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Иалкаин Ианыш
ОТТО Кэдровикыш тэ ш укы ш кэн 

уна лийын, алтлй кэчыш тэ чэвэрланэн 
йулэн, таза кур ы к  йужым йӧрӓтэн йӱын: 
сай кочкы н, йӱш тӧ кас годым оза дэн 
да пош кыдо-влак дэн волгыдо пӧлэмыш- 
тэ кутырэн шинчэн, каналтэн ила.

Иара лиймэ ик кастэн Сибир влак дэк 
чумыргыш т. Тыштэ чыланат ''ильыч: 
Сибир Аплай дэн Груньа, Чолпан, пош- 
кыдо пачэрыштэ илышэ олык марий 
учитэль Соковнин Николай, ватыжэ 
Галийа, нунын изэ Длик эргышт, адак 
Галийан кы зы т гына Лэнинград гыч 
пӧртылш ӧ ш уж арж э — Дсьа Алагэз.

Млтайыштэ йӱд кэнэта толын пызыра, 
кастэн кур ы к гыч йӱштӧ йуж  вола. Та- 
чэ кава пыланлан йӱд огата лугыдо ли- 
йэ, окнам почын ончалмэ годым имньэ 
лэвашат ок кой. Тэвэ кэнэта, вочко дэн 
опталмэ сэмын, йӱр тӱҥальз.

—• Иӱр иктаж  кум кэчы ш кэн ок шуй- 
но гын, мый тунам Галийа ом лий! —  
маньэ Галийа, окнам [пэтырш ыжла йу
жым ӱпш ыч ончышат.

Чыланаг воштыл колтыш т. Оттон, 
йылмым умлыдэ ӧрын ончыш тмыжлан, 
Николай пэлэштыш:

—  М ыйын Галийам мзтьэорологий 
стансэ дэчат раш каласэн пуа, уж а тй ӱ - 
рым кум кэчыш кэн ш уйынэжэ!

Тугудэштэ Груньа, Чолпанын пӧлэк- 
лан кондымо патэфонжым почат, тыштэ 
ш инчы ш ы н чыла йэҥын кӱмӱлжым па- 
лыш э ганьак, Ш убэрты н „Б аркарол ла“ 
мурыжым возымо салмам ш ындыш .

]) Т ӱҥ  алтышым 1934 ий 9 №-што ончо.

Тӱжвалнэ шоргзн йӱр йӱрэш, пӧрт 
кӧргы ш тӧ, ик йэш сэмын погынышо* 
влак, каж ны йж ы н ш кэнжы ны м  шонал* 
тэн, й уж ы ж о  воштылалын, йужыжо тӱр- 
выжым пурлын шӱмым лайы к чучыкта* 
рышэ мурым колы ш ты т:

... О, к г к  на с е -е р д ц е  легко  
и пр и я -а -а тн о , 

И е-ет и следа-а в нем м и -у -  
у в ш и х  трево-ог!..

Галийа, тодмо пӱкэнэш шинчынат, 
Николай марийжын аймак гыч аймакыш, 
кодшо йӱран кэҥ эж коч „йош кар йур 
та “ дэн кош тмы жым шарна, тудын дэч 
тылызат пэлышкэн писмам налдэ Длик 
дэн вучымыштым ушэштара, таул мардэ- 
жэш  кур ы к гыч сӱмӱрлыш о кӱй йымалан 
пызыралгын ала мо шонэн, адак моло 
сэмынат шонэн пуштыланэн илымыжэ 
вуйы ш кы ж о толын п у р а ... ындэ чыла 
эртэн, марийжэ— ш кэ вохтэнжак, йӱртэк 
йӱржӧ вэлэ, лышыл йэҥ коклаштэ вэсэ- 
ла, шӱмланат пэш лайык.

Ш октэн  пытармӧҥгӧ, изэ Алик шкэ 
ш онымыжым кэнэта каласэн колта:

—  М ый алтай мурым типифондэгэчаг 
палэм!

Рӱж воштыл колтат.
Д лик ш кэжэ вэрыш тыжэ шинчэн ок 

шинчэ, патэфон йыр куржталыштэш.
—  Ш ич эргым, тугэ ок йӧрӧ— Николай 

Лликым аваж воктэк шында.
Фанфарный маршым, ньэмыч рэвольу- 

ционьэр мурым, „Пиковая Дама“ гыч 
Гэрманын арийжым, рӓзӓн такмакым, 
ньэгр мурым ш окты м ӧҥгӧ, Николай чы- 
тэн ыш кэрт, тӱрвыжым, вожыл каласы- 
мэ ганьэ ыштэн, йодо:
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— Марлам пэш колмо шуэш, мар- 
лажэ уло?

— Марлам, марлам,— маньыч чыланат.
Курык марий мурым шоктэн пытар-

мӧҥгӧ, Груньа каласыш :
— Ти мырын пластьинкӹжӹ йажо агыл, 

тэвэ тидэ, вэс мы ры жы  йажо сирӓл- 
7ӹн, — Груньа салмам налын „Ч ерез 
овраг, народная песня", маныи лудэшат 
пружиным пӱтыра.

— Иа, ындэ тэний пытарыш э рвэзэ 
композиторын сэрымэ мурыжым ко- 
лыштса,— маньэ Чолпан, Груньалан муро 
лӱмым каласыш.

Имэ, салмаш логалмӧҥгӧ, пӧлэм кӧр- 
гыштӧ сылнэ баритон йӱк нызылгын 
шэргылтэш, ныл пы рды ж коклаш тэ ш ы - 
ҥэн кэртдэ окна коч лэктын, алгай к у 
рык коклаштэ, эры кы ш тэ уло вийжэ дэн 
шарлэн кайаш  тыршэн, йандаш толын 
пэрна. Иатыр ийы ш кэн мэрий мурым 
колдымо Соковнин дэн Сибир-влак вэл 
огыл, Чолпан шкат, ик вэрыш кэ тӱткын 
ончэн, сылнын сэрымэ мэрий мурым ко- 
лышт шинчыш.

Шоктэн чарнымӧҥгӧ, чыланат иктэ- 
вэсыштым уэтлэн, Чолпан дэч мурым 
сэрышэ нэргэн йодыш таш  тӱҥальыч.

Соковнин дэн Груньа 1926-27 ийсэ жа- 
пым ушэштарэн, „талантш э улыжым 
тунамак уж аш  лийэш ильэ, ту йолга- 
шым тунамак пӱтынь марий кундэм 
шинча ильэ“ , м аньы ч.

Чолпан, тр упка ж ы м  ш упш ы н, Мос- 
кошто марий музыкант дэн да поэт 
дэн ваш лиймыжым ойлэн ш инчымыж 
годым, пурла могыр гыч ала кӧ пэш ви- 
йын ончымым капш э дэн ш ижат, ш ойы- 
кыла шэрмэ пуш кы до ӱпш ым ш ымарты- 
мэ кӓйлӓ дэн, пурлаш кэ ончалдэ ь;ш 
тӱсӧ: окна воктэн, ты м артэ ойлымаш кэ 
мутшым пэш шагал чы кы ш э Лева Ала- 
гэз, Аликым ончы кы ж о  шындэнат, вош- 
тыл воштыл ш упш алэш , тудын чоштра 
ӱпшым луга (А ликш э почаҥылэш, „йи- 
бӓ-ӓрь, йибӓ-ӓрь“ , манын кы чкы рла), 
тугудэштак пундашдымэ кэлгэ шэм шин* 
чаж дэн Отто ӱмбак чарныдэ онча.

Отто, Асьан ончымыжым уж ш ы нак, 
ала молан ш ӱмжӧ чот кӱлткӓ, адакат 
савырнэн ончалмыжэ шуо да ш кзнжы м  
чарэн, пэлкэ ончаш тӱҥальэ...

Пӧрйэҥ-влак йужо рвэзэ спэциалист- 
влакын, вузыш колты ш о элы ш кы ш т 
пӧртылдэ, тӱрлӧ вэрэ паша ышташ кай- 
мышт нэргэн, шэмэр марий илымэ М а
рий ку-дэмыш тэ, Уралыштэ, П ош кы р* 
тыш то, Сибирыш тэ озанлы к-культур па
ша пэш талын ончы к каймэ нэргэн, 
тошто интэлигэнцымат пашаш шогалты- 
мэ нэргэн ш уко кутырэн ш инчыш т.

Варажым Аплай тыш кэ, Алтайыш, ку* 
зэ толмыж нэргэнат ш кэнжым шкэ вош* 
ты лы нрак кутырэн шинчыш , рвэзэ спэ- 
циалистым пашаш пуртэн моштымо 
ш оты ш то проблэмак уло манын ойла- 
сыш.

—  Тугай-тугай паша-влак! —  маньэ 
Аплай, часым ончалш ыжла:

—  О-о, часат пэлэ кутырэнна улмаш, 
ӱарамаш -влак ӧпкэлат, айсса нунын дэк!

Аплай, Отто, Николай кыньэлын ва- 
шэш пачэрыш кайат.

Омса изыш почылтын. Пӧлэм гыч 
пианин йӱк шокта, ала кудч1жо мура, 
тугудэштэ А лик „алтай марш, алтай 
м арш “ манын зал кум ды кэш  кош таш  
тӱҥальэ.

Аплай опсам тӱкалтыш ат, йӱкш ым 
молэмдэн йсдо:

—  М ожно войтти?
Пӧлэмыштэ йыш т лийыч, корно Й ЭҤ  

ш оны ш т ала мо... Аплай йориак адак 
тӱкалта:

— Разрешите! ’
Омса шойыч „пож алуйста" ш октыш ат, 

Аплай омсам кэнэга почын унашт-вла- 
кым ончыч колтыш , ш кэ чойан гына 
ончэн ш ойы ч пуралыштэш.

Залыштэ чылан воштыл колтышт. П и 
анин воктэн шинчыш э Груньа адакат 
маршым ш окташ  тӱҥальэ. Галийа кы ч- 
кыральэ:

— А нам показалось, что приехал 
Лурье!

—  Уж ат кузэ ваш лийыт: алтай марш
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дэнэ! —  Яплзй, Отто дэн Н иколайы м  
«иды ш т гыч кучыш ат, пианин дэк на
ми йыш.

—  Э 'Э , йалт мондэнам, Отто, Бэлинс- 
ки й  обш эжитьыш тэ илымэ годым тыйын 
йӱкэт коридор мучко шэргылтэш ильыс... 
йа, и ктаж  мом мурэн пу! — Сибирь са- 
аырнэн кид копаж -влакы м  ш оп-ш оп пэ- 
ралтышат кы чкы ральэ:

— Друзья, у нашего гостя замечатель
ны й  голос, заметьте: ли-ри-чес-кий те 
нор. . попросим спеть!

— Просим, просим! —  чыланат чу- 
мыргэн каласышт.

Чолпан „мый мурызо омыл, мурэн 
ом  кэрт" да монь ойлэн утлаш тӧчэн 
ильэ, чыланат рӱж  йодмышт годым 
Лсьан „О тто, я вас прош у!" манын пэш 
ласкан каласымыжлан мурыдэ ыш тӱсӧ.

—  Мом мураш вара? —  Отто пиани • 
нэш  эҥэтэн ш кэ сэмынжэ каласыш.

—  Опэрэ гыч арийым ш уко  шинчэт 
ильыс, иктаж  мом муралтэн колто, —  
Яплэй мыйыкш ым шымарта.

—  Ш инчэт, Отто, ийдалук эртыш Но- 
восибирскыш  миймына годым опэрым 
колыш тмыпанна ..—  Николай, ӱдрамаш- 
влаклан пӱкэным конды ш ы ж ла кала 
сы ш , вара эргыжым элталын вэрыш 
шинчэ.

Отто кум ы к лийат, йодо:
— Груньа, „С адко“ партитурэт уло?
Груньа пианин ӱмбалсэ ното кокла 

гы ч муын лукмӧҥгӧ, Отто кокыралтэн 
каласыш:

—  Попробую спеть „П есню  индийско
го гостя!“

Груньан омыж ганьэ куж а ка  парньа- 
ж э пианин йылмыштэ куржталы ш таш  
тӱҥальэ, залыштэ чыланат йыш т лийыч.

Тӱҥалтыш ым ш октымӧҥгӧ, Отто, пыр- 
ды ж  коч ужаш  тӧчышӧ сэмын, йэҥ-вла- 
кы н  вуйыш т ӱмбач ончалын, пэш ны- 
зы лгы н кы рш ы ш :

Н есче-есть алм а-азов в ка -м ен -ны х  
пещ е-о-орах, 

Не сче-есть ж е м ч у ж и н  в мо-оре  
по ол уде н  ном, 

Д ал е-о -кой  И -и н д и и  чуде-ес...

Чолпанын мурымо йӧнжӧ сай шын- 
далтын огыл гынат, тудо ш очынак сай 
йӱкӓн, адак муры маш ы жат кӱмӱл пыш- 
тэн мура, сандэн колы ш т шинчышэ вла- 
кы н шӱмыштлан пэш куш тылгын, лас
кан чучын колта.

М узы кы м  ш инчыш э Ясьа, Чолпанын 
„перья распускает, море закрывает" 
манын мурымаш тыжэ йоҥылышым ши~ 
жэ гынат, тудым налдэ, Чолпаным йӧ- 
ратэн ончэн, ш ӱмжӧ вийын кӱлткымым 
ш ижы н, колы ш т ш инчыш .

Мурэн пытарымӧҥгӧ, Груньа пианин 
дэн ш окты мы жы м  кошартэнат ыш шук- 
то, чылан кидым соваш тӱҥальыч. Га
лийа, „превосходно, изумительно!" ма
нын кыньэл шогальэ. Николай дэн Яп- 
лай „мондэн отыл маш, молодьэц!" манын 
тамакам пы жы ктат. И ош каргэн чэвэр- 
ланышэ Груньа, пианин капкасэш  эҥэ- 
тэнат, ш кэ сэмынжэ ала мом воштьшал 
шинча. Ясьа киньэлат, Оттолан кидшым 
пуэн ш окш ы н каласыш :

— Вы — талант, Чолпан! Я говорю со
вершенно серьезно!

Ту жапы ш тэ пош кы до ватэ пурышат, 
Груньалан ала мом каласыш. Груньа 
кэнэта кыньэлат, —

—  Отто, пэл цӓш ӹштӹ мӹньӹ толам, 
мӹнь гӹцэм пасна ит мыры1 —  манын 
лэктын куржо.

М урымо йӱкым колын пошкыдо-влак 
чумыргаш тӱҥальыч: тэний толшо рвэзэ 
врач, пушнинэ базын вуйлатышыжэ, кок 
учитэльницэ, мэтьэоролог, „И о ш ка р  йур- 
тан“ организаторжо, ийдалукаш  экслэ- 
дицыш  толш о рвэзэ гына этнограф, адак 
вэтьэринар, молат.

— Тугэ гын, куго  касымак ыштэна, 
кы зы т 11 часыш вэл кайэн, кондыктыза 
чыланат ш октымо ӱзгардам, —  Яялай 
толшо-влаклан каласыш.

Я лик да ик изэ ӱдыр йуж о пачэр-влак 
гыч гитарым, балалайкым, домрам по- 
гэн кондыш т, мэтьэоролог двухрӓдкыж* 
лан мийэн тольо, этнограф скрипкажлан 
колтыш .
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Пӧлэмыш йэш ыштат погы ны ш , тич 
лийэ.

— Первый в мире алтайско-марийско- 
русский симфонический оркестр под 
управлением... —  вош тылш о этнограф 
каласэн ыш ш укто, чэвэр рвэзэ учитэль- 
ницэ кычкыральэ:

— Борось, Леша, запевай лучше 
„Ревет и стонет!“

Тунамак нылытын инструмэнт кылым 
ик йэҥ ганьэ таҥ  ш упш ы лы н, ш окташ  
тӱҥӓльыч, нунын почэш чыланат рӱж  
мураш кы рш ы ш т.

Мучашдымэ кумда стэп сэмын шар- 
лышэ украин муро, опсам почын лэк- 
шаш ганьэ нӧл^алалтын, й уж ы ш то  лугы- 
дэмэш.

Ийудалуклэй пырльа илымашэш, чот- 
кыдо дисциплинан хор сэмын, мураш 
тунэмшэ влакын сылнэ йӱкы ш т пӱтынь 
пӧртыш тэмэш, тӱжвалсэ пичкэмыш ат 
йӱрым ала куш ко  ш ӱкалы н окнаш кэ, 
мурым колы ш таш  тӧчышыла, лышэммэ 
сэмын чучэш, кӱш ы ч вӱргэньэ тылызат 
к а в а с э  пылым лӱдыктэн окнаш  ончалэш.

— Пэш вийан муро, —  маньэ Н и к о 
лай. Мураш тӱҥалш ы нак тудо шкэ йӱк- 
шым чыкыш, вара йӱкш ӧ йӧрдымӧ улым 
шарналтэн чарныш .

— Тэндан тыштэ пэш сай хор уло 
маш, тэту илмыда чонланак кэлша! —  
Отто, мурым пӧлыдымашын, Николайын 
пылыш ыш кыжэ ойла.

— Иош кар йурташ тэ ыш тыш э йэҥ 
пэш пӱсӧ, тудо хорым, домра оркэстрым 
ыштэн, тӱрлӧ модышым луктэш , садлан 
йара годым иктэ-вэсэ дэн сӧйгэдал кий- 
маш шагал, эрэ пырльа эртарэна, алтай 
йылмымат пырльак тунэмна.

Вара Асьа тӱҥалмэ почэш „Алтын 
Кӱль“  мурым (рвэзэ ойрот композитор 
кум йӱклан кэлыштарэн,) чыланат ал- 
тайла мурэн пытарымэ годым, Груньа 
дэн кӱчы крак спай капан ӱдрамаш 
толын пуры ш т.

Груньа, кы зы т гына йыгымэ одьэко- 
лон ӱпшан ӱдрамашым Отто дэк палла- 
саш намийэн ильэ, Отто тудым уж ш ы -

нак кыньэл шогальат, кидш ым пуш ы - 
ла ӧрын пэлэштыш:

—  Марина, мо гыч толын лэктыч?
—  Чэмалыштэ пашамым пытаршыгя 

да тэвэ ожсо Груньа подругам дэк пу- 
рышым...

М арина Асьам ужат, курж ы н  м ийы ш , 
элталалт ш упш алалтыч, вара йы гы рэ 
ш инчын воштыл воштыл пы лы ш ы ш * 
кы ш т ойлаш тӱҥальы ч.

Куж о, таза мэтьэоролог, гтонда ш ы ж ы м  
нийалтышат, воштылмым, ойласымым^ 
скрипкам  да мандолиным шоктымьп^ 
кӱж гӧ  йӱкш ӧ дэн пэтырэн каласыш :

— М ы  показали свое искусство, теперь 
попросим гостей... а ну, хлопайте, хлоп
цы!

—  А-асю! — ик ӱдрамаш ^кидым рӱж  са** 
вымэ кокла гыч, пылышым пӱчш аш  га
ньэ, кы чкы рал  колты ш  .

Мсьа Марина дэч пэш ваш кэ гына „ту  
мурым шинчэт, мондэн от ул?‘4 йодын 
палышат, вийытак ш упш ы н лукто, пиа
нин дэк мийэн ното гыч романсым кы - 
чал муо. Рвэзэ врач пианин дэк шинчэ, 
этнограф пианин ӱмбак нотым пыш тэн, 
оҥ ы лаш ы ж  йымалак ош солыкым пы- 
ж ы кты ш , вара таҥ  ш окташ  тӱҥальыч.

М уры ш о-влакы н когы ньы ш ты иат ка - 
пы ш т иккайэ, Ясьажэ гына в и ч кы ж р а к  
да тырырак.

Кокты н кид кучэн мураш тӱҥ алм ы ш т 
годым, кармэ чоҥэш тымэ ш о кты ш а ш  
сэмын, йы ш т лийэ.

Чолпан тӱсэн кэртдэ Аплай дэч йы ш т 
гына йодэш:

— Йӧра, Асьажэ музыко институтыш то 
тунэм толын, а Марина куш ак мураш 
тунэмын?

— Хэ-хэ-хэ, тый сибирьысэ марий влак 
тунэмдэ илат маньыч мо? Марина Ново- 
сибирскыш тэ ийдалукы ш кэн тьэатр пэ- 
лэнсэ студийыш кош то, млана ч ӱ ч кы - 
ды нак сэркалэн илыш .

Чолпан, мурыш о ӱдрамаш-влакым ко- 
лыш тмо дэч утларакшэ, ӱп гыч тӱҥ а - 
лын йолы ш кы ш т шумэшкэ ОНЧЫШТЭШр 
„М арина ӱмырат мый почэшэм толы н46
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ш онзлтэн, муро пытымӧҥгӧ чылалэч ви- 
йы н ш о кгы ж о  маншэ сэмын, кидш ым 
сова.

Ш у ко  йэьг окчылан мурымылан, адак 
колы ш тш о-влакы н порын ваш лиймышт- 
лан йош каргэн адакат пэлэдшэ Асьа дэн 
М арина йэҥ-влаклан кидым пуашат 
огы т йэтшз* Ала куды ж о чэвзр пэлэдыш 
пидыш ымат кондэн кучы кты ш . Оттоат 
когыньыш тлан ко к  кидш ым икканаш тэ 
ш уйэн, таум ыштэн воктэкы ш т шинчэш.

Отто ш инчын вэл ильэ, ала кувэч лӱм- 
ж ы м а т шинчэн налшэ учитэльницэ-влак 
та ҥ  кы чкы ральы ч;

— Чолпан а, Чолпана, даешь москвича!
—  Арию  Ленско-го-о!! —  кычкыральэ 

вэтьэринар. \
Отто вуйж о йыр тыманмэш шоналтэн 

скол ты ш:
—  Калыкш э пэш музыкальнэ улмаш, от 

М О Ш Т О  гын, порволэт... но, чорт возьми, 
Лэнскийым ом кэрт мо? Ш ӱдӧ кана му- 
ралтын, иктаж  лу вэрэ опэры жы м  ко- 
лыштынам... йӧрыш , кэргам!

Оттом йодын чылан кйдсоваш  тӱҥал- 
мӧҥгӧ, Отто Груньам аккомпанироват- 
лаш  йодо. Груньа нотым кы чалмы ж го 
дым, Отто адак шоналтыш:

—  Айманаш о к  кӱл... йа, тыгэ шогал- 
злаш... адак йодыт гы н Гэрцогыным му- 
.рэм, эн йӧратымэ арийэм...,— Отто Гру- 
ньалан тӱҥалаш  лийэш манмым ш инчаж 
дэн ончы кты ш ат, мураш тӱҥалмэш кэ 
кӱм ӱлж ы м  ойган ыш тэн, кал ы к вуй ӱм- 
*бач ша.нтысэ вэры ш как ончальэ. Вара 
пэш  пуш кы ды н гына мураш тӱҥальэ...

„С каж и , придешь ли дева красоты "... 
аэрыш шумӧҥпӧ, Отто чынак Лэнски- 
йыш  савырныш э сэмын, уло ойгыжым 
ты  мурыш ушэн, шӱм йӧсыж дэн тэвэ- 
тэвэ шорташ тӱҥалшаш ганьэ шинча- 
ж ы м  йылгыжтарэн, колы ш тш о-влакы н 
кум ӱлы ш ты м  тодылын, мурэн колтыш .

„Сердечный друг, желанный друг...“ 
манын мурымыж годым, Асьа дэн М а
ринам ончал колтыш ат, раш ужо: ко к-
тын элталалт ш инчыныт, тувырэш шып 
«шыман кысалтш э оҥ ы ш т пэш вийын

шӱла, ик гай шэм шинчаш т-влак Оттом 
элтал налшаш гай йӧратэн ончат...

