлэн, шуко йэҥын шинча вӱдшым йоктарэн: «Родо шамыч! Кӧм мэ тачэ тойэна? 
Молан вэрчын илаш гына тӱҥалшэ рвэзэ йэҥын илышыжэ тыгэ лугыч лий? 
Кӧн вэрчын тудын шӱкшӱ аважэ дэн изи шольыжо ӱмырышт мучко орланэн 
илаш тӱҥалыт?

«Родо шамыч! Шижда, укэ кӧ кэртын? Тидэ пойан шамычын пагаашт. 
Нуно таза рвэзэ марийым пийла кырэн пуштыч... Тцдым чыташ лийэш, укэ?..

«Кӧн вэрчын мэ, тбмдам эргыда шамыч кум ий годсэк сарьнщгэ орла
нэн коштна? Шукыжо сусыргэн толын улыт, шукышт ӧрдыж мландэш рвэзэ 
вуйыштым йомдарэн улыт, ачашт-авашт, ватышт, шочышышт тулыкэш кодын 
улыт. Молан вэрчын тэат, родо шамыч, шукыжо начар илэда, сусыр улыда?.. 
Чылажат тидэ илыш тӧрсыр вэрчын, кугыжа, пойан, тӧра вэрчын. Нунак 
огыт тэм, нупылан сар кӱлэш. Пашазылан, шэмэр калыклан вигунамат сар 
ок кӱл^нунылан паша шташ гына тыныс лийжэ, эрык лийжэ. Йойан тбра 
тӱшка тошто гайак мэмнам кӱрын илынэшт— садлан сар дэнэ совэт вашта
рэш кыньэлын улыг..

Йыван шуко колдымо мутым, ты мартэн шинчыдымэ ойым ойдыш. Ой- 
лымыж сэмын шып колышт шогышо калык кожганаш тӱҥальэ. «Тыгак, чын- 
жымак ойла. Молан мланна сар » — калык гыч йӱк шоктыш. Шинча вӱд кок- 
ла гыч калыкып шыдыжэ пэнтыжадт лэкташ тӱҥальэ.

Васлий кугузат шӱгар пэчэ воктэн эргыжын мутым колышт шогышыжла 
вуй йыржэ шуко шоныш. Ты мартэн ош тӱньаштэ 56 ий илымыжэ мучко 
омым ужмо гай чучо... Тачэ ижэ Орай Пэтрын шӱгар ӱмбаланжэ шинчажым 
почо: рэволӱтсий толмым, илыш чыным умылыш. Комунистым, совэтым вурсат 
ыльэ. Акыр саманжэ толаш толын да мланна йорлылан огыл, пойан тбра дэнэ 
поп шамычлан. Мучашыштым шижын, тыгэ ажгынышэ гай толашат улмаш 
—шона Васлий кугыза. Шӱргыж мучко йогэн волэн, Пэтырьтн шӱгар рок 
ӱмбакыжэ кок-кум тӱчалдыш шинча вӱдшӧ тӱчалтэ... Молан Васлий кугызан 
шинча вӱдшӧ йога, молан йэш изи рвэзэ гай шортэш? Ко шинча... Ала Орай 
Пэтырын тыгэ рвэзыньэк шэм мландэ помыш вочмыжлан, ала илыш пуламам, 
илыш чыным умылмыжлан. Тыгай илалшэ, йӱштӧ-шокшым шуко ужшо йэҥ 
пэш кугу ойго годым, йа пэш чот чон куаньтмэ годым вэлэ шортэш...

** *
Калык шӱгарла ӱмбач шаланэн пытыш. Васлий кугузат Пэтырын шӱкшӱ 

аважэ дэнэ изи шольЫжым вийэшак оравашкэ пыштэн, мӧҥгӧ наҥгайэн.
Шӱгарлаштэ шып... Ик пушэҥгэ укшат ок тарванэ. Лачак сат лонтыштэ 

ала могай кайык муралта.
Пэтырын у шӱгар дэнжэ, тошто памытньык кӱ ӱмбалнэ ош вургэман 

ӱдыр вуйым кумык сакэн шинча. Тидэ — Окси. Ончыл шовыч дэн шӱргыжым 
авырэн, шортэш.

Йыванат мбнтыжб кайэн огыл улмаш. Сат кокла гыч вачэ вакэ кӱртньӧ 
кольмым пыштэн, изи пистым рокгэ куклэн нумал толэш. Пэтырын шӱгар ӱм- 
бакыжэ тудо пистым кондэн шында.

«Чэвэрын, Пэтыр таш! Шонэн илашна тидэ пистэ шӱгар ӱмбалнэт ила- 
нэн кушшо»—манэшат Йыванын кумылжо тодылалтэш, шинчажэ «йыл-йыл» 
койэш...

Вара Оксий дэкэ мийэн кидшым куча.
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— «Окси шӱжар, айда мӧҥгӧ кайэна. Шортын-ойгырэн садак колы- 
шым от ылыштэ вэт?»

Оксиат ик мут пэлэштыдэ шинчажым ончыл шовыч дэнэ ӱштылэш да, 
кугун шӱлалтэн Иыванын кидшым кучэн вэржэ гыч тарвана. Шӱгарла кап
ка гыч лэктын, тугак кидым кучэн корно дэнэ йал вэлыш ошкылыт,..

Кӱшычын шошым кэчэ илэ мландым чот ырыкта. Чэвэр пэлэдышым, 
сай саскам вуча... Ужаргаш тӱҥалшэ озым пасушто, Йыван дэнэ Оксиын 
вуйышт ӱмбалнэ изи тури шкэ сылнэ мурыжым мура...

У  Й А Л
Йал уэмэ. Тошто жап 
Мондалт кодо шэнтэлан.
Ожсо сэмын косор влак 
Ындэ укэ шэм лупшан.

Сыижэ вэсэ нур-пасун,
Мландат сыньтм вэсым мун. 
Кэчат ындэ куанал 
Онча кӱшыч шыр ыштал. 

Имньэ, ушкал, моло вольык 
Йавык огыт ул ожсо гай. 
Пэлэдышан ужар олык 
Ашна нуным пайар гай.

Шурнат чаплэ — воштыр гайэ, 
Пырчат туто — полдыш гайэ. 
Тыгат айдэм йывырта,
Тугат ласкан шӱлалта. 

Йыр-ваш ындэ оҥа ӱмбалнэ 
Шэргылталэш муро йӱк,
Ожнысо гай ойган огыл — 
Куандаршэ муро йӱк.

Ласкан шӱла айдэмэ 
Илыш уэм кайышат, 
Кап-кылжэ куштылэмэ 
Ушнэн илаш тӱтгальат.

Пасу йыда копнала 
Койылдалыт отыла.
Пашам шта машина:
Шийэш, почка, пуалта.

Кочо вӱдын там могай 
Пала лачак чал кочай.

Сай шӱлалдышт ватэ влак : 
Марий айык, пэш кожмак. 

Икшывыжын кап таза,
Сын-кун мотор, сай, лӧза,— 
Модын-воштыл тунэмэш, 
Ушым-ыҥым погалэш.

Ӱдыр йынжым маньыч гын, 
Кушкыт чэвэр саска гай, 
Чийэм нунын у сэмын,
Ш ийат укэ ожсо гай.

Чылий тулан шыкшан лампым 
Огэш чӱктӧ ик пӧртат:
Элэктрвий дэн пӧрт, урэмым 
Кэчывалаа волгэмтат.

Шонтэм шушо ош пондаш 
Ӧрын вуйжым рӱзалта,
... Ну, азап!.. Ужшаш улмаш!.. 
Рвэзэ лийа-ат!» манылда.

Рвэзэ калык кас йыда 
Лудмо пӧртыш чумырга,
Газэт, журнал, сай кнагам 
Лудаш тыршат кэч кунам.

Поп ӱпш укэ шукэртсэкак:
У йэш умла поп шойам.
Мо кӱлэшым шкэ вийланжак 
Чот ӱшанэн шта пашам... 

Шанчэ, шанчэ, вийэт куго! 
Шулдырэт дэн мариймат 
Лупшал колдо, йомжо ойго,— 
Вара тыйым раш палат!..

Н. Мухин.



М. М. Иванов.

КОМСОМОЛ КУГЭЧЭ
Рвэзэ калык,
Шонтыжат
Писын
Клубыш кайалза!
Кувавай дэн 
Кочайжат
Пэҥгыдэмын тошкалза! 
Эрык, сылнэ сай мутэтым 
Тэжэ тушто 
Колыда,
Поп— шойачын,
«Чын» йумэтын 
Мускараштым палэда. 
Шуко коштыч 
Шэм тӱшка,
Йорло йэшым 
Ашыртэн,
Кажнэ кэчын 
Кок чишкам 
Мэмналанжэ 
Ончыктэн.
Пбрт гыч пбртыш,
Сурт гыч суртыш 
Тӱр л б чэрым 
Шаркалэн 
Йатыр коштыч,
Той рэс дэн 
Лук гыч лукыш 
Солкалэн.
Укэ погым,
Чӱдӧ киндым 
Шуко кочкыч 
Ондалэн...
А пашачэ 
Кэчым, йӱдым 
Кийэн огыл,
Толашэн.
Тошкэмлаштэ,
Пасуштат 
Пӱж-вӱднажэ 
Чот йогэн.
Мӧҥгӧ толын 
Адакат
Канаш ок лий 
Кийалтэн.

Тэвэ шӱкшӱ 
. Йындалэт,
Тэвыс кӱрлын 
Сӱскылэт...
Тэвэ тидым тбрлатал,
Тэвыс тудым вашталтал! 
Кугу мӱшкыр—
Шэм ӱпэт
Тидым йал так шинчыдэ 
Ватыж дэнэ кэчэ гут 
Пормо сэмын модылдэн.
Нинэ опкын тушманэт,
Йумын тарзэ коштанэт
Адак угыч шӱй ӱмбак,
Шычнэшт пэшак кантамбак.
Тамык дэнэ
Лӱдыктэн
Нуно
Йорлым пизырнэшт,
Йумышт дэнэ 
Чактарэн 
Илыш корным 
Пэтырнэшт.
Комсомолым
Вурсэдэн,
Рвэзэ-влакым
Мыскылнэшт,
Родо шотым 
Кучэдэн 
Кулак вэкэ 
Савырнэшт.
Эй, родэм,
Пошкудэм!
Вуйым ит пу 
Шэм ӱплан;
Патыр кугу 
Мушкындэт 
Ончыкталан 
Тушманлан.
Совэт илыш—
Ош кэчэт 
Тунам ижэ 
Сайэмэш,
Эрык, поро 
Ийгэчэт
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Тунам ижэ 
Лишэмэш. 
Садлан вэрчын,- 
Вуйгэнат 
Айста, клубыш 
Кайэна!
Иктэ сэмын,— 
Чыланат 
Эрык йужыш 
Лэктына!
Намыс койыш 
Кугэчэт
Сип пургыжыш

Шӱкална.
Рвэзэ калык—
Чигачэт
Йэратэнак
Моктална.
Рвэзэ калык,
Шонтыжат
Писын клубыш
Кай ал за!
Кувавайжэ,
Кочайжат
Пэнтыдэмын
Тошкалза!

Койа чыгылтэш
Пойан йэвгын мо паша? 
Ӧрат вэлэ—томаша!
Кочкыш чаплэ, чийэм сай, 
Паша укэ нимогай 
(Пашам шта тарзэ— кул). 
Каплан ок чӱч шонтыла, 
Кӧргыштыжат уло тул, 
Вэсчэвэрым йӧрата,
Мал эн ок кэрт «йӱд йыда», 
Осал паша лийылдэн.
Тышкэ вара кӧ шуктэн? 
Намыс укэ, кӧ пойан.
Йэҥ дэч изиш вожылман.

Кузэ ындэ пойанна 
Илаш ончыкшо шона?
Ончэт: койэш ойганла,
„Вэсым муам, муам-ла“
Шкэ шотшо дэн йӱкланэн 
Ошкылалэш урэм дэн.
Кузэ ала,
ЕТайтан пала,
Вэсым муэш пойан йэҥ?
«Эй-эй, антыра альэ лыҥ!» 
Шоналэш дыр кызытат 
Кок ватыгэ укэштат....

]Морки.

Шкулев (руш поэт)

АПШАТВЛДК
Мэ, апшат влак— ырвэзэ калык— 
Пий ал сыравочым таптэна. 
Нӧлдалт тый кӱшкӧ, кугу чӧгыт, 
Урс-чӧн оҥэш вийан логал: 
Чыҥ-чыҥ-чыҥ-чыҥ!..
У илышым мэ пийаланым,
Ласка пашам мэ таптэна.
Мэмнан вийна йара ок пытэ, 
Йара шондал огэш кыралт: 
Чыҥ-чыҥ-чыҥ-чыҥ!
Пэрмына йыда шэм пычкэмыш 
Шула-пыта, у вий шочэш, 
Сандалык мучко йорло калык 
Ик гай кынэлыт тарванэн: 
Л ы ҥ -лы ҥ -лы ҥ -лы ег!...

Мэ, апшат-влак—ырвэзэ калык— 
Пийал сыравочым таптэна; 
Нӧлдалт тый кӱшкӧ, кугу чӧгыт, 
Урс-чӧн оегэш вийан логал: 
Чыҥ-чыҥ-чыҥ-чьпг!..

Кусарэн Чавайн.

У  В И Й
Кӱртньӧ патыр машина 
П а ^  мучко мӱгыра:
Тошто рокым,
Тошто комым 
Мамык рокыш савура. 
Кӱртньӧ патыр машина 
Туто пырчым ӱдалэш, 
Эрык йужшо—
Лэвэ йӱржӧ
Озымэтшым шупшалэш. 
Тэвгыз вӱдын оҥжо ганьэ, 
Пасу, тыйэ лӱнталтат! 
Йорло йэҥын,
Кӧргӧ чонжым 
Кӱшкӧ-кӱшкӧ нӧлталат! 
Кӱртньӧ патыр машина 
Толэш тышкэ тӱрэдаш:
У вийэдым—
Сай шурнэдым 
Ик копнашкэ чумыраш!

Тишин.



Сэргэйэв Йакэ.

ошо кидыштэ
О й л ы  м а ш  

(Тидэ ойлымаш конкурсыш колдымо)
Эр. Купто урэм шыпак. Пушэҥгысэ лышташ-влак гына калык дэч ожно 

помыжалтын эр йуж дэнэ тарваналын кэчалыт. Мландэ ӱмбалнысэ шаршудо 
ӱмбалнэ, йӱд вошт шичшэ лупс вӱд, ӱжара волгыдо дэн чинчэ сэмын йылгы- 
жалт шинча. Йӱд вошт мурэн куршталшэ пулдырчат, кэчэ лэкшаш ончылан 
мурмыжым чарналын шыпак лий. Лачак олык покшэлнысэ вӱд воктэн шочшо 
шарэҥкэр коклаштэ шинчалан койдымо изи шӱшпӱк олык мучко шэргылтарэн 
шкэ мурыжым мура. Изиш жап эртымӧнтӧ, кӱшыл курык шэҥкэчын салмаш 
пыштымэ йошкар ушкал ӱй гай кэчэ шыранэн лэктэш.

Тачэ салтак-влак толшаш.
— Йал тич тэмыт дыр,— манын ик марий шкэ идым шэнтэл корэмыш- 

тыжэ нӧрӧпым кӱнча.
Мый эрак мурда ончэн толшэмла тудо марийым ужын, лишкыракшэ 

мийаш тӱҥальым. Тудат мыйым ужын кӱртньӧ кольмыжым шылташ толашы- 
мыла шэнтэкыжэ кучэн шогальэ. Мыйат тудым палэн, тыгэ манын йодым:

— Мом^ншт Йыван кугызай?
—  Ой, Йакэ шольо, нӧрӧпым кӱнчэм, шталэш,—тачэ мэмнан дэкош салтак 

отрӓд толэш. Кӧн уто вургэм уло гын, чыла погэн кайдт. Адак вольыкымат 
ногат маныт, шайтан! Мыйат тидэ нӧрӧпэм шуктэмат, мо уто вургэмэм уло, 
чыла тышкэ кондэн оптэм,— маньат, адак тошто кӱнчымыж сэмынак кӱнчаш 
тӱҥальэ.