Пытармӧҥгӧ залыштэ таул мардэж 
нӧлталалтмэ сэмын лийэ: „браво" кыч- 
кырлат, кидым соват, мурымо нэргэн 
шкэ ойыш тым иктэ-вэсыштлан ойлат, 
вара ик сэкундылан йыш т лийат, „би-ис, 
би ис!“ кы чкы рал колтыш т.

Отто ш укак йалныктарэн ыш шого 
лӱмжылан вэлэ вуйжым „огы м !" ман- 
шыла рӱзал шинчаш тбчышат, тудым 
Асьа дэн Марина воштыл воштыл кок 
могыр гыч кучэн, адак пианин воктэк 
шогӓлтышт, ш кэш т угыч элталалт шин- 
чыч.

... М уро пы ты ш ы нак Оттолан кидым 
толын пуат, таум ыштат.

Аплай папиросым пы жы ктэн Чолпан 
йыр шогыш о-влаклан воштылал кала
сыш:

— Случалось-ли когда нибуль, чтобы 
мои гости подкачали? Никогда!

Тудлэч вара эр мартэ ш октат, мурат, 
куш тат, модыт. Куштымо годым пӧрйэҥ- 
влак у толшо йэҥ— Асьа дэн Марина 
йыр пӧртыт. Оттом Груньа, учитэльницэ, 
адак моло ӱдыр-влак шкэдэчыш т огы- 
тат колто, чылажынат тудын дэн куш- 
ты мы жо шуэш. Тугэ гынат, Марина 
дэн Асьа, Оттом иктэ вэсышт кидыш 
пуэн, пӧрыклэн аман куш тэн лэктыч.

Куры к кокласэ мӱндыр йалыштэ ик
таж  ныл вич ты лызыш кэн ушэштарэн 
илы ш аш лы к сай кас эртыш.

* **

ИӰРАН кэчэ влак шойылан кодыч. 
Эр тӱҥалын кас мартэ ш окш о йужы- 
што пылыш лан, оҥгы р йоҥгыртатымэ 
сэмын, „чы -ы н-н-н " шоктэн шога, ужар 
мландэ ӱмбалнэ, ко к  мэтр нарэ кӱшнӧ, 
кэчэ эҥдымашэш куды ргы ш о йуж, му- 
чашдымэ эҥэр ганьэ, кӱрылтдэ йога.

Тыгай ш окш о кэчын Чолпан, этнограф 
Андронов, Асьа, адак Марина, имньым 
куш кы ж  куры кы ш  кайаш  каҥашышт.

Андронов аймак совэтыштэ вучаш ли
йэ, Марина да Асьа пуш кы до кэмым чийэн
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имньэ влакым ӧрньэрлышт. Асьан им- 
н ьы ж  тупэш пыштымэ, ко к  могы ры ш  
сакалтшэ, шэм суран ш убы ш ы ш  кӱлэш 
ӱзгары м оптышт. Вара ш кэ имньышт 
ӱм бак „п ы л и к “  вэл кӱзэн шынчычат, 
капка  дэк лышэмын, Оттом вучаш чар- 
нышт.

Отто, нарынчэ кэмжым лупш ы ж  дэн 
,ш роп-ш роп“  пэралтэн, вачыж коч кэ- 
чышэ бинокль дэн фотоапаратшым тӧр- 
латэн, имньыж дэк лышэмэ, шӧрмыч 
кылым мэҥгэ гыч рончыш , вара куш кы - 
жаш тӧчэн ильэ, имньэ ала мо дэч лӱ- 
дын, шойыл йолж о-влак дэн кэнэта пэл- 
кэ тӧршталтэн колтыш ат, Отто мландыш 
волыш да шинчэ.

Ӱдрамаш-влак Оттом ончалын таҥ 
воштыл колтыш т. Вара Асьа, „М арина, 
Мари!“  манын л упш ы ж  дэн ӱжӓт, вош- 
тылалын ала мом алтайла ойлаш тӱ- 
ҥальэ.

— О-о чорт, Алтайыш тэ ӱдрамаш вэл 
огыл, имнъыжат осал улмаш!— пэлэштэн 
Отто кыньэльат, имньым куш кы ж ы н  луп
шыж дэн чучьш -чучын колтыш , вара 
кычкыральэ:

— Воштылза, воштылза, воштылмаш 
тазалыклан полша!

— Кузэ от воштыл, тый имньэ олмэш 
мландым вэл куш кы ж а т !— Марина л уп 
шыж дэн модэш.

— А мом тэ ш кэ йылмыда дэн ой- 
лышта?

— Мэ? Тэвэ Асьа Алтайысэ тош то 
йэҥ мутым каласыш: имньэ ӱмбач пӧр- 
йэҥ йӧралтэш гын, корно ок лий!

— Тошто йэҥ жэ— кэрэк, тэвэ ты чэвэр 
ӱдрамаш-влак воштылытат, изыш йош- 
каргаш возэш,— маньат Отто, Асьа дэн 
Марина коклаш тэ кайаш  тӱҥальэ.

— Не обижайтесь, Стто, это в ш утку! 
— Асьа, Чолпан куш кы ж м о  Аплайын 
тор имныжым, ш ӱйж ӧ гыч вӱчкалта.

Аймак совэт пӧрт дэк ш умӧҥгӧ, Отто 
имньыж гыч волыдэ, почылтш о окна 
дэк мийышат ужо: волгыдо, куго  пӧлэ- 
мыштэ чокан ур упш ан да кэҥ эж  гынат 
кӱрыкым чийыш э ойрот-влак тэмыныт,

пы рды жы ш тэ лозунг, сӱрэт, карт, таб- 
лицэ-влак кэчат, тӧры ш тӧ фантазий 
шӱш ӓн кандэ тувырым чийыш э илал- 
ш ы рак ойрот шинча, коклаш  п ӧ р ы к  
оҥ гы ры м рӱзалтӓ, адак изэ комсомольэ^ 
пэш пӱсын сэркала. Андронов, кид  рӱч- 
калэн ойлымо мутшым кош артыш ат* 
окна гыч Отто Елакым ужо. Оттолан ка- 
ласэн, адак погынымаш  вэлыш савырнэн- 
шинчэ.

Отто урэм покш элнэ ш огыш о Асьа 
дэн Марина дэк мийыш:

—  Пэл час гыч поктэн шуэш, займ- 
кы ш  шумӧҥтӧ чарныза, маньэ.

Йал гыч пэш тӧр корны ш  лэкм ӧҥ гӧ , 
Асьа йалт молэмэ: ш инчажэ йӱла ,киды сэ  
л упш ы ж о мардэж ганьэ пӧртэш, капш э 
ӧрньэрыштэ изыш ат йы ш т ок шинчэ.

Чодраш пурымӧҥгат, корна  туганьаье 
тӧр, кумда, ала куш ка к  койы н кийа... 
Ш о кш о  вӱран озажым ш ижы н, Асьан; 
имньыжат, корно воктэнсэ кэдр вуйысо 
ур сэмын тӧрштылэш... Укэ, Асьа тӱсэн 
ыш кэрт, „а ну, кто за мной" кы ч кы - 
ралын, шӱш калтэн, мардэж сэмын кудал 
колтыш . Томам ургымо сирой тувы ры ш - 
кы ж о  йуж  пурэнат, тупы ш ты ж о овартэн? 
вачэшыжэ пыш тымэ кандэ корнан ош  
порсын солыкш о, имньэ тош калмэ йэда? 
„п ы л и к-пы л и к" лийын нолталалтэш, ву- 
йэш упшалмэ ош бэрэтшэ, кэчэш йыл- 
гы ж ш э пыл чумы рка сэмын, чоҥ эш ты - 
мыла чучэш., П оры к вэлэ ш ойы к са- 
вырнэн ончалшыла, Марина дэн Оттон 
эркын толмыштым уж о  гынат, ыш кы ч - 
кырал, адак ончык кудальэ.

—  Отто, чарнэ, этнограф-эдым всӧ- 
равно заимкэш вучаш  возэш, эркы н 
кайэна гын, лач вэл поктэн шуэш, а 
корным мый шинчэм...

Кудалы кташ  тӧчыш ӧ Отто, имньыжым* 
чарыш ат, М арина воктэн кайаш  ту» 
ҥальэ.

Корны ш то ик йэҥат укэ. Чодражат 
йы ш т шога. Марина имньыжым корне» 
тӱрыш , ӱш ы к вэрыш ш упш ы лы н, Оттом 
ончальэ:
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—  Отто, молан шкэндым мый дзнэм 
палдымэ йэҥ сэмын кучэт?

— Иодышлан йодыш дэнак каласэм; 
молан тый Ялтайскайа стансаштэ ма- 
лам ш ижтарыдэ волэн коды ч?

—  Ях, вот мом йоднэт улмаш... Тый 
малэт ильэ, кыньэлташ чаманышым...

— Вара Б ийскы ш  ш умэш кэ толнэт 
ильыс?

— Бийскы ш  да .. мыйым Ялтайскайаштэ 
шкэнан базэ гыч толын ваш лийыч, 
Новосибирск гыч тьэлэграм мийэн...

—  Яла ӱш анаш  лийэш гын тугэ ман- 
мэтлан?— Отто, М аринан тӱрвы ж ӧ пур- 
лылтын гынат, ш инчажэ воштылмым 
уж о , вара маньэ:

— Чын, туш то мыйын сомылэм пырчат 
укэ, тугэ гынат Дптайскайаш тэ базыда 
укэ ганьэ чучэш...

— Ха-ха-ха, — М арина тӱсэн кэртдэ 
воштылэш, — тый мэмнан Сибирь элнам 
М оскот дэчат сайрак шинчэт ала мо?

— Чынак, Марина, молан волэн кодыч?
— Ш кэнд ы м  мый толмэм годсэк тыгэ 

йӱш тын от кучо гын, лы ш ны рак лийат 
ильэ гын, ойлэмат ильэ ..

—  Иӧра, лы ш ны рак лийам тугэ гын,— 
Отто воштылалын имньыжым М ари
нан воктэкы ж ак лышэмда.

Марина, ш инчаж гыч сэскэмым лукш о 
сэмын, ш ыдэшт ончальат, ш ыдыжым 
шылтэн адак воштыпал пэлэштыш:

—  Кы зы т лыш ыл улат, вара адак 
Ясьат дэк кайэт... шинчэм мый тыйым, 
Чолпан! —  Марина парньажым рӱза.

Чынак, тудын Ялтайскайаштэ ыш ты- 
шаш паш ажэ лийын огыл, —  ты нэргэн 
Марина кодш о жапы ш тэ ш уко  шонэн 
кош ты н, — волдэгэчат ок лий ӱлмаш... 
И уж о  годым йэҥ, пэрвой у ж ш ы н а к , 
чонлан кэлша, тунам ала мо годсэк ш о
нэн коштмэдым мумо сэмын йывыртэт, 
тудын ш оны мы жо, кы лы кш з, тӱсыжӧ, 
ойлымыжо, — чылажат вучымэдын га- 
ньак чучэш. Ипыш  корнэш  тӓҥгал тол
шо Чолпанат Мариналан ш укэрсэк омэш 
ужы н, шонэн, вучэн илымэ пӧрйэҥжэ 
сэмынак шӱмжылан кэлшыш. Пойэздыш-

тэ пэл йӱд мартэ ойласэн, мурэн, вош- 
тылын пырльа кочкы н-йӱы н толмышт 
годым Марина, Оттон лайы к чонан 
улмыжым, поро кӱмӱлӓн, пашам йӧра- 
тышан, илэн моштышан, рвэзэ гынат 
тӱньам уж ш ан да йатыр шинчышан 
улмыжым палэн нальат, Оттом йӧратыш, 
рвэзэ капы ш ты ж э ш окш о вӱржӧ мод- 
мымат тынысландарыдэ ыш тӱсӧ...

Ту йӱд эртымӧҥгӧ, эрдэн эрак помы- 
жалтат, ш уко  шонэн кийы ш , вара, шиэ 
вэры ш кы ж э куснэн тамлэ омо дэн ма- 
лыш э Оттон, изыш  кудыргалшэ ӱп- 
шым Э.1ЛЫ Н гына нийалтыш , кумык 
лийын шупшальэ. Вӱдаҥалшэ шоптыр 
гай шэм ш инчаж  дэн окнаш  ончальэ, 
адакат тыдымак шоналтэн колтыш:

— Кэрнакак йӧратэм мо тыйым, Отто...
Оттош.,. Оттошэм? Тэҥызысэ толкын/
дэн толкы н ваш лиймэ сэмын, чылажат 
тэнтэчсэ кэчэш йомын ок код гын?... 
Ш ӱмэм ш ижэш : тыдэ куж аш ы ш  ок мийэ, 
уш ны ш аш лы к огына ул... садлан викак 
кӱрлаш . . кӱрлаш... кӱрлаш !

Тугэ Марина, окна воктэн шонэн шо- 
гы м ы ж годым, Ялтайскайа станса лы- 
шэммым уж ат, арвэр нумалыштшэ ош 
ончылаканым ӱж ы ктэн , йӱк лукдэ, От
том пытартыш  кана йӧратэи ончалын 
пийалжэ кийэн кодмо ганьэ чон йӧсыж 
дэн чӱчалтшэ шинча вӱдшым ӱштылын, 
купэ гыч лэктын кайыш ...

Эх, рвэзэ шӱмым мо чарэн кэртэшгын?
Марина Чэмалыш тэ арньалык пашам 

коккэчы ш тэ пытарат, тьэлэграм толмӧҥ- 
гӧ, ик уполномочэн дэн пырльа лэктын 
кайа. Иолыш то кэм, капыш тэ пӧрйэҥ 
вургэм, галифэн шойыл кӱсэныштыжэ 
ӱдрамаш рэвольвэр, суран шувышышго 
кочы ш -йӱы ш  да йӱдым курыкыш то ма
лаш возэш гын ш окш о вургэм, ӧрньэр 
воктэнсэ суран мэш акыш тэ изэ товар, 
туп ш ойылно брэзэнт плашч. Тугэ кум 
арньаш кэн Марина сбслэдованьым ыш
тэн аймак гыч аймакыш коштэш, погы- 
мо йанлык коваш тым сортоватлыктэн 
колты кта, титакан йэҥ влакым сутыш 
пуэда, коваштэ йамдылымым отовари-
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ватлаш колтымо чайым, сакырым, шэ- 
виотым, порсыным, пасмам, постом, йол 
чийэмым. вургэмым, ош ложаш ым, пы- 
чалым молымат чотлэн актым сэрыкта, 
—йӱдшӧ—кэчыжэ пашам ыш тэн Огтом 
мондышымак шона. Чынак, тугай пашаш 
альэ куры кан корнэш  нойэн толмӧҥгӧ, 
кочкаш вэлэ йэтшэт, тунамак малэн 
колтэт, кэчывалжым тудым шонаш паша 
пӧла...

Пытартыш пункты ш то, Онгудайыш - 
тэ, Марина, ик эр кыньэлмыж годым, 
шӱмжӧ вургыжмым ӧрын ш ижат, „ала 
чэрланышым?" шоналтыш. Вара палыш: 
ты кум арньаштэ тудо. Оттом мондышым 
манын ш кэнжы м  олталаш вэл тӧчэн, 
шӱмжӧ эрэ Отто вэлыш г.ӧртын, Оттом 
чынак йӧратэн...

Паша пытымӧнгӧ, Груньам уж аш  лу- 
рэм манын адакат ш кэнж ы м  олталэн» 
куго корно дэч 60 уш ты ш  пэлнэ улшо 
Кэдровик йалыш пурыдэ ыш тӱсӧ.

Тыдым чылажымат Отто ок шинчэ 
гынат, Маринан Кэдровикыш  мо вэрч 
пурымыжымту касак ш ижын. Ы ндыжым 
Маринан Асьалан кӱлэн ойлы мы ж ы м  
Кольат, йӧршэш умлыш.

— Отто, тый нымомат от уж , от кол, 
от шиж мо?— Марина, вуй сакэн куж аш  
шонэн каймӧҥгӧ, шинчавӱд йӧрэ чытыр- 
нышэ йӱкш ӧ дэн пэлэштыш.

Отто имньыж гыч волыш, фотоапа- 
ратым лукто, корным да моло вэрэ уж - 
дымо ала могай чэвэр кайы кы м  вэлыш, 
вара ижэ имньэ ӱмбач волэн вучэн 
шогышо Марина дэк лышэмэ.

Отто толмым ужат Марина, имньыжын 
чал сржажым кормыжталын, тӱсэн кэрт- 
дэ шорташ тӱҥальэ...

— Марина, шинча в;/дэдым йа рала- 
нак йсктарэт... йа, сита... тӱвӧ Андронов 
йортэн толэш,— Отто бинокльжы м  сум- 
каш чыкэн, имньым куш кы ж ат, имньэ 
ӱмбалсэ Маринан йош каргы ш э шинча- 
жым вашкэ-вашкэ ӱш тылмы жым шолӹп 
ончалын, корно п окш эк лэктэ.

Заимкэш чыланат ик вэрэш чумыр. 
Г Ы Ш Т . Тувэч Л Э КМ Ӧ Ҥ 1Ӧ , мӱндӱрнӧ, куры к

коклаш тэ, имньэ кӱтӧ  палдырна, лавра 
каш ак сэмын лу-лучко  омаш шога, 
омаш вуй гыч, умыр кэчыш тэ кандэ ш ӱр- 
тӧ йарым сэмын шуйнэн, „чы л чы л-чы л“ 
ш икш  кӱза.

Омаш-влак воктэнак пужарымэ пыр- 
ньаштым йылгыжтарэн, ош йӱкчыла пал- 
дыртэн, у порт-влак шогат.

О гто ындэ тудо мо лиймым пала: омаш 
каш ак воктэн у йал ыш талтын гын, ви- 
ка к  каласаш лийэш —тидэ колхоз. Тэний 
тугэ омаш гыч у пбртыш  пэш ш уко  ку- 
сарзлтын.

Корно куж о , мучаш ыжэ ала куш ак, 
кур ы к  коклаш  йомэш. М арина воктэч 
Андронов, кӱрэн имньыжым вӱчкалтэн- 
вӱчкалтэн, чарныдэ ойласэн кайа, Ма
ринан кӱмӱлж ӧ молан тодылалтмым па- 
лыдэ, кузэ гынат нӧлгаш тӧча, тӱрлӧ 
сэмын воштылтынэжэ.

Асьа изэ ӱдыр сэмын йа ончы к кудал 
колта, йа имньыж гыч волэн, Огтон 
аппаратшэ дэн йӓмлэ вэр-влакым, пу- 
шэҥгым, йолташ ыж-влакым вэла, • йа 
пэлэдыш погэн кодэшат, йортыктэн п о к 
тэн шуэш.

Отто, умбалсэ ош йдлым ужат, кум- 
ныл кэчэ ончыч, Асьа дэн кокты н, тудын 
изажэ илымэ колхозыш миймыжым 
шарнэн кайа.

Тунам кэчэ тачсэ сэмынак ш окш о 
ильэ, 15 уш ты ш  нарэ кайм ӧҥ гӧ , кочэв- 
йыгйкэ каналташ чарнат: имньыштым 
омаш воктэн кэпшылтэн кодыштат, омса 
олмэш ^сакымэ сураным нӧлталын кӧр- 
гыш  пурыш т. П урш ы нак йэҥ, коваштэ, 
ш икш , тамака ӱпш  нэрым куш кэдш аш  
сэмын пэрыш. Оза-влаклан кидым пуэн 
ӱлыш  тэҥгылэш шинчыч.

Кула оржа гай ӱп пунэман да шуэ 
пондашан оза, трахом шинчажым лавра 
кидш э дэн ӱш гы лы н, Асьа дэч „хӓбӓрым" 
(увэр аҥарым) йбдыш таш  тӱҥальэ. Ну- 
нын куты рмы ш т годым Отто омаш кор- 
гым ончалэш.

Окна, коҥта, олымбал, пӱкэн монь 
укэ. Волгыдо, омаш вуй гыч, ш икш  лэк- 
таш ыштымэ тӱньы к гыч гына пура,
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сандэн ончыч пэш раш ок кой, варажым 
Оттон шинчажэ пичкэмыш эш  тунэмэшат, 
палын ужэш. Покшэлнэ, викок мландэ- 
ш ак пыштымэ ко к  кӱ  коклаш тэ, куэ 
комыльа эҥын кийа, ӱмбалныжэ парньа 
кӱ ж гы г шӱчан шэм под кэча. Пурла мо- 
ты ры ш то —куго пу сондык. Ш ойы лно  
тӱш ак да вургэм каш ак кийа, туш то 
чараватын йоча-влак почаҥӹлыт. Ш ола 
могыр омаш мэҥгэ укш эш  шӱш тӧ шӧр- 
мыч, тошто годсо пычал, лодакан кӱзӧ, 
куж о  кэрэм сакалтын, мэнтэ вочтэн— 
ӧрньэр-влак, ш убы ш ,м олат. И к лукыш то 
тыгыдэ укш  влак чыкалтыныт: ты нэр
гэн Отто ш уко  колын, Андроновын фото 
сӱрэтыш тыжат ужын, тыдэ—тӱрлӧ чэр 
дэч сакла, манын ишанымэ да кумалмэ 
годымсо палэ-влак.

Изыш ш инчымӧҥгӧ, оза-влак Асьа дэн 
Оттом силаш тӱҥальыч. Трупкам пурлшо 
ӱдрамаш, подыш ко вӱдым, чайы у, шбн- 
чалым, ӱйы м  пыштэн чайым шкэ сэ
мынжэ шо’лтыш, адак ш окш о ломыжэш  
ш уш о мэлнам кӱйы кты ш . Трупкажы м 
угыч тэмэн, сондык ӱмбач пура корка  
ганьэ пу атэ-влакым нальат, урвалтыж 
дэн ӱш тыльӧ, чайым тэмыш, уна-влаклан 
кучы кты ш .

Отто шоналтыш:
—  Иӱат гын, йырнэт, от йӱ гын, ныгу- 

зэ: оза ӧпкэлэн кэртэш.
Отто, нымам ышташ йудугэн, Асьам 

ончальэ, Асьа ш инчажым сэмаКгэн к а 
ласыш:

— Фотоэш вэлынэтак гын, подылмо 
йӱлам ыштыдэ от кэрт.

Тугудэштэ вуйэш шуаш тӱҥалш э оза 
ӱдыр толын пурыш : шэлмэ ш окш ан кӱ- 
рӱкш ы м  кыдалжэ мартэ ш ойы к кудал- 
тэн, кӱйш ӧ олма ганьэ чумыраш оҥ ж о- 
влак почылтыныт. Оттом уж ш ы нак оҥ- 
жым пэтырышат, Асьа дэн куты раш  тӱ- 
ҥальэ.

—  Ӱ ды рж ӧ— дьэлэгаткэ, — маньэ Асьа 
Оттолан, —  тыдым мэ ту лукэш  шогал- 
тэнз, омса дэч возэт гын, п^тынь омаш 
кӧргӧ  вэлалтэш.

Ӱды рж ӧ дэч вара Асьалан ӱшанэн, он

чыч возалташ лӱдшӧ оза-влакат вэлал- 
тыч.

Кас вэлэш Асьа дэн Отто изэ йалыл 
мийэн шуыч.

Оҥа вуйан, ик пачашан порт влак 
урэмын кок могыржо дэн „ш ы р к “ шын- 
чын колтэныт, Иалын вэс мучаштыжэ 
шӱдӧ вуйлэн имньылан да ушкаллан ви- 
ча-влак ышталтыныт, адак в?д воктэн, 
пӱсӧ товар сэмын йылгыжш э ош цинк 
вуйан ӱй завог, ужаргэ-ш эмалгэ чодрам 
ш ойк чактарэнат, пош кыдо йалым он- 
чэн, паша йӱкш ӧ дэн мурэн шога

Нал локшэлсз ик пбртыш пурышт, изэ 
ойрот ӱдырым вэлэ вацд лийыч. Ш окш- 
дымо, ару пасма тувурым чийшэ изэ 
ӱдыр, палдымэ Оттом ужы н, омашысэ 
икш ывэ сэмын, ыш айманэ, викак то
лын куго  йэҥ ганьак кидым пуо, вара 
Асьам ужылдэн ш ӱйэш ы жэ толын кэр- 
жалтат, йыбыртэн воштылалын шкэ 
йылмыж дэн каласыш:

—  Ачай .дэн авай пасу гыч кастэн 
пӧртылыт...

Вара Асьам кум ы к лийыктэн, пылы- 
ш ы ш кы ж э йышт гына ойлалэш:

—  Асьа акай, мый пӧргым ӱштын 
моштэ-эм! Ончыч ш ы жы ктэт, вара шот- 
ко  дэн эплын гына ӱштат, а тый моштэт?

— Ш ынчэт, О тто ,— маньэ Асьа пӧр- 
тыш  пуры ш ы ш тла, — пӧрт ӱшташ ту- 
нэммашат тыштэ пэш куго  историй па- 
шан ик уж аш ы ж э улэш!.. Укэ, Отто, ит 
воштыл, тидэ парадокс огыл, тэвэ Ал- 
тайыштэ тӱжэм ийлэн калы к тошто сэ- 
мынак илэн тӧчэн. Ты калыкын соци
альна организацыжэ —  фэодал - насыл 
строй ильэ, насылым шоҥго он вуйла- 
тэн, тудо кэрэк кунамат пойан гыч, эк- 
сплоататор гыч лийын. Руш капитал тол- 
мӧҥгӧ калы к адакат чот пызыралтын. 
Ты калы кы н озанлы кш э—сонар паша 
да вольык ашнымаш, а вӱдымаш монь 
лийын огыл. Культуржо... омашыштэ 
илыш ын, эрэ кусныл кош тш о калыкын 
могай культурж о лийын кэртэш? Ш а
ман, поп, адак трахом да моло чэр, гра- 
мотым йалт ш инчыдымаш , арака... тэвэ
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нугыжан правитэльствын тыгыдэ калык- 
лан пумо „культурж о*1!

Отто, пӱкэнжы м окна дэк шындэнат, 
Асьан ойлымыжым колыш т, адак йӓм- 
лэ курыкым ончэн шинча ильэ, труп- 
кажым пы жыктэн пэлэштыш:

— Асьа, тый Адам гы чак тӱҥалатыс, 
мый тудым ш кат шинчэм, а тэвэ исто- 
рийын пӧрт ӱш тын моштымо дэн могай 
пашажэ уло вара, йалт ом уҥло!

Асьа нымом пэлэштыдэ воштылальат, 
изэ ӱдырлан самбарым шындаш пол- 
шыш.

— Ит вашкэ, Чолпанэм, туш кат ш уы- 
на... Тэвэ тый алтай правитэльствэ нзр- 
гэн иктаж мом колынат?

— Ну, колынам, ош армийым ыш- 
тымымат шинчэм...

— Тэвэ ту армий гыч ш уко  йорло 
сонарзыжэ да батракшэ, каш ак дэн, 
кашак дэн йош каргэ могырыш  лэктын, 
пролэтар класын моштэн вуйлатымыж 
почэш, шкэ правашт вэрч кучэдалаш 
тунэмын, айдэмэ ш оты ш ко пуры м ы жы м  
умылэн,— рушла ойлымым ок палэ гы 
нат пэш колы ш тш о изэ ӱдырым Асьа 
шола кидшэ дэн элталэнат, пурла кид 
шым Оттон вачы ш кы ж э пыштэн, вуйжо 
дэн ончыкта:

— Тэвэ ончал, Отто, умба-алнак ш ик- 
шым ужат? Тудо ӱй завот. Тушан, Мон- 
голий гыч савырнэн толшо ош офи- 
цэр влак, л уаткок руш , ойрот да казак 
партизан-влакым кучэн, кидыш тым-йо- 
лыштым пидын, имньэ почэш шӱдыр- 
калэн, индырэн пуштыныт... А  тэвэ Чуй- 
ский трактым эртэн, ш олаш кэ каймаш - 
тэ Бэлки уло, ту кур ы к коч эн пӱсӧ со- 
нарзат лэкташ тош ты н огыл, а йош кар 
алтай-руш отрӓд, ныма корныдэ поена, 
чытыдымаш йӱштӧ кур ы к коч орудий 
дэн да пулэмэт-влак дэн вончэн кэртын. 
Тугэ лэкмэ годым куд  шӱдӧ имньэшкэ 
гыч пэлыж нарэ чара ий пасушто кыл- 
мэн, ий корэмыш  пурэн кайэн, нойэн 
кодын, имньат ш уко  пытэн. Тугэ гынат 
отрӓд пэш куго  да тура корэм могыр 
гыч, эр йӱдым, йӓмлэ лэч йӓмлэ, уж ар

олы кы ш  пыл сэмын волэн да, йош кар 
гым ты могыр гыч ныгунам вучыдэ 
малышэ ош командываньым, тӱҥ  часть- 
шэ дэн пырльа, йалт пытарэн... Тугэ 
коло ик ий мучашэш ижэ Алтайсэ шэмэр 
калы к эркын шӱлалгэн, совэтым чот- 
кыдэ^даш , илышым сайэмдаш тӱ- 
ҥальэ... Ындэ тэвыс ужат, илэн-толын 
фэодал-насыл строй гыч, капиталист 
стрвйыш  пурыдэак, викок . социалист 
стройыш  вончэна... Курым мучко кус- 
ныл ко ш тш о / культурдымо калыкым 
пӧртыш пурталтэш, ик вэрэш илаш йо- 
ным ышталтэш. Кидэш ыжэ сорламат ку- 
чыдымо йэҥ, колхозыш то имньэ дэн да 
тракты р дэн куралаш тунэмэш, у куль- 
тураныш  савырна...

— Д а -а , нэлэш толын тыланда,—  
маньэ Отто, Асьан ойлэн пытармӧҥ- 
гы ж ӧ йатыр пэлэштыдэ ш кнчы ш ат.

Изыш  лиймӧҥгӧ, Асьан изаж дэн йэ:т- 
гажэ толын пурыш т.

Кумло ийаш ганьэ йэнтажэ рушла 
кандэ тувырым чийэн, вуйэш ыжэ тӱр- 
лымӧ салан да чэвэр чокан ур упш ым 
упшалын, ончылак-сакым ӱшталын, йо- 
лы ш ты жо сандалий. П уры ш ы нак кид 
шым муш кы н, эрэ шовычэш ӱш тыльат, 
Отто дэн Асьалан кидым пуо, кур ж ы н  
мийшэ ӱдыржы м тупш о гыч вӱчкалтыш , 
вара шинчат, ш укэртэ ужаы мо Асьа 
дэнэ йыбыртэн кутыраш  тӱҥальэ.

М арийжат монгол ш инчаж  дэн йумар- 
тлын ончалын кидш ым пуо, кандэ вич- 
к ы ж  плаш чжым иш кы ш  сакӹш, отво- 
рыш лэктын кэмжэ гыч рокым йокта- 
рэн чийыш , муш кылт пурӹш, Отто вок- 
тэк шинчэ. Ш ичш ы нак руш ла мош ты- 
дэрак ко, кувэч улмыжым йодышто, 
вара ойлаш тӱҥальэ:

— Тӱрэдаш мийышна, пош кыдо руш  
колхоз гыч машинашт дэнак^полшаш то- 
льыч, мэмнан-влак кы зы т сорла дэнат 
тӱрэд огыт мошто.

—  Кузэ тугэ?— йодо Отто.
—  Кодшо ий пэрвой кана вӱдышнас, 

ту мартэ мэмнан насыл урж а озымым 
ӱмыржылан коч пӧры к уж ш о ильэ!..
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1Имньым ашнэн да йанлык кучэн вэлэ 
млалтэ...

— Кузэ вара викок артэльыш куснэнда?
— Э э, тыгедым тыдэ ӧрмӓш паша 

огыл, шкэнан совэтна кидыштэ тудлэчат 
ӧрмаш  да куго паша влак ышталтыт... 
Тэвэ мый Кузнэцкстройыш  алтай паша- 
зэ-влакым намийэн кодышым. Кэрэк 
ӱшанэ, кэрэк укэ: тугай куго  домно-вла- 
<кан ку го  завотым, плэныштэ орланымэм 
годым, Гэрманийыштат уж ы н ом ул...

—  Пӧрт влакым тэний ыштэнда мо?—  
О тто адак йодо.

— И зы ш ы жы м  ӱмаштак, молыжым тэ- 
« ий  лум кайш ы нак... Тэвэ порт манмаш- 
тэ, пӧртыш тӧ илаш омаш дэч шӱдӧ кана 
сай , тугэ гынат омашыштым пэш йӧсын 
кудалатат, моннар кучэдалаш возэш.

— О-о, таҥастарашат ок лий, мый 
омаш  влакым уж ы нам !— маньэ Отто.

—  Совэт властьланна вэрч вӱрнам 
■огына йоктарэ ильэ гын, калы к ожсо 
сэмынак, тэлыжэ- кэнгэжшэ йӱштӧ да 
лавра омашыштэ, пэлэ ш ужэн, байын 
йолж о йымалнэ, стражник, руш  купэс 
;да кулак кидыш тэ пызыралт орлана 
ильэ... Ындэ ужатые шкат: байым да
моло вӱр йӱшым пытарышна, шӱдӧ 
вуйлэн вольыкыш т да моло погыш т 
йорло кидыш  пурыш , вара пӧртым ы ш - 
талтэ, урлы кы м пуыч, вольыклан ви- 
чана лийэ, плугым нална, ныгунам курал- 
дымэ-тӱрэдымэ йэҥна-влакым руш да 
ньэмыч колхозник-влак туны кты ш т...

—  Пӧртым ы ш тыш та да викок кол- 
хозы ш  пураш тӱҥальыч мо?— Оттон ш ин- 
чы мы жэ шуэш.

— Ну-у, тугэ куш ты лго лийэш гын, тэвэ 
Ш О Ҥ Г О  ачанат тымартэ ила ильэ дыр, 
у  илыш ым уж ы н кодэш ильэ...— оза 
Лсьам ш олы пы рак ончальат, чарналтыш.

И энтаж  дэн кутырэн ш ынчышэ Ясьа, 
ты ды м кольат, рушла пэлэштыш:

—  Ойлыза вэлэ... изай, мый сэрышэдым 
«алмӧҥгӧ гына ш оры кты м  вэт, ындэ 
ойго эртэн...

— О йлымыжо можо,— маньэ оза, труп- 
каж ы м  пы ж ы кты ш ы ла, —  ачана совэт

члэн ильэ, колхозыш лэкмэ жапыштэ, 
ож ны ж ы м  батракыш тэ илымэ озажым 
раскулачитлаш мийэнат, туш ак Ойрот- 
Тура гыч толшо уполномочэнгэ могэ, 
товар дэн руэн пуш тыныт... Тугай-тугай 
паша-влак,— маньат оза, чайым йӱын 
тэмшэ Оттолан ш ӧрлы к гыч налмэ 
книж кам  ончы кты ш :

—  Тэвэ ончо, унам: алтайла сэрымэ
кнага. О жно чыланат грамотдымо ильна 
ындэ вашкэ чылажат грамотан лийэш.. 
адак тэвыс шкэнан письмэнностьнат ул- 
ыс, совэт власть латин апфавитым пуо!— 
оза воштылалэшат, кнагажым пудыр- 
гы ш аш  арвэр сэмын сайын кучэн, олмыш- 
кы ж о  пышта, вара Оттолан каласа:

—  Айда, колхозэмым ончыктэн коштам: 
тыгодым мӱндыр унам кочыш -йӱыш  дэн 
вэл огыл, колхозым ончыктэнат силат* 
ыс!— оза адак воштылалэш.

Отто дэн кокты н лэктын канат.
Ш у ко  кош тыт: правлэньыш, йошкар- 

пусакыш , мэдпунктыш, ш колыш , имньэ- 
вичаш мийат, Ӱй завот дэк кайшыла 
курым мучко малэн кийыш э, шэмэ лэч 
шэмэ сай мланцэш пэрвой кана вӱдымӧ 
уржа, тэнты з сэмын толкыналт шога, 
пы рчы ж э— ший полдыш ганьэ тутло, кӱ- 
шыч пасум кэчэ йыбыртэн онча, тудо 
тыштэ пӧрыкат йыраҥан да аҥшыр 
аҥам уж ы н огыл, уж аш ы ж ат о к  воч: 
колхоз пасу йыраҥым ок чытэ.

Тыгэ ончэн кош тмо годым, Отто шаҥ- 
гысэк шонэн кош тмы жы м  йодцэ ыш 
тусӧ:

—  Асьа ала мом пӧрт ӱш таш  тунык- 
тымо нэргэн ойлышто, тугай сомылкамат 
ыштэн огыт мошто мо?

—  А-а, мыйын изэ ӱдырэм ойлэн дыр, 
нунылан пионьэр отрӓдыштэ, аваштым 
пӧрт кӧрго ончаш тунуктыза манын, 
ойлат, сандэн кы зы т ӱдырэм кэчэш лу 
кана пӧртым ӱштэш, аважымат йыгыш- 
тарэн ш уктэн,— оза воштыл ойла.

— Ш инчэт тый, унам, пӧртыш пурымо 
годым ӱдрамаш -влэк киндэ кышкымэ 
огыл, пӧрт ӱш ты нат огыт м ош то ильэ
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воштылчы-ык вэлэ ындэ! Посна шовы- 
чылан пэш йӧсын туныкталтэ, эзылэн 
волмэшкыжэ ик тувыр дэн да ик кӱр ы к 
дэн тийаҥын коштмымат пытараш куш - 
тулго ыш лий, а пасу да пакча паша 
ышташ нымо дэч йӧсӧ лийэ... Адак 
мужэдшыжэ, ш аманжат мом гына ышт 
толашэ гын?

— Чын,— маньэ Отто,— куснэн коштма 
гыч у озанлык дэн у культуры ш  вончаш, 
адэмын ойжы м ак у сэмын савыраш куш - 
тылго огыл!..

* **
...ТУГЭ Отто, кум-ныл кэчэ ончыч 

Асьан изаж дэк, у колхозыш  миймыш- 
тым, Асьан поро гына йэҥгажы н куты р- 
мыжым, адак изажын колхозым ончык- 
тэн кондыш тмыжым шарналтэн кайа, 
ала мо сайым ушэштарэн ш кэ сэмынжэ 
воштылал колта.

Тыгэ кайм ы ж годым, ольан ош кы лш о 
имньыжэ кэнэта чарналтыш,

Отто, капш ым чарэн кэртдэ, кум ы к 
лийат, вик ш ичмыж годым йыр ончальэ.

Йырым йыр куры к. Куры кы м  ко к  мо- 
гырыш торэн, шэмалгэ кандэ вӱд, пӱсӧ 
пикш сэмын вийын йога. Тыҥгэла шуэ- 
шат, ший оҥа ганьэ кэнэта тугылдэн, 
тура сэр гыч мэтыр нарэ ӱльӧ йӧрал- 
тэш. Вӱд кӱры лдэ„дду-у-у !“ ш окты ктэн 
мура.Кудыр чал ӱп сэмын ш оҥ ж о  кэчэш 
йылгыжал модэш. Вӱд йӧралтмэ дэч 
ӱлнырак, тура сэр коклаш тэ, пу дэн 
ыштымэ кӱвар вӱд йӱкэш  чытырналт 
кэча.

Кӱвар коч Дсьа ала кунамак лэкташ 
йэтшэнат, имньыж ӱмбач тывэл сэрыш 
ала мом кы чкы ра: вӱд йӱкэш  да кэнэта 
пуалшэ мардэжэш нымат ок шокто.

Маринан имньыжэ, кӱварыш  пурыдэ, 
нэржым пы ш кы ра, капш э чытыра, шо- 
йыкчакна: пурла могыр гыч тура кэчалт- 
шэ вӱд дэч лӱдэш.

— Чарнэ, Марина, —  маньэ Андро
нов,— тыйым шойыч колтэна, имньэт 
моло почэш кайа тудо!

Чынак, Андроновын имньыж почэш, 
Маринанат кайыш , шойыч моло ганьак

Оттоат куш кы ж  вончыш. Кувары н пэ- 
лы ш кы ж э ш умӧҥгӧ, Отто ӱл кӧ  ончал 
колтыш ат, вуй ынжэ ангыргэ манынг 
ш инчажым кур ы к ӱмбак кусары ш , ш кэ- 
жэ шоналтыш:

—  Вуй коҥ гы рат гыч изэ лужат о к  
код шол!. Имньылан вэл ӱшан._. Ончо,, 
молан тынар йӱш ты н-ш окш ы н чучэш г 
адак кӱваржат лӱдш ӧ имньэ ганьэ ч ы - 
тырас... Но-о, но-о, алашам, ит лӱд, ит 
лӱд... вашкэ шуна... Водопадшэ гыч ш ы - 
жалтэш ыс адак... Тӱвӧ Асьана имньэ 
вуйым элталэнат, мэмнам воштыл ончэв 
шога... Укэ, йоҥылэт, Асьа,. мэ лӱдш ӓв 
она ул! Тэвэ шуына, шуына... о-оп, га - 
то-ово!

Кӱвар гыч Л Э КМ Ӧ Ҥ Т Ӧ , чыланат ны м о 
укэ гычак рӱж  воштыл колтыш т, им- 
ньэ-влакат уло капы ш ты м рӱзалтэн, ик- 
тэ вэсыштлан йыбыртэн рокмалтышт^ 
укш  йымач ончэн ш инчыш э ры вы м  
игат, сонарзэ огылыш тым палышат, ом- 
ы ж  вуй сэмын куж ака  почшым шуйал- 
тэн, йыбыртымыж дэн и к-ко к  кана пӧр - 
дал тайгаш  шикшалтэ.

—  Даешь долину! — манын кы чкральэ 
да, М арина имньыжым ты манмэш куш - 
кы ж ат, чоҥэш тыш э сэмыҥ кудалын йо- 
маш тӱҥальэ.

Тудын почэш, пылыш  чарым куш кэд- 
шаш ганьэ ш ӱш калтэн, Дндроноват 
йомо.

Отто, Дсьа воктэк имньыжым лы ш эм - 
дыш аг, тудын ӧртньэрыш тыжэ ала момр 
тӧрлатылшын койы н, элталэн нальэ да 
ш упшал колтыш .

Имньыш т-влак куры к йуж ы ш то мӱнды р- 
ка к  йоҥыжалтарэн шӧнчальыч, вуйыш - 
тым рӱзалтышт, оза поктымым вучыдэ- 
гэчак, ик канаш тэ кожганэн тӧргаш  ту - 
ҥальыч.

Кэчэ умыр гынат, пылыш воктэн вич» 
кы ж  мардэж ш ӱш кэн кайэн кодэш г 
шыма корны н ко к  м огы ры ш ты ж о шо- 
гы ш о куго  лэч куго  тумо-влак имньэш - 
кым ужы н, иктэ вэсыштым уэтлэн ончы- 
шыла шогат, мӱндыран кодш о вӱд йӱ- 
кат, ты кудалшэ рвэзэ йэҥ-влакын шӱ~
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й ы ш т дэн ик сэмынак куанэн мурымы- 
ла шокта»

Тэвэ Кэдрозик алтай да ньэмыч кол- 
эюзницэ влакат, канымэ кэчым ыштэн, 
йара имньын йэмыш погаш  лэктыныт. 
М арина дэн Андрзновын да Асьа дэн 
О ттон мардэж гай кудалмыш тым ончэн> 
йош кар  солыкыш тым рӱзэн, кэчэ сэмын 
аош тылын ҥодыт.

Иатыр кӱш кӧ  кӱзымӧҥгӧ, тура куры - 
жы ш кат шуыч. Куры к сэрэш ик имньы- 
лан вэлэ кайаш  лиймэ аҥш ыр корно 
руалтын. Корнын п-урла м огы рны ж о— ны- 
ма кучаш  лийдыман тура кӱ каш ак, 
анолаштэ —пундашдымэ корэм: ончалат
гын, ала могай куго  вий кудалтэн коды- 
мо ганьэ, кош ар вуйан ош кӱ  палдыр- 
«а, ӱлны ж ӧ ш икш  сэмын кандэ йуж  ко- 
йэш , умбакыжэ ныможат палэ огыл.

—  Ущелье Партизана! —маньат Андро
пов, имньыж гыч волыдэ, аҥ ш ы р кор- 
!ныш пурыш . Тудын дэч вара почэ почэ 
Марина,  Асьа,Отто, имньыштым пастыры* 
дэ, ольан гына лэктыч.

—  Уж ы ч ындэ алтай природым?— ка- 
дасы ш  Андронов рушла, Отто дэч ту- 
лы м  налын папиросшым п ы ж ы кты - 
ӓшыжла.

— Ужым, пэш ужы м , тыгай к о р н о  

;дэн нантаймэтлан и к  снимкымат ыштэн 
.111ЫМ К Э р т !

— Ха-ха-ха,—  воштылэш Андронов,— 
мый Алтайыш  толмӧҥгӧ, пэрвой кана 
тыгай вэр гыч каймэм годым, фотоапа- 
ратым омыл, лӱдмэм дэн шӱмэмулмымат 
ш иж ы н огыл: мыйын ончылсо йэҥын
<имньыжэ тазыла корнэш  мунчалтыш да, 
•озагэ могэ ӱл кӧ  пурэн кайы ш т, кычал 
туш тоЬ.

— В аш кз шуына?*--йодо Отто.
—  Тэвэ ту кожэры м эртэна, кэдрэр 

ядолаш кодэш, пурлаш пӱтыралынат, 
.лач шуына —  Андронов, Отто дэч ой- 
/ырлэн, имньыжым адак Марина воктэн 
ош кы л ты  ш»

Тэвэ каны ш аш  йдмлэ вэрыш толын 
ядуыч.

Лсьа имньыж ӱмбалсэ ш убыш  гыч

чайныкым, кочышым, ӱстэмбал шовы- 
чым лукто. Андронов дэн Отто имньэ- 
влакын бртньэрыштым кудашыч, вара 
йолыштэн и.:ыш ш огы кгы ш тат, кэпшыл- 
тэн колтыш т. Андронов пу погаш, Асьа 
чайныкым налын вӱдлан кайыш т.

М арина вуйжым брньэрэш пыштэнат 
мамык ганьэ кудыр шудо ӱмбаланвозын 
воктэнсэ пэлэдышым кӱры ш ты н, Алта- 
йыштэ гына тыгай чэвэр улшо-кавам 
ончэн кийа.

Отто, изэ товарым налын, чайнык 
сакаш каштам руал кондыш , сбрэмым 
копарэн вэрым эры кты ш ат, мэнтым кы- 
рэн каштам пы ш ты ш .

Ту жапыш тэ Марина, воштылмо сэ
мын тӱрвыжым важы к ыш тыш ат, йодо:

—  Сӱанда кунам лийэш вара, Отто 
Чолпан?

—  Могай „сӱанна“ , кӧн?— Отто, товар- 
жым шолэн, ӧрньэр ӱмбак шинчэ.