Чынак, идым шэнтэч кӱзэнат ыжым шу, йалыштэ «шой-и-ик» да «шой- 
и-ик» шӱшкымӧ йӱк пылшэмлан пурыш.

Пакча капка «кочырок» шоктэн почылто. Пакча капка Йӱклан мыйынат 
шӱмэм тарванымыла чӱчӧ. «Тып-топ» шоктэн пакча капка гыч ача куржын 
лэктэ.

— Йакэ, айда вашкэ суран кэмым шылтэн толына,—манын мыйым 
кычкыральэ. Мыйат «тык-мок» лийын ачам почэш куржым. Ача нимолан тӱ~ 
нымыж дэн кок мужыр суран кэмым идым корнысо ломбо укшэш сакалэн коды- 
шат, шкэжэ адак мӧҥкышкӧ куржо. Мый нимолан тӱнэн идым корныштак 
шогэн кодым. Мом шташ? брынам. Йалыштэ, «капыти-капыти-капыти» йара 
имньэ йол йӱк шокта.

—  Эк-ко-ко, мо лийам-лийам,—манын картузэм чотырак пызыральымат 
урэмышкэ ошкыльым.

Урэмыштэ ончэт гын, шинчат шарла: шӱдӧ чоло ош салтак-влак ыльыч 
дыр. Чылаштын пычал, кэрдэ, тулэч молат.

Лапкарак капай опитсэр, йажгатарак пондашан, ончалашат шучкы- 
рак, мый дэкэм тольо, чурий ончымыла кок шинчажым пӧртыктыл мыйым 
онча.

—  Эй, парэнь!
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— Скоткым Б О К Т О ,— мывын мылам пэлэштышт. Мый тудыя мутшым 
умылшым гынат, «Я нэ знайым», манын савырнэн нэлкэ кайшым.

Ала кудо жапыштэ Купто йал марий-влак вашкэ погынэнат шуыч. Уло 
салтак тӱшка гыч, ик опитсэр гына, вуй пудымо пормо гай, коштэш, мо- 
лышт тунарак чойа огыт ул.

—  Эй, братцы! Пойдем обыскивать!— манын тудо кычкырал колтыш.
Тидэ кычкыралмылан чыла йал марий-влак, салтак отрӓд—чылан кайаш

тарванышт.
— С которого конца начнем?—манын вэс салтак йодо.
— Сюда!
Орол пӧрт ончылно лу-лучко йэҥ вэлэ кодо.
—  Тэний акыр саманак шуэш, шудэ ок код,— манын Мосэ кугы-за 

пэлэштальэ.
— Кэчэ йэда салтак; ошыжо, йошкаргыжэ... Эрэ мэмнан гай йэшым 

толаш толашат. Вольыкэтым казнаш налыт, шкэ киндэтлан шкэ оза от ул,— 
манын Микалай ^кугыза пэҥыжалтын луйык-луйык шортын колтыш...

Кавырлан Йыван пондашыжым кок вэлыш нийалтэн кугу трупкажым 
пурльат, тыгэ пэлэштыш:

—  Сай илышым ужмыда шуэш ыльэ гын, пасушко тарташан шогам 
огьтда пурто ыльэ. Тарташан шога тудо йумын пӱйырмӧ мо? Тудо вэт ийа 
пуйырмӧ. Адак тӱрэдмэ машиным налы-ы-ыт, ода шинчэ мо—пойан улытыс! 
Мэмнан ача-коча тыгай ийа модышым пасушко пуртэн огыт ул, тугакат сай 
илэн улыт. Тэвэ ындэ тидлан йумо кудадтыш.

Чылан ик жаплан чарнышт, нимомат огыт кутыро, лачак Йомка ку
гыза гына кэчэ шокшылан комдык возын мӱшкыржым удырэн кийа. Умбалнэ 
ала мо кычкыралмэ йӱк шоктыш.'

Йомка мӱшкыр удырэн кийшыжла «тыгэ вэлышкэ ончалза» манын пэ- 
лэштыш.

Чынак, кадасымэ вэлыштыжэ ӧрмаш сӱрэт. Ик марийлан кок салтак 
кэржалтын. Марийым шомпыл дэнэ кырэн волтат.

— Ай-а-а-й!—манын мэрий шортэш.
— Тидэ Микалэ кугызам кондатыс, ужыда могай йӧсландарат, кай.за, 

тыгайым мыла.нна ончэн шинчаш онай мо,—манын Мосэ кугыза вэржэ гыч 
тарванышат, орол порт шэнтэк ошкыльо.

Тӱшкаштэ кугурак каймӧҥкӧ, изиракшэ иктат ышт код.
Чыланат мӧҥкан мӧҥкышт кайэн пытышт.
Орол пӧрт ончыч йэҥ-влак кайэн пытымӧҥкӧ урэм шыпак лий.
Лачак Микалэ кугызын коклан-коклан йӧсланэн кычкырал колтымыко 

гынй, гаокта.
Изиш жап лиймӧҥкӧ Микалэ кугызам, Микалыш Вильыпын кӱ амби 

рышкыжэ кондэн пэтырыштат сыравоч дэнэ тӱкылэн шындышт.
Микалэ кугыза пий урмыжмыла кӱ амбарыштэ шортын колта.
Урэм. Пӧрт воктэнэ олымпалыштэ Микалэ кугызам пэтырышэ салта,- 

влак шкэ сэмынышт кутыралын, тамакам шупшын шинчат.
Моло вэрэ шыпак.
— Ф-ф-фу, очень жарко,—манын ик салтакшэ пӧрт ӱмылышкӧ кумьк 

чумалтэн возо.
Кӱшыл мучаштэ «шыр-р-р-р» шӱшкымӧ йӱк шоктыш.
— Это что такое? Идем скорее!— Канаш вочшо салтак тӧрштӧн киньэл. 

Коктынат тыш-туш ончальычат, кӱшыл вэлыш содор ошкыльыч.
* **

Кэчывал йатырак эртэн.
Ш агат жап гыч лашкан кува-влакат лашка шолташ пасу гыч тола1 

тӱҥалыт дыр? Кэчат кэчывал шокшыж гайак ок когартэ, идым шэшкэл корэ* 
ыштэ ший ока гай вӱд кас вэл кэчэ ваштарэш йылгыж йога.

Кэчывалым кычкыршэ жаба-влакат лым лийын, йожга шудо лонтапи 
пуснэн улыт. Вӱд корэм вэс могырышто, курыквалнэ кэчэ йэда тул воктэ 
шогышо апшатын гына шкэ изи кудо кӧргыштыжӧ чогыг йӱкшӧ шокта. Ада
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йужгунамжэ ӱлыл олык вэл вӱд покшэлнэ, кужу шӱйан ош йӱксӧ-влашн 
йӱштылаш волшо ашнымэ комбо-влакым «кыб-коб, кыб-коб» кырымэ йӱкышт 
шокта.

Эрдэнак толшо ош салтак отрӓдат шкэ шонэн толмо пашаштым пыта- 
рышт. Шӱдӧ кумло суртан йалыштэ шуко ший-вундо погым погышт.

Орол иӧрт ончылно ошо шогалдымэ старыстэ погымо ший-вунтым онтэн 
наҥкайаш улам йамдыла.

— Тый, Васлий, имньэтым кычкэ. Отрӓдым тачэ Пильышкэ намийэн 
кодаш кӱлэш.

— Мый имньэмым кычкага мыскыл улам мо?— Мэмнан дэчак тӱрлыжым 
ногат да, мэак шкэ погынам намийэн кодо; тыгэжэ тӱньаштыжат илаш ӧрат,— 
манын Васлий шкэнжым утарыш.

Вуйлатышэ иктым, вэсым йатыр улалан койаш кычкырэн шогыш. Шӱдӧ 
кумло суртан йалыштэ, пыкшэ ныл-вич улам му.

— Подводы готовы!— манын старыстэ салтак тӱшка вэлыш лийын пэ- 
лэштыш.

— Хорошо. Эй, Кошкин! Приведи того бородатого, которого заперли в 
кладовую,— отрӓд тӱшкам вуйлатышэ опитсэр кычкыральэ.

Микалэ кугызам кэчывал дэч ожно кондэн пэтыршэ салтак-влакак Мика- 
лыш Вильыпын кӱ амбар вэлышкэ ошкыльыч.

Пэл шагат гыч ший-вундо наҥкайшаш улазэ-влак орол пӧрт ончыко 
толын шуыч.

Нуно имньыштым ик вэлышкэ савырэн шогалтышт. Орол амбар гыч 
погэн чумырмо погым оравашкышт опташ тӱҥальыч.

—  Вон мужика ведут,— ман гыч йӱк шоктыш.
Канэн кийшэ салтак-влак «ха-ха-ха, ха-ха-ха»— элнэн кайэн Микалэ 

кугызам воштылыт.
—  Со всеми так разделаемся, кто только вздумает неподчиняться нам,—  

опитсэр маньэ. Микалэ Кугыза орол пбрт ончылно моло йэш-влак дэн таҥаш- 
тармаштэ моткоч ыжал койын шога.

Ӱштыжӧ, мэл-волдышыжо кӱрышталт пытэн, шӱргӧ-сашкаж гыч шуко 
вӱр йогэн, шӱргыштыжат кӱжгӱнак малшэ вӱржӧ кошкэн пижын.

Нигэн дэнат ок пэлэштэ, шыпак шога. Изи, кугу йал марий-влак Ми
калэ кугызан шинчашкыжэ кэрылтын ончэн шинчат.

—  Можно ехать,— манын опитсэр кычкыральэ.
Чыла салтак тӱшка вэрышт гыч тарванэн кывьэл шогальыч.
Ший-вундо нантайшэ улазэ-влакат тарванэн ӱлыч вэлышкэ ошкэдаш 

тӱҥальыч, улазэ-влак почэш чыла салтак тӱшка вӱд авур шурчымыла орол 
пӧрт дэч ойырлышт.

Урэм мучко кугу сӱан гай тӱрлын, сӧлӧн лэктын кайышт. Лачак ик 
Йара имньэшкэ салтак, корэмыш имньэ йӱкташ волэн улмаш да, кашак дэч 
ойырлэн кодын— шэҥкэчышт кудальэ.

Урэм тушман дэч ойырлыш.
Орол пбрт воктэн йал марий тӱшка пбрт кайык сэмын эркын-эркын 

чогийаш тӱҥальыч.
Микалэ кугызан амбарыштэ молан кийэн лэкмыжым пэш палынэшт. 

Микалэ кугыза орол пбрт ончыл омбалнэ тамакам шупшын шинча. Тудын 
йыр изижэ, кугужо, шонгыжо, рвэзыжэ пылшыштым шогалтэн колыштыт. 
Микалэ кугыза кузэ салтак-влак кыраш тӱҥалмыштым, пэш кумылсырын ка- 
ласылэш.

— Кугызай! вара молан тыйым кыраш тӱҥальыч?—манын Стапан Сэргэ
йодо.

— Мыйэ кӱвар йумак кок мэшак ложашым шылтэнам ыльэ, тидэ кэрэмэт 
тӱшка тудым кычад муыч. Мыйын кочкашэмат тудак вэлэ ыльэ манаш лийэш.

Шонэн ончызайан! Кунам ындэ пытартыш шулдышым тушманлан пуэн 
колтымэм шуэш. Мыйынат тидлан пэшак шыдэм лэктэ да, ложаш кычал мушо 
салтакшым шӱкал колдышым. Тидлан мыйым кашакын куржын мийэн погэ- 
нат нальыч. «Айда» манын ик салтак кӱртньӧ воштыржо дэн шӱргэм гыч
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чӱчынат колтыш. Мыйын шӱргэм шэлын кайыш, вӱрэм кандыра гай йогаш 
тӱшальэ. Варзжат пэш чот кырышт... Пытартышлан Микалыш Вильыпын кӱ 
амбарышкыжат кондэн пэтырышт. Мом штэт? Нил-вич шагат шинчэн лэктым. 
Шкэ киндэмлан вэт, шэрэмэ-э-эт!— манын мутшым пытарышат адак тамака 
шупшаш тӱҥальэ.

Калык Микалэ кугызан кутырэн пытармӧнтыжӧ кугун шӱлалдэн ваш-ваш 
ончальычат, чумыргэн шогалмаш гыч шаланэн, олымбакэ шинчыч.

Йатыр жап кутырэн шинчышт. Кэчэ савыш нур кожла шэҥгэкэ волаш 
тӱҥальэ. Йужгынам изи кыньэ нур кумдык ош пыл, кас вэл кэчым пэтыра- 
лын эркын-эркын кэчым ончылтэн кэчэ шичмаш вэлышкэ кайа.

Урэм шыпак йара вургэмдымэ шондык гай шинча. Орол-пӧрт воктэн 
олымбалнэ шинчышэ йыш-влакынат кутыршашышт пытымыла шыпак шинчат. 
Йужо эр киньэлшыжэ гына упшаштым «ха-а-хым»—омо шуэш манын упшы- 
штым пызыралытат мӧнтышт ошкылыт.

Пӱртӱс шӱлыш кэчывал дэн таҥаштармаштэ йатыр вашталтын. Йал 
шэҥкэлнэ, кӱс-ото умбачыя кэчэ ваштарэш йылгыжшэ сорла гай, йандар 
кавам волгалтарэн тылызэ кӱза. Шӱлыш лӱп-лӱп. Оралтэ воктэн шогышо 
ужар пушэҥкэ влакат, шӱлымӧ йӱкышт шоктыдэгычэ луйык-луйык малат. 
Коклан гыяа кас вычыраҥгэ, шулдыр йӱкшым «быр-р-р» шоктыктэн адак 
оралтэ коклаш йомэш.

Моло вэрэ шып, шып. Тӱньа мала.

 .озз«а н Е̂ *еб~---------

Чавайн кусарымэ.

Комунист мур
Эрта орлык шэнтэк,
Огэш сэшэ энтэк,
Ок чактарэ мэмнам йумо-пӱршӧ... 
Нигунам, нигунам,
Нигунам, нигунам
Комунист огэш лий йыҥын кулжо! 
Эрыкан нэмнан эл,
Тый тарванэ, кыньэл,
Шэмэр калык, чыла тӱньа мучко. 
Мый ышкэмын вӱрэм 
Эрык вэрч чылт пуэм,
Огэш сэшэ мэмнам тушман-шучко. 
Карап-шамыч тӱшка 
Агылчанын лӱшка,
Мыланна шыдэшкэн йӱла тулжо...
Нигунам, нигунам
Нигунам, нигунам
Комунист огэш лий йышын кулжо...
Йошкар тукым вийан,
Эрык калык чапан,
Чылан толыт коммун ту йӱмакэ... 
Капкаш шуын тушман!—

Коммунист пычалан,
Нигунам огэш чакнэ шэнтакэ... 
Тушман талэ, ит лӱд!
Ынжэ лэк шинча вӱд:
Огэш сэшэ нэгэ эрык йӱжым. 
Нигунам, пигунам,
Нигунам, нигунам
Коммунист огэш лий йышын кулжо!
Огэш ситэ салдак,
Ӱдыр-ватэ тыгак,
Йоча-влак тушманлан ваш шогалыт; 
Паша дэн орланэн,
Шӱмышт кӧн шыдэшкэн,
Чот пычалым кыдэш кормышталыт... 
Эрта орлык шэшгэк,
Огэш сэшэ эшгэк,
Ок чактарэ мэмнам йумо - пӱршӧ... 
Нигунам, нигунам,
Нигунам, нигунам
Коммунист огэш лий йышын кулжо1 

Князев (руш поэт).



Фурманов.

ч я п я й э в
(Тӱҥалтышыжым 2-со № -то ончо).

Колӱчов дэнэ Чапайэв Казак Талов- 
кышко мийэн шумышт годым кас лийэш. 
Таловкыжо изи йал. Улыкат йӱлэн. Кум- 
ныл пӧрт гына кодын. Чапайэв дэнэ 
Колӱчов ик пӧртышкӧ пурат. Тушто ти- 
чак салтак: йужыжо шинчат, йужыжо 
кийат, малат.

Пӧртыштӧ пычкэмыш. Ала кушто 
шыштэ сортам муын, чӱктат. Ӱ стэл йыр 
шыгырнэн шинчат. Ӱстэмбалан картым 
шарэн пыштат... Чапайэв эн покшэлнэ 
шынча: ик кыдыштыжэ чиркуль, вэс 
кыдыштыжэ крандаш. Вӧдыр дэнэ Попов 
Чапайэв воктэн шинчат. Йыр - ваш пол
ковой. батальонный, ротный командир 
влак, тыгылай красноармэйэс-влак шо- 
гат. Эрла наступайшаш нэргэн каҥашат. 
Капаш ат манашыжат ок лий: Чапайэв 
гына ойла, молыжо колыштыт.