—  Отто Чолпан дэн Асьа Алагэзын, 
мондышыч мо?

—  Марина, тый йалт ожсо марий ва...
—  Кош артэ мутэдым, молан чарны* 

шыч, Чолпан?
— Укэ, лучоона оплоты  тьэмэ дэн! — 

Отто кидш ым рӱзалтышат, трупкажым 
пы ж ы кты ш .

— Кузэ вара, тый ы ш кэжэ алтайыш са* 
вырнэт альэ Асьадым марийыш чокын- 
дарэт? Впрочэм, Асьан руш вӱржӧ шу- 
кырак... тӱсыж гычат папэ... ачажэ руш 
чалдон улмаш, шинчэт тудым, Отто Иа- 
майэвич, ха-ха-ха!

Отто, ала мом пэлэштышаш ганьэ 
ончал колты ш ат, ш кэнжы м  чарэн, порын 
гына каласыш:

—  Й уж о йэҥ сэмын, мыйын Асьам 
мэрий коклаш тат, алтай коклаш тат па
шам ыщташ ок лӱд... культуран йэҥым 
марийыш савыршаш ат укэ...

—  Ха-ха-ха, „м ы йы н Асьам"... Отак 
каласэ ильэ да, каласы кты ш ы м!—Мари
на вош тылмыжым кэнэта кӱрльат, муҥа- 
йэн пэлэштыш:

—  Иараланак, Чолпан, тугэ шонэт пуй- 
то мый тыгыдэ калы к коклаш тэ ом ыш-
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тэ манын... йэ-рун-да! Да-а... кӧ  шинча, 
можыч ы ш кэ кундэмыш кэмат пӧртылам 
ильэ... паша вэс тӱкы н савырна гын... 
а, Отто?— М арина, кыньэл шинчэшат, 
кирыссэ ал пэлэдышыжым Отто ӱмбак 
шола.

Чолпан руалтэн ок кучо, сандэн 
пэлэдыш, пулвуйж о гыч нарынчэ кэм 
вуйышкыжо возэшат, йыш т гына кийа.

Отто пэлкэ ончэн, ш каланжэ ойлы- 
шо сэмын, каласа:

— Тӱвӧ тугэ шол: марий пашам ыш - 
таш каймаштэ, йатыр годым, шкэ па- 
шашт пӧлэн шога... ужат, тудо мом ш о
на... Ойлымат ок кӱл, адак пашайэҥым 
аклэн моштыдымашат, Алтайын эн кӱ к - 
шӧ курыкш о сэмын чаракым шында... 
Да-а-а...

— Тошкалэш-огэш, тошкалэш*огэш?— 
шонэн М арина, Оттом колыш тдэ, ту 
пэлэдышыжым кӱрылтэ ончэн шинча. 
Вара вуйжым рӱзалтэн ӱпш ым ш ойы к 
кудалтат, йӧсын шона:

— Мондо ындэ, Марина, Оттодым йӧр- 
шэш... Чыла сӱмырлыш ... Молан ваш 

лийылтэ гы н?М ож ы ч Алтайскайаш волаш 
ок пул ильэ? Укэ, вуй уш  тунамак па- 
лэнулмаш, волаш аккӱлын... а шӱм,шӱм... 
э-эх, Кэдровикыш  молан толаш ыжэ ку- 
лын? Ом тол гын, шӱм ш ка к  йӱкш а 
нльэ... М ом ы ш т э т , эртыжэ вэлэ... Ну 
сита, тӱвӧ Андроноват толэш... Сай рвэ
зэ... Ӱмаштэ Кош -Агачэш  ужмо годсэк. 
эрэ возкала, Новосибирскыш  миймыж 
годым мыйлэчэм ойырлэн ок кэрт, тыш- 
тат тугак...— тугэ шонэн Марина изыш 
шинчышат.адак возо,ш инчажым кумыш , 
Андроновын чытырым тугыш тмыжым 
колдэ, ш каланжэ ш кэ каласыш:

— Ну сита... шкэмым культурно шым 
кучо ала мо? Отто дэн тугэ ойлаш 
огэш кӱл ильэ, сай йэҥ. Асьамат шыдэш- 
тараш огэш кӱл, тудлэч сай подруга укэ 
дыр... Сита ындэ, сита...— М арина кыньэ- 
льат, Асьалан чайш ындаш  содор полыш - 
калаш тӱҥальэ.

Чыланат ужыч: Марина, вачыж гыч 
ала мо нэлэ ӱзгарым кудалтышэ сэмын,

куш ты лгы н куржталы ш тэш . Асьат М а 
ринан кӱм ӱлж ӧ вэсэммым викак умлыш*. 
йывыртэн ш упш ал колты ш , вара пӧр- 
йэҥ -влакын, молан тынар йыбыртымыш - 
тым умлыдэ ш огымыш тым ужычат,пэпй 
йумэртлын воштыл кош ты ш т.

Андроноват, М аринан вош тылмыж- 
л-ан куанэнат, рушлат, алтайлат чарны - 
дэ ойла, муралтэнат колта, изэ йэҥ сэ
мын Отто дэн кучэдалаш пиж эш , туды* 
ж о  луп шал колтат, кыньэл ын Оттолаы 
ала мом каласа, ко кты на т чодра кок- 
лаш курж ы т.

И зыш  лийэш, нуно чэвэр, пӧдрӓ 
сньэгым да мӧрым орлай дэн, орлай дэге 
погэн толыт, киды ш ты ш т лоҥ  куго  пэ
лэдыш пидыш  влак. Пэлэдышым М ари
на дэн Асьалан кучыктагг, йэмъзшыкг 
уж а р  шудэш ш арымэ шо;вычо ӱмбакэ,- 
тӱрлӧ кочы ш -йӱы ш  кокл аш кэ  пы ш тат: 
Вара, чай ш умӧҥгӧ, чыланат йандар» 
кур ы к йуж ы ш то подылал-пурлылдалын,. 
рвэзэ кӱмӱлы штым почылтарэн, йумарт- 
лын шинчат...

Марина, Андроновын ош  шлэмжым:; 
упшалынат, тул гаи иӱлыш о ш инчаж дэв 
чыламат порын ончалэш, Асьаланат, От- 
толанат, Андроновланат ш кэ  чон кӧ р гы - 
жым почын пуаш сэм^.н ш инча, „й ӧ р -  
дымын ыштэнам ,гын, ида бпкзлэ" ма
нын тэвэ-тэвэ каласа, вара Андроновын: 
ала могай мутшылан комдык лийыь-в 
воштыл колта,

—  Мо пэш кӱмӱлжӧ нолталалтын.- 
варажым шорташ тӱҥалэш дыр,—  
шоналта Отто.

Марина н Андроновлав п ы л ы ш ы ш - 
к ы ж э  ала мом ойлы мы ж годым, Асьа 
Оттом „йӱш тӧ  памапт дэк кайэна, вуйым. 
нӧртэна, кэчэ пэш ноге рта" манын, нат- 
лын кайы ш .

Чарныдэ чыр шоктэн- кӱ* к у р ы к  
гыч йогы ш о, ий ганьэ йӱш тӧ памаш дэк. 
миймӧҥгӧ, Асьа вӱдым изэ кормы жзг 
ш ы жэ тэмэн-тэмэн ш ӱргы ж ы м  муш ко, ЙӦ- 
ратэн йӱӧ, вара „ваш кэрак,. Асьа, мо* 
пэш куж ун  шогэтт“ „ манын. вучыш о О тта 
ӱм бак вӱдым кэнэта шыжык.т.эн кораҥэ*
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Кокты нат вошгыл колтат.
Оттоат „у -у  сай улмаш!“ малдэн йӱыл- 

дальэ.
Вара йы ты к ксрно  дэн куры кы ш  кӱ- 

заш тӱҥальыч.
Изыш кайэн, чытыр кокла гыч лэк- 

мӧнтӧ, Отто, Ясьан кид-копаж ы м  кор- 
мышталын, ӧрын шогальэ: ончылно— 
куэрлам пӱчкын катыкэмдымэ сэмын, 
пэш ку го  чара вэр; шола могы ры ш то— 
изэ чашкэр; чаш кэр йыр, ош шовыр 
чийэн пайрамыш погы ны ш о мотор ӱдыр- 
влак сэмын куэ-влак лӱҥгэн шогат; пурла 
могырно— йалт локш ы ч волтымо сэмын 
кӱ  кур ы к шинча. Тыгай чодра да к у 
ры к коклаштэ, кумда пасу ганьэ олык 
мучко, лэвэ мардэжэш лӱнталты н, йо- 
макысэ сэмын, мильйонлэн-мильйардлэн 
пэлэдыш куш кэш . М огай-могай тӱсанат 
укэ гын тыштэ!..

—  Ясьа!— маньат Отто, моло нымам 
пэлэштыдэ, Ясьан лывыргэ капш ым 
элталэн шогальэ.

Оттон, пэлэдыш пасу ӱмбач шинчажым 
ойырэн кэртдэ ӧрын ончымыжым ужат, 
Ясьа пэлэштыш:

— Тэвэ куш то альпий панорамэ!
Тӧварак вэрыш, пэлэдыш коклаш

пурэн шинчыч.
Вуйэш ш уш о капы ш т дэн, чэвэр чу- 

рийы ш т дэн нуно кокты нат ты пасусо 
эн саи пэлэдыш сэмын рас палдырнат.

Ясьа сылнэ пэлэдыш 'влакым кидшэ 
йымач погэн тодо, шэм ӱпэш ы ж э упша- 
льэ, вара Алтай куры кы ш то  гына шочшо, 
ш кэ йӧратымэ ал пэлэдышым кӱрлын, 
О ттон ош тувырысо оҥ  кӱсэны ш кы жэ 
пы ж ы кты ш .

Отто, вуйжым Ясьан ончы лкы ж о 
пыштэнат, изэ ш ӱмжын ныгунам лий- 
дымэ сэмын сы /ж ы н мурымыжым куа- 
нэн колы ш т кийа.

Ясьа кум ы к лийэ, сирой тувырэш ыжэ 
кысалтшэ ӱдыр оҥжо, Отто ш ӱргэш  ло- 
галын, чонан ганьэ чакнаш  тӧчэн ильэ 
да Отто Ясьам элталэн ш упш ал колтыш .

— Ясьам... Ялтай пэлэдьпиэм йӧраты- 
мэм!—маньэ Отто шӱм кӧргӧ йӱкш ӧ дэн.

Ясьа, пуш кы до кид копажым Оттон 
вуйжо йымакэ пыш тыш ат, ончылсо кан- 
ды н-уж аргы н койш о тУтыра кокласэ 
куры к вэлыш ончаш тӱҥальэ...

Уло ш ӱмжӧ дэн йӧраты^нэ, уло шо- 
нымаш ыжым Отто йыр чумырышо, адак 
изэ ш ӱмжӧ сэмынак ойырэн налдымаш- 
лы к лышылэмшэ Отто дэн пырльа кэрэк 
куш кат кайаш  йамдэ лийшэ Ясьа,— 
ш кэнжы н путынь ш ум-кы лжэ йыбырты- 
мьп^, адак ты пэлэдыш сэмын сылнэ 
капы ш ты ж э тул ганьэ вӱржӧ модмым 
куанэн ш ижы н, ш кэ пийалжы м шонэн, 
йатыр жапы ш кэч пэлэштыдэ, эрэ ончык 
ончэн шинча...

Тугай годым, айдэмэ мут, кэрэк могай 
куго куатан, кэлгэ, сылнэ лийэш гынат, 
шӱм кӧргы сӧ мурыжым каласэн пуэй 
кэртэш маныда мо?

Сандэнэ, йӧратымыж дэн йыгырэ шо* 
галын, кид дэн кидым кучэн, ты курык 
воктэнсэ пэлэдыш пасу сэмын улшо 
мучашдымэ, сылнэ илыш корно дэк 
кайаш  йамдэ улшо Чолпанат,—Ясьан 
ш кэ шӱм кӧргысӧ пийалжэ нэргэн йӱкдз 
мурымыжым ныма мутдэгэчак умлыш.

В октэкы ж э шинчэ, элталыш, пундаш- 
дымэ чэвэр ш инчаш кы ж э ончальэ.

— Шӱмэ-эм.. шӧртньэ-эм!— нызылгын 
манын Ясьа, ш кэнжы н йӧратымыжын 
тӱрвыжым, ш ӱргы жы м, шинчажым шуп- 
шал-ш упш ал колтыш .

—  Ясьа.. мыйын куандарышэм... лы- 
шылэм.. каласэ, каласаш сӧрэнат: мийэт 
вэт мый дэгц^м?

—  Ончыч тый каласэ, каласэ адак, 
йӧратэм ман!—Ясьа Оттон шӱйэшыжэ 
кэржалтынат, чон йыбыртэн воштылал, 
ш инчаш кы ж э онча.

— Иӧратэм, йӧратэм< йӧратэм,—Отто, 
Ясьан пэлэдыш ганьэ почылтшо тӱрвы- 
жым ш упшал шупшал каласа...

—  ... Ясьа, талат токанак ойлэнам: 
пэрвой касыштэ мурымэт годымак викок 
мийэн шупш алын, йӧратымэмым ойлы- 
шаш ганьэ лийынам... Ясьа, каласэ... 
М оско ок кэлшэ манат, мый шкат тувэч
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найэм... тыҥгэрак куснэм— ш кэнан вэ
лыш .. йа, каласэ, таҥэм!

— Шӧртньэм. . Чолпанэм... ончал шин- 
чашкэм... палыш ыч?—Асьа уло пийал- 
жым палдыртэн, ныгунам колдымо сылнэ 
лэч сылнэ оҥ гы р ганьэ воштылал кэлта. .

Тугудэштак Оттон шӱм кы лж ы лан к у 
рык коклаштэ лӱтынь тӱньам шулдыраҥ- 
дышэ симфоний тӱҥалмэ ганьэ чучыл- 
дыш, пылыш ыжлан йырым-йыр „Тор- 
рэадорым“ мурымо сэмын ш октэлтыш , 
пэлэдыш влак, мильйонлзн Пэрсимфан- 
сыш савырнэн, йыбыртэн 1иокташ 
тӱҥальыч. Лэвэ мардэж, сӱаныш чийэн 
шоҥалшэ ганьэ ош куэм ужат, йывыртэн 
„лы ж  лы ж-лы ж" кутыралын эрта. Вок- 
тзнсэ кӱ курыкат, айдэмын пэлэдышыжэ- 
влаклан поро саламым каласаш, йош кар 
оҥан чэвэр кайы к мужырым чоҥ эш ты к- 
тэн колта. Мӱй погь ш оизэ мӱкш, лышыл 
пэлэдыш ӱмбач, Ӓсьа дэн Оттолан му- 
рышыла ызгэн шинча. Ончылсо ш оҥго 
курыкат, рвэзэ йэҥ-влакын воктэнсэ па- 
маш сэмын йандар пийалыш тым моктэн, 
чал вуйжым савэн шога .. Э-эх, сылнэ 
йэмыш ганьэ ш уш о ӱдыр дэн эргын 
кап-кылыш тыш г рвэзэ шӱм, тапэ уш, 
ш ок[го вӱр ик сэм дэн мураш тӱҥалмэ 
годым мо чытзн кэртэш гын? Тӱжэм 
ийлэн чыла чонаным куандарэн кош тш о 
кава оза—йумартлэ кэчат, Асьан „ма- 
рийэм“ манын ш упш алын, Оттом элталэн 
киймыжым ужы н, ,.мый ганьэмак к у ж с  
ӱмыран лийза, пийалэн илыза“ маншэ 
сэмын йыбыртэн, чыламат куандарэн 
воштылэш, воштылэш, вэштылэш...

* ^ *

... ОТТО Аплайын пачэрыш так Асьа 
дэн пырльа ик пӧлэмыштэ тылызат пэлэ 
илыш. Ту жапыш тэ, Аплай дэн Груньа 
тыршымэ дэн, пэш йамлэ йош кар сӱан 
эртыш Тушко культбазысэ да аймак 
пашайэҥ-влак, адак Кэдрозик, колхоз 
калыкат ш уко погыныш т, Марина гына 
укэ ильэ.

Оттон отпускшо пытыш аш  годым 
вашкэ колтымо тыгай сэрыш тольо:

„Отто, ончычак, марий сэрымыла, тул 
гай ш окш о саламым каласэм, а то вара 
мондалтынат кэртэш (докан ик ӱдырлан 
вашкэ сэрымэм дэн саламым удралаш 
мондэнам — ваш лийат тэвэ когарта !). 
Канымэ жапэт пыташ тийыш  ындэ, вара 
кунам тышкыла? Тол тэркэт, тол шочмо 
элыш кэт ваш кэрак, пэш вучэна, могай 
пашайэнгым муат— чыла кондо, паша 
ш уко. Тыйым М оскош  ужмэм годым 
(в-'Ч ты лы зы ш кат шуэш, йӧра Алтай 
гыч писмадым нальым, тӹглай адрэсэ- 
дымат ом шинчэ ильэ/ тый номат сэмын 
улатыс, ик вэрыштэ вэкат от шин 
чэ) плошчадкым ижэ муына манынам 
ильэ, мый пӧртылмэшкэм муынытат 
улмаш, ындэ стройко вийын кайа. Па 
шазылан илымэ вэр ышталтэ ончычак. 
Марий гыч ко к  тӱжэмыш  шуэш, вэрбов- 
ко  дэнак адак толыт, чыла пашазэ 
тэнийлан—9 тӱжэм. Тол саманрак, куль
тур паш айэҥ шагал. Клубым ты кэчылаш- 
тэ шуктэна, пэш куго , сай лийш аш , 
ш ы ж ы лан драмтруппо толэш.

„М узыкантым муат ала? Кугы н тӱлэна 
(культпросвэт паша нэргэн правитэльствэ 
камис пэш чот каласэн коды ш , тымартэ 
тывэч-тувэч гына ыштаттат, ындэ нбл- 
талаш ак возэш) Тый ик алтайкым пэш 
моктэн сэрэнат ильэ, артисткак огыл 
гын ӧшӧ... Ала марлан нальыч? Ой, Отто, 
ит вашкэ налаш, тыштэ марий ӱдыр 
ш уко, тэвэ нунын кокла гыч ич младший 
инжэньэр уло,— нымогай артисткат ок 
кӱл, ай !“ ...

Отто Асьалан, ты сэрышым руш лаш  
кусарэн лудмыж годым, сэдэ вэрыш 
шуат, кокты нат воштыл колтыш т.

—  Нал айда инжэньэрэдым, йӧратэнат 
дыр, мыйын тэвыс инжэньэрэм!—манын 
Асьам ш упш алкат ум бакы жэ лудо.

,,...ок кӱл, ай! Моло калы к гычат 
ш уко, ик францужэнка уло, тый гайэтак 
журналист пашам ышта, руш лажэ ойлэн 
тӧча, тэвэ марла ойлэн ок мошто, а то 
тудымат тэмлэн кэртам ильэ, а, Отто? 
Илыш тыштэ гӱж , паша шолэш вэлэ, пу- 
рак вэлэ лэктын кодэш. Тол мэмнан дэк, 
газэтэт гыч утлэн от кэрт гын, посткор 
лийын тол, матьэриал— воктэнсэ куры к- 
на нарэ. Укэ гын, марий газэт рэдактыр- 
лан шогалтэна (ончыкэчэ гына лукташ  
тӱҥалалтэ), йа клубыш  вуйлаташ пуртэн 
шындэмат, коч пашам ыштэ, коч артист- 
кэ-влакым ончэн шинчэ, оксам садак 
тӱлэм..."
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— Ну, ит иш кылэ, шинчэм тыйым: ик 
кумырэтат йара ок йом... пэш А й  хозӓй- 
сгвэнник, ындэ помдирэктырлан шогалтэ- 
ныт,— маньэ Отто Асьалан.

оксам... тӱлэм. Моло пашанат ш уко, 
толатат чонэтлан мо кэлша, тудым налат. 
Тол вашкэрак. Лышэммэт годым тэлзгра- 
мым пу, сгансашкэ Р ткоН п  эмым к о л т э м  
ит лӱд, кӱртньӧ корно дэч 17 киломэтр 
вэл?, корнына марийын идым чараж дэчат 
шыма). Чэзэрын, вучэна. Андрий Толкын.

Р.5. Мондэнам: сад? францужэнкэ, тош - 
то Уркварт завоты н(ту ож нак пэгыралт- 
шэ завотын мландыжэ, пӧрти ӧ пӱтыньэк 
мланна вэрэштэ) архившым актаомыж 
годым (чорт ш инчыжэ, ала кузэ мэмнан- 
влак тудлан эркым пуэньп!) пашазэ спи- 
скым муын. И к пашазэ лӱм тӓҥгӓлӓн тыгэ 
сэралтын: „ньэмыч уста пашазэ, стачкэ 
1914“ . Ий дэч вара ьрэсым шындэныт. 
Палэмдышыштэ: „О тто лӱман 5 ийаш эр- 
гы ж э кодын, ончаш пуалтын“ . Спискэ 
пэлэн ко к  фото: икты ш ты ж э куго капан, 
мыйыкан йэҥ, вэсыш тыжэ— чэвэр гына 
йочэ. Ала тый улат ачат дэн пырльа, От
то? И к кана ала мом тугэрак ойлэнат 
ильэ. О йлы м аток кӱл, ф ранцужэнкалан 
икнымат ыш вэрэшт, ӱж ы ктэн чыла до- 
кумэнтым мӧҥгэш нална. Иа, чэвэрын. 
Толат гын чыла ужат, тол вашкэрак, па- 
чэр йамдэ, мыйын илымэ у пӧргы ш так. 
А. Толкын. 1933. V II I .  7 “ .

„А д а к  мондэнам (ты тьэлэфоным кӱ- 
рыш т ш олш аш  гай лийынам: пӧлӓ вэлэ) 
оксам Новосибирскыш  пурэн нал, тачэ 
тьэлэграф дэн кусарыш ым. А. Т .“

Отто, ту сэрышым шкэ лудмыж годым, 
постскриптумыш  шуат, йатыр шонэн 
ш инчыш , вара воштылалын, ш каланжэ 
ш кэ каласыш: „тэвэ ойлымашысэ гэро- 
йынродословныйжым Андрий Толкынат 
почын пуо !“ ... Ы ндыжым ты сэрышым 
Асьалан кусары м ы ж  годым, ты вэрым 
ваш кэрак лудын пуо да киньэл шогалын 
Асьам ко к  кидш ым кучы ш ат йодо.

—  Кайэна?
—  Йодш аш ат укэ, кайыдэ мо!— Асьа 

Оттом элталэн ш упш ал колта.
... Кайаш погынымӧҥгӧ; командировко 

гыч пӧртылшӧ Н иколай курж ы н  пурыш - 
ат, кычкральэ:

—  У-ух, пӱжалтым, тачак кайэда дыр

манын вашкэн тольым. Отто, мыйат ка- 
йэм вэт!

—  Куш ко?
—  Кундэмышкэм! Эрла гыч — отпуск, 

мийэн уж ы н толшаш. Тушто адак у куго 
стройкым— Маргрэсым тӱҥалыныт маныт 
пэш ужмо шуэш!

—  Йӧра, пырльа кайаш вэсэла лийэш, 
маньат Отто, нэлэ капан Николайын тачэ 
ала молан йыбыртэн куштылэммыжым 
воштылал кодэш...

— Проблэмэт кузэ вара?— йодо Аплай. 
кастэнэ пытартыш  кана пырльа погынэн 
шинчымэ годым.

— Могай пр блэм?
—; Э эй, Отто, йыбыртымэ дэн марий 

пашайэҥ нэргэн ӱчашымынамат мондэ- 
нат улмаш !— воштылэш Аплай.

—  Аха, молан мондэнам, укэ: тэвыс, тый 
манмэгла, ко к  йолан ик ф актш э,—Отто, 
парньаж дэн ш кэнжым ончыкта,— марий 
пашазэ коклаш кэ, стройкы ш ко ышташ 
кайа, Андрийын сэры ш ы ж ы м  лудычыс!

— А вэс кок йолан фактшэ кузэ вара?— 
адак йодэш Аплай Асьа ӱмбак ончык- 
тыш ыла.

— Тудат кайа...
— ... Марий коклаш кэ ман!— Аплай От

том, шыдэштараш тӧчышӧ сэмын, адакат 
вош тылэш ,— алтай коклаш ты ж э кӧышта 
вара, тый нуны н спэциалистыштым на
лын кайэтат?

—  М ый ик йэҥым нэнтайэм, тэ марий 
гыч ик Кэдровикыш тэ гына кумытын улы- 
да— маньэ Отто.

—  Кудалтэ проблэмэдым, кӧлан кӱлэ- 
ш ы ж э!— Николай Аплайын воштылмы- 
жым кӱрлэш , — тугай проблэмат лийын 
огэш кэрт, йэҥ куш то  шона, тушто ыш- 
та, войэннэ посэлэньыштэ огына илэ 
вэт, совэт кугы жаны ш тэ!

—  А-а, ойлэ-эт укэм...— Аплай кидшым 
рӱзалта,—иктат ок шоно: марий врачлан 
марий пэдагогичкым вийыт марлан пуэн, 
вийытак марий элыш колташ  манын... 
Чэпу-ха! А тэвэ поена йэҥын кӱлэшыжым 
кугы ж аны ш ы н кӱлэш ы ж  дэнэ кэлышта- 
рэн мошташ кӱлэш ильэ...
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— А мо йӧн дэн кэлыш гараш ыжэ? 
— йодэш Николай.

— Мый кувэч шинчэм? Марий спэциа- 
листым ом вуйлатыс, ту пашаштэ ш огы - 
шыжо шкэ шоналтыжэ.

Аплай пашаш нойэн толынат, сы- 
рышэ сэмын куты ра. Тыдым уж ы н, 
Груньа тудлан шинчам сэмалтышат, 
Аплай шижылдэн нальэ, воштылал пэ 
лэштыш:

— Отто, ит ӧпкэлэ, мы воштыл гына 
ойлышым вэт! На кучо  Асьадым, чот 
кучо, Алтайыш ынжэ курж ! —манын, 
йыгырэ шинчыш э Асьа дэн Оттон ки- 
дыштым ваш уша.

Вара Аплай, ш кэ пӱкэнж э воктэн, 
вачыш кидшым пыштэн ш огы ш о Груньа- 
жым элталышат, каласыш:

— Да а... рыскалан улыда, завотыш 
кайэда... И к кана огыл иккана, мэат 
Груньа дэн кокты н, тувэл вэлы ш кы рак
к айыдэ она чытэ...

* *

НОВОСИБИРСК— УФ А лӱман луш кыдо 
вагонышко кокла капан, чэвэр алтай 
ӱдрамаш дэн трупкам  пурлш о рвэзэ 
пӧрйэҥ толын пурат. Нунын дэч ончыч 
нупэшкэ чэмодан-влакым кондэн пыш - 
тышэ ош ончылакан йэҥ, ваш лийын 
омсам почат, рвэзэ йумартлэ мужырлан 
вуйжым савэн, оксам налын, таум ыштэн 
лэктын кайы ш .

Изыш лиймӧҥгӧ, пэрвой онты р пэрал- 
тыш.

Почылтшо окна гыч маньэвр паровоз 
шӱшкалтымэ, пашазым ваш лийшэ 
оркэстрын ш окты м ы ж о, мӱндыр завот 
муралтымэ, шӱдылэн йэҥын платфор- 
мышто кош тмы ж о, ойлы мыжо, воштыл- 
мыжо раш ш окты ш .

—  Чэвэрын, мый ончыч Свэрдловск 
гыч возэм,— маньат, окна йымалнэ ш о
гы ш о Николай Асьа дэн Оттолан к и 
дым пуо.

Кокы м ш о онтыр... кумыш о...
Ш ӱлэш т курж ы н толшо Марина, окна 

воктэк шуат, Асьа дэн Оттолан кид пуаш, 
адак йамдэ сэрымэ адрэсыжым купэш кэ 
кудалташ вэл йэтшыш, пойэзд тарваныш. 
Марина лум гай чылк ош солыкш ым 
луктын, экспрэсс йоммэшкэ, шинча вӱц- 
шым ӱш тыл-ӱш тыл рӱзэн кодэш...

Паровоз, шэм трубаж гыч, завот 
сэмын, ш икш ы ж ы м  луктын, солык ол 
мэш рӱзалын чожганы ш .

— Паш -ш аш ш ... паш -ш аш ш ... паш а- 
шташ... пашашташ... ышташ, ыш таш , 
ыш таш ...— паровозуты р вашкэн окна гыч 
Комбайнстройым ончэн эртышэ Асьа 
дэн Оттон ш ӱмы ш ты ш т - уш ы ш ты ш т 
улшо мутымак йыбыртэн ойлэн кайа.

— Ы шташ сгройкы ш ... ышташ строй- 
кы ш ...—  Оттомытын вагон кольасат 
вашэш пэлэш та.

Паровоз, кумда пасуш лэктат, йы лгы ж 
кийш э вик корнылан куанэн, йужым 
чытырыктэн, пӱтынь чойын шӱм кӧргы ж  
дэн муралтэн колта:

— Э-э эй-й й!
Тунамак вагон кольаса-влак икгэ-вэ- 

сыштым уэтлэн кутырат:
—  Стройкыш... стройкыш ... стройкыш .. 

стройкы ш  корно, корно стройкы ш . ._ 
корным, корным, корным!..

—  Иа, ындэ корны ш то улына! — мань
ат Отто, ватыжэ ваштарэш шинчын, 
кидш ым кучы ш .

Асьа воштылал, ш инчаш кы ж э ончалал, 
йыбыртэн пэлэштыш:

—  Корныш то!



Ӱ ч ӧ
О йлымаш 

Алдиар К.

Л О ГИ Н  НАЛ пич мала. Урэмыштэ ик 
п и й  йӱкат ок ш окто. Лач тэлэ кукш о  
«мардэж гына „п у ж  ж -ж “ пуалын, куш - 
ты л го  лумым тӱргы кта. Иалыштэ кы зы т 
«лы ш  йэҥ иктат укэ манмэ дэч, лач ик 
<вэрэ гына„ изурзмлан йожэк чараклыл 
пытарымэ шэм изи пӧртыш тӧ сокы р 
ламлэ воктэнэ ко к  йэҥ койэш. И кты ж э 
рвэзэ мари, альэ ӧрш ы жат лэктын огыл, 
«ыньэр вуйжо дэнэ ӱстэл лукэш  эҥэр- 
тэн, вуйжым кид копажэ дэн урзэн шин- 
чын. Вэсыжэ лопка ш ӱргӧ пылшан, шэ- 
«малгырак ӱдрамаш, ӱстэл вэс лукы ш то 
алинча-

Нунын тӱсыш тым ончэн,— нинэ альэ 
зшукэртз огыл ушнэныт, пэш орйэҥ улы т— 
манын чылтат от шоно. Пӧрйэҥжэ 
•альэ коло ийым вэлэ вончэн гынат, тӱ- 
сы ж  дэнэ илалшэ йэҥла койэш. Ш ин - 
чажэ волэн кайыш э, нэр воктэныжэ ко к  
могырым корэмалтын. Изижэ годсэк нэ- 
лэ, нужда илыш ыш тэ эртарымыж дэнэ 
*рвэзэ кап-кы лэш ы ж э палэ кодын.

Ӱдрам аш ы ж э тудын дэчын кугы рак 
ийгодан гынат, рвэзырак койэш. Туды- 
:жынат марлан миймыж дэч вара тӱсыжӧ 
йаты р вашталтын.

Кузэ от ойгыро, кузэ от пытэ— вэт тидэ 
о р й эҥ  м ужы р ӱмбалнэ озанлыкын чу- 
мыр нэлгытшэ кийа. Суртышто пашам 
ы ш тэн кэртш э моло ӱш ан йэҥ укэ.

Тэвэ, комака ӱмбалнэ, Опайын ш о к - 
го, сокы р ачажэ-Иыныс кугы за кийа. 
Тудын дэчын мом йодат. Тудым альэ 
кочка ш ы ж а т ӱстэл коклаш кэ вӱдэн кон- 
дыдэ ок лий. Кид шӱм дэнэ йыдалым 
•ышташ тӧча да, йыдал дэнэ мо пэш 
« угу  пийдажэ лийын кэртэш.

1 Йарнэн, кош кэн пытыш э аважат сурт 
коклаш тэ вэлэ тош кы ш ты н кэртэш. Луч
ко ийэш  Чачук ш уж арж ат пашалан 
шуэш манын ӱш аны ш аш лы к огыл. 
Тудын изижэ годымак шинчажэ пужлэн 
ыльат, кы зы т пэлэ-сокыр тошкыштэш. 
Лач М ичуш  ш ольы ж гына мӱндӱр ӱша- 
ным пуа. Тудо индэш ийаш вэлэ гынат, 
пэш чолга рвэзэ. Кызытш э тудат кугу 
полы ш ы мак пуэн ок кэрт.

Ипай изажэ гэрман сарыш кайымэ 
дэч вара куш кы н ш уы ш о Опайлан ты
гай йэшым оьчэн аш наш  логальэ.

Пашачэ пэш кӱлэш да, илышыжэ пэш 
йорло гынат, Опай ыш кэ йалыштыжак 
ӱдырым нальэ. „ М ы й пашаштэ коштам, 
ватэм суртыш то вольыкым ончзн ила. 
Уш кал прэзым ыштэн ш укта гын, шӧр- 
торы к дэнат йэшэм кочкы н-йӱн илэн 
кэртэш “ — ш оны ш .

Тидэ ш онымаш ыжат лийын ыш шу. 
Иозакым тӱлэн ыш ш укто ца „тачэ-эрла 
лийэш “ манын ӱшанэн шогымо ушкал- 
жымат лукты н ужалыш т. Альэ шорык- 
йол пайрэм вэлэ эртэн, Опайын кочкаш 
кинды жат пытэн. Ындэ ко к  кэчэ лийэш 
лач парэҥгэ дэнэ вэлэ илат. Вӱташтэ 
ко к  ш оры кш о да ик кыньэ тулэ гай 
имньыжэ тачэ кэчэгут кочдэ шогат. Шу- 
до ш укэртак пытэн. Уржа олымжымат 
вольыкш ылан тэҥгэчэ кастэнэ пытар- 
тыш ым пуышт.

—  Кузэ илаш тӱҥ алы на, Марпуш,— 
Опай йодо.

Ачажэ дэнэ илымэ годым Марпуш 
тыгай нэлэ илыш ым уж ы н огыл. Тудын 
ачажэ и к марда илыш ан крэсаньык. 
Саддан кы зы т М арпуш лан пэш нэлын 
тучэш. М оло сэмын сӱйан дэнэ марлан



20 А л д д а р  к .

кайшэ лийэш гын, ойырлэнат кайа вэлэ 
ыльэ дыр. Кы зы т тудым ко к  шоныш  
пэш пэҥгыдын куча. Марлан кайымыжэ 
годым ачаж дэчын йодын огыл, шолып 
кайэн. „Кы зы т мийэн пурэм гын, ачий- 
мыт мом каласат. Поктэн лукты т д ы р“ ,— 
шона. Адак О пайжымат чамана. Опай- 
жылан нужна улмыжым шинчыдэ толын 
огыл. Пэш йӧратэн илэн. Кызытат ты 
йӧратымыжэ пытэн огыл. Опай мом 
кӱшта гынат, чыла ы ш ты ш аш лы к.

Тыйэ нимат шонэн шотым ом му. Кэ
рэк кузэ гынат, тачэ иктаж  йӧным муаш 
кӱлэш. Ы ш кэж э парэҥгэ дэнэ чытэна 
гынат, вольыкш о пэш жал!— ӧрынрак 
Марпуш пэлэштыш.

Иктаж йӧным муаш кӱлэш ы жы м Опай 
ышкат пэш шинча. Садланак вэт тачэ- 
кэчэгут тудо ыш кэ уш ы ж ы м  тӱрлын 
тодышт толаш ыш . Тугэ гынат нымом 
шонэн ок му. У ш ы ш ты ж о шудо, ложаш , 
пу вэлэ шога. „Тачэ иктаж ы м  шонэн ом 
му гын, иктаж кум-ныл кэчэ гыч ыш кэ- 
жат парэҥгэ дэч поена кодына, вара 
чылтак ш ужаш  пэрна. Имньат вара чылт 
йӧрлэш, ны гуш ко  кы чкэн лэкташ йор- 
дымӧ лийэш. Пуат шагал кодын. Кузэ 
ыштышаш, мом шотым м уш аш "— шона.

— Дла пош куды ш то шудым кӱсын 
муаш лийэш. И к пут чоло муат гынат,ЯЬ
вара умбакыжэ иктаж  иӧным муын лук- 
таш лийэш ыльэ,— маньэ М арпуш .

— Кӧ тугай поро йэҥжэ уло гын. Вэт 
мэмнан ӱш анжэ шэҥгалнына чылтат 
укэ. Ӱшанэт лийэш гын вэлэ пош кудо 
пуа . . .  И лыш нажым ужы ты с.

— Тапай изаймыт дэк мийэн ончаш 
гын, ала кэҥэжым пашам ыштымыла 
пуа ... Укэ гын кузэ ыш таш . Лэктын 
налаш оксанажэ укэ  вэт.

Опай ватыжэ могырыш  „ч у й ь ончальэ 
да вуйжым рӱзалтыш. Тапайын ожнысо 
осал пашажым ш оналтышат, тудын 
шӱмжӧ шолаш тӱҥальэ. Иыные кугы - 
залан Таггей ож но пэш сайын шинчал- 
тэн. Тидым Опай чылтат ок мондо. Сад
ланак тудо Тапай дэк сӧрвалаш ынэж 
кай.

—  Тапай дэк сӧрвалаш ом кай. Тудо 
садыгак ок пу. Пуа гынат, тудьш  ку л ж о  
лийдэ ок лий. Лучо мэ пасу гыч> шудым>
ОПТЭН Т О Л Ы Н Э ,— И З И Ш  Ш О Н Э Н  Ш И Н Ч Ы М Э К Ы -

ж э О пай пэлэштыш.
Опайын лукты н каласымылан Марпуш? 

кэнэташтэ нымомат пэлэштэн ы ш  мошто.. 
О пайын ш инчаш кэ „ч у р к ^  окчальэ да) 
вуйжым ӱлы кӧ сакалтыш.

— Тыгай пургы ж ан йӱды ш тӧ ку ш то  
муна вара. Уло ш ӱ кш ӱ  имньыҥам' и ктаж  
вэрэ пиж ы ктэн пуш тына вэт,— мавьш, 
йодмо сэмын, М арпуш  пэлэштыш.

—  Муна. Ложаш  эҥэрыш тэ пойан Т а 
пайын каванжэ шинча,— маньэ О пай 
Вара изиш кош ты ш то да М арпуш  ваты 
жэ воктэк мийэн шинчын, ойлаш туггальэ»

—  Мэ уло гыч огына ы ш тэ тидэ п а 
шам. Ныгэнат ш ужэн колы м ы ж о ок шу_ 
Пойан Тапайыным кондэна гынат, тудыгв 
каты к ок лий. Тудо пӱжвӱдым й октарэ- 
нак тыгэ пойэн огыл. Мэмнамат пэш 
ш уко  пызырэн. Гэрман сар тӱҥалмэ и й  
йозаклан ик тэҥгэ ситэн огыл да ачий,. 
сымварым ^саклатыш пы ш тэн , туддэл 
ик тэҥгэ оксам арыш . Кы зы тат сыма- 
вар нунын дэнак. Ачажэ салтакыш  кай- 
мэ дэч вара Эчан дэкэ мийэн йодымат, 
тудо мый дэчэм сымаварлзн лу пут л о 
жа шым йодо...

—  Нуно ы ш кэны ш ты н улмо ӱм бачак 
мэмнан гай йорло ..йэҥым пызырат. Я
М Ы Й Э  Ш у Ж Э Н  КО Л Ы М О '-Д Э Ч  Г Ы Н а  Н у Н Ы Н

тэр ш удыш тым тачэ оптэн толам ,—  к о 
ша рты ш Опай...

И
П Ы Л Ш Ы Ш К Э  урэм гыч гармон й ӱ к  

пура: „тли-тли-тли тл и “ . Коклан кокл ап  
чот кы чкы ралы н мурымо йӱк ш окта- 
М урым адак гармон вашталта:

—  Тли-тли-тли-тли“ ...
Ш и н ч ы ш  ш уко  

\ Рзман М иклай
М эмнан ш ӱйы ш тӧ  
Вӱрым йӱын...

—  Тли-тли-тли-тли...
М иклай ш инчэн  
Троны ш то  
Я Гриш аж э—
Ллисан пӧлӧмыштӧ...
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  Т Л И -Т Л И -Т Л И -Т Л И ...
Ы нд э ӓПЫТЫШ 
Г риш ажат,
П ы жалт возо  
М и кл ай ж ат...

—  Тли-тли-тли-тли...
Логин йад мари-влак ӱйарньа пайрэ- 

иы м  ыштат. Кажнэ пӧртыш тӧ мурымо 
.альэ туж ы н мутланымэ йӱк шокта. Урэм 
дэнэ эртыш ылан мэлна да моло тамлэ 
кочкы ш  ӱпш  вэлэ пура. Тидэ пайрэмым 
Л огин  йал мари-влак эрык илыш ыш тэ 
(пэрвой эртарат. Пайрэмыштэ койыш ла- 
*нэн кош тш о урэдньыкат, стражньыкат, 
«нэрым кагы рты лш э старшинат укэ. О ж- 
гнысо ку гу л о га р  кулак-влакат йӱкы ш ты м 
пэш  кугун огыт л ук . Ындэ йорло-влак 
оза улыт. Нуно ончыл радамыш лэкты-

V-»

иыт. И оряо влакым Логин вуйлата. Иы- 
<ныс Опай тудын пурла кидшэ.

Гармон да мурымо йӱкым колыш тын, 
О пай пы тарты ш  тылзылаштэ эртышэ 
ильиным шарналтэн шинча. Л илыш ыжэ 
тидэ пытартыш  ийыш тэ вашталтын ка- 
й ы ш . Ш о ш ы м  кугы ж ам  лукты н ш уыш т, 
власьым „врэмэнэ правитьылствылан 
п у  ышт. „Ы ндэ илыш сайэмэш, эрык 
-ю льо“ , манын Опай тунам пэш куанэн 
ыльэ. „Киндэ лийэш, оар чарна, изай 
МӦ.ҤГӦ пӧрты лэш “ манын ӱш аны ш . Укэ, 
О пай онталалтэ. Врэмэнэ правитьылствэ 
йорло-влаклан нымомат ыш пу, илыш 
эшэ утларак вэлэ нэлэмэ. Волостной 
зэмствэ пӓйан-влакым вэлэ аралыш. 
Сарым ыш т чарнэ^-эшэ угы ч салтакыш  
гы.на погыш т,

О пай йатыр колын. Эсэр, мэньшэвик, 
больш эвик партий-влак ваш-ваш кучэ- 
далыт маныт. Но Октьабр рэвольуцо 
лиймэш кэ, могай партийжэ сай улмым 
тудо палэн ш уын ог-ыл.

О ктьабр рэвольуцын пэрвой увэржэ 
Л огин йалыш  мландэ ӱмбак пэрвой лум 
вочмо дэнэ пырльа тольо. „Б урж уй-вла- 
к ы н  врэмэнэ правитьылствышт ш унталт 
возо. Власьым больш эвик-влак, пашазэ 
дэн крэсаньык-влак ы ш кэ кид ы ш кы ш т 
нал ьы ч"— манын салтак гыч тийак Ио- 
го р  возэн колтыш . _

Тидэ ж апы ш так фронто гыч салтак- 
влак пӧртылаш  тӱҥальыч. Коклаштэ 
иктэ морьак-влакат лэктэдышт. Иаллаш- 
тэ чӱчкыдын митинг, погынымаш лийэ- 
даш тӱҥальэ. Волостной зэмствым пок- 
тылын, рэвкомым ыш тыш аш  нэргэн мут 
ш арлыш .

Тидэ жапыш тэ Логин йал марий-вла- 
кат ик докладчикым вэлэ огыл ужыныт. 
Иктыжэ-совэтлан полш аш , тошто чинов- 
ник-влакым поктылаш  кычкыра. Вэсыжэ 
учрэдитьылнэ погынымаш  мартэ нымат 
ыш таш  огыл манын тэмла. Пытартыш- 
лан Ш ӱрго  йал марий морьак Миклай 
Кргорий тольо. Тудо калыкым погэн, 
пэш ш уко  ойлыш:

„Иолташ -влак, капиталист дэн помэ- 
ш ы к каш акы м  сӱмырышна. Ындэ влась 
мэмнан ыш кэнан кидыш тына. Ко эры- 
кыштэ илынэжэ гын, кӧ сарым чарынэ- 
жэ гын, кӧ -эргыжым, марижым пӧртыл- 
тынэжэ гын, совэт власлан, большэвик- 
влаклан полшыза. Мый совэтыш дэлу- 
тат улам, Пэтроград гы ч толынам. Мый 
тэмдам ӱжам: айста волысыш кайэна, 
буржуазнэ зэмствым поктэн колтэн, ыш
кэнан власьым ш ындэна“ .

—  Пош кудо-влак, тудым ида колышт, 
тудо тэмдам ондала. Мэ учрэдитьылнэ 
погынымаш ым вучэна,— шоктыш омса 
воктэлнэ.— Мэ...

Иӱклан ойжым кош арташ  Логин эр- 
кым ыш пу, ӱстэл воктэкэ кыньэл шо- 
галын, уло йӱкш ӧ дэнэ кычкыральэ:

—  Пош кудо влак! „К о р а к — корак му- 
рымак мура“ маныт. Тидэ тыгак. Колда 
вэт, пойан Тапай омса тӱр гыч мом ой
лыш. Совэт влась пойан-влак ваштарэш, 
йорло дэн марда крэсаньык вэрч шога. 
Садлан пойан Тапайат буржуй-влаклан 
йӧным ыш тыш аш  вэрч толаша. Тудын 
мутым колыштман огыл, кызытак волы
сыш  кайаш .

—  Кайэна, кы зы так кайэна! Тапай 
мэмнан вӱрнам йатыр йӱын! Ончыкыжо 
й ӱы н  ынжэ кэрт манын, нунын влась- 
ыштым сӱмырэн толына!— комака зоктэнэ 
11ЮГЫШО Опай вэр гы чш ак кычкыральэ.
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Кыргорийын ойж о почэш фронто гыч 
толшо салтак-влак, чыла йорло да ик 
мыньар марда крэсаньы к-влак волысыш 
погынэн мийышт. Нунын миймэ ж апы ш - 
тэ моло йалла гычат погынэн мийэныт. 
Волосной зэмствыштэ улш о чиновник 
дэн тийак-влакым „ т ы “ манмэш кожэн 
луктыч. Туж акы нак волыс рэвкомым 
сайлышт. Рэвкомыш вуйлатышылан М и к
лай Кргорийым, члэнлан Логиным да 
ик туныктышым пуртыш т...