Шукак ок лий, Алэксандров - Гай 
гыч Чапайэвын моло рвэзэ - влакшэ то
лын шуыт. Пӧртыштӧ адакат шыгыррак 
лийэш.

Чапайэв туныкта:
— ...иканаштэ огыл гын, нымо шо- 

тат ок лий: иканаштэ кӱлэш. Кэнэ- 
та мийэн шуат гын, тудо савырнэнат ок шукто... Кок сагат гыч чылан лэк
таш кӱлэш. Ӱжара коймо дэч ончыч Порт-Артур*) дэнэ лийаш кӱлэщ. Пыч- 
кэмыштэ, волгыдо дэч ончыч... Ыҥлышда?..

— Ыҥлышна. Пычкэмыштэ, пычкэмыштэ онай...
— Тэмдан кыдыштыда приказ уло. Мый тушто чыла ончыктэнам: ку- 

жак шогалаш, кунам тарванаш... Адак иньанаш кӱлэш: чыла сай лийэш, ма
нын. От иньанэ гын, от сэҥэ, итат кошт. Эн кӱлэшыжэ шэкланымаш: мэмнан
наступайаш тӱҥалмынам иктат, иктаг ыжнэ шиж. Шпжыт гын, мэмнан 
паша йомэш. Корнэш казак, альэ киргиз, кэч крэсаньык, чыла иктэ, вэрэш- 
тэш гын кучаш, иктымат колташ огыл...

— Иктым кучымо, — ала кӧ маньэ.
— Уло гын, кучо, — маньэ Чапайэв. —  Тый казак дэч йырым -ваш  шэк-

ланэ, шинчэт, тудо могай: ӱстэл йӱмачат тудо лэктын шогалэш... Тудо тыштэ 
шкэ дэнжэ, чыла корэмлам, чыла корнылам тудо нала. Тидым мондыман огыл. 
Адак тый казак дэнэ ӱҥгыртатэн ит шого. Ӱнтыртатэн шогэт гын, тудо тый
ын шӧнэтым вашкэ шупшын луктэш.

*) Казак станитсэ (йал) лӱм.
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— Тыгак, — пычкэмыш гыч ала кӧн йӱк шоктыш.
Паша нэргэн мутланымаш вашкэ пытыш. Пӧчуй ала кужэч киндым, 

сакырым муын толын, вӱдым шолаш пуртэн. Ӱстэлым пӧрт нокшэкэ луктын 
чай йӱаш тӱҥалыт.

Чай йӱмэкэ мураш тӱҥалыт. Чапайэв мурым пэш йӧрата. Иктаж 5 -1 0  
минут йара жап ^лийэш гын, шкэ йыржэ рвэзэ - влакшым поцэн, муралтыдэ 
ок чытэ...

Мурэн, мутланэн пэл йӱд маркэ шинчат. Вара, кӧ кужак шотым муын, 
вуйым тушкалтэн, малэн колтат...

Наступайаш тыгэ каҥашымэ: Соломихинск дэкэ волгыжмашэш мийэн 
шуаш. Кум могырым мийаш. Тыштэ, Таловкышто, шогышо полк покшэчын 
станитсышкэ наступайа, а вэс кок полкшо ӧрдыж гыч авырэн налаш кайаг...

Имньэ- влакым ӧртпьӧрлэн, Таловко гыч Порт-Артурыш лэктын каймэ 
годым, альэ йӧршэш пычкэмыш ыльэ... Могырым чытырыкта. Шукыжын омо 
пытэн огыл. Уэштыт. Стэпыштэ волгыжмо дэч ончычрак пэш йӱштӧ: шинэль 
вошт, тувыр вошт вӱрыж дэнак шура. Кайат шып. Иктат мутланышэ укэ. 
Порт - Артур дэкэ мийэн шушаш дэнэ пычкэмыш каваштэ шарпньэл пудэшт- 
мэ волгалтэ, Чапайэв Вӧдыр дэк савырныш:

—  Тӱҥальыч, — маньэ.
— Кэрнак, —  маньэ Вӧдыр. Адак шыпланышт. Шпор дэнэ имньыштым 

шуралтышт, ончык писын кудалаш тӱҥальэвэ. Изиш лиймэкэ Порт-Артур дэкэ 
мийэн шуэвэ. Чапайэв имьньэ ӱмбачшэ волэн, кизьак дэнэ оптымо савар ум- 
бак кӱзэн шогальэ, шарпньэль пудэштылмэ могырыга бинокль дэнэ ончаш 
тӱҥальэ. Рӱмбык пытыш, волгыжо. Тыштэ иктаж минут вэлэ шогышт, имньэ 
ӱмбакышт шинчын умбак кудал колтышт.

Ваштарэшышт крэсаньык орава дэнэ толэш. Ораваштыжэ ала мо, шӱк- 
шӱ мыжэр^ дэнэ лэвэдмэ кийа.

—  Йолташ, мом нынтайэт?
— Салтакым сисыртэн.

—  Чот: вуйжым, йолжым...
—  Пидмэ?
•— Пидын улыт.
Сисьтргышэ салтак йӧсын кычкыральэ, лэвэдыш йӱмач вӱраҥшэ, пӱтыр- 

мӧ вуйжьш лукто, шинчажглм почын Вӧдырым ончальэ. Шинчажэ тыгэ ойды- 
мыла койо:

Имньэ ӱмбакышт шинчын кайаш тарванышт.

Чот?
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— Пэл сагат ончыч мыйат, тый гай этак, таза улам ыльэ... Ындэ ончо— 
могай улам. Мый шкэ пашам штэнам, ындэ чэрэт молылан...

Тыгай шонымаш Вӧдырын вуйыштыжо писын эртэн кайыш. Чонжылан 
пэш йбсын, Бэлын чучо. Тидэ пӧрвӧй, умбакыжэ адакат лийыт...

Вбдыр, имьыжым пэрэн, Чапайэвым поктэн шуаш кудальэ. Поктэн ыш 
шу, Чапайэв ӧрдышкыла, вэс корно дэнэ, кайэн улмаш. Нуно чэпэш гына 
ваш лийыт.

Ончылно, пронтышкат, позитсий гычат, воз - влак нушкыт: йужышт сна" 
рьад дэнэ патроным шупшыктат, а йужышт сисыргышэ салтакым...

—  Мӱндырнӧ улыт мэмнан-влак? — манын Вӧдыр ик возчик дэн йодо,
— Мӱядырнӧ огыл, тэвэ тушто, иктаж вич мэҥгэ лийэш.
Узэн вӱд вэс вэлнэ пурла могырыштэ киргиз аул койэш. Тыжэчын шу- 

кэртэ огыл казак-влакым поктэн лукмо. Вӱд вэс могырышто кок красноар- 
мэйэтс койэш... Корэмлашкэ ончат, кӱ ора шэҥгалнэ кычалыт, тэрыс орамат 
коклаш огыт кодо: ала иктаж вэрэ сисыргышэ йолташ кийа, шонат.

Эрэ чакырак, чотырак батарэй (пушко - влак) мӱгырат, чакырак волгы- 
дынрак снарьад пудэштылэш... Тэвэ умбалнырак (салтак киймэ) чэп шэмын 
койэш. Могай тушто вич мэнтэ, кокытат укэ. Тул йӱмал корно крэсаньыклан 
кужун чучын.

Вӧдыр вэс чэп дэкэ мийэн шуэш, тушто Чапайэвым ужэш. Чапайэв дэ- 
нэ подковой командир толэш, нуно коктын ала мом ойлат.

—  Колтэнам — ыш пӧртыл, — манэш полкком.
—  Адак колтыман, — руал ойла Чапайэв.
— Адакат колтышым, садэ иктак...
— Адак - адак колташ.
Командир шыпланыш. «Адак-адак колтымын» мучашыжат ок лий.
— Тужэчшэ уло? — шыдын йодо Чапайэв.
—  Тужэчат укэ.
— Шукэртсэк?
— Сагат эртэн.
Чапайэв сантажым куптыртыш гынат, ик мутымат ыш пэлэштэ. Вӧдыр 

ыҥлыш: ик полк дэнэ свьаз уло, а вэсыж дэч нимогай увэрат укэ. Варарак 
палэ лийын: полк молан вараш кодын. Красноармэйэтс->влак шкэ команди- 
рыштлан, тошто опитсэрлан, ӱшанэн огылэп, тудо нунын авырыкташ нынтайа 
шонэвэ. Кэнэта кайэн огылэп, шуко ик вэрыштэ шогэвэ, вара гына моло 
тӱшка дэнэ ушнэвэ.

Ончыл чэп дэкэ шумэш пэл мэнтэ чоло лийэш. Тушко кайаш тарвавы- 
мэ годым кэнэта талэ мардэж пуал колта, киса гай лум йогаш тӱҥальэ, шин
ча почашат ок лий. Наступльэньым чараш тӱкныш. Пэл сагат гыч, лум чар- 
нымэкэ, угыч тӱҥалыт. Колӱчов дэнэ Чапайэв, ончыл чэиыш лэктын, плангэ 
воктэн кайат. Пурла вэлэ Овчинников кутор койаш тӱҥальэ.

—  Тушто казак-влак шинчат дыр, — маньэ Чапайэв, ъӱд вэс могы- 
рышко пурла вэк ончыктыш. — Кутыр дэлан кучэдалаш тӱкна.

Тидэ корнылан Чапайэв йоггыдыш лийэ. КутПр дэран кучэдалмаш ыш 
лий. К азак-влак изиш, лӱдыкташ гына, лӱлдын тыжэчын шолэн колтэвэ.

Соломинск дэк чакланат. Тушко 1 1 /2 - 2 мэнтэ чоло вэлэ кодэш. Тыштэ 
йандар, лопка тӧр вэр. Станитсэ гыч тышкэ лӱаш пэш оҥай. Тугэ гынат. 
казак - влак огыт лӱ... Молан?.. Тыгэ шып шогымо лӱлдмӧ дэчат шуко шучко. 
Ала тушто иктаж амалым кычалыт, ала авыраш йӧным штынэшт? Лачак 
Узэн вэс могырыштэ пижэдылмаш уло, тыштэ тымык...

Вбдыр имньым кушкыжын чэп ончычын кайа, тамакам шупшэш, шкэи- 
жын дӱддымыжым ончыкта.

Тидэ йоча шот вэлэ. Тугэ гынат тудо вэрлаштэ тыгэ штымэ кӱлыш^ту- 
гэ комисарын авторитэтшым нӧлтэн, салтак тӱшкамат пэнтыдэмдэн. Чэп он
чылно имньэшкэ кайа гын, кэч могай салтакланат сайрак чучэш. Тидэ шот 
бой тӱҥалмэшкэ гына йӧра, тул почылтмэкэ, пэрэбэжкэ, тӱҥалмэкэ имньэ ӱм- 
балнэ пэшак койшьланэн от кэрт.
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Чапайэв тутыш ик вэр гыч вэс вэрыш кудалыштэш. Полкла коклаштэ 
свьазым ынэж йомдарэ; снарӓд кондымым эскэра...

Вӧдыр ик мучаш гыч вэс муча,шкэ мийэн, пурла плангыш пбртыльб, 
имньэ ӱмбачшэ волыш, имньыжым вӱдэн, чэпыштэ кайа. Батарэй тулым та- 
лыштарыш. Станитсэ шып... Вӧдыр тошто салтакла, лӱддымыла койын ончы- 
ко кайа.

Мэвггэ чоло чак намиймэкэ, казак-влак орудий тулым почыч, йал бр- 
дыштб шогышо мардэж вакш ӱмбачын пульэмэт - влак таткыкташ тӱҥальыч. 
Вбдыр аптранэн кайыш гынат, лӱдмыжым тӱжвак (луктын) ыш ончыкто. Вб- 
дырын кбргыштыжб ала мо унчлывуйла пӧрдын савырныш, волыш, шӱшты - ын 
чучо... Тудо изишак тошто сэмынжак кайыш, вара изишак ойрлыш, шэнта- 
лан кодо, имньэ воктэнжэ шойылталтын, шэнтачын ошкылэш...

Чэп возэш, кыньэлэш, куржэш, адак возэш, лумэш писын изи лакым 
кӱнчэн, салтак-влак вуйыштым шылтат... Имньэ шэнтэлан шойылталтын, 
Вӧдырат кок кана куржын - куржын чэп почэш ончыш. Вара имньэ ӱмбак кӱ- 
зэн шинчын, кудал колтыш... Кушко?.. Кушкыжым шкат ок шинчэ. Бой дэч 
ӧрдышкӧ гына каймыжэ шуын огыл... Лачак тидэ вэр гычын гына кайшаш, 
вэс вэрышкэ: ала тушто тынарак пульа ок шӱшкӧ, тынарак шучко огыл. 
Тудо чэп воктэн, ындыжэ ончыч огыл, шэнтачын кудалэш... эн тӱр шола 
плангыш. Тугэ гынат, сын гычшэ ончэн, Вӧдырым ик пырчат лӱдшылан от 
шотло, ала кушко сомыл дэнэ кайшыла койэш. Покшэлан Поповым ваш 
лийэш. Тудыжо пурла могырыш кудалэш. Молан? Ала Вӧдырлак, кб шинча?.. 
Ваш лийыч, шогальыч, вэсын-вэсын йодыштыт:

— Патрон уло мо?
—  Снарӓд сита мо?
—  Кушто Чапайэв?
—  Кузэ тудым муаш? Кушто?
Когыньыштынат йодышмышт лӱмын шонэн лукмо ала мо?
Нунын ик вэрыштэ толашэн шогымыштым станитсэ гыч ужэвэ, ыҥлэн 

нальэвэ: нинэ кок имньэшкэ - влак тыглай красноармэйэтс ок улэп, «началь
ства» улыт дыр. Скорострэлкэ дэнэ снарӓд почэш снарӓдым чакрак да чакы- 
рак пышташ туҥальэвэ...

Ик снарӓдшэ 25 важыкэш возо, вэсыжэ 15-эш, кумышыжо адакат ча- 
кырак... От тарванэ гын, тыжак налын шуат. Снарӓд-влак онтын возыт, 
онтыжо эрэ изэмэш...

— Тыжэч утлаш кӱлэш, — маньэ Попов.
Вӧдыр нимомат ыш пэлэштэ, имьэ ӧрдыжшым шпор дэнэ шуралтэн, чэп 

дэч тупуй тӱлышкӧ кудал колтыш... Попов тудын почэш... Изиш кудалмэкэ 
Попов кодо, пурла плангэ могырышко кайыш. Вбдыр ик чантата дэкэ кудал 
мийэн шуо. Чантата шэнталнэ иктаж 10 возчик-влак кийат. Вбдыр, имньы
жым ик ораваш кылдэн, нуно дэнэ пырльа пурэн возо, снарӓц пудэштылмым 
онча. Кийшыжла чонтэштышэ снарӓд урмыжмым колыштэш. Снарӓд йук чак- 
ланымэ годым, Вӧдыр чантата сэр воктэнэ лап возэш, ик минут чоло шы - ып 
кийа. ^Вара эркын вуйжым нблдалэш, адак онча, ала иктаж снарӓд ок тол 
мо?.. Шуко гын тудо тыштэ кийэн, кб шинча. Тыжакынак кола ыльэ дыр, — 
изиш варарак шальной снарад возын, кум крэсаньыкым пуштын, — Вбдыр 
изиш ончычырак кыньэлын угыч ӧртньӧрыш кӱзэн шинчэ. Куш ындэ кайаш?.. 
Шолагай плангэ гыч ик рвэзэ красноармэйэтс кудал толын шуо, чыҥ лийшэ 
гайэ йодыштэш:

— Кушто пульэмэт-влак? Кушто?
— Могай пульэмэт?
— Мыланна пульэмэт кӱлэш — шолагай плангэ гыч казак вӱд онтыла 

толыт.
«Тидат мый гайэмак сарзэ-аман», манын Вбдыр шоналта. Имньэшкэ 

ончыктымашкэ ончалэшат, лачак мӱндӱрнӧ шэм кашак талын толмым ужэш. 
Чонжылан «шу}й!» чучэш.