Тидым Опай чыла тачсэ гайак шарна, 
кызытат чыла уж ы н  ш огымыжла тучэш.

Гармон йӱк ш октымым чарныш. Р е з э з э - 

влак ала куш ко  пуры ш т дыр. Опайат 
окна воктэчшэ тарванэн, уж га  пинчак- 
шым чийаш тӱҥальэ. „Ы ш кэты н  шинчэн 
йыгыжгышымат, лучо иктаж  вэрэ мийэн 
толам“ шоналтыш... ^

Мэрон пӧрт чытыралтын гына шинча. 
Пэш мурат. Ӱстэл тӧрыш тӧ ик мыньар 
йэҥ ӱдрамаш дэн пӧрйэҥ-влак шинчыл- 
тыт. Нунын коклаш тэ пойан Тапайын 
шольыжо Орчӧмӧй, чэркэ старые Вӧдыр 
кугыза да тудын эргыжэ Васлий. Ӱстэл 
ваштарэш Мэрон аракам тэмкалэн ш и н
ча. Воктэнжэ ватыжэ ш огылтэш . Максым 
тайныштыл-тайныштыл пӧрт покш элнэ 
чӱчка, мура, камвозаш тӧча.

Мурымо йӱкым колын, Опайат Мэрон 
дэкэ пурыш.

— Эй-й, Опай шольо толэш ужат... 
Пэш сай, пэш сай... Тол ты ш кы р ак, уна 
лий.^маньэ М эрон ватэ.

— Тол, тол,— М эронж ат пэлэштыш.
Мурымым ик жаплан чарнышт. Опай-

лан ӱстэл тӧры ш тӧ вэрым пуш аш лан 
чакланаш тӱҥальыч.

Опай ӱстэл тӧры ш кӧ шичмэк, Мэрон 
ик чэрэт вэлэ йӱктэн ш укты ш , Ӧрчӧмӧй 
шылтычым кычалаш  тӱҥальэ.

— Коч, Опай, коч ,— манэш Мэрон.
— Мый пэш кочкам, шунымэт ок кӱл,— 

Опай вашмутым пуа.
— Тугэ шол, тэ шунымым огыда вучо... 

тэний тэ „ком исар “ улыда,— Орчӧмӧй 
коклаш пура.

— Йӧра, Ӧрчӧмӧй, кы зы т, йӱмӧ го 

дым, тугайым ойлыштмо ок кӱл ,— сур^ 
тан оза Орчӧмӧйым чараш толаш а. Ва
ра чыла м огы ры ш  савырнэн, чаркажыгс 
нӧлталын пэлэштыш:

—  Яйста иктыгыч йӱн колтэна да 
муралтэна.

— „Ком исар“’ ончылно мураш  ок лий.. 
Орчӧмӧй игылтэш.

— Чарнэ. Ӧ рчӧмӧй,—ватыжэ чара- 
Вара моло ватэ-влак дэк савырнэн, ӱж ӧг 
— Яйста, ватэ-влак, муралтэна^ Тый На- 
тук, талэ улат, л ук ик сай мурым.

— Тӱҥал, Н атук, тӱҥ ал , моло-влакат 
пэлэштышт.

Макси ватэ порт покш эко  лэктын» 
кугы заж ы м  ӧнтальэ да чӱчкалтэн ко л 
тыш :

Изи вӱдэт йогальэ-э-э,
- К угу  вӱдыш кэт уш нальэ-э э»...

Чыланат уш н ы ш т:
Кугу вӱдшӧ йогальэ да а 
Л ы кы н-лукы н  йогальэ а.

Опайын мурыдэ шинчымым ужын» 
мурымо лугыч Макси пэлэштыш:

— Тый, Опай, молан от полш о, альэ 
мэмнан дэнэ пырльа м-урымэт о к  шу.

Л у кш о  йы-ыда 
М ӧ-ӧдӧ-ӧ ву-у-уй,
М ӧдӧву-уй йы-ыда-а  
Парэҥгэ ш удо-о о...

Моло влак мурымо годым ӱстэл тӧры ш - 
тӧ Ӧрчӧмӧй, О пай, Вӧдыр кугы за ку~ 
мытын пэш ӱчашэн шинчат. О рчӧм ӧйжб 
эрэ ш ылдыкым кы чалэш . Тудлан В ӧды р 
кугы зат полш а. Опайат ож ны сы ж лэ 
чакнэн ш огымаш  укэ. О ж ны ж ат пэш 
лӱдмаш ак укэ ыльэ, а кы зы тш э чы лтак 
ок лӱд. „Ы ндэ тош то саман отыл, совэт 
влась... мыйым нымат ыштэн огыда 
кэр т“ шона. Опайын лӱддэ мутланымы- 
жэ нуным утларак вэлэ сырыкта. „К у з э  
тидэ „нолнэр" мэмнан ваштарэш ты гэ 
мутланаш тош тэш "' шонат.

— Совзт власьда пэҥгыдэмын шуэш. 
гын, вара мэмнам мом ыштэда,— йыгыла> 
Ӧрчӧмӧй.

— Ида лӱд, шолтэн ок коч. Тыгайак; 
айдэмэ лийда, лач мэмнам пызыраш  гы.~ 
на эрыкда ок лий.
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— А пуш аш этш ым пуэт чай,— Вӧдыр 
кугыза мутым кэлгэмдаш шонэн йодэш.

—  М огай пуш аш ?
— И к пут ложаш эт, мондышыч мо.
—  Тудо ик путлан мый тыланэт ко к  

нэчэ пашам ыштэнамыс.. ок ситэ мо.
—  Ныл кэчым ойлымо ыльыс.
—  Тый, Вӧдыр изай, ындэ тудо нал- 

шаш эт нэррн  итат шоно. Ш экланэ, ну- 
но альэ ы ш кэнжы ным л укты т,— Ӧрчӧ- 
мӧй тулда.

—  А мо Шонэт... луктына.
—  Тэвэ мом шонэда улмаш ,— Орчӧмӧй 

Оласи дэк лиш эмэш.—Тэ йыҥын йам- 
дылан ӱшанэн илэда.

Орчӧмӧйын „п ы р ткэ “ пэш чӱчкыдын 
ш ӱлы мы ж гыч Опай шижэ. „Ты ш тэ ут- 
ларак мутланэн шинчэт гын, вуйэтланат 
муат“ шоналтыш. А ӱдрамаш -влак эрэ 
йармыжыт:

Парэҥгэ-э шу-удо-о  
Пэлэдмэ-э го-оды-ым  
Мэмнан та-аҥна а 
Саламым колты-ыш...

Скандал дэч ончыч ш ылшаш шонал- 
тэн, Опай кыньэл кайаш  тӱҥальэ. Ор- 
чӧмӧй тудым ок колто, урвалдэ гычшэ 
кучэн ш упш эш . Тидым уж ы н Мэронат 
Опайым мӧҥгӧ чактарэн шындыш.

—  Ш инчэ альэ, мо пэш ваш кэ кайы- 
нэт. Тый Орчӧмӧй толашымым ит ончо, 
тудо так койы ш лана,— маньэ.

Ӱдрамаш -влакат мурымыштым чарнэн, 
ӱстэл воктэк шинчыч. М акси Опай вок- 
тэкэ мийэн шинчэ.

—  Мурэн нойыштат.... айста иктэ гыч 
йӱн колтэна,— манын М эрон чаркажым 
нӧлтальэ.

Опай изиш подыльат, чаркажы м мӧҥ- 
гӧ шындаш тӱҥалын ыльэ, тудлан Ор- 
чӧмӧй эркым ыш пу, чарка кучы ш о 
кидш ым ум ш аш кы ж э мӧҥгӧ ш ӱкэн на- 
мийыш.

—  Озажэ пумо годым йӱ, тудо шо- 
лыштмо огыл,— маньэ Орчӧмӧй.

„Ш олы ш тм о  огы л“ манмым Опай ум- 
лэн ыш кэрт. Тидэ мыйым ворлан шот- 
ла мо манын ш оналтыш да, но тунамак

ыш кэ ш онымыжлан ӱшаныдэ пэлэш* 
тыш:

— Айда, ала мом ойлыштат, аракам 
ныгат ок шолышт.

—  Аракам огыт шолышт, тидэ чын„ 
а шудым ш олыш тыт.

Опайын могыржылан йӱштын, шок* 
ш ын тучаш тӱҥальэ. Тудо шижэ. Ын- 
дыжэ мыйымак ойла шоналтыш. Пэр* 
войжо Опайлан чылт сайын ыш туч, пэ- 
ш ак чот вожыльо. Тӱсы жӧ койын чэ- 
вэргаш тӱҥальэ. Кольа рожым муэш 
гын, туш кат пурэн кайа ыльэ дыр.

Тидэ жапы ш тэ ӱстэл воктэнэ шинчы- 
шэ-влакат Опай могырыш  ончал кол* 
тыш т. Вӧдыр кугы зан шинчажэ йӱла вэ
лэ, Опайым нэлын колтыш аш ла койэш.

—  Молан нымат от пэлэштэ, Опай,— 
игылтын Вӧдыр кугы за йодэш.

— А мом ойлаш ыжэ, мый дэчэм ны
мат ыжда йод вэт.

—  А-а, нымат ыжна йод мо.
— Молан Ложаш  эҥэрыштэ мыйын 

шудым кодш о тэлым шолыштынат.
... Мый ындэ йодым, ойло,— Орчӧмӧй 

Опайын тувыр оҥжым кормыштальэ.
— Ш ого , тувырым кушкэдат... Мый 

тыйын шудым ш олыш тын омул, шонэ- 
нат омул,— Опай Мучышташ тӧча.

—  Кай, Ӧрчӧмӧй, чарнэ. Мыйын сур- 
тыштэм ида толаш э,— оза чара.

—  Чарнымаш укэ... Ш укэртсэк ваш 
лийӓш шонэн кош там ыльэ.

—  Чарныман огыл. Ворым туныкташ 
кӱлэш. Укэ гын, тудо вэсынымат шо- 
лыш таш  тӱҥалэш ,— Вӧдыр кугыза кыч- 
кыра.

—  Тӱҥалмыжэ палэ... Ойлымыжым 
ыжда кол мо,— эргыжэ полша.

— Иол пундаш ыжым кырышаш .
Опай кыньэлын курж аш  тӱҥалын

ыльэ, ыш кэрт: Ӧрчӧмӧй оҥэшыжак
кырмэн лэктэ. Толашымыштла ӱстзм- 
балымат ш ӱкал колтыш т, кӱмыж совы- 
ла да чаш ка „чы р -чо р “ вэлэ шоктыш.

— Ой!
— Ай!
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— Ындэ пытыш , чарныза манам!— *  
Макси ватэ чаргы ж эш .

Ик минут жапы ш тэ пӧрт кӧргӧ шолаш 
тӱҥальэ. Солкалат, ш упш кэдат, чаргы- 
жыт, мушкындылыт. Опай пэлэн Ӧрчӧ- 
мӧй кырмэн вэлэ. Т удлан Вӧдыр кугуза 
полша.

—Ш ӱмгычш ӧ, ш ӱмгычш ӧ кы ры ш аш !— 
Вӧдыр кугызан эргыжэ Васлий тӧрш ты- 
лэш. Вара кидш ым ӧрды ш кӧ солалтэн, 
Опайым пэраш тӱҥалын ыльэ, но йоҥлыш  
шэҥгэлнысэ М аксим нэргычшэ шолзн 
колтыш. Туды жо „о х “ кы чкы ралы н лам- 
пэ ӱмбак шуҥгалтэ. Лампэ лэктын возо, 
порт пычкэмьн!й лийэ.

—Эх, ындэ пытыш... Орчӧмӧй ватэ, 
кугузатшым чарэ манам!— Н атук чаргы- 
жЭш.

—Я а, тэ тыгэ ыштэда... мый тэмдам 
уналан шотлэн . пуртэнам. Лэкса тӱгӧ, 
тушто тыланда пэш вольна,—манын 
Мзрон омсам почын шындышат, ш ӱкэн 
лукташ тӱҥальэ Тидэ жапӹш тэ Опай (рр- 
чӧмӧй кид гыч мучыштэн, омсаш тӧрш - 
тыш, но утлэн ыш кэрт: йаклака тош- 
калтышэш шуҥгалтэ. Тудым Васлий мий
эн куш кы ж шинчэ, тӧпкаш  тӱҥальэ.

—Тэвэ тыланэт совэт влась, тэвэ тыла- 
нэт киндэ!— м уш кы нды м ы ж о йыда Вас
лий кычкыра.

Опай вийым погалтэн. кыньэл ш ога
льэ, Васпий тудын тупш о гыч мунчалтэн 
волыш. Опай курж аш  вэлэ тӱҥалын 
ыльэ, тудым кудывэчэш Орчӧмӧй дэн Вӧ- 
дыр кугыза авы ры ш т. Порт воктэнэ 
кийшэ пӱнчӧ укш ы м  Опай нальат, Ӧр- 
чӧмӧй дэкэ курж ы н мийыш.

— Ит пиж, кораҥ... укэ гын, товатат 
шэлам!

—Я-а, тый эшэ ш угыньым налнат. Тол, 
ВӦдыр изай, —  кычкыралын, Ӧрчӧмӧй 
Опай ваштарэш курж ы н мийыш.

—Тый!—ш октыш ... Орчӧмӧй лумыш 
шуҥгалтэ.

Опай тудын йолжо коч тӧрштэн, кап- 
кашкэ чымалтэ...

Эрлашыжым эрдэнэ Логин йал мучко 
увэр шарлыш:

— Ӧрчӧмӧйым Опай ш угыньо дэнэ 
пэрэн, маныт.

— Вара мо лийын Орчӧмӧйжӧ, колэн 
огы л дыр?— йодэш иктэ.

— М ый мишымат, кырэн пытарымэ; 
комака ӱмбалнэ шинча.

Я Тапай ватэ шуйалта вэлэ:
— Тэвэ ужыда, йорло-влакэт мом ыш - 

тылыт. Нунылан эркым пуэт Г £1Н , суртыш - 
кэт пурэн, ышкэндым поктыл луктыт...

Ӱйарньа эртымэкат тидэ паша нэргэн 
Логин йалыштз йатыр ойлышто. Утла- 
ракш э Тапай дэн Орчӧмӧй сурт кундэ- 
мыштэ тидын нэргэн мутланымаш илыш.

Ӧрчӧмӧй эрэ комака ӱмбэлнэ йыҥысэн 
кийа.

— О-ой, о-ой...
Тудым колы ш т шинчыш э йэҥ пош ку- 

ды ш ко лэктэшат, мондалт ш уш о пашам 
адак тарвата:

— Орчӧ.мӧйэт альат тӧрланэн огыл, ту- 
гак йыҥысэн кийа.

— Ы ндыжэ тӧрлана дыр, колш аш — 
тунамак кола ыльэ,— манэш пош кудо.

Тидэ паша нэргэн Опай ыш кат йатыр 
шонэн. Ватыжымат икана вэлэ огыл ш у- 
далын.

— Тый тынарыш  ш укты ш ы ч.. Тый от 
ойло ыльэ гын, нӧгат ок ш иж ыльэ,— 
манын тудо-

Ш уды м  шолыш тмо дэч вара О пайын 
ватыжэ ойырлэн кайэн. Эрэ укэ дэнэ 
орланзн, йэҥын шыдыжэ лэктэш. Тыгэ 
Опай дэнэ ватыжэ коклаш тат сырымаш 
лийын. Изи гыч кугуракы ш , вара ку - 
гуш ко ,— тыгэ сырымаш куш кы н  толын. 
Кэҥэжым нуно чылт торлэн кайы ш т. 
М арпуш , марижлан ӱчым шуктэм шонэн, 
кайш ы лак Тапай дэкэ пурэн, шудо ш о
лыштмо нэргэн ойлэн...

Тунам йоҥлыш  лимыжлан М арпуш  
кы зы т ы ш кат пэш ойгыра. Но тунам 
мӧҥгӧ толам шонэн огыл. „Кы ньэр вуй 
ты ш так да пурлаш ок л ий “ маныт. Мар- 
пуш ат мариж дэч поена ш укат ыш илэ, 
мӧҥгӧ тольо вэлэ, но ик кана лукты н 
пэлэш тымыжым нимо дэнат мӧҥгӧ по- 
гэн налаш ок лий.
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Ӧрчӧмӧйым пэрымыж нэргэн Опай 
Логин дэнат ш уко  мутланэн. Логин туд- 
лан йош кар гвардийыш кайаш тэмлэн:

— Туш ко кайэт гын, Орчӧмӧй кола гы 
нат утлэт. Я тужэч пӧртылмэкэтшэ ты 
йым нӧгат тӱкаш  ок тошт. Совэт власьым 
аралэт, ышкэндымат утарэт, — манын 
Логин

Опай конэн огыл. „М ы й  йалыштат со
вэт власьлан полшэн кэртам “ шонэн ту
до. Утларакш э Опайым ик шонымаш 
кучэн. Тудо пойан-влаклан, ожно орлан- 
дарымыштлан, ӱчым ш укташ  шонэн. 
Ядак Орчӧмӧйжат тӧрлана дыр шонэн. 
Сендэнэ Опай ыш кэ сурты ш ты ж ак шы- 
пак илыш.

•II
— МО ТУГЯИ, мом тӧчэда,— палымэ 

корно йэҥ-влак йодыт. Мӱндӱр, палы- 
дымэ йэҥжэ имньыштым кораҥдэн шо- 
галтатат, шинчаштым карэн, нымом пз- 
лэштыдэ, ӧрын ончэн кодыт.

Чыланат ӧрыныт.
Тачэ Логин йалыштэ нигунам уждымо 

паша лийэ.
Ончычын кылмэн тӱҥ ш ӧ рвэзэ марий 

чара йолын лумыш то ош кылэш . Почэ- 
ш ыжэ, адак воктэныжэ ныл вэс пӧрйэҥ 
ош кы лы т.

— Кэч портышкэмым чикты ш аш  ыльэ,— 
манын йуж о пош куды ж о чаманэн пэ- 
лэштат.

— Ш удым ш олыш таш  да йэҥым пуш - 
таш кэртэшыс, йӱштымат чыта,— тужэш  
Тапай Эчан— ошкэдэ, ошкэдэ! Мом кугы р- 
гылат,— кы чкы ралы н, Опайым чумалэш.

Опайын пэрымыж дэч вара Орчӧмӧй 
кум арньа илэн. Тудо коклаш тэ пэрш ы- * 
лымат иктаж  кум-ныл кана кондэныт. 
О пайын пэрымэ олмыжым пэршыл тор- 
латыш , нузылгыш о олмэшыжат у коваш- 
ТЭ Ш О Ч О . Но П Ы Л Ы Ш Ы Ж Э  ПЭ1П чот йогаш 
тӱҥалын, пэршылат чарэн ыш кэрт.

Тачэ качывал лийшан Орчӧмӧй ко- 
лыш.

Ӧрчӧмӧй колымэкэ Тапай Эчан Чапай- 
ым, Масымым, адак ик пош куды жы м  
налын, Опайым кучэн кондаш кайыш .

Эчанмыт миймэ годым Опай мон- 
чаш пураш кайэн улмаш. Опайлан мо- 
чаш пураш эрыкым пуэн огытыл. Чара 
йолынымак монча гыч шӱдырэн лукты- 
ныт.

— Я а, йэҥым тойа дэнэ пэрымэ ганьэ 
огыл мо,— Опайын орланэн ошкылмы- 
жым ончэн, Эчан ш ы ргы ж эш .— Ындыжэ 
тыйэ мый дэчэм от утло,— Опайош туп- 
шым шуралта.

Опайын йолжо пэш кылмэн. Садлан 
Опай пэш каньысырланэн ошкылэш. 
Иолжым лум гыч нӧлгалэш да чылгат вол- 
ты мы ж о огэш шу. Тугэ гынат, вэс йол
жо кылмэн пыта да, алмаштэн колтымы* 
жым ш ижы нат огэш кэрт. Кок йолжы- 
гэ утымэкэ кэнэта корнэш волэн шинчэ 
шат, йол копа влакшым кыдшэ дэнэ 
кормышта. упж ы ж о  дэнэ пэтыраш тола- 
ша.

Опайлан тыгэ ш инчылташ  эрык укэ* 
Воктэчшэ ош кы лш о марий-влак тудым 
ш упш ы н кыньэлтэн, ончы ко шӱдырат. 
Ш эҥгэч толш о-влакшэ туп гычшо пулву- 
йыш тдэнэ „топ * да „т о т "  шурал колтат.

Ваш лийын шогэн кодш о палымэ пош
куды жы м  Опай ужэш ат, сорвалымэ сэ
мын тӱрвы ж ы м „лывэ - лывэ“ тарвата^ 
Ш инча гычш э вӱд „ч у р р " йогэн лэктэш.

— Эх, илыш ыжат, йорло йэҥым иктат 
ок пагалэ ала мо,— шоналта Опай.— 
Ындэ ыш кэ йорлылыкэм вэрчынак орла
нэн колаш вэрэштэш.

Опайым чийалтыл пЫтарымэ куго руш
ла капкан оралтыш шӱдырэн пуртышт.

Ош, волгыдо у пӧрт кӧргыш тӧ Орчӧ- 
мӧйын ватыжэ, тыгыдэ икшывэ-влакышт, 
адак Тапай ватэ, Чопай ватэ шинчыл- 
тыт. Ӧрчӧмӧй ватыжын шинчахэ йош- 
каргы л пытэн, пэш ш уко  ш о р ти л а  ко 
йэш.

Ӱдрамаш пусакыш тэ одэйал дэгэ лэвэд- 
мэ колыш о Орчӧмӧй кийа. Бтэ-влак 
ш ы пак мутланэн шинчат.

Пӧртыш  пурымэк Опай вигаккомака 
аҥ дэкэ ош кыльо. Кылмэн пытытэ йол- 
жым содор ыры кты ш аш лан пэлюлжым 
ш окш о комака аҥыш чыкэн вэл:шуктэн
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ыльэ, тудым Эчан дэн Чопай мийэн 
шӱдырал нальыч.

—Ы рыкташ шуат, альэ пэрвой сурган 
озаж дэнэ здоровитлэ,— манын Опайым 
олымбал воктэлан, йолжым чумалын 
сукыктэн ш ындыш т.

— Ш упшал Орчӧмӧйым, сӧрвалэ— ти- 
такэдым кудалтыжэ,— манын, лэвэдышым 
п'зчын Опайым колы ш о Ӧрчӧмӧй ш ӱр- 
гыш кӧ тэмдальыч.

О пайӦ рчӧмӧйы нкакаргы ш эш ӱргы жы м  
ужо да „й у р т “ лийын вуйжым нӧлтальэ,

—Шупшал! Ш упш а л !—манын, Тапай 
Эчан Опайым ш ӱргӧ гычш ӧ „кр о п  кр о п “ , 
совэн колтыш. Опай Эчанын совымыж 
дэнэ ик могырыш  тайналтыш, кид дэнэ* 
эҥэрташ тӱҥальат, ыш ш у кто —сово ча- 
раклыш.Вэс могырыш  тайналты ш - пылы- 
шыжлан „т ӱ ҥ “ тучо, Чопай кош ар нэран 
портышкэм дэнэ пылыш  тӱҥ  гыч чумальэ, 
Нэр гычшэ йош кар нугыдо вӱр „ч у р -р “ 
йсгэн лэктэ.

—Кӱртньылышаш! Чопай, мэмнан дэч 
имньэ кӱртньым кондо,— кычкыральэ 
Эчан...

Опайым кугу  кӧгӧнэн имньэ кӱртньӧ дэ
нэ чара йолжо гыч кӱртньылыш т.Эчан- 
лан тидат ӱшанла ыш туч ала мо- Ы ш кэ 
гыч, аркалыклан йамдылымэ, пэҥгыдэ 
муш кандрам нальат, Опайын кидшым 
шэнтэкыла кагыртэн пиктэн пидын ш ын- 
дыш. Вара, ала мо кугу  пашам ыш - 
тымэ ганьэ, ш ы ргы жалгэн кыньэл ш ога
льэ.

Опай изижэ годсэкак лӱддымӧ айдэмэ 
ыльэ. Йэҥ дэнэ пэш мутланымаш укэ. 
Иорло илышан гынат, пойан икш ывэ- 
влаклан кумал кош тын огыл. Иужгынам 
урэмыш лэктын жапым муэш гын, пойан- 
лыкышт дэнэ койыш ланэн кош тш о ик- 
шывэ-влакым кордылэш  ыльэ. Тмапи 
Эчанланат Опай дэчын йатыр логалын. 
Ышкэ таҥаш ыжлан вэлэ огыл, пӹрт ку- 
гурак ийгодан-влакланат вуйым пумаш 
укэ. Опайын тыгай улмыжлан илышан 
пош кудо-влак дэчын Опайын ачажэ 
шуко чытэн.

Кугу пиймэкыжэ Опайлан пэш йорло

озанлыкш ым вуйлаташ вэрэштын гынат, 
тунамат тудо пойан-влакым пэш кугы н 
сӧрвалымаш укэ ыльэ. Эрэ ыш кэ вийжы - 
ланак ӱшанэн илэн.

— Пойан шӧн-влакым йумо олмэш 
сӧрвалымэшкэ, лучо уло погэм, вольы- 
кэм лукты н ужалэм. Тидат огэш ситэ 
гын, йал мучко мэшакым сакэн кайэм,—  
шонэн илыш тудо.

Чынак, туйо йэш ыжым ончэн ашны- 
шашлан лийын, изажэ салтакыш кайымэ 
дэч вара тудо ш ы лты к-ш алты к погыжым 
йатыр ужалэн пытарыш.

О ктьабр рэвольуцын увэржэ О п а й 
лан чылтак шулдырым куш ты ш . Тудо 
кажнэ погынымаштэ пойан-влакым чы ж - 
дыраш тӱҥальэ:

— Ындэ мэ, йорло-влак, оза улына. Сита 
тэ озанланышта, йорло-влакын вӱрым йа
тыр йӱн илышта.

Совэт власьын сэҥыш аш ыжлан Опай 
пэҥ гы ды нак ӱшзнэн. Сандэнэ лӱддэ тыгэ 
кы чкы рэн. „ Ы ндыжэ сайынак илаш 
тӱҥ алы на",— шонэн.

Укэ. Опай ш оны м аш кы жэ ыш ш у. 
Тудын ш онымыжым моло йорло пош - 
кудо-влакш э вэлэ ш уктэн кэртыч. Иа- 
лыштэ совэт влась пэнтыдэм шудымо 
жапы ш тэ пойан-влак Опайым палэн на
льыч. Тудым кош арташ  нунылан амал 
лэктэ.

Сандэнэ Тапай Эчан пэш йывыртэн. 
Опайым кыньэлтэн ш огалтымэкыжэ ту 
дын йыр пӧрдын савырнышат,

— Ындэ мыйэ ончэм, кузэ тэ пойан- 
влакым пытараш тӱҥалыда, —  манын 
О пайын йолысо ш ынчырым кучэн кэнэта 
ӧрды ш кӧ ш упш ыл колтыш .

„К р о п “ ш окты ктэн , Опай вуйжо дэ
нэ кӱвар оҥам сургалтарыш .

Опайын нэр гычшэ вӱр адак талыш - 
нэнрак лэкташ тӱҥальэ. Ы ндыжэ умша 
гы чш ат ш ӱвы лжӧ дэнэ пырльа шонгэш- 
талтын лэктэш...

Опайым монча гыч кондымо годым 
М арпуш  мӧҥгэш ыжэ шиждэ шинчэн ко- 
дын. Опайым нантаймэ нэргэн пош кудо 
ватыжэ мийэн ойлышат, тудо ӧрткы -
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шыла Ӧрчӧмӧй пӧртыш курж о . М эрпу- 
ш ы н мийэн пурымо годым, Опай ушым 
ш инчыдэ вӱр вузык кӱварыш тэ шуйналт 
кийа ильэ. Пурэн ш огалм экы жэ пэрвой- 
ж о  Опайым кычалмыла пош кудо-вла- 
кы м  йыр ончэн савырныш . Вара кӱва- 
рыш тэ кийш э марийжым уж о  да,

— Ой, мом ыштэнда!— манын марийжэ 
оҥ ы ш  вуйжым пыштэн, чорикы н ш ор- 
таш тӱҥальэ. М арпуш  тыгэ ш ортын кий- 
мэ жапы ш тэ Орчӧмӧй пӧртыш калы к 
йаты рак чумыргыш . Ш ангэ М арпуш  тол- 
мо жапыш тэ Опайым кондаш мийшэ 
илы ш ан да пойан марий влак вэлэ улыт 
ыльэ гын, кы зы т йорло дэн марда-вла- 
кат йатыр погынэныт. Нал комисар М ак
сим Кргорийат толын пурыш .

Мутланат, ӱчаш ат, сырэнрак пэлэш- 
тымэ йӱкат шокта. Ш орташ  тӧчыш ат 
койэш .

Утларакш э Тапай Эчан дэн М аксим 
Кы$эгори, адак пойан каш ак тужыт.

— Тачак калыкым погэн сутым ыш ты- 
1ман, молылан примэр лийж э,— ш окта 
Эчан.

— Укэ, тыгэ рэшитлаш ок лий. Сутым 
ы ш таш  мэмнан права укэ, закон почэш 
ыш тыман, -  сырэн кы чкы ра Кы ргори .

— Тугэ кӱлэш шол,— вэс йӱк пэнтыдэм- 
да.

— Могай закон да мойн!
— Мэ ы ш кэ закон улына!
— Законжы м ат кы зы т толкым от му{ 

Тэҥгэчэ Кэрэнский ыльэ, тачэ ком унист- 
влак,— кы чкы ра ик йӱк омса тӱр гыч.

- Н у ,  йӧра. Суд гын, суд. М ыйэ ш о" 
нымаш тэ тачэ судым ышташ огына ш у ' 
пычкэмыш  лийэш. Эрла кэчывалым 
ыш тэна,— Максим Кыргори тужмым ча- 
р  а.

— П ош кудо йалла гычат ӱж а ш .
— Ӱж ш аш ! Ӱ ж ш аш !— шоктат.
Судым эрла кэчывалым ыш таш , п о ш 

куд о  йалла гычат калы кы м погаш ч ы 
ланат кэлшышт. Опай воктэлан ороллан 
Чопайым, Максимым, Мэтропаным шо- 
галтэн кодыштат, калы к эркы н шаланэн 
пы таш  тӱҥальэ.

Изиш ак лиймэкэ пӧртэш Опай дэн 
ватыжэ, орол-влак, адак Тапай тукым- 
влак вэлэ шинчэн кодыч . . .

Иӱд. Тымык.
Тачэ Логин йал марий-влак малаш 

мондэныт ала мо. Ж ап пэш ш уко  лийын 
гынат, малаш ш оныш о иктат укэ. Каж- 
нэ окнаш тэ тул волгалтэш. „Кычыри- 
и к “ капка  й ӱк  чӱчкӹдын ш окга. Тидын 
почэш ик капка дэч вэс капкаштэ йэҥ 
эртэн кайымэ койэш. Коклэн-коклан пий 
опталтымэ йӱкым колат. Урэм куты- 
шэш эртышэтла кэрэк кудо порт вок- 
тэлан шогалат гынат, эрэ иктым вэлэ 
колат. Чыла пӧртыш тат Опай дэн Ӧр- 
чӧмӧй нэргэн вэлэ ойлат.

Кудыжо:
— Тудлан тугак кӱлэш ,—манэш.
И уж ы ж о:
— Опай пэрымэ дэнэ колэн огыл, ту

дым арамэш титаклат,— шокта, йатыржэ 
Опайым орландарышэ-влакым вурса.

Тэвэ Иыныс пӧртыш тӧ ӱстэл воктэнэ 
Опайын ш оҥго ачажэ дэн аважэ шор
тын шинчэ гыч койыт. Нуно Опайыш- 
тым чаманэн, „ындэ кузэ мэ илаш тӱҥа- 
лына, ко  мэмнам пукш эн аш на“ манын 
ойгырэн шинчат.

— Эсогыл Ипайнажат вашкэ огэш го
лые. Тудо толын шуэш гын, ала иктаж 
йӧным муэш ыльэ,— манын Иыныс кува 

,„льур-льур-льур“ шортэш.
Опайын изажэ Ипай шукэртэ огыл 

салтак гыч толын. Кум кэчэ лийэл ын
дэ смола завотыш паша ыш таш  тарэш 
кайэн. Опайым кучэн пэгырымэкэ -1ыныс 
кугыза пэлэ сокы р Чачукш ым И 1ай дэ
кэ ӱж аш  кудалы кты ш . Ипай дэн Чачук 
альат толын огытыл. Сандэнэ "(ыные 
дэн ватыжэ пэш ойгырэн ш инча-. „Ала 
Ч ачукш ат корным мудэ йоҥ ы лы ш кайэн 
йомо“ шонат.

Тапайын пӧртыш тӧ йатыр йэҥ <ойэш. 
Тэвэ адак ко к  йэҥ кӱш ы л мучэи гыч 
волэн Тапай дэкэ пуры ш т.

Мом ыштат гын ты ш ты жэ. Алаиктаж 
погынымаш. Пӧрт кӧ р гы ш кы ж ӧ  пурэн 
ончэлына.
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Г1ӧрт. Устэл воктэнэ вич-куд ЙЭҤ  шин- 
чылтэш. Нунын вуй ӱмбалнышт тамака 
шикш ош пылла койы н кош тэш . Устэл 
вуйышто волгыдо, сакымэ лампэ йӱлэн 
кэча. Пэш мутланат.

— Кызыт пэш йӧн... ыльэ Опайым 
кошарташ, тачэ кӱлэш  йамдылалтын 
моштэн онаул. Эрлажэ тудым пуш таш ак 
кӱлэш,—манэш Эчан.

— Яла пуш тдэак иктаж  сэмын ышташ 
лийэш. Иэҥым пуш таш  пэш оҥайын 
огэш туч,— ваш тарэш ыжэ ик куж о  капан 
ошалгэ марий ойла.

—Тый, Иыван изай, йоҥы лы ш  ойлэт. 
Кызыт мэ тудым чаманэн илышым 
кодэна гын, вара ыш кэ ӧкынэт. Кызыт 
жапшэ тугайэ. У ж ат чай, рэвольуцын 
ӱпшыжӧ вэлэ тольо, тудо кажнэ скоты ш - 
то мэмнан ганьэ илыш ан йэҥ-влак 
ваштарэш кы чкы раш  тӱҥальэ. Большэ- 
вик влак власьым кучэн коды н кэртыт 
гын, вара Опай мэмнам кочкаш  тӱҥ а- 
лэш... Кы зы т йӧнжӧ годым тудым 
кошартыман,— пэҥгыдын Эчан ӱш анда- 
ра. Ы шкэжэ чылт пӱжалт пытэн.

—Тидыжым, Эчан шольо, чыным ой 
лэт. Опай мланна пэш ш учко  айдэмэ. 
Моло йорло-влак альэ аптранэнрак шо- 
гат, а тудо, рэвольуцо нэргэн увэр ш ок- 
тышат, вигак мэмнан ӱмбакэ кэрылташ  
тӱҥальэ. Тудо Л огинын пурла кыдшэ. 
Кызыт Логинжат укэ. Чарлаш кэ кайэн. 
Нуным ик-канаш тэ пытараш  огэш лий. 
Йӧн дэнэ, икты н-икты н пытараш кӱлэш. 
Кызыт О пайжым кош арташ  пэш ак сай 
йӧн тольо. Изат тудын пэрымэ дэнэ ко- 
лэн огыл гынат, амалжэ пэш сай... 
Ядак шудым ш олыш тмыжо... Крэса- 
ньык-влак шолыш тмым огыт йӧратэ. 
Тудланжак пуш таш  рат лийыт. Нунын 
крэсаньык ш ӱмыш тым гына тарватэн 
мошташ кӱлэш ,— манэш Максым.

— Пушташыжэ пуш тына да, лӱдмаш 
вэт. Мэмнам титаклэн кэртыт — манэш 
кужо марий.

—Тый, Иыван, арамэш лӱдат,— пэлэш- 
та Кэлдыбай кугы за .— Кы зы т пуш таш  
пэш йӧн. Влась альэ пэнтыдэмын ш уын
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огыл. Яльэ палэ огыл, ко  эрла лийэшс 
ала больш эвик-влак,ала М иклай кугы ж а . 
Влась пэҥгыдэ лийэш гын, ш антак ку- 
дал толын ш уыт ыльэ...

— Кы зы т пэш ак йбн... Ядак туды ж ы мат 
тыйэ, Иыван шольо, ит мондо. Тый 
йорло йэҥ отыл. Тыланэтат Опай ганьэ 
дэч логал кэртэш. М ланна кы зы т йорло 
ваштарэш икты ш  ушныман. Нунылан 
власьыш кӱзэн шинчаш эрыкым пуман 
огыл,— туныкта Иываным Кэлдыбай.

— Тидэ власьак пэнтыдэмэш гынат, 
мланна лӱдшаш укэ. Рэвольуцо тургы - 
мышто йатыр йэҥым пуштэдат. Мэ ко к - 
тын-кумытын вэлэ погынэн огына пуш т, 
чумыр калыклан приговорым ыш ты ктэ- 
на... вара тэк кычал мучаш ым,— йэ- 
шара Эчан.

Толашэн-толашэн Иыванымат к он да- 
рат. Вара чыланат йывыртымыла койы н 
ваш-ваш ончальыч.

Опайым пуш таш  чыланат кӧныш та гы н, 
ындыжэ кузэ ыш тыш аш ым шоналтэн 
ончэна .. М ый шонымаштэ, тидэ па- 
шам ыш каланна ышташ ок йӧрӧ. Млон- 
на ӧрды ж гы чы н вуй латэн шогаш кӱлэш , 
моло йэҥым шурыман, ӧрды ж  гыч тар- 
ватыман. Погынымаш вуйлаташ ы ж аг 
иктажэ ӱш ан марда альэ йорло йэҥым 
ш ындаш кӱлэш... Приговор возаш ы жэ 
тийэк Иогорым шындэна,— Эчан ойла.

— Кузэ пуш таш ыжэ?
— Лӱйаш! ч
— Кӧ лӱйа?
Ты йодмашлан кэнэташтэ ныгбат ваш - 

мутым пуэн ыш  кэрт. Чыланат бры н 
шонэн шинчат.

— Чынак, моло паш ажым ыш таш  ли
йэш. Калыкым тараташат лийэш, а лӱ- 
йаш ы жэ брмаш. Тидэ пашам ы ш кэ ӱм- 
бакы ж э ныгбат огэш нал,— манэш Кэл
дыбай.

— Лӱйш ӧ йэҥым титаклэн кэртыт ш ол, 
варажэ... Садымат шоналтыдэ огэш лий,—  
кэлша Максым.

— Чытыза, мыйын ик сай ш онымаш  
уш ы ш кэм  пурыш ... Ш аҥ гэ  Иыныс Ча- 
чук Ипай изажым налаш Аман энгэ*
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ры ш  ьудальэ, маньэ. Тудо толэш гын, 
тудлан ыш кэ ш ольыжым лӱктэна,— ма
ньэ Эчан.

— Тидэ пэш кэлша.
— П угы ракат оҥай.
— Тудо пэш ӱҥ ш ӧ марий, иктаж  сэмын 

лӱды кташ  лийэш ,— пэлэштыш М аксым.
Чыланат ваш ончалын ш ы ргы жал- 

ты ш т.
—М ыйын адак ӧрмаш уло,— манын 

альэ мартэ ш ы п ы р а к ш инчыш э Айдуш 
пэлэштыш.

— Мо тугай?— чыланат ӧрын ончальыч.
— Йорло дэн марда-влакшэ мэмнан 

дэч ш укы рак улыт вэт... Нуно п у ш 
таш  огы т кӧнӧ гын, вара мэмнан шо- 
ньпмына кӱрлэш .

— А тидыжэ чын. Марда крэсаньык- 
влакшым, пожалэ, савырашат лийэш, а 
йорлы ж о ваштарэш ш огалы т,— маньэ 
М аксым.

— Тидлан ӧрш аш  укэ. М ый кӱлэш 
пашам ончылгочак ыштэнам. Мланна 

- пош кудо йал гыч толш о-влак полшаш 
тӱҥӓлыт... Ӱш ан йэҥ-влак толыт. М ый 
повэсткым ышкэ колтыльым,— Эчан куан- 
дарыш .

— Ну, ты йы н, Эчан, уш... чумыр йал- 
лан сита,— Кэлдыбай вӱчкалтыш .

-—Мэмнан Эчан молойэс, ачажым 
поктэн ,— маньыч.

— Ындэ чыла каҥ аш ы ш на. Малашат 
кайаш  йӧра,— манын кыньэл ш огальыч.

— И зиш ак ш огыза, чийэм да мыйат 
пырльа лэктам... Опай дэкат пурэн 
ончэна. И зиш ак, пырыс кольа дэнэ мод- 
мыла, модын ончыш аш , —  пэлэштыш 
Эчан.

— Мый шонымаштэ, модмо вэлэ огыл, 
туды н кӧргы ж ы м  тарваташ кӱлэш... 
Эрла альэ калы к кузэ пунчалэш ,— огына 
палэ вэт. Ала пуш таш  чаманат. Тачэ 
тудын кӧргы ж ы м  тарватэн кэртына гын, 
©ара огыт п уш тгы н а тш ука к  огэш илэ,—  
маньэ Максым.

Чыланат погынэн йувыгэ лэктын ка 
йы ш т...

Ш ы п . Ж ап пэш йатыр лийын. Тулат

ик вэрэ вэлэ кӱш ы л мучаштэ койэш. 
Чыланат малаш возыныт. Лач Орчӧмӧй 
пӧртыш тӧ вэлэ ала мо ӱмылка-влак 
тарванылыт. Адак „кы лд э  колдо“ тола- 
шымэ йӱк шокта.

— О-ой пуштат! Пуш то-о-ат!!—шок- 
тыш .

— Кэкы рэк крэ-э-эк,— агутан пурал- 
тыш .

IV
КЭЧЭ ш окш о. Кэчэ йол волгалтарымэ 

дэнэ лум падраш влак „ч ул и -ч ул и “ 
койы н мӱндыркӧ чулгы ж  кийат. Шошо 
вашкэ шуэш.

Лсгин йалыш кэ ик вэлым да вэс вэ- 
лым пош кудо йалла гыч йэҥ влак то- 
лэдат. М ӱндырракш э имньэ дэнэ кудал 
толыт. Ч акы рак йал гыч ко кты н -ку - 
мытын погынэн, йолын ошкэдат.

Кэчывал лийшан Орчӧмӧй пӧртыш 
калы к ш ыҥыдымын погыныш . Иатыр 
йэҥ пӧртӧнчылнӧ, кудывэчыштэ шога.

Пӧртыш тӧ тамака ш икш , шӱлалташ 
ок лий. Руш манмыла, товарым сакаш 
лийэш.

Ӱстэл тӧры ш гӧ Максым Кргори, тий- 
эк Й огор шинчат. Нуно дэч пырт ум- 
балнырак Кэлдыбай кугыза дэн Эшпай 
сола пойан Ипат шинчат.

Ӱстэл вуйыш то Тапай Эчан, кидшым 
лупш эн-лупшэн, пэш ойла. Тудо Опайым 
молан титаклымэ нэргэн калыклан умыл- 
тара.

Комака лукы ш то тэҥгылыш тэ Опай 
лӱҥгэн пыкш э шинча.

Опайын тӱсыжымат палаш ок лий. 
Тӱрвыштӧ, нэр воктэнэ, адак пэл могыр 
ш ӱргы ш тӧ вӱр малэн шинчын. Пэл шин
ча ком ды ш ы ж о какаргэн, шинчажат 
пы чрик вэлэ койэш. Пылш гычын вӱр 
йогаш  тӧча. Пылш тӱҥ  когьш ьэк какар- 
гышэ. Кӱртньылымӧ вэрыштэ кок йол* 
ж ат чылт нузылгэн пытэн, йош кар шыл 
вэлэ койы н шинча. К о к  кы д копа вок- 
тэнжат кы д вургы ш ты ж о кандра пикты- 
мэ палэ уло. Парньажэ дэн копажэ 
ошэммыла койэш . Ӱп чылт шаланыл 
пытэн, помылала вэлэ койэш .



Опай вуйжымат тура кучэн ок кэрт, 
пыкшэ лӱҥгэн шинча.

Камвочмо дэчын Опайым ко к  могы- 
рым М арпуш  дэн Ипай изажэ кучэн 
шинчат. Ксгы ньы ш ты нат „чы лгэ“ шин* 
чавӱд чылгыжэш . М арпуш ы ж ы н кок- 
лан коклан тӱрвы ж ӧ „лы ви-лы вэ“ лийэш. 
Тэвэ-тэвэ чорикы н шорташ тӱҥалш аш - 
ла койын шинча.

Ӱдрамаш пусакыш тэ О пайын ачажз 
Иыныс кугыза изи М ичу эргыжым ӧн- 
далын шинча. Сокыр ш инчажым пэш 
тарватылэш, тӱрвыжат ш ортмымак он- 
чыкта. Тугэ гынат, сокы р шинча гыч 
шинчавӱд ок лэк.

Эчан ойлэн чарныш,
Калык ш ӱргаш  тӱҥальэ.
— Лӱйэн пуш таш  кӱлэш, —  комака 

всктэнэ ш огы ш о Чапай кы чкы ра.
— Луйман огыл, иктаж  вэс наказа

нным ышташ да сита,— манэш ш ӱкш ӧ 
вургэман ик мари.

— Мэ нимогай пунчалымат ыштэн 
огына кэрт, закснлан кучэн пуш аш  

тудо кэрэк мом ыш тыжэ, —  лукы ш то  
вэсэ тужэш.

— Ы ш кат п^ш тыныс, молан тудым 
чаманаш?

— Пуштмыжым кӧ пала!
— А молан Иыванжэ колэн! Тудын 

пэрмыж дэн огыл мо?
— Тудо ож нат ш ӱкш ӱ  ыльз-
Кӧ мом кы чкы ра— нымат умылаш ок 

лий. Кажнэ пусакыш тэ ы ш каланы ш т 
погыьымашым почыныт, пэш тужыт.

— Чарныза! М угым Кавьрльалан пу- 
эм, — вуйлатышэ кычкыральэ.

Рӱжгыкым чэрныш т. Чаланат ӱстэл 
могырыш ончальыч. Прэзидиум дэк лиш - 
кырак, кӱж гӱ  рвэзэ марий мийыш, уп- 
шым нальэ, ӱпым нийалтыш, ойлаш тӱ- 

ҥальэ: :
— Пош кудо влак, шоналтзн снчы за 

пугшын ш уаш  вашкэ лийэш, но чын- 
жым, титакш ы м  палэн налаш кӱлэш. 
Иэҥ таракан огыл... Ала Ӧрчӧмӧйжӧ 
тудын кырымэ дэнэ колэн огыл... Ы ш 
кат шинчэда вэт: Ӧ рчӧкӧй  ш ӱкш ӱ  йзҥ

30____________________________________ А Л Д И А Р  К.