—  Чбчас обоз гыч колтэм, — манын Вбдыр кычкыралэш, имньыжым 
кырэн-кырэн обоз дэкэ кудалэш.
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Обозышко кудал мийа, нымо каласашат шотым ок му. Обозысо-влак 
шӧрынрак ончалыт, воштылалыт, могай шотым ыҥлэн налын улыт... Ала 
Вӧдырлан гына тугэ койын. Тыштэ сагатат пэлэ шогымыжо Вӧдырлан эн 
йӧсын чучо, чэпэшак кодшаш улмаш, шона...

Орудий -влак мӱгырат, йӱжышто шӱшка, пудэштылэш, мура... Орудий 
туллан ӱшанэн салтак чэп - влак ончык кайат.

Йошкар тӱран упш упшалын, шулдырла койшо буркан Чапайэв ик вэр 
гыч вэс вэрыш шулдыранла коштэш. Тэвэ тыштэ, тэвэ тушто койэш, йомэш, 
адак у гыч шуэш. Кудалшыжлак приказым пуа, кӱлэшым каласа, [йодшашым 
йодэш. Командир - влакшэ шкэ Чапайыштым сай шинчат, кӱчӱкын, писын 
кӱлэш ойым каласат, ныгуштат ик чӱчалдыш жапланат кучымаш укэ.

—  Чыла пульэмэт - влак чили улыт? —  кудалшыжла Чапайэв йодэш.
—  Чыла...
— Мызар повоска снарӓдӓн?
—  Кудыт...
— Кушто командир?
— Шолагай плангыштэ.
Чапайэв шолагай плангыш кудал колтыш.
Сар талышна.
Ындэ чэп-влак тӧр тошкалын огыт кай: тэвэ уло кэтмым куржыт, тэвэ 

луман кылмэ мландышкэ кумык пурэн возыт...
Чэп шэнталнэ Чапайэв чоҥгэштылэш, писын, кӱчыкын командир - влак- 

лан приказым пуа, кӱлэшым йодыштэш.
Имньыжым савыра, батарэй дэк кудалэш, командирлан кычкыра:
— Мардэж вакшым шийаш!
—  Вакш ӱмбачын пульэмэтым налын кышкаш!
— Станитсым, каласымэшкэм, тӱкымӧ ок кӱл!
Имньыжым писын савырэн, мӧҥгӧ чэп дэкэ кудал колтыш. Орудий - влак 

адакат чотырак мӱгыралташ тӱҥальыч. Мардэж вакш пылыш чар кушкэд- 
шашла мӱгыралтэ, вара кэнэта шаланэн возо. Тул кок могырымат утларак 
талышныш. Минут йэда красноармэйэтс - влак станитсэ дэк чакырак да ча- 
кырак лийыт, турарак да турарак снарӓд пэрат. Колшашат чак, тушманат 
чак. Тудым чактарэн, пудыртэн, станитсыш вурэн, ӧркыктэн, авырэн налаш 
кӱлэш.

Чапайэвын шинчажэ йӱла вэлэ, ик вэр гыч вэс вэрыш кудалыштэш. 
Тэвэ ик имньэшкэ кудал тольо, Чапайэвлан писын-писын ала мом каласыш.

— Кушто, шолагай плангыштэ?
—  Шолагайыштэ.
—  Шуко?
—  Шуко.
—  Пульэмэт-влак вэрыштышт?
— Вэрыштышт... чыла туре, адак полыш дэк колдымо...
Чапайэв шолагай плангыш кудалэш... Тушто кызыт пэш шучко. Казак 

тӱшка ийала толыт. Ындэ мӱндырат огылэп, тӧргышӧ имньэ-влак койыт. 
Чапайэв батальон командир дэк:

— Вэр гыч тарванаш огыл! Чылан чэпыштак лийман. Лӱаш залп дэн —
Ы Ҥ Л Э Т ?

— Так точно...
Чапайэв мландэ воктэяэ кийшэ салтак рад воктэнэ кудалэш.
— Ида лӱд, ида лӱд, рвэ-шамыч! Иктат ынжэ кыньэл! Чак кондаш, 

лӱаш камандэ почэш. Чылан вэрыштак лийман... Лӱаш камандэ почэш!
Тыгай жапыштэ салтаклан пэнгыдэ, ӱшандарышэ мут кӱлэш. Нуно 

ужыт, колыт: Чапайэв нунын дэнэ пырльа... Нуно тудлан ӱшанат. Чапайэв 
уло гын, нымо дэчат лӱдман огыл...

Казак тӱшка эрэ чакланат: ындэ палмэт уло гын, палашат лийэш. Тэ
вэ чэпыштэ кийшэ салтак - влакым тошкэн - шурэн, руэн - пытарэн кодат. 
Шумлан «шууй» чучэш...
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Пэнтыдэ камандэ йӱк. Тӱжэм пычал икканаштэ пудэштэш... Залп по
чэш эалп мӱгыра. Пульэмэт тататла.

—  Т а - т а - т а . . .  Т а - т а - т а . . .  Т а - т а - т а  — мурат пульэмэт - влак.
— А х -х ... х... х... А х -х ... х... х... А х -х ... х... х... — залп почэш залп 

кокырат.
Казак тӱшка шогалыт, лугалтыт, аптыранат.
Ваштарэшышт: Та - та - та... Ах - х - х... — мӱгыра.
Имньэ-влак тупуй савырнат, казак-влак  мӧнтӧ кудалыт, а почэшышт:
— Т а - т а -т а . . .  А х -х -х .. .  Т а -т а -т а .. .  А х -х - х .. .
Казак атакэ чактармэ. Салтак-влак вуйыштым нӧлталыт, сынышт куа- 

нымыла койэш, йужыжо воштылытат. Адак камандэ, салтак чэп йол ӱмбалнэ, 
штикым ончык шуйэн, ончыко куржыт. Чэп самой станитсэ дэнак. Казак 
пульэмэт урмыжын пульам йӱрыкта. Тӱнчьтгьтшэ пий оптымыла казак-влак 
залп почэш залпым пуат... Тугэ гынат Йошкар армий станитсэ мучаштэ. 
Ончылнысэ салтак - влак мардэж - вакш воктэн куршын шогальыч, йужыжо еа- 
вар воктэн улыт — эрэ ончык, эрэ кӧргыш пурат...

Кэнэта кӱдырчыла шэргылт кайыш:
— У р а -а -а ! . .
Чэп винтовкыжым ончыко налэш, пытартыш атакыш шулдыранла кайа... 

Ындэ казак пульэмэт йӱк ок шокто: пульэмэтчик- влак вэрэшыштак руалг 
возын улыт. Станитсэ мучко красноармэйэтс - влак шарлат.

Сиомихинск станитсышкэ Йошкар армий пура...
Лӱлдмэ йӱк тымланыш. Аптыранэн, вожылын Колӱчов шылмэ вэр гыч

шэ лэктэ. •
«Нэмнан-влак станитсыш пурэн улыт ала мо? — шоналтыш тудо. — А, 

кӧ шинча, ала вэс сэмынат лийын: ала казак-влак нэмнан-влакым авырэн 
улыт... Иктаж ду минут гыч тышкат толын шуыт. Обоз дэнэ пырльа тудымат, 
комисарым, погэн валыт».

Намыс! Пӧрвӧй бойыштак тыгэ лӱдын: шкэ шонымыжым шкэ шуктэн
огыл.

Вӧдыр нигуш кайашат ӧрын. Тидэ жапыштэ Вбдыр дэк ик имньэшкэ 
толын шуо. Тудат «пульэмэтым кычалын» ала мо? Тудо ала мом торэш - ку- 
тын куктайа, вара Вӧдырым ончалэш. Вӧдыр ьпгла: нуно коктынат ик чэр 
дэнэ чэрланэныт.

—  Н эмнан-влак кушто улыт? — маньэ садэ имньэшкэ.
—  Мый шкат нуным кычалам — йырнэн Вӧдыр пэлэштыш, вожылмыжла

чучо.
— Ала нуно станитсышкэ пурэн улыт?
—  Ала.
— Айда кайэна!
—  Кушко?
— Станитсышкэ.
— Тушто казак-влак улыт гын?!
— Укэ дыр... Нэмнан пурэн улыт дыр... А, кӧ шинча?..
—  То-то: вэрэштат гын, огыт сэрлагэ...
Тыгэ ойлэн - ойлэн ончыко кайат. Огытат шиж, станитсэ дэкэ иктаж пэл 

мэнтэ вэлэ кодэш. Ындэ мӧнтӧ кайашат ок лий, мардэж вакш ӱмбалныеэ 
пульэмэт садыгак «поктэн шуэш». Иӱдын, ӧрын эрэ ончык кайат. Станитсыш 
шушаш дэнэ, ужыт: тӱр пӧрт воктэнэ иктаж лу ийаш рвэзэ койэш.

— Эй, рвэзэ, Йошкар армий тышкэ пурэн, альэ укэ?
—  Пурэн —  маньэ рвэзэ ншргыжын. — А тэ кужэч толыда?
— Айда курыж, сар паша нэргэн ойлышташ ок йӧрӧ! — маньэ Вӧдыр.
Вӧдырын йолташыжэ, станитсыштэ Йошкар армий, манмым кольо да,

тунамак йомо. Вӧдыр аптыранэнрак, вожылынрак станитсыш пурыш. Тудо 
шкэнжым эрэ лыпландарэн: пӧрвӧйлан эрэ тыгак лийман. Вэс кана тыгэ ок 
лий... Кэрнак, Вӧдыр йоҥылыш ыш лий. Талук гыч ик пашалан Вӧдырлан 
«Орден Красного Знамени» манмым пуышт...
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Йодышт - йодышт, Чапайэв штабым муэш. Тушто чылан погынэндлыт: 
Чапайэв, полковой командир, комисар-влак... Вӧдыр кызыт гынат ик Йожи- 
ков лӱман комисарым ок мондо. Тудо воштылалын, мыскылмыла, йодо:

— Тӱлым шупшкэдытныч мо?
—  Тушто изиш мутайкалаш вэрэштэ, —  маньэ Водыр, вара Чапайэв 

дэч йодо:
— Армийлан увэртармэ мо?
— Кызыт погынэна. Уральск гычат пуро увэр толын: тушто ончык 

кайэныт, Абищенскышкэ корным эрыктат.
Иктэ почэш вэсэ —  крэсаньык ӱдрамаш - влак штаб дэкэ погынаш тӱ- 

ггальыч. Кыдыштым лупшкэдылын, нуно ала мом омса орол салтак - влаклан 
ойлат, штабышкэ пурнэшт. Нуным огыт пурто.

Вӧдыр нунын дэкэ лэктэш, йодыштын Ы Е г л э н  налэш. Нуно красноармэ
йэтс ӱмбак вуйым шийыт: погынам нумал пытарат, маныт. Вбдыр нуно дэнэ 
пырльа кайа, воза, кычал муын пуаш лийэш.

Сар годым, кэрыжак йывг пого толымо лийэш. Тидэ сэр пыта гын, вэлэ 
пыта. Тугэ гынат тыгай осал пашам чылтак пытараш ок лий, манын шоны- 
ман огыл. Лийэш. Йбршэшак пытараш ок лий гынат, чот изэмдаш лийэш.

•Як

...Бой пытымэк иктыш чумыргэныт...

Вбдыр ик красноармэйзтсым ваш лийэш. Тудо кугу гына вӱдылкам ну
мал кайа.

•— Мом нынтаиэт? Ончыкто!
Красноармэйэтс вӱдылкажым лум ӱмбакэ пыштыш, шаралтыш: тушто 

йоча^тувыр, йомбал, йоча модыш, тӱрлӧ лапчыкла, тыгыдэ - тыгыдэ ӱзгар-влак.
—  Тидэ тыланэт молан кӱлэш?,

и  Нымомат ок пэлэштэ: шкат ужэш, тидэ арвэр тудлан пымоланат ок кӱл.
—  Молан налнат?
—  А мэ чыланат, кб мом налын да, нынтайэн.

- , ■— А мо кӱлэшлан?
— А кб шинча...

№ —  Мый дэкэм ик ӱдрамаш тольо, шортэш, кычалэш, самой тидэ тувыр-
влакымак ала мо?

— Айда налжэ, — кэлшыш красноармэйэтс, ышат сырэ, ышат чаманэ.
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—  «Налжэ» огыл, намийэн пуаш кӱлэш, — шыдэштдэ пэнтыдын кала- 
сыш Вӧдыр.

— Ныҥгайшаш, — адак маньэ красноармэйэтс, — тый ончыкто, мый шкэ 
нынтайэн пуэм.

Вӧдыр ончыктыш. Красноармэйэтс нынгайэн пуыш.
Вӧдыр вэсым ваш лийэ. Садыжэ вуйышкыжо тодмо йоча оравам пы- 

штэн кайа, — ала комака олташ, ала так... Вӧдыр тун дэнат мутлана. Тудат 
ӱчашэдэак мӧнтӧ пуа: тудлан йоча орава нымоланат ок кӱл.

Шуко ӱзгарым кычал муыт, шукыжым озаштлан пӧртылдат. Станитсэ 
шыплана, вуй шиймым чарна. Чапайэв командир влакым ӱжыкта. Погыны- 
мэкышт каласа: чылам кычалаш, кӧным иктаж шолыштмым муыт гын, тудым 
арэетовайаш, ӱзгаржым погэн налаш. Вара пуэдымэ поена комисым шташ, 
ӱзгаран- ӱзгаранлап ӱзгарыштьтм пуэдаш... Нужналан гына, «буржуйлан» ик 
иырчымат пуаш огыл. Полковой кассым кызытак шташ. Буржуй ӱзгарым 
тушко пуаш... Шолыштмо ӱзгарым, кӧ шкак конда гын, нувым тӱкымӧ (арэс- 
товаймэ) ок кӱл... Кок сагат гыч урэм покшэлан чыла красноармэйэтс влакым 
погаш, каласаш: „Чапайэв шкэ ойлынэжэ» манаш...

Вӧдыр тидэ пашам тэргаш окота лийэш. Изиш ончыкырак пурэн кала-
сэна: эр маркэак йомшо ӱзгар влак чыларакак пӧртылдалтыт. Пудыргышыжо, 
йӱлышыжо, йӧршэш ала куш пурэн кайшыжэ вэлэ озашт кидышкэ огыт вэ- 
рэшт.

Кок сагат гыч Чапайэв урэм покшэлнэ ойлаш тӱҥальэ. Йыр-ваш тэҥыз 
вӱд онтыла вуй шамыч койыт. Вӧдыр Чапайэвым пӧрвбй колыштэш. Тыгай 
дэмагог ораторым Вӧдыр ындэ шукэртеэк колын огыл. Пашазэ коклаштэ тыгай 
оратор нымоланат ок йӧрӧ. Тушто тугайым воштылыт. А тыштэ? Тыштэ йӧра,
тыштэ пэш кэлша. Кэлшымэ огыл, пайдажэ уло.

Чапайэв ойла:
—  Мый тыланда каласэм: ида шолышт, ида толо! Кӧ тола, шничэда?.. 

Подлэтс влак вэлэ толат, шолыштыт. Ыҥлэда?
— Ыҥлэна. Тэгак нигунамат огына тӱкӧ! —  кычкырат, товатлат красно

армэйэтс влак.
—  Йолташ влак! Мый тыгайым ом чы тэ: кэ йэныным тукала, мый ту

дым ом сэрлагэ, тугай подлэтсым тэвэ тидэ кидэм дэнэ лӱэн шуэм!
Чапайэв шыдын пурла кидшым кӱшкӧ нӧлталын рӱзалтыш.
— А мый вэрэштам гын, мыйымат лӱ, Чапайэвым ит чаманэ. Мый 

стройышто вэлэ командир улам. Молгынам мый тыланда йолташ улам! Мый 
дэкэм йӱд-пэлйӱд мий, малэм гын, пожалтэ, мый кыньэлам, мутланэм, мо кӱ- 
лэшым каласэм. Кочкам гын, кочкаш шич пырльа, чайым йӱам гын, чай йӱ- 
аш шич. Тэвэ мый могай командир улам... Мый «Акадэмиймытым» пытарэн 
ом ул, а 14 полкым погэнам. Чылаштыштат командирлан шогэнам... Тушто 
мыйын порӓдык ыльэ: тушто йэҥыным шолыштшо, толышо укэ ыльэ... Вот 
тый йэҥ сурт гычын кызыт шупшат, а тудо тугакат тыйын. Сар пытымэкэ 
тудо куш лийэш, шонэт? Тудо тыланэтак лийэш. Буржуй дэч шӱдӧ ушкальш 
налына, шӱдӧ крэсаньыклан пуэна. Вургэмым налына, тӧр пайлэна... Кэрнак 
огыл мо?..

—  Кэрнак... Тыгак!.. Чыным ойлэт, —  йырваш кычкырат.
—  Ит шупш... Ит шупш, манам, а ик торэшкэ чумыро, буржуйным мом 

налнат гын, командирлан пу! Командир ужала, оксажым полковой кассышкэ 
пышта. Сисыргэт, альэ чэрланэт, тидэ кассэ гыч шӱдӧ тэнтэм налат. Колэт, 
йэшэтлан пуат... Кэрыжым ойлэм, альэ укэ?..

Тушто ала мо лийын кайыш. Красноармэйэтс влак, Чапайыштым мок- 
тэн, тугэ кычкыраш тӱҥальыч, мландэ чышралтэш, шонэт... Тымланымэкышт 
Чапайэв мутшым кошартыш:

—  Чыла пуаш, шӱртӧ пырчэ маркэ пуаш кӱлэш... Вара ончэна, кузэ, 
мом шташ кэлша. Кӧлан мом кодаш... Мый тыландак полшынэм, ыҥлэда? Ча
пайэв йаралан ок ойло: мыйым колыштыт гын, мый йолташ улам, а огыда 
колышт гын, шкланда ӧпкӧлыза!..
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Чапайэв чарныш, сово кырымэ кӱдырчыла мӱгыралтэ, «ура-а, гура-а!..» 
ман кычкырымэ шуко марка ыш чарнэ...

Чапайэв дэч вара Вбдыр ойла: моло пронтышто — Колчак, Дэникин
дэнэ кучэдалмаштэ, вэс кугужанлашт? могай паша. Шкэнан рэспублик кӧр- 
гыштӧ илышымат ыҥлыктара. Оҥай-дэн, оҥай дэн ойлымашкыжэ Чапайэв мутым 
пуртэн, Чапэйэвыя «шӱдӧ ушкал» ойжым шалата. Тыгай анархист ойьш ту
гак кодаш ок лий...

Тылэч вара станитсыштэ шолыштмо, толымо, тулэч моло осал пашат ыш
лий.

Митинг дэч вара Вӧдыр станитсыштэ илышэ влакым погыкта. Рэвкомым 
шогалташ кӱлэш. Калык лыҥ погына гынат, аптрапэнрак, ӧрынрак шогат. 
Тэнтэчэ казак влак улыт ыльэ, шкэ властьыштым шогалтышт. Тачэ йошкар влак 
толын, шкэ властьыштым шогалтат. Эрла, кӧ шинча, адак казак влак 
толыт. Тунам вара мо лийман?

Рэвкомыш паша шташ иктат ынэж шогал. Лӱддымыжӧ, альэ ыгг- 
лышыжэ станитсэ гыч шукэртак кайэн улы т: йужыжо олаштэ улыт, йужыжо 
Йошкар армийыштэ.

Рэвкомыш шкэ йэҥ влакым шогалташ вэрэштэ. Вӧдыр рэвкомын паша
жэ нэргэн ойлымо кокла гыч Совэт властьын пашажэ нэргэнат умлыктара. 
Колыштшо влак кэлшат, «йӧра», маныт.

Станитсыштэ совэт власть лийэ. Казак управэ пӧртӧнчыл ӱмбалан йош- 
кар плаг шогальэ...

Сломихинскыштэ ныл кэчэ шогат. Фрунзэ дэч увэр (тэлэграп дэнэ) то
лын ш уо: бригадым Орэнбург пронтыш ныҥгайаш. Изиш варарак вэс увэр 
толэш: Орэнбургыш огыл, Бузулук районыш кайаш. Чапайэв дэнэ Колӱчовым 
Фрунзэ мутланаш Самарыш ӱжэш.

Чапайэв дэнэ Вӧдыр ныл минут гыч йамдэ лийыт. Нуным ужаташ чы
лан погынат. Кучыр сапым кучэн шинчын.

—  Йолташ Чапайэв, нэмнамат тыжэч вашкэрак нал.
—  Мийэн шуам да, ӱжыктэм вэлэ...
Тройка тарваныш.
—  Чэвэрын, йолташ влак!
— Чэвэрын. Ура-а!
Чапайэв дэнэ Колӱчов кудал колтышт.

Умбакыжэ вэс №-што лийэш.

СОВЭТЫШКЭ САЙЛЭНА
Мэ крэсаньык улына.
Шэм мыландым курал(ы)на. 
Ик ушэмыш ушнэна,
Совэт сайлаш тӱҥална. 

Кыдал, йорло, тарзэ-кул 
Ик «мушкындым» ыштэна. 
Вийан лийжэ, совэт кыл! 
Тушман йэшым поктэна. 

Кэшэж годым пастукна, 
Солаж дэнэ рашкалта— 
Избиркомыш сайлэна, 
Кулак-влакым кожгата.

Мом ӱдэт, тудым налат—  
Тошто марий мут почэш,
Могай йэҥым сайлэнат,
Тугай лийэш пашажат.

Васлий Микуш—йорло йэш,.
Ушат уло— пэш шотан. 
Чоныштыжо—Лэнин йып,
Совэт властлан—эн инан.

Йал совэтыш вуй йэшлан, 
Микушымак сайлэна.
Тудын инан йолташлан,
Иван Майрам ойрэна.

Ф. Иванов.
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Кол кучаш кӧ кайа, тарваныза!— пӱнчӧ палаганыштэ йӱк шоктыш.
Палаган кӧргыштӧ сӧспа сэмын почаҥмыла олым «кожгэ» шурташ тӱ- 

ҥальэ. Йолым пидыт, эҥэрым йамдылат, йужыжо палаган ончылно шӱргым 
мушкыт—чыланат тарванэныт, кутырат.

— Арньа годым толашэт да, кэч рушарньа кзчым еай эртараш.
— Тачэ йӱштылына.
Шокшо кэҥэжым чодраштэ паша штэн илаш ласка огыл. Шокшо аҥыр- 

тара, ӱвыра витара. Чурийэт шэдра сэмын йошкаргэн шинчэш—пэҥыжэш.
— Тарванышда мо, кайэна вэлэ!—дгчьэ Ильа кугуза.
Ильа кугуза шонто гынат, кол кучэк кошташ пош йӧрата. Адак чодраш

тэ кошташ, пакча кӧргыштӧ сэмынак, коряым муэиг. Тачат пӱнчӧ палагаи 
гыч Карака йорыш чодра кокла гыч тура нимогай корно дэч посиа нантайаш 
шона.

—- Тура кайэна гын, 3 мэнтэ вэлэ—манэш.
Проеэк корно дэнэ кайаш гын, 6-7 мэнтэ лийэш.
Мэат Ильа кугуза почэш ошкылына. Чылажэ 12  йэҥ. Самырык улына— 

16-20 ий коклаштэ. Ильа кугуза гына—57 ийаш длам—манэш.
— Уныка-влак, йэр ӱмбалнэ ида туманлэ. Йэр оза кольш ок пу....
— Кӧ тыштэ озажэ? Кугузай шойакым ойлэт. Ннмогай йэр оза укэ.
Йэр сэр. Еэчэ лэктын. Карака йэр кугу под гайыла койын, эр кэчэ дэнэ

чолгыж шинча. ВӱдшО умбакак воштончышла— йаидау лэвадыш дэнэ лэвэд 
шындгдмыла койэш. Йырым йыр шып! Чылажат тамлэ омо дэнэ малымыла 
койэш.

— Ожно самырык годымэм тидэ йэрыштэ уна тудо пӱнчӧ дэкэ вӱд ыльэ. 
Кызыт шагалэмын....

— Йэрыштэ шагалэмэш мо?
— Моло йэрыштэ тыгэ ойыртэмын палэ огыл,тыштэ гын, пэш палэ.
— Тэ, уныка-влак, салкым кычалза. Йэр сэр воктэн кайэда гын, муыда, 

манын Ильа кугуза вэс вэлкэ кайыш. Тудо ожнысэк йэрыш коштэшат, сал- 
кыжат шкэяжын йамдэ уло. Мэат йэр сэр воктэн салкым кычал куржта- 
лына. Тэвэ иксалкэ вӱд тӱрышто шинча. Васлиймыт кумытын пурэн шогальыч.

— Ида пуро!.. Тэтла ок нумал.
— Мэжэ?
— Шкаланда вэсым кычалза—манын сэр дэч торлышт.
Мэ адакат йэр воктэн куржталыпа. Йэр ӱмбалнэ эҥэрымат кышкат. 

Ильа кугуза вэс вэлнэ салкыштэ шинча. Йывап дэнэ коктын салкэ дэч 
поена кодын уланыт, мэраҥла ончылтын йэр сэр воктэн курыжына.

— Айста салкэ дэч поснак энэраш тӱҥалына.
— Салкэ дэч поена могай колызо? Сэр воктэн парньа гай колым гына кучэт— 

маньымат, ончыко ошкылам. Тэвэ ончэяа, Ильа кугуза дэкэ чакэмына.
— Альат салкыда укэ мо?
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— Укэ шол...
— Уна,, налагай воктэн тошто салкын комльашт кийат. Волтэн оалкым 

штыза—манын Ильа кугуза каласыш.
Содор гына палаган дэкэ куржына. Комльа влакым йэр сэрыш нумал 

оптышнат, салкым штышна. Салкэш шогалын вара дэнэ шӱкалын йэр ӱмбакэ 
пурышна. Сэр гыч 3-5 важык вэлэ торлэн улнат, 2*/а важыкан вара йэр 
пундашкэ пыкшэ шуэш.

—- Адак покшэкэ кайэна, покшэлнэ шӧлдыра кол улыт вэт.
— Куш кайэт, ушдымо? Уна, вара тэвэ вэлэ кодын.
Вара дэнэ салкым кучэн шындышым—вара мучаш шэч кутыш гына 

кодын.
Кол кучаш тӱҥальна. Мэмнан дэч 50 важык чоло ӧрдыштӧ Ондрнймыт 

кумытын эвгэрэн шинчат, вэс вэлнэ Ильа кугуэа шинча.
—  Уна, ончо, ончо! Колжо, колжо сбсна игэ гай улыт—Йыван чойарак 

пэлэштыш. Шкэ йэр пундашкыла парньажым виктэн ончыкта.
Чынак, йэржэ ошма нундашанат, кэлгышкэ раш койэш. Пэл важык ку- 

тышанла койын шолдыра олаҥгэ музыргэ коштыт.
Тидым вӱд гыч лукташ гын, вачэ ӱмбакэ пыштэн комльала нумал кайаш 

лийэш— Йыван ок чарнэ.
— Эй, орадэ. Вӱд йӱмалнэ тугэ кугун койэш—шинчам олтала— манам. 

Тыгэ мутланымэ годым Йыван ик олантым шуншынат лукто.
— Чынак, комльа гайак огыл—манэш. Кум крэнтан гай олантым кур- 

шыш (пурньаш) Йыван пыштыш.
Кэчэ пэш чот пэлта. Мочаштэ шиычымэ гай шокшо. Йэр пундаштэ кол 

тӱшка коштэш. Эҥэрэш кушто иктэ вэлэ вэрэштэш. Салкэ ӱмбалнэ шинчэн 
нэралтэнат колташ лийэш— омо уло гынат, ӱвыра эркым ок ну. Ик кид дэнэ 
эҥэр воштырым кучэт, вэс кид дэнэ чарныдэ ӱврам поктэт.

— Ондрий мом ТӦЧЭТ?— шоктыш.
Ондрнймыт салкыштэ почаҥыт, ала мом кучаш толашымыла койыт. 

«Шууу!» шоктыш. Ондрнймыт кумытынат пурэн кайышт.
— Мыйым ит кучо!
— Колжым колто!
—  Чытыза!...
Пэш туманлат, салкышкэ кӱзаш толашат. Мэат чарнэн шогалын, ну ним 

ончэна. Каната мыйын эшэр воштырым ала кӧ шупшаш тӱҥальэ. Оячальы- 
мат, эҥэр шӱртӧ кок вэлкэ коштэш. Вӱраҥэш йолыштымо пырэзэ сэмын кол 
шупшэш. Эркын-эркын шупшын луктым.

—- Тидэ топката, мый кучымо дэч кугу...
— Нил крэмкажэ лийэш шол— манын нэдычым висэн ончымыла лӱш- 

калдэн ончэм. Йурньашкэ пышташ вэлэ— кэнэта кид гыч мучыштэн возо.
—  Тудым ат колтышыч?
Мыйын йылмэ пидмэ гай лий. Нимом пэлэштыдэ йэрышкэ ончэн шогэм — 

шканэм шкэ ом ӱшанэ. Кэч кол почэш шкэат тӧштӧ. Тыгэ мучыштышаш гын, 
чон корштараш вэрэштмыжат ок кӱл ыльэ.

— Орадэ, кол дэнэ шкэ илышэтым вашталтынэт мо?!— манын Ш тыр, 
Ондрийым вурса. Ондрий альат салкышкэ кӱзэн шуын огыл.

— Ыаза, кучыза! — кычкыралэгаат, шкэ адакат вӱд йӱмак йомэш.
— Орадэ, шкэжэ чылт йарнэнат вэт. Мо ийалан колжым ок колто— 

Ондрийым вурсат.
Ондрийым руалтэн, пыкшэ шупшын луктыч. Ондрий кидыштэ кол по- 

чаҥэш.
—  Ну, айдэм! Тэмдымэ -манын Йыван пэлэштышат, адакат кол эҥэ- 

раш пижна.

Кэчэвал йӱмал вэлнэ шэм пыл оварланэн кӱза. Мардэжат изиш пуалаш 
тӱҥальэ. Йэр ӱмбалнэ вӱд шыргыжэш. Салкэ тӱрэш вӱд тӱкнэн „лоптик, лоп- 
тик“ лупшалтэш, Вӱд вал лийаш тӱҥальат, колат вэрэшташ тушальэ. Кугу



огыл гынат, косор гайэ пэш вэрэштыт. Йыван дэнэ коктын алмаш лувтын- 
луктын оптэна. Куршна койын овара.

— Сэрышкэ-э!— шоктыш...
— Мо томаша, кайашат тарванат мо?
— Атэ тэмыдэ она кай— манам.
— Шкэ ӧрдышкӧ ончалдэ колым шупшын-шуншын луктына. Адак вэс 

кана йӱк шоктыш. Ильа кугу за—л экса—манын кычкыра.
— Ой товат!
—  Мо тугай?— йодам.
— Йэр сэрэт? Варат?
Сэр вэлкэ ончалынам: сэр дэч 40 важык кокла йэр покшэлнэ улна. 

Мардэж утларак гына талышнэн шога. Мардэж, вӱд вал мэмнан салкым ыу- 
чыштарэнат, мардэж почэш кайэна—сэр гыч койын торлэна. Шэм пыл койын 
чакэмэш. Кэчат пыл йӱмак пурыш.

— Ындэ мом штэна, кузэ лэктына?—манын Йыван дэнэ ваш опчэн 
ӧрын шогэна. Нимогай вара укэ. Лач эҥэр воштыр вэлэ. Товар иктэ уло то
вар дэнэ нимом шташ ок лий.

— Кугу мардэж толэш гын, пытэна—манын шоиэм. Кол гын ӱчӧ шты- 
мыла вэрэштэш. Ӧрын шогымо годым Йыванын эҥэржэ вӱдышкӧ возынат, 
кол пижынат шуктэн. Эҥэр шӱртым кок вэлкэ шупшкэдэя коштэш.

— Мом штылыда? Кабарынэда мо?
— Вара укэ!..
— Ак, орадэ туча! Ужыда, туло мардэж лэктэш—манын Ильа кугу за 

кычкыра.
— Кит дэнэ удырыза!
— Йол дэнэ!..
Сэрыштэ чарныдэ кычкырат. Мардэж койын вийаггэш.
— Айда кид дэнэ удырэн а!—манын салкэ кок вэлэщ кумык возын кид 

дэнэ удырыш тӱҥальна. Уло вий дэнэ удырэна—чылт нӱжалтын улна. Мэм
нан салкэ сэр вэкэ нимыньарат ок чакэм*— покшэкыла вэлэ торла.

—  Мӧҥгӧ! Мӧҥгӧ!
— Вэс сэрышкэ!!!
Иктыжэ ик сэмын, вэсыжэ вэс сэмын туныктат. Йужыжо ындэ «садак 

пытэда!»—манын лӱдыктат.
— Мардэж ваштарэш садак толын огыда кэрт— Ильа кугуза кычкыра.
Мэат вэс вэлкэ возын вэс сэрышкыла мардэж почэш удыраш тӱҥальна.

«Мардэж тэтла ынжэ талышнэ вэлэ»— шонэна. Тыгай жап годым мардэж ӱчӧ 
штымэ сэмын вийаҥ шога. Тапырын-тапырын вӱд вал мэмнан гочат луншалт 
возэш.

-  — Кол куршым пидаш кӱлэш!
— Эвгэрпа?
— Тудыжо кэрэк!
Содор гына кол куржым салкэ торэшэш пидын шындышна. Сэрышкэ 

ончалына—шӱмлан «шӱй» вэлэ чучэш—лач йэр нокшзкэ вэлэ шун улна. 
«Иылт, йолт-йолт» волгынчыш чӱкта. «Шодыррр!» кӱдырчӧ рашкалда. Йбршын 
йарнышэ гай лийын улна. Салкына чонгэштымэ сэмын кайаш тӱҥальэ. Вӱд 
вал салкэ гоч лупша. Мэмнам кудалтэн шуа вэлэ...

—  Илэна, колэна, айста салкэ торэшыш киднам сай чиктэн, кучэн во- 
зына—манын кид чикташ толашэна. Иыван пырт гына кучэн шуктыш—йэр 
покшэк луишал шуа ыльэ. Салкына ик вэлкэ, вэс вэлкэ вӱд вал коклаштэ 
тайныштэш. Сэрыштэ чарныдэ кычкырат,—йужо мутшо пылышэш логалэш, 
йужыжо „куч“... манмэ гына шоктэн кодэш— вуйгэ, капгэ вӱд вал лэвэдэш. 
Лач шинчаш волгынчышын волгыдыжо ошын, кандын койэш, вуйна вӱд вал 
дэнэ лэвэдалтэш гынат, волгынчыш ок йом. Кӱдырчӧ йӱкат каиыштэ улшо 
коваштэдыи тӧргалтарэн кушкэдмыла чучын пылышдан шокта. «Лож-ж-ж» 
шоктэн йӱр лэныш гыч оиталмыла кышкалалтэ. Мардэж вий дэнэ уло йэрысэ 
вӱдым ала мо тарвалтыш. Ала вӱд ӱмбалнэ, ала йэр пундаштэ улна—пало 
огыл. Кычкырымэ йӱкат ок шокто—вӱд гына „шуугэ“ мура. Мэ салш штэ



колышо гай кийэна. Лӱдмыжӧ лӱдын улына, адак кылмэн улына. Мыньар жап 
эртыш, каласэнат от мошто. Кэнэта:

— Чонда уло мо?—манмэ Ильа кугузан мутшо пгоктыт.

Тит дэч вара мэмнан уш пурыпг. Кол кучаш кайэна гын, чылажымат 
эскэрэна, шэкланэна. Нэрышэ турньа гай лийат, вуйэтымат йомдарэт—тидым 
мэ пэш сай палэна. А кол кучаш коштмыжо шуэш: колжо, пӱртӱсжӧ, йэржэ, 
ушэт кайа—моткоч сылнэ вэт.

к 0 л
Курык уло Урал,
Йэр вӱд уло Байкал.
Ты кокла—
Курыкла,
Тайга дэн кугу стэп...
Адмирал,
Гэнэрал.
Тулэч моло шыдэи.
Чэк-словак,
Кадэт-влак,
Мэиыпэвик дэн эсэр,—
Чыланат 
Калык эркым 
Пытараш,
Буржуй эркым—
Аралаш
Пэшак талын тӧчэвэ,
Эртэн кайшым 
Лийтымашым 
Кондаш мӧнтӧ шонэвэ...
Сибир эл—
Кэчэ лэкмэ 
Мӱядыр вэл...
Пэш кумда тидэ вэр...
Ой, нэш шучко!—
Сибир мучко 
Йӱрӧ чот пульа йӱр...
Ой иэш шучко! —
Сибир мучко 
Йогыш шэмэр вӱр...

Эй, Колчак!
Ит тол чак:
Тэвэ тый кошаргэт.

Сакалдэн,
Чот кырэн,
Лӱйэн пуштын коштмэт 
Нэгэмат 
Шэмэр йорлым 
О к чактарэ...
Талнэт корным 
Ок впктарэ...
Шэмэр калык 
Вийым погыш,
Ик ийдалык 
Вуйын шогыш 
Тушман-влак 
Улыньэк,
Шыдэп-влак
Пӱтыньэк
Лунчыргэмыч
Пытышэш...
Капитал!
Ит шогал
Тый мэмнан ваштарэш.
Шэмэр-влак
Чотырак
Пэҥыжалтыт, тыршат,
Шэм Колчакым,
Ошо-влакым 
Сисыртэнак шуат,
Шэм Колчак,
Чэк-словак,
Эсэр дэн мэныпэвик.
Буржуй-вор,
Моло тор
Спбирэга «йывылтик!»

С. Чавайн.



Пӱнчэрскӓй.

Т идэ чын. АПЧЭ-лан шканжак тидэ мутым умылэп палаш кӱлэш 
ыльэ. Пӱнчэрский огыл, АЧПЭ шкэак вашмутым «вашмут пушаш 

вэрч» сырэн. Тидым кэч могай умылышо йзш вига к пала. АЧПЭ-н вашму- 
тыштыжо у гыч каласыыэ ниможат укэ. Тугак Пӱнчэрскийып возымыжо ваш- 
тарэш раш умылтарэн нимо нэргэнат ыш шукто, «есепинщипа» манын кычкы- 
рэн гына эртарыпт.

АЧПЭ сэмын «кычкыраш» тӱҥалмын (рушла «дэмагогий» маныт) пай- 
дажэ уло гын? Айста сайын тэргэн ончэна, тӱрлӧ сэмын лончылэн налына.

Шкэтан «Вакш агур» ойлымашым возэн. Тидэ возымаш АЧПЭ-лан кэл- 
шэн огыл, кугу титакым муын. Пӱнчэрский АЧПЭ дэнэ ыш кэлшэ. АЧПЭ-н 
титакшым ончыктыш (У  Вий» журналып 2-со №-жым ончо). Партий иунчал 
почэш огыл АЧПЭ критикыжым е о ззн , тудо «вуй вокгэн тойа дэпэ шэлышташ 
тӱшалын»— манмэ ыльэ.

АЧПЭ шкэ титакшэ нэргэн ик йӱкымат ок пу, тошто сэмынак шкэ 
мурыжым мура.

Тудо ӱдрамаш влак ончыко кайат—манын «Марий йал» газэтын 4(12)-еэ 
У-што Кадрова йолташын мутшым ончыктыш, Марий кундэмыштэ мыньар 
дэлэгаткэ уло, тудым шотлэн. Мэат Кэдрова йолташын мутшым налына. «Йош- 
кар Кэчын» 24 У°-што Кэдрова тыгэ сэрэн:

«Марий купдэмыштэ пашам сай штышэ дэлгтаткэ погынымаш уло. Гы- 
гайыжэ альэ шагал вэлэ».

Тидэ мут чын. Ик шот дэнэ: маряй ӱдрамаш ончыко кайаш тарваьэн, 
вэс шот дэнэ: тидэ ончыко кайаш тарванынэ— альэ тӱҥалтыш вэлэ. Маркдан 
туныктыыыжым (диалэктикым) кӧ шинча гын, тудо илкшын кок могыржьмат 
ончэн мошта. АЧПЭ чипырым ончэн, нлышым мондэн. Чипыр дэнэ ончлко 
каймэ уло, илышыштэ альэ шзнтэлан кодмыжат уло. Чипыржэ кугу лийкэ, 
вара пашажат сайэмжэ (рушла манаш гын, «количество перешло бывкачестю») 
вара АЧПЭ-лан вашмутым нигэат сэраш ок тӱҥал ыльэ.

Ӱдрамаш ончыко кайаш тӱҥалып—тидэ ик шот. Вэс шот— альэ пыжз- 
мыгаыжат шуко уло. Марий калыкынат «пычкэмыш» шотшо уло. Вара л т -  
ратурлан, газэтлан тидэ пычкэмыш шотым шылтыман, тойыман мо? Укэ дар.

Марий кундэмысэ Обкомын Ш -со плэиумжо тыгэ каласэн:— кызьтсэ 
жапыштэ лавра илыш ваштарзш крэдалман—манын пуичальэ. Мэмнан парий 
могай титак уло гын, тудым шылтэн огыл. Кызыт «еамокритик» нэргэн пуко 
ойлэна, илышышкат пуртэна. Пычкэмыш могырым газэтэшат, литэратурыигат 
ончыкташ кӱлэш,— комунист партий пычкэмыш могыр ончыктымо дэч ок ӱд, 
пычкэмыш могыр ончыктымо дэн осалжым кораидэн партийна вийаҥэшвэ- 
лэ. Тугак тӱрлӧ пашамат вийаҥдэн кэртына. Шкэтан ӱдрамаш клышын ыч- 
кэмыш могыржым окчыктэн гын контр-рэволутснйым штвн огыл, партий ап 
тупый шонымашым шарэн огыл. Пычкэмыш могырым возэт гын, тидэ «па- 
дочничество», «есенинщина» лийэш манын АЧПЭ кычкыра. Вара тугак м<?
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Москошто «Молодая Гвардия» манмэ журнал лэктэш. Сылнэ журнал. 
Гэдаксийыштат кугу вуйлатышэ влак шинчат: Гусэв, Ю Либединский, В. Ло- 
ыинадзэ, Л. Шацкин, Г. Ярцев молат (Пӱнчэрский огыл).

2-со №-ан сэдэ журналыштэ Глэб Алэксээвын «Жэртва» лӱман ойлыма- 
шыжэ пэчэтлымэ.. Тидэ ойлымаш тыгай:

Комсомолышто шогышо ӱдыр Тося Стрэбкова— Оля лӱман акаж дэкэ 
пуйто сэрмашым воза лийэш. Тося тыгэ сэра:

—  «Мый пычкэмыш йалыш туныктышылан тольымат, рвэзэ коклаштэ 
паша шташ тӱҥальым. Рвэзэ влакат чумыргышт, погынымашкэ кошташ тӱ- 
1гальыч. Погынымаштэ у йӱла нэргэн, МОПР нэргэн мойн кутырышт. Ик кана 
йбратымэ нэргэнат мутланэн нальыч. Вара тудо ӱдыр комсомолышто шогышо 
Бронзов лӱман рвэзым йӧратэн, ушнэныт, мӱшкыр пижын. «Аза шочэш гым, 
сктӓбриным штэна — манын сэдэ ӱдыр шонэн, а тидэ жапыштэ Бронзов йӱк- 
шаш тӱҥалын, Тосям тӱрлӧ сэмын мыскылэн мойын, вара брдышкб паша 
шташ кайэн. Йалыштэ тӱрлӧ «манэш-манэшым» (тэвэ комсомолка у йӱланэр- 
гэн ойлэн, шкэжэ мӱшкыран лийын) ойлаш тӱҥалыныт. Бронзоват ушнымыж 
годым «марлан налам» манын кагазым возэн пуэп ыльэ. Аза шочын. Аважэ— 
«КИМ» манын лӱмым пуэн ыльэ. Ачажэ (Бронзов) йалышкэ толын да, эргыж 
дэкэ ужаш мийэн. Аважэ ала куш лэкмэ шэнтак, ачажэ (Бронзов) уксусым 
вӱктэп, эргыжэ колэн (пуштын). Брозовым судыш пуэныт. Тугэ гынат аважьш 
ьопжо ок тыпланэ, йбратымэ эргыж дэч поена илэн ок карт. Шкэ илышыжым 
пытарынэжэ, пикталташ тбча, школ орол эрыкым ок пу, эрэ орола. Сандэнэ 
Тося акаж дэкэ сэрмашым воза: «иктаж могай йоча ончымо вэрыштэ служат 
вэрым муын пуйа, шкэ азамым ончаш ыш лий гын, кэч моло ӱдрамаш-влакын 
икшывыштым ончаш тӱҥалам гын, ала шкэ ойгэмым мондэм. Укэ гын, школ 
оролым ондалэн кэтам, нандрам налын чодрашкэ куржаш йбным муам—манын 
воза.

АЧПЭ гын «упадочничэство», «есенинщина», «комсомолым мыскылэн» возэп 
мапын кычкыраш тӱҥалэш ыльэ.

АЧПЭ сэмын гын, «есенинщина» лийэш ыльэ гын, «Молодая Гвардия» 
журналэш пэчэтлат ыльэ мо? АЧПЭ, кузэ тый шонэт?

Есенин— руш поэт ыльэ. Почэла мут возаш пэш талэ ыльэ. Сылнын 
возэн. Сылнын возымыжлан тудым моктат. Мо нэргэн вара возэн? Рэволӱтсий 
вэкэ шогэн мо? Укэ Тудо рэволӱтсийым умылэн огыл. «Йумо дэч толшокэдэ 
шӱлыш» Есенинлан эрыкым ок пу. Шкэжат нимомат ок ӱшанэ, илымыжат 
ок шу, шкэнжым шкэ пуштэш (пикталтэш).

Тыгэрак «есенинщина» манмэ рэволӱтсийлан ӱшаныдымэ, тошто илышым 
коктымо, корным мудэ шкэнжым шкэ дытарымэ лийэш.

Шкэтан шкэж пикталт колэн огыл— тошто илышымат окмокто, «йумо дэч 
толшо кэдэ шӱлыш»^ (голубиный дух от бога) Шкэтанын укэ. Тыштэ ойыр- 
тыш уло. Шкэтан «Йаку»,«Мичун укэ ачажат», «Йумын йазыкшэ» моло тӱрлӧ 
ойлымашымат возэн. Тидын возымаштэ тошто илыш моктымо укэ. Садэ гыч 
«есенинщина» манмэ шот Шкэтанын чылтак укэ. Тудо у илыш вэрч шога. 
У илыш вэрчак тошто илышым тыгэ «мыскылэн» вакш озалан сырыктэн воза, 
Тидэ «есенинщина» огыл. Кб «есенинщина» манэш гын тудо сылнэ литэрату- 
рышто шкэжэ нимомат ок умыло. Алэксойэвын «Молодая Гвардия» журна- 
лыштэ возымыштыжат «есенинщина» укэ. Тугак Шкэтанынат укэ. Сылнэ ли- 
тэратурын эн тӱҥ шотшо айдэмын чонэш (шӱмэш) логалмаштэ (значение ху- 
дожэств.литэратуры в эмоциональности). Шкэтанын «Вакш агур» возымашы- 
жэ шӱмэш логалмашыжэ уло да, у илыш шташ полша, тошто дэнэ крэдалаш 
ӱжэш—манына. Руш литэратурым налына. Шуко вэрэ йбратымэ йэш (гэрой) 
шкэ шонымыжым шуктыдэ, крэдалын кола. Тугэ гынат лудшо влак «тудо ко
лэн, мланэмат колаш кӱлэш» огыт ман. Лудшын чонэшыжэ логалэшат, «тудын 
кугу пашажым мланэм штэн шукташ кӱлэш» манмэ шонымаш вуйышкыжо, 
ушышкыжо пура. Сандэнак Шкэтанын «Вакш агуржат» у илышлан торэш 
ок шого»— манына.

Пӱнчэрскнй, альэ АЧПЭ шинчажым пэтрэн, тидэ пэш палэ— манына. 
Тыжэчынак — Пӱпчэрский шэнтэч шӱдырнэн мийа (хвостизм) альэ АЧПЭ



39

пэш чот «ончыко» кайэн— тудыжат палэ. Пӱнчэрский почэш ок шӱдырнГ). 
Шкэтанын «Йаку» возымаштыжэ «сылнылык, чын» шотшо укэат, Пӱнчэрски!
Шкэтаньш тэргэн нальэ, АЧПЭ аралаш тӧчыш. Вара кузэ аралыш? Тудо
тыгэ манэш:

— Тидэ кнагам лудмэкэ, марий ӱдрамашын вуйышкыжо тыгай шонымаы 
пура: Эргым, мый тыйым Йаку гай ончэн она кушто... («Марий йал» №-12) 
Тыгэ АЧПЭ арала. АЧПЭ-лан «Вакш агур»нэргэштэ марий ӱдрамашат тидым 
лудмэкэ— пойан «Вакш агурлан» сыра, Майруш гайылан полшынэжэ манат 
гын, АЧПЭлан ок кэлшэ— «есенинщина» лийэш.

Ик манаш—мучаш дэнэ мучашым АЧПЭ ваш кылдэн кэтын огыл. Чьш 
возымо гын, мэ Шкэтаным моктэна, чын огыл гын, шылталэна. Тидэ «хвос
тизм» огыл, АЧПЭ кэч мыньар кычкырыжэ ик йэҥынымат ушыжым колдэн 
ок кэрт.

Чавайнын «1 0 0 тэнтэ олно» нэргэн Пӱнчэрский ваш мутым пуыш. АЧПЭ 
тидэ вашмут ваштарэш ик йӱкымат ыш пу. Тугэ гыи, тудо Пӱнчэрскийьы 
вашмутшо дэнэ кэлшэн лийэш, шкэ титакшым палэн лийэш. Йӧра, тугак сэ- 
рэн шындэна: АЧПЭ «100 тэнтэ олно» нэргэн критикшым тнтак возэн. Сан-
дэнэ вашмутыштыжо ик йӱкымат ыш пу.

Нольомарин нэргэн гын, тошто мурыжымак мура. «Эбогащайтэсь», мо- 
лыжо нимат укэ.

АЧПЭ «опозитсий партий дэнэ кучэдалмыж годым кажнэ мутшо почэш 
Лэнин еэрма гыч ситат влакым пуртэн-пуртэн шында ыльэ»—манын возэн, 
шкэат сэдэ шот дэнэ шта. (Пӱнчэрский огыл).

Эн ончычак Нольомарипын «Тулык илышыштэ» сэдэ «пойышаш ыльэ» 
манмэ мутым гына ужын. Тидэ мут нэргэн ик кана умылтарышна. Умылта- 
рымым умылтараш ок лий—маныт гынат, адак умылтарэна. Польомарияыч 
возымыштыжо тыгай мутым вэрэштат: «старыстэ», «йозак». Тугэ гынат, тидэ 
возьшаш рэволӱтсий дэч ончычсо илышым ончыкта, адак нужна (шужымо) ий- 
гэчым ончыкта («йалыштэ иктынат киндэ укэ»).

Вара сэдэ рвэзэ «эк, колэктивыш ушнэн, сотсиализмым шташ ыльэ» — 
манын кэртэш ыльэ мо? Рэволӱтсий дэч ончыч АЧПЭ-ат сотсиализм нэргэн 
колын огыл ыльэ. Адак тидэ возымашын тӱҥ шетшо тидэ «пойышаш ыльэ» 
манмэ мутышто огыл. Нольомарин пойан Васлийын осал койышыжым ончык
тэн. Тидэ нэргэн руш литэратурыштат шуко возымо.

Тэвэ тыжэчын АЧПЭн опозитсий сэмын ситат влакым пуртэн-пуртэн 
шындымыжэ койэш.

Вэс шот гычат тудыжо адак палэ:
— АЧПЭ партийын пуячалыштыжэ 1 1  пунктым муын: «партийьи

лозунгжо тыгань лийшаш: шэҥгэч шӱдырналтшэ влак дэн (капитулянствэ) 
кучэдалаш, адак кугун шинчышыла койын крятикым сэрышэ влак ваштарэн 
лийаш»...

Эн ончычак АЧПЭ йошылыш кусарэн. Сэдэ 1 1  пунктышто «кугун ш ш - 
чышыла койын нритикым сэрынэ влак“ нэргэн ик мутат укэ. Комчванстп 
(марлажэ пролэтар писачэл влакын «мэ сайын возэна, мэ кэртына, мэмнш 
эрэ сай» манмэ лийэш) нэргэн гына каласымэ. Партийын пунчалжым АЧ Р  
с эн ын укэжьшат уштарэн марла йылмыш кусараш ок лий дыр, шонэна. Ти,э 
1 1  пунктышто пролэтар писачыл нэргэн гына ойлымо. Крэсаньык писачыл нэ~ 
гэн огыл. Шкэтан, Нольомарин мойын пролэтар писачыл огыл, крэсанььк 
писачыл улыт. Тидым АЧПЭ, мондыман огыл. 1 1  пункт пэш сай пункт, ту.) 
гынат АЧПЭ йошылыш кусарэн да, крэсаньык писачэл нэргэн ойлымо годьм 
вэрышкыжэ ок логал.

Ындэ... партий политикым умылтарымэ нэргэштэ.
Капиталист кугужанышыштэ физик, биологий капиталист политикыг 

илышыш пурташ полшат (пашачэ ваштарэш йадан газ мойн). Тидэ чы н.— 
Илышыш пурташ полшат... Пойан кидыштэ йадан газ уло гын, пойан вла; 
вийан улыт. Тугэ гынат, химий капиталист политикым ок умылтарэ. Комунист 
партий кидыштэ тидэ химий пойан кугужаныш дэч аралаш полша, комунист 
партийын политикшым ик пырчат ок умылтарэ. (Рушла манаш гын: науке
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ка службе у капиталистов или рабочего класса не есть еще то, что она (нау
ка) раз‘ясняет политику). Партий политикым умыдтармэ—тидэ ик паша. 
Тӱрлӧ наукым нашачэ класс кидыш налын, паша штыктымэ—тидэ вэс паша. 
АЧПЭ тыштэ ойыртышым ок уж гын, вара кӧ винамат?

Дарвинизм манмэ наука «эволӱтсий» нэргэн туныкта. Тидэ дарвинизмын 
чынжэ уло. Адак «мутационная теория» манмэ уло (рэволюция, скачок нэр
гэн). Тидэ теория Совэт Ушэмыштэ вэлэ огыл, моло кугужанлаштат шарлэв. 
АЧПЭ-лан тидэ нэргэштэ тӱрлӧ кнагам альэ йатыр лудаш кулэш.

Пытартышлан: «Лэпэт дэнэ Лэпэт кува» манын возымаш у илыш шташ 
туныкта мо? — манын адак АЧПЭ дэч йодына. Тидэ нэргэн тудо йӱкым пуэн 
огыл вэт. Вучэна.

    —

Сылнэ нут нэргэн
ОЙЛЫИДШЫМ (РАССКАЗЫ !)) КУЗЭ ВОЗЫНДН

(Верховский возьша гыч куеарымэ)
Литэратур манмэ пэш кугу мут. Мом возэн, пэчэтлат, тидэ чыла лотз- 

ратур лийэш. Мутлан манына— лэксий лудмэкэ колыштшо влак тыгэ йодыт: 
вара тидэ нэргэн могай литэратурым лудман?— маныт. Марла каласаш гын: 
могай кнагам лудман?

Литэратур кок тӱрлӧ: сылнэ литэратур (рушла художэствэнный мапыт), 
адак тыгылай. Вара тыштэ могай ойыртышыжо уло гын? Ойыртыш уло. Учо- 
ный йэҥ шанчэ нэргэн кугу пашам штэн (мутлан манаш: сипилис чэр нэр
гэн чылажымат палэн налын). Тидэ пашажэ нэргэн (сипилис нэргэн) тудо 
кнагам воза. Учоныйат айдэмын у шыжым шарнэп, тудлан умылтараш тырша, 
шкэ пашажэ нэргэн воза. Кузэ возымо: сылнылык шотшо уло мо, учоный ти
дэ нэргэн ок шонкалэ, умылаш лийэш гын,— йОрыш. Садлан, учоный влакын 
В08ЫМЫШТЫМ лудаш нэлэ: шуко шонкалэн шинчаш вэрэштэш.

Сылнэ (художэствэнный) литэратур вэс тӱрлӧ. Сылнэ литэратур возышо 
айдэмын ушыжлаи шонкалэн шннчышаш вэрч гына огыл, айдэмын шӱмэшыжэ 
логалжэ—манын сылнын воза. Сандэнэ тыгай возымашым лудашат куштылго, 
ушлан паша— шагалрак, шӱмэш логалмыжэ—утларак. Садэ гычак сылнэ ли- 
тэратурышто—мо нэргэн возэт, адак кузэ возэт—тидэ пэш кӱлэшлык шот 
лийман. Садэ гычак, писачэллан пэш чот шопалтымэкэ вэлэ возаш тӱҥалаш 
лийэш.

Мо нэргэн возышашым шонэн ныштымэкэ, вара тидэ нэргэн сылнын, 
шӱмэш логалшым штэн возаш кӱлэш вэт. Сылнын возаш манын, мут влакы- 
мат шыпдыл мошташ кӱлэш. Моло писачэл ик сэмын сылнын возэн гын, тла- 
нэт вэс тӱрлын возаш кӱлэш. Руш литэратурым налына Кажнэ писачыл шкэ 
сэмынжэ воза, шкэ йылмыжэ уло—маныт. Марий литэратурыштат тугай шот 
уло: Шкэтап ик сэмын воза, Чавайн—вэс сэмын. Сандэяак кажнэ писачэлын 
шкэ йылмыжэ лийман—манына. Чынак, возаш тӱҥалшэ влак тидэ шотым 
раш умылыдэ, шонто писачэлын возымыжым лудын, тудын сэмынак возаш 
толашат (рушла— подражаний—маныт). Тидэ возымын сылнылык шотшо пы- 
та, шӱмэшат тугак ок логал, лудмат туяарэ ок шу. Садланак—тӱҥалшэ пи
сачэл влакланат шкэ сэмын. шкэ пормо дэнэ, шкэ йылмэ дэнэ возаш тунэ- 
машышт кӱлэш— манына.
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Сылнэ литэратур нэргэштэ адак манына— кое тӱрлӧ шот уло. Мо нэрэн 
возаш кӱлэш, тидым сай шонэп пыштэнат гынат, сылнылык шотым гаавл 
пуртэнат гын, лудшын лудмыж годым омо вэлэ шуэш гын, тыйыя п а т т  
арам лийэ.

Вэс сэмын сылнын воваш (сай иормо дэнэ, шкэ йылмэт дэнэ возаО 
нэш уста (талэ) улат. гынат, мо нэргэн возаш кӱлэшыжым шижын от пл 
гын, тыйын возымэт нимогай шонымашым лудшылан ок пу гын, тыйын воы- 
мэт арам лийэш. (Мо нэргэн возьтшаш—тыгэ мэ шуко ойлышна. Рушла за- 
наш гын, мо нэргэн вовышаш, ?щ*— «тема» лийэш. Тыгэрак, ӱдрамаш нлш 
нэргэн возынэт гын, темыжат —удрамаш илыш лийэш).

Писачыл сай темым муын, возашыжэ сылнын возэн огыл, альэ пэш сьа- 
дъш возэн, темыжэ кӱлэшан огыл, вара мом штыман? «Тема» сай гын, слл- 
нын возаш писачэл тунэмжэ. Сылнэ литэратур пашалая писачэл кӱлыак 
пижын гын, сай пормым, шкэ сылнэ йылмыжым муын кэртэш. А сылнын п- 
зышо писачэллан темьтм ок му гын. тутлан йӧсырак, тудо илышым ок умы.о, 
ИЛЫШЫН кӱлэшыжым ок шинчэ.

Тыгэракын, сылнэ литэратур возышылан кӱлэш темым муыман, адак 
сылнын возыман, лудшын гаӱмэш логалжэ, лудаш тӱҥалмэкэ иытармэшик 
лудшо, ыжнэ чарнэ, сӧрал (интэрэсный)—лийжэ.

Тит дэч поена писачэлын возымыжо цэш кужу, пэш кӱчык ыжнэ л)й.
Интэрэсно манмым «мыскара, воштылшан возымо лийжэ манын умылшз 

ок кӱл. Ойган, пэл» шот пэргэнат возаш лийэш, сылнын гына возымя, 
•ллтэрэсно лийжэ.

Кузэрак возымо нэргэн умылтарымэ дэч ончыч мо нэргэн возаш кӱлэп, 
тэвэ тидэ нэргэн мутлалэн ончэна.

Кӧ нэргэн ойлымашым возат? Ком гэройлан (йӧратымэ альэ сырымэ йэг- 
лан) штат? Гэрой—эрэ айдэмэ лийэш. Чынак, йужо писачэл влакын «гэроЬ 
манмэ олмышто вольыкат лийын кэртэш.

Тыгэрак, Л. Толстой имвьэ нэргэп возэн. Тугэ гынат, шукыжым айдш 
нэргэн возат. Айдэм илыш—сылнэ литэратурын тӱҥжӧ. Тугэ гынат, айдэман 
илымыжым, кажнэ кэчын кузэ ила, мом шта, тидым чыла возат гын, сылнэ 
литэратур ок лий, лудмэтат ок шу, адак лудат гынат, шукыжым от \мыло. 
Вэт кажнэ йэггыи шкэ койшыжо уло, тидэ койышым моло йэн' влак умылэнат 
огыт кэрт, сандэнэ, лудмэкэ: «тыгэ ок лий, тидэ чыла шонэн лукмо»—
мавын лудшо влак кэртыт.

Садэ гыч, тыгай мут лэктэш: илыш гыч чылажьшак возымо ок кӱл, эн 
оҥайжым, эн «интэрэсныйым» гына возыман, лудшо лудмыж годым тыйын 
возымэтым умылыжо, па.шжэ, йыр ваш ончэн, тугай йэиым ужшо, рушла- 
манаш гын, тип—лийжэ.

Садэ гыч—писачэллан илыш гыч вигак сӱрэтдымэ сэмын возымо олмэж. 
илышым, айдэмын илышыжым ончэн моштымаи. типым муыман. Укэ гын, 
тыйын возымэт кэлшышэ ок лий.

Типым муын возэт гын, лудшо чынжым вигак ужэш, вигак пала, лудмы- 
жат шуаш тӱҥалэш.

Типым муынат гын, альэ чыла паша пытыш манаш ок лий. Типьм 
муымэкэ, тудым ылыжтараш кӱлэш, илышэ айдэм гай лийжэ. Тудын койл- 
шыжо, ошкылтышыжо, ойлымашыжэ, моло тӱрлӧ шот шкэнжын ЛИЙЖЭ. Ти.э 
койышым ончыктэт гын, айдэм илыжэш, лудшат «илышэ йэнг»—манын уш,- 
наш тӱҥалэш. Тудын наша койышыжо (поступок) лудшын шӱмэшыжз логи 
кэрт эш.

Туныктышо Пӧтыр Йываныч гын, Пӧтыр Йываныч гай лийжэ, мо.) 
туннктышо влак дэч койышыжо вэс тӱрлӧ (шкэнжын) лийжэ.

Тыгэрак ойлымаш возымо—илыш гыч вигак возымо огыл лийэш. Тиды 
умылтараш лийын: сюээтлышэ (художник) дэнэ фотограпым налына. Фотогра 
вигак «снимайа» (тыйын сӱрэтэдымак шта, нимогай тӱрлӧ чийа укэ). Сӱрэ- 
дышэ „ (художник) тыйын еӱрэтэдымак сӱрэтла, тӱрлӧ чийа дэнэ сӱрэтлэ,
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илышэ гайымак шта. Пиеачэлланат фотограп сэмын огыл, художник сэмын 
илышым сӱрэтлаш тунэмман. Ик сэмынжэ—илышын тӱрлО йыжыҥжым ужын 
моштымаи, адак «шопэн лукмо» шотат (воображэний манмэ) лийжэ. Писачэл 
шонэн лукташат моштыжо, тугэ гынат, эртак гаонэн лукташ вэлэ тӱҥалат 
гын, илыш гыч коратгынат кэртат, чын ок лий, тич ок лий. Тип лийжэ, 
илышыи чынжэ лийжэ-манат гын, илыпшн тӱрлӧ йыжыҥжым ужын, шэкла- 
нэн моштыман (наблюдательность лийжэ).

Тин дэч поспа классовый шотым ыондымо ок кӱл. Вэт писачэль—шкз 
класс гыч лэкшэ йэнг, сэдэ классын шонымашыж гыч тӱрлӧ рассказьтм воза. 
Тидэ класс (могай гыч пиеачэл лэктын)— ончылно шога гын, писачэлат шкэ 
классын шонымашыжым шинчэн, шукташ шонэн возэн гын, тудын возымыжо 
лутырак сылнэ лийэш, лудшылан кэлша, пиеачэл колымэкат, тудо возыма- 
шым куанэн лудыт.

Пиеачэл—шкэ классын шонымашыжым шукташ шона манына. Садэ гы- 
чак тудо шкэ класс дэнэ кылым кучыжо, ыжнэ ойырло, йыр-ваш мо лийын 
шога, шэкланэн шогыжо—манына. Пиеачэл возымыж годым шонэн лукташ. 
тӱҥалэш гын, тудо илыш гыч, класс гыч ойырлэн .кэртэш. Ойырла гын, тудо 
классын шонымыжым шуктымо олмэш, шкэ шонымыжым илышыш пурташ 
тӱшалэш. Тыгэракын, ойырлымэкэ тудо эрэ шонэн лукташ тӱҥалэш. илышы- 
штэ лийдымэ нэргэн возаш тӱшалэш, шонэн лукмыжлан шкэ ӱшанэн чылт 
кӱлдымашым возаш тӱн алэш.

Тыгэрак класс дэч ончылно лиймэ олмэш, пиеачэл шэнтэлан кодэш, 
шкэ классжьтм шэнтэк, ’тупуй корныш ӱжаш тӱҥалэш.

Тэвэ тыжэч тыгай мут лэктэш: йоҥыдыш корно дэнэ пиеачэл ыжиэ
кай—манын, тудо шкэ классын (шкэ калыкын) илышыжым ончэн, шэкланэн 
шогыжо, йырваш мо лийын шога, тудым ужшо. Тидэ ужын шогымаштат 
ойыртыш уло. Чыла ужмо-колмо писачэллан кӱлэш ок лий, ок кӱлжым кудал
тэн моштымаи, кулэшыжым гына погыман, адак молан йэҥ тугэ шта, вэс сз- 
мып огыл, тидымат пиеачэл умылэн моштыжо, умылэн вэлэ огыл, умылтарэват 
моштыжо.

Адак тыгай мут лэктэш. Эрэ ик тӱрлӧ нэргэн (ик ттрлО темым) гына 
возыман огыл. Руш литэратурым налына— кугу пиеачэл влак Толстой, Гоголь, 
Пушкин молах тӱрлӧ-тӱрлӧ нэргэн возэныт. Садланак тыйын йалыштэт гына 
мо лиймым эскэрэн, ужын шогэт гын, тидэ ок ситэ, шкэ заводысо илышым 
ужмат—шагал. Писачэллан ужмыжым эрэ йэшарэн шогыман, тӱрлӧ-тӱрлӧ 
йэҥым ужын, «нунын илышым умылэн, шкэ йырваш ончымэтым кугэмдэ»— 
манаш лийэш. Чынак, руш пиеачэл - влакым налына гын, нуно тӱрлӧ вэрз 
воштыныт, тӱрлӧ йэҥым ужыныт. Сандэнэ нуно тӱрлӧ нэргэн возэн кэртыныт, 
кугу пиеачэл лийыныг. Тэвэ М. Горький писачэльш налына, тудо Россий 
мучко коштын, сандэнэ тӱрлӧ нэргэн сылнын возэн кэртыи.

Чынак, Английсэ пашачын илышыжым от уж гын, чыиым возэн от кэрт. 
Руш пашачэ дэнэ английсэ пашачын илышыжэ ик гайракак, паврикыштз 
пашам штат, тугэ гынат, иӱла - койыш шотышто ойыртыш уло. Тидэ ойыр
тыш ым кнага гыч лудын палэт гынат—тидэ ок ситэ, шкэ шинчат дэнэ ужаш 
кӱлэш.

Тугак, марий пиеачэл—чуваш крэсанылк илышым, альэ паврикысэ па
шачын илышыжым ужьш огыл гын, тидэ илышым возэн ок кэрт, воза гынат,
ЧЫБЖО ОК ЛИЙ.

Мо нэргэн (тема) возаш кӱлэш манмаштэ—тидымат мондымо ок кӱл—  
шкэ классэтлан тидэ возымэт кэлша мо, тудлан «интэрэсный» лийэш мо— 
тидэ шотымат пиеачэл ыжнэ мондо, шукташ шоныжо.

Тэвэ тидэ возымым возкалаш тӱҥалшэ пиеачэл ушышкыжо сай пышты- 
жэ, вара тутлан ончыко кайашыжэ куштыдго лийэш.

Вэе №-эш сылнэ лийжэ— манын, кузэ, могай пормо дэнэ возыман, тидз 
нэргэн умылтарэяа.

ПӰНЧЭРСКИЙ.
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Кэчэ пэш пэлта. Чэркэ вэчын эҥэр 
дэк водгао корно дэнэ эркын кок кужу 
вургэман волат. Иктыжэ кӱчык, кӱжгӧ, 
жопа чурийан, Алипий думай нон; вэ- 
сыжэ—'умыла вара гай кужу, вичкыж 
туйо. Тудо Исай йакын.

—  Чпу!—кэнэта гаӱвал колда кӱж- 
гӧ поп,— калыкшылан паникидым штыш- 
н а лийэш... Вэс тӱньаштэ вуйжо торэш 
лийам ыльэ. Паникидлан совла дэнэ 
яумыла пуышт вэт!..

—  Тугэ... Ик чарка самогоным пуат 
ш п ат , йОра ыльэ. Кийамат туча!—ма
нэш йакын.

Кэнэта йакын шогалэш да, вӱд ум- 
бак ончалэш.

— А мо, отчэ Алипий... Тыгай шок- 
щышто йӱгатылаш гынат лач лийэш. 
Кузэ шонэт?

Поп тидлан кэлшыш. Тунамак кужу 
сарапаныштым кудашыч да. вудыш 
дуры шт.

Ик кана кап ы га ты м вӱдыш чыкал- 
дышт. Йакын ойла:

—  Отчэ Алипий, пшнчэт—мый мом 
шонэн ныштэпам! Тачэ нигэ дэчат 
арака ыш пэрнэ, а йӱмӧ шуэш... йӱдэ- 
гычэ чон ок тыпланэ. . Мый шонымаш- 
гз гакэнан сэмынат йӱ&ш налын кэты- 
жа.

«Ш кэнан сэмынат» манмылан поп 
угларак шӱлэшташ пижэ, вуй мушшы- 
ла, е о й э ш . «Чойа улат, адак мыйын 
якса дэнэ йӱнэт», манын шоналда.

А йакын ойла:
—  Кӧм аракалантӱлыкташ—йумо шкэ 

ончывтыжо. Мэ коктьтнат ик канаштэ 
вӱд йӱмак пурэна; вӱд йӱмалнэ кӧ ша- 
галрак илэн чыта—тудлан арака яа- 
даш.

Тыгэ ойлэн шогымыж годым йакын 
ззмывжэ шона: «тыгай кӱжгӧ мӱшкыр 
вӱд йӱмалнэ шинчэн кэтман огыл, кӧр- 
гы тты ж ӧ, очыний, эртак койа, йужпу- 
раш  вэржат кодын огыл».

—  Лийэш, йакын, шонэн пыштымэт 
звӓтойын гай.—А шкэ: «тыгай кукшо

торталан вӱд йӱмаляэ шинчэн кэтмаи 
мо? Йуж—арака гай огыл—тыгай кук
шо иаҥгаш шуко пуртэн от кэрт», 
манын шоналда.

— Тугэ гын айда— Иордан вӱдыш 
пурмыла пурэна,— раз, два, три...

Коктынат йӱд йӱмалан йомыч.
Изиш жап эртымэк иопын вуйжо 

койаш тӱҥальэ. Шӱлалдэн колдымыж 
дэнэ иктаж вич важык коклаш вӱдыы 
шыжыктыш. Тыгыдэ кол-влак лӱдмыгат 
дэнэ пикшла чымалтыч. Пои онча— йа- 
кын укэ.

—  Йакын альат лэктын огыл, гаырт! 
ӧрын тудо пэлэшта,— Лужо вэлэ кодын 
вэт, а шодо таза... А! Лэктэш... Ну, мэ 
адак ик кана пурэна... Йумошӱлышым 
ну!— Поп адак вӱд йӱмак пурэн шин
чэ ш.

Йакын вуйым нОлдалэш. Онча— пон 
укэ.

— Тэвэ узо сӧсна кушто!—тудат 
ӧрэш. Кийамат, кузэ йужым ногэн си
тара? Койа дэнэ шӱла вэкат. Тпр! Лэк
тэш. Адак и к кана йумылт... пурэна.— 
Йакын вӱд йӱмалан йомэш.

Поп вуйым нӧлда—йакын укэ. Мӧҥ- 
гэш пура. Йакын лэктэш—поп укэ, ту
дат мӧнтэщ нура... Йатыр тыгэ тола- 
шат. Чурийышт какарга, пуйышт«шыт*- 
шыт-шыт» мура. Тугэ гынат иктыш- 
тынат чаквычышт ок шу.

Сэр дэнэ эртэн кайшэ кок ватэ ты
гэ толашэн шогымыштым ужытат, ӧрын 
эрдыштым иэрат.

—  Очыний, когыньыштынат ушышт 
кайэн,— маньыч да, марийыштым ӱжаш 
куржыч.

Изиш лиймэк сэрыштэ калык погы- 
ныш.

Поп дэнэ йакыным пэлэ колыию га- 
йым нон пӧртыш шӱдырэн кондышт.

—  Йак... йакын... Тыланэт ар... ра- 
какалан тӱдаш... Тыйым эн ондак гау
ды рэн вӱд гыч луктыныт,— ойлаш тӧчӓ 
поп.
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ОКСА МУДЭ НОМ ТӰЛЗТ
Ӱлыл Чарвур (Торйал к-н) Валакиров Пӧтр страковойжым 

ок тӱлӧ, жарт дэн вэлэ модын кийа. Адак аракам йӱэш.
Лашка.

Тый, Лашка, кӱлэш огыллан Штрым шылдалэг. Окса «укэ» гын, мом 
гӱлэт. Страковой тӱлаш вэт тудо оксам модын наляэжэ. Йужо кунам модын 
«алмэ олмэш, колда да, ойгыж дэн иодыл колда.

Подылмо коклаштыжэ иктаж энтэк лийэш гын ижэ ушыжо нура.

Марий тугай вэт: кӱдырчп кӱдырта да ижэ ырэслэи колда.

ВӰЙ ТОРЫКШО ЙАВЫГЭН

Марисола крэдит ушэмыштэ Йошкар Памаш йал Йыван Ми- 
кит члэнлан шога. Плугшат уло. Ушэм гыч: плуг шканэм кӱлэш, 
манын плугым члэнлан шогыдьшо пойан Микалын Элэксэй- 
лан налын пуэн. Члэнлан кодыи огыл.

Келай

Йыван Микатан вуй торьткшо йавыгэн дтлр. Крэдит ушэм Микитан 
ушыжым ӱйаҥдаш йӧршӧ минэральный удобрэнийым муэш гын. йӧра ыльэ.

Адак увзртарэна
Почэла мутым. тӱрлӧ ойлымашым «У ВИЙ» журнал рэдаксий 
лӱм дэнэ маркым пыштзн колдыман. Маркэ дэч поена кол- 
тымым «У ВИЙ > рэдаксий ок нал. «Йошкар Кэчэ» рэдаксий 
лӱм дэнэ колтымо почэла мут арам йомэш. «У ВИЙ журнал 
лӱм дэнэ маркым пыштэн колтӹза.

Л У Д Ш О - В Л А К!
Ындэ „У Вий“ журнал кугл номыр (кнага) лэктэ. „Йош

кар Кэчэ“ лудшо-влакын штымэ анкэт почэш „У Вий“ нэр
гэн раш иктат альэ каласэн огыл. Садлак мэ адак йодына: 
„У Вий“ журиалын сылнылыкшым тӧрлаташ пелшыза. Ш 
кэлша, мо ок кэлшэ, ончыкыжо кузэ штыман чылажат рэдак- 
сийыш возыза. Номыр йыда тэргэда гын, утларак кэлша 
ыльэ.

,,У Вий4 Рэдаксий.

Р. И. Облит А» 718. Ответств. редактор Андр. Эшнинин.
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„йошш кэчг
ДЭЧ ПОСКО НК МОРйЮТ ЫНЖЗ I I I !

1928 ийын йанвар гыч 6 тылчылан, альэ 1 ийлан кӧ 
газэтым налын гын, тудо лоторэйышкэ пура. Кӧ апрэльы н 
1 5 -ж о  дэч вара газэтым налын гын, тудо лоторэй моды- 
шыш ок логал.

Ик плуг, ик самовар—ошо, пэл вэдран, кок сагат (пырдыжыш 
сакымэ), ӱп тӱрэдмэ машин нктэ, йал озанлык кнага-влак— кум 
библиотэк, тӱрлӧ матэр 3 мэтр гыч кажнылан— 10  йэҥлан, накча- 
лык тӱрлӧ нӧшмӧ— 10  пакэт. клэвыр нбшмӧ 2  килограм гыч— 10 
йэҥ модын налын кэртэш, чаплэ шовын (духовой) кажнылан 2 
тыч— 10  йэҥлан, ВЦИК-ын йоча комис 2 лоторэй билэт— 10  йэҥ- 
лан (тидэ билэт почэш модын налаш лийэш), Осоавиахимын 2-со 
лоторэй билэт— 10  йэҥлан, «Новая Дэрэвня»—йал озанлык журнал 
ик ийлан, «Огонек» журнал— 1 ийлан— 1 йэҥ модын налын кэртэш, 
4-сэ крэсаньык зайомын 4 билэт 2 т. 50 ыр гыч, Китай мландэ 
карт, кугу, тӱрлӧ чийан— 2 карт. Совэт Ушэм карт, кугу, тӱрлӧ 
чийан— 2  карт.

Апрэльын 15-жо мартэ кок арньа вэлэ кодын. Вашкэрак чыла- 
иат газэтым налза. «Йошкар Кэчэ» лудшо, пошкудэтлан лоторэй 
иэргэн умылтарэ, тудат газэтым налжэ.

Лудаш моштышо влак, чыланат «Йошкар Кэчым» налза.

Газзт шарышылан (пвдпнснз о в гы ш ы ш ) шш и »
Апрэльын 15-жо мартэ квитансым, альэ спискым «Йошкар 

Кэчэ» газэтын рэдаксийшкэ колтыман. Тидэ срок дэч вара погымо 
шотыш ок пуро. Могай пблбк кблан иуалтэш?

Радио (рэдаксий шындэн пуа)— тидэ пблбк, кӧ 100 тэҥгэаш 
подписным пога гын, тудлан вэрэштэш. 100 тэдтэ дэч шуко под
писка погышо кум-ныл, альэ утл арак лийэш гын, ко эн шуко ок- 
сам колтэн, радио тудлан вэрэштэш.

Ик мужыр кэмым—кб 75 тэнтэаш, альэ утларак подписным по- 
гэн, тудо налын кэртэш. Тыгай шуко лийэш гын, кб оксам эн 
шуко погэн, тудлан кэм вэрэштэш.

Сагатым—51 тэнтэаш (альэ утла) подписным погышо налэш. 
Кб эн шуко погэн, тудлан вэрэштэш.

Кнага-влакым (изи библотэк)— 30 тэҥ. (альэ утла) подписка 
погышо налэш. Кб эн шуко погэн, тудлан вэрэштэш.

Матэрыи (кок йэҥлан пуалтэш)—25 тэҥ. (альэ утла) подписка 
погышо налэш. Кб шуко погэн, тудлан вэрэштэш.

Крэсаньык зайом 2 т. ЕО ыр— 15 тэнтэ (альэ утла) подписным 
погышо налэш. Кб шуко погэн, тудлан вэрэштэш.

Мартын 1-жэ гыч апрэльын 15-жо мартэ кб подписным погаш 
тутгалэш гын, тудо пблбк налмашкэ вэрэштэш.

ЧЫЛЯНЯТ ГЯЗЭТЫМ НЯЛЗЯ!

ЛОТОРЭЙ ДЭНЭ ТЫГАЙ 93ГЛР ИОДЙЛДЭШ:

II I!