ыльэ. Адак кырэдалаш ыжат О пай ы ш 
кэ тӱҥалын огыл маныт. М ы й  ш оны- 
маштэ Орчӧмӧйжым врачлан ончы кташ  
кӱлэш . Тыгэ вэт, пошкудо-влак?

— Могай врач да мойын. Нымогай 
врач ок кӱл. Тэвэ врач. Тидын дэнэ 
пэрэт гын, тыйат илэн от шу, —  Эчан? 
кыд вурго кӱ ж гы т  пӱнчӧ тойам нӧлта- 
лын калыклан ончы кты ш .

—  Омсадӱр гыч тарванэн, порт п о к- 
шэкэ Айдуш  толын шогальэ. Койа йош 
кар ш ӱргӧ гы чш о вӱр чӱчалтш аш ла 
койэш . Тудо кыдш ым ко к  могырьгш ша- 
ралтэн, ны ж ы лгы н ойлаш тӱҥальэ:

—  Опайым нымат ыштымэ ок кӱя  
манын ты ш тэ кычкы.рат. Тугэжэ мэм- 
нам тынар йалла гыч молан ӱж ы н улы - 
да. Адак тудыжымат манам мый: Опай 
йэҥым вэлэ пуш тш о огыл, тудо адак 
ворымат ыштэн...

— Тыгэ шол, —  Айдуш ым л у гыч- ы ш 
тэн, Кэлдыбай ойлаш тӱҥальэ.—-Кавы р- 
лан ныможат укэ. Тудлан „ к о к  й ы гы р  
латш ы м ы р“ . А мэмнан гай йэнглан сай 
огыл,. Икана ш олыш тмылан куда л тэт 
гын, вэс кана тудо вӱта гыч имвьымат 
лукты н наҥгайа...

—  А кучаш  лэктат гын, пуштын: ко 
да, —  Эчан кычкыральэ.

— Тугэ шол. М ый свэчыл улам. Орчӧ- 
мӧйым пэрымыж годым мый пырльа 
лийынам. Тудо шолыш тмо нэргэн О р- 
чӧмӧй пэлэштыш да, тудо вигак крэ- 
далаш пижэ. Вара тидэ тойа дэнэ пэрэв 
курж о. Ӧрчӧмӧй тунам иктаж  ко к  ш агат 
чоло йоҥлэн к и й ы ш ,— Кэлдыбай мут- 
шым кош арты ш .

Тудым эргыжэ вашталтыш.
—  Ачий чыла чыным ойы ш . М ыйат 

лийнам. Тудо альэ „чыла йэҥын клат 
гыч киндым погэн л укты на" маньэ. Т у 
до комунист кош ...

—- Чарнэ, —  Кэлдыбай эргы жы м ш уп- 
шыл ш ындыш .

Имньэ ш олыш тмо нэргэн ойлымо дэ
нэ йатыр йэҥын ш ы ды жы м лукты ч. 
Нымо дэч крэссньыклан имньэ жал. 
Имньэ дэч поена крэсаньы к кыддымэ
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йэҥ гай лийэш. Садлан крэсаньык имнь- 
ы жэ вэрч вуйжым пышта, нымомат ок 
чаманэ. Ы ш кэ имньыжэ вэрч лу пош- 
куды жы м  пытараш ат кӧна. О жнат 
имньэ ворым кучымэкэ йатыржэ годым 
вэрэш ыжак пуш ты т ыльэ. Кы зы тат им
ньэ шолыш тмо нэргэн уш эш тарыш т 
да, йатыр йэҥжэ Опайым пуш таш  кӧ- 
ныш т.

И орлы рак марий-влак вэлэ ты ой дэ
нэ огыт кӧнӧ.

—  Тудо имньым ш олыш тын огыл 
вэт... Ш уды ж ы м ат ала ш олыш тын ала 
укэ... кӧ пала. „М анэш  манэшлан“ ӱш а- 
наш ок лий,— зркы нрак Чормак ойла.

—  Ш олы ш тм аш эш ы жэ кучэн огына ул 
гынат, ш олы ш тмы жо палэ, ватыжэ Ыш- 
кэ ойлэн, — манэш Эчан.

Иорло-влакын Опайым аралаш тӧ- 
чымыштым Кэлдыбай, Максим, Тапай 
Эчан, Чапай, пойан Тмапи, Ипат руал-ру- 
ал вэлэ шындат. Нунылан ӧрды ж йалла 
гыч толшо пойан марий-влак пэш пол- 
шат. Сандэнэ нуно йорлым чактарэн, 
калы кы м ы ш кэ м огы ры ш кы ш т савы- 
рышт.

—  Лӱйаш!
— Лӱйаш! —  иктэ вэсэ кы чкы ркалаш  

тӱҥальэ.
Голосоватлыдэак пойан-влак тийак 

Иогорлан приговорым возаш шӱдышт.
Пӧртыш тӧ тужмо годым, Кавырла 

чӱчкыдын тӱгӧ лзктэдэн, Лэвэнтэй тол- 
мым вучыш. Лэвэнтэйым кантор йалыш 
волрэвкомыш увэр дэнэ эрдэнак кур- 
жы ктэн ыльэ. Лэвэнтэй альат толмаш 
укэ. „М о  ийам ыштэн кайа ты мартэ“ 
шонэн пӱым пурэш, му ш кы нды жы м 
кормыш тылэш .

—  Лӱйаш  пунчальыч, —  манын Кавы р
ла дэкэ лэктын йорло Тикы н ойлыш.

— Эх, ийа! — шыдын Кавырла пэлэш
тыш . — Мэ пэш шагалын улына. Пой
ан-влак ончычын, очыний, каҥаш эныт. 
Нуным мэ кы зы т сэҥэн огына кэрт ала 
мо... Рэвком гыч увэрь.м пэш вучэм... 
нуно ала иктаж  полышым пуэн кэртыт. 
Л огинжат гидэ жаплан лач кайэн лий.

Мланна кызыт кузэ гынат жапым шуй- 
калаш тӧчыман. Лӱйаш приговорым во- 
зат гынат, рэвком гыч толын шуыт гын, 
лӱйаш ы жэ эрыкым огыт пу ыльэ... Мий, 
Максим Кргорим ӱж ы н лук, — манын 
Кавырла мутшым кош арты ш ..

— Кргори, Опайым лӱйаш эрыкым 
пуэна гын, пэш ку гу  титак лийэш. Тыйэ 
чынан йэҥ улат. Садлан эн ончычак ты- 
ланэт логалэш... Мланна ты пунчалым 
шалаташ тӧчыман. Айда пурэна, мыйэ 
ойлэн ончэм. Тыйэ мланэм полшо, — ма
ньэ Кавырла Кргорилану

Кавырла дэн Кргори пурымо годым 
тийэк Иогор приговорым возэн пыта- 
рэнат, калыклан лудэш ыльэ. Кавырла 
ӱстэл воктэкэ шэҥын пурыш .

—  Пош кудо-влак, колыштса мыйын 
мутэм,— манын Кавырла ойлаш тӱҥальэ.. 
— М ыйын шонымаштэ, мэ Опайым ты 
приговор почэш лӱйэна гын, пэш кугу 
йоҥы лы ш ы м ыштэна.

—  Ш ы планэ тыйэ!
—  Долой!
—  Доло - о- ой! —  кычкырат.
—  Ойлэн пы гараш ы ж э пуза^ чытыза 

изиш ак, — маньэ погынымаш  вуйлаты- 
шэ Максым Кргорий.

Кргорий ой почэш калы к шыпланыш.
—  Мыйэ, тэвэ молан йоҥылыш лийна 

манам: Опайын пэрымыжымат, шолышт- 
мыжымат мэ уж ы н  огына ул. „Ватыжэ 
ойлэн“ маныт. Мэ тыштэ ватыжын 
мутшым колыш таш  тӱҥалына мо? Укэ. 
Эчанын ойжылан вэлэ ӱшанышна. Эчан 
дэн Опай коклаш тэ сырэн илымаш уло. 
Садлан тидэ ойлымылан ӱшанаш огэш 
лий. „О пай  Орчӧмӧйым пэрэн туштын“ 
маныт. Тидланат мэ ӱшанэн огьна кэрт. 
Олай пэрымэ дэч вара Орчомсй йатыр 
илэн. Адак О рчӧмӧйжат эрэ шӱкдӧ кош- 
тэш ыльэ, ала Опай огэш пэр: гынат, 
кола улмаш..г Мый шонымашт: йоҥы- 
лыш лиймэ дэчын, Опайым зконлан 
кучэн пуыман. Закон вара кӧ итакан- 
жым ыш кэ пала... Ты пашаштэОпайын 
титакш э тынар кугу  огыл, кунрэ ӱчӧ  
ш укты м аш  койэш ,— Кавырла кош рты ш .
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— Тидэ чын! Мыйэ Опай дэнэ йыгырэ 
илэм, альэ маркэ Опайын осалжым ны- 
гунамат ужын омыл. Опай ож ны ж ат ш о ' 
лыштын мой илышэ огыл,-— маньэ йор
ло Осы п.

— Тыгэжэ приговорым ыш кэ возэн 
улына, ы ш как шалатэн кэртына. Мый 
голосованьыш шындэм, — маньэ Кргори.

— Шого, мый ойлэн пунэм, — тӱҥальэ 
Эшпай сола пойан Ипат кугы за. —  Мэ 
тышкэ индэш йал гыч арам кэчым эр- 
тараш погынэн огына ул. Опайым лӱй- 
аш чаманэда гын, ӧрды ж йал гыч тол- 
шо-влаклан подэншыным тӱлызз.

— Подэншыным!
—  Подэншыным!
— Мэ арам кэчым йомдарэн огына 

кэрт,—манын рӱж гэ  кы чкы раш  тӱҥа- 
льыч.

— Тугэжэ мом ыштэна, пош кудо- 
влак?—йодо Кргори.

— Лӱйаш!
— Лӱйаш!
— Икана пунчалмым огына пудырто,—  

кычкырат.
— Кӧ лӱйэ?
— Ышкэ иззжэ,— И пай!— ш окта к о 

мака воктэн.
— Изажэ лӱжӧ!
— Изажэ!
Калык рӱжга вэлэ. Нымомат умлаш ок 

лий. Кудыжо „лӱймӧ ок кӱл, изиш ву- 
чалташ“ манэш. И атыржэ „лӱйаш , пы- 
чалым конды за“ кы чкы рат. Ш ортмо 
йӱк шокта. Магырат, кы чкы рат, ӱчашат. 
Орчӧмӧй порт ш олш о потла шурга.

— Пычалым кондыш т, айста кайэна!
Калык рӱжгэ пӧрт гыч лэкташ тӱҥальэ.

Покшэлшэ Опай, М арпуш , Ипай, Йы* 
ныс кугуза, ватыжэ, Чачук, М ичу  ш ор- 
тын-шортын лэктыт.

— Опай, сӧрвалэн ончо калы кы м, 
ала кудалтат,— шортмо йӧрэ аважэ дэн 
ватыжэ ойлат.

Опай савырнэн шогальэ. Калы к ум- 
бак ончал савырныш . Вара аваж дэн 
ватыжэ могырыш лийын ойлаш тӱҥал>э:

— Лрамэш йылмыдам тӱгатэда, авий!

Ужыда чай кузэ ончат. Н ун о п и р эул ы т— 
манын пойан каш ак ӱмбак ончы к- 
ты ш .— Пирэ тыйын шинча вудэтлан ок 
ӱшанэ. М ый тушманым сӧрвалаш ом 
шоно. Нуно мыйым йэҥ пуштмылан 
огыт пушт. Ӱчым ш уктынэш т, ы ш кэны ш - 
тын власьым пӧртылдышаш лан пуш г- 
нэшт. Но нуно йоҥылыш  лийыт. Пойан- 
влакын властьышт ы 'дэ мӧҥгӧ ок пӧр- 
тыл. Ындэ тэ сэҥэда, йорло влак,— пӧр- 
тончылно ончэн ш огы ш о кум йорло 
пош куды ж о - влак могырыш кыдш ым 
шуйэлтэн кы чкы ральэ.— Тачэ изи Логин 
йалэш тэмдам сэҥыш т, но тидэ тачэш 
вэлэ...

Умбакы жэ Опайлан ойлаш эркым ыш т 
пу, тӱкэдылын ончы ко ош кылтыш т.

Йал шэнтал корэмыш ш уыч. Опайым 
кӱвар мэҥгэ воктэн ш огалтыш т.

Опай упш ым налын, мэҥгылан упш ал- 
тыш . Воктэнэ ш огы ш о йэҥ-влакым тӱс- 
лэн онч?н савырныш. Ш инчаж э ачажын 
сокы р шинча дэнэ ваш лийэ, Опайын 
кумыл тодылто. „Эрла тидэ сокыр ача- 
мат, йоратымэ ватэмат ом уж . Тачэ мы
йын шинчам йӧршэш пэтырна. Пылы- 
шэмат нымат колаш  ок тӱҥал. Ваш кэ 
шош о шуэш, мландэ почылтэш, пэлэ
дыш пэлэдыт, чылаланат ш окш о, чэвэр 
шошо, вара кэҥ эж  толэш. М ый вэлэ 
тидым уж ы н  см гэ р т“ , — шоналта. О па
йын уш ы ш кы ж о  изи годсо илыш ыжэ 
пура.

Тэвэ уна воктзны жак пӱйа. Кунар 
ш окш о  кэҥ эж кэчым Опай тидэ вӱд 
сэрыштэ кил-тын эртарэн, лэвэ вӱдыштӧ 
йӱш тылын. Корэм вэс вэлнэ чашкэрла. 
Туш то Опай моло йолташ -влак дэнэ 
пырльа „С1рэльокла“ модын курш талын. 
Тудо чаш кэрэш ак М арпуш  дэнэ таҥым 
кучаш  тӱҥалын Эх, кунар сай касым 
тунам М арпуш  дэнэ пырльа тудо эрта- 
рэн. Тунам нуно ончы кы лы к сай илыш 
нэргэн шонэн, мутланэн шинчылтыныт. 
Нунын вуй мучаштэ киса мурэн тӧрш - 
тылэш. Йалыштэ пий-влакын й ӱкы ш т 
ш окта. Ындэ тидэ чыла эртыш. Эрла 
тудо илыш нэргэн Опай ок шарналтэ.
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Тачэ тудын уш ы ж ы м  ш акш э тушман- 
влакын пульашт вуй гыч тӱргь к  гэн лук- 
тэш.

Опайын чон пэш шолэш, шӱм коржэш .
„Эх, адак изиш илш<ш ыльэ, нинэ 

пуш эҥгым, оралтым, тидэ куры кы м  
уж ы н, ончылно ш огы ш о пош кудо влак 
дэнэ мутланэн кош тш аш  ыльэ“ , — шо- 
налта.

Опай адак йэш ыжэ шогымо вэлыш 
ончалэш. Сокыр ачаж дэн аважэ, тӱ- 
л ы ж гӧ  шинчан ш уж арж э, изи ш ольыжо, 
— чыланат пэш жалын койы н шогат. 
Кузэ ындэ нуно илаш тӱҥалыт? Кӧ ну- 
ным онча?.. Опайын логарыш  комыла 
тольо, шинча вӱды каҥаш  тӱҥальэ.

— Ачий, авий, чэвэрын коДса... Ындэ 
тэмдан ӱшанда Мичу шольым вэлэ ли
йэш... Ипай изайым садыгак нангайат.

— Чэвэрын, эргым... Ой, кузэ илаш 
тӱҥалына-а, кӧ мэмнам ончаш тӱҥалэш 
ындэ-э!— шортын шортын Иыныс дэн 
ватыжэ Опай ш ӱйыш  кэршалтыт...

— Чэвэрын, Чачук ш ӱжарэм , тыланэт 
орл ы к дэч молым ужаш  ок логал.

— Чэвэрын, и зэ й —манын Чачук кид
ш ым шуйалтыш .

— Чэвэрын, Мичу шольым... шинчэн 
лий, мыйэ йорлӹна вэрч колэм... Тыла- 
<нэт ындэ тыгай нэлэ илыш ыш  пэрнаш 
о к  вэрэшт. Ындэ йорло-влаклан вашкэ 
сай, волгыдо илыш толэш. Чэт кучэдал 
мэмнам пызырыш э-влак дэнэ, мыйын 
ш онымо пашам ындэ тыйэ ш укто. Сай 
ончо ачатым, аватым, Логин изэй дэнэ 
пэҥгыдэ кылым кучыза. И зҥ  дэч лӱдын, 
вожы лы н ит кош т.

—  Чэвэрын, М арпуш , йоратымэ ватэм, 
тыйым мый йӧратэнак колэм... Сырэн 
«опымаш укэ, тыйэ титакан от ул... мэм
нан йорлылыкна титакан... Чэвэрын... сай 
марийпан марлан кайэ!

— Ой, Опайэм, ындэ мый вэрчэмак 
колэт-т...— ш ортын-ш ортын М арпуш  Опай 
ш ӱы ш  кэржалтэ.

— Чэвэрын, изай! Лӱй тура, кыдэт 
ы нж э чытырэ... Ала мыйым лӱймэт дэнэ 
туш ман влакым лӱйаш тунэмат.

Ипай нымат пэлэштэн ыш кэрт. Опа
йым „ч о п " ш упш алын ӧрдыш кӧ ош- 
кыльо.

И эш ы ж дэнэ прошатлэн чарнымэкэ 
Опайым мэҥгэ воктэн пидаш тӱҥалыныт 
ыльэ, Опай кыдшэ дэнэ йэҥ-влакым 
ӧрдыштэн, пэҥгыдын каласыш:

—  Пидмыда огэш кӱл! Мый ныгуш- 
кат ом курж ... Кайза!

Калы к ӧрдыш кӧ, куры к чаьггашкэ ка
йэн шогальэ. Опайын йэшыжымат вӱ- 
дэн кӱзы кты ш т. Ш ы п. Нэгат ик муты- 
мат ок лук, ок тарванэ.

Лач Ипай воктэнэ гына, тӱш ка калык 
дэч ӧрдыш тӧ, кур ы к тодылалтын ӱлыкӧ 
кайымаш тэ вич-куд йэҥ тужын, тола- 
шэн шогат. Нуно Ипайым вийытлэн то- 
лашат, киды ш кы ж э пычалым тушкат. 
Тудыжо ок кучо, вуйым вэлэ рӱза.

—  Мом сӧрвалэн шогаш, ышкэнжым 
йыгырэ ш огалты ш аш !— туж эш  Эчан.

— Огэш гын, шогалтэна ш ол !—Чопай 
полша.

— Ну, кучэт, о гы т?—кычкыралын 
Ипайым Кэлдыбай пычал кутан дэнэ 
шурал йӧры кты ш . М олыш т тудым ку
чэн Опай шогымо вэлышкыла вуйжо 
дэнэ савыралын, кум ы к шуйныктарэн 
пы ш ты ш т.

Ипай лӱдӧ. Кы ды ш кы ж э пычалым 
нальэ. Вара кыньэлын кучэн шинчэ да 
оҥ ж ы м  ырэслыш.

—  Чэвэрын, Опай шольо... ит ӧпкӧлӧ... 
М ы й кумыл дэнэ огыл... калык... —ум- 
бакы жэ Ипай ойлэн ыш кэрт. Кумык 
ш уҥгалтын, „л ур гэ “ ш орташ  тӱҥальэ.

Ипай нымат ок шарнэ. В уй  комдыла 
в̂ »лэ тучэш, шӱм йӱла. Ш инчажат ны
мат ок уж , тӱтыран вэлэ койэш .

Ипай дэн Опай пырльа ик йэшэш, ик 
гай орлыкэш куш кы ны т. Опай пэш сай, 
чолга рвэзэ ыльэ. „Колаш  илаш “ манмэ 
сэмын пашам ыштэн толашэн. Ныгунам 
ик осал мутымат пэлэштэн огыл. Опа
йын чумыр илы ш ы ж э Ипайын шинчаж- 
лан койэш .

„К узэ  ыш кэ йӧратымэ шольым лӱйэт. 
Тудым лӱйэм гын, ачийым лӱймӧ дэнэ
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иктак лийэшыс. Тудат кола, мыйымат 
кучэн наҥтайат, вара кӧ сокы р ача- 
аванам ончаш тӱҥалэш. Кӧ изи ш ӱж ар 
дэн шольынам ончэн куш та ",— шона.

Ипайлан куж ы н  шонэн кийаш  ыш 
лий: Эчан дэн М аксы м  тудым шӱдырэн 
кыньэл тышт.

— Мом кийэт, комака ӱмбалнэ кийэм 
шонэт мо?— Эчан кычкыральэ.

Ипай нымат ок пэлэштэ. Тудын уш ы ш -
тыжо мом уж ы н кош тмы ж о чыла пӧр-
дэш. О копы ш то кылмэн тӱҥы н ш инчы-
мыжым шарна. Тунам колыш ымат, су-
сыргышымат пэш ш уко  уж ы н . Но тудо
сарыштэ. Тунам нэмыч влакым лӱйал-
тын. „Нэмыч тушман мэмнан мландынам
шупшын налнэжэ" шонэн тудо. Тыгэ
шонаш тудым офицэр-влак туны ктат
ыльэ. Вара, 1917 ийыш тэ; тидэ йоҥлы-

%ш ьжымат палыш.
Ипай чытэн о к кэрт. Ш инча гыч вӱд 

памашла йогэн лэктэш. М огыр тулла 
ыра.

— Ну, лӱэт, укэ? Мльэ ы ш кэ йыгырэ 
шогалнэт,—манын, Ипайым туп гычш о 
чумэл колтышт.

Ипай ш уҥгалташ  тӱҥалын ыльэ, 
кыдшэ дэнэ чараклэн ш укты ш .

— Кайза ӧрды ш кӧ,— маньат, винтов- 
*кы м  вачэшыжэ туш калтэн, виктэн шинчэ.

Жап эрта. Ипай кы ды ш тэ винтовко 
тайныштылэш. Цэльым кычалмыла к о 
йэш.

Калык вуча. „Ы ндэ пудэштэш, ындэ 
пудэштэш“ шонэн йэҥ-влакын ш ӱмыш т 
пыртка. Но пычал йӱк ок шокто.

Корэм вэс вэлым, Кантор йал могы- 
рым, имньэ дэнэ толшо койыт-

— Ш ого, Ипай, ит лӱ. Уна рэвком 
гыч...

Кавырла ойлэн ыш кошартэ. Тудо 
жапыштэ пычал йӱк ш окты ш .

— Ба-х-х!
— Ой! Ах!— кы чкы рал колтыш т. Ш о р т 

мо йӱк ш окташ  тӱҥальэ.

Ипай ыш йӧрл. Мэҥгым гына пурла 
кидш э дэнэ ӧндальэ.

—  Сарыштэ кош тынат, лӱйэн от мош
то! Тура ончо,— Ипай шэнтэлнэ й ӱк  
ш окты ш . Ипай вуйжым савырналын, 
ш эҥ гакы ж э ончальэ. Ш инчаж э Эчанын 
ш инчаж  дэнэ ваш лийэ. Тудын, пудэшт- 
шаш гай чэвэргэн, нэлшаш гай ончэн 
ш огы м ы ж о Ипайынымат шыдым лукто. 
Ипай кэнэта тӧрш тэн савырнышат, со- 
бачкым шупш ыльо.

— Ба х -х !--ко р эм  кутынэш  сургалт
кайы ш .

—  Эчан кидш ы м солалтышат, „лы - 
д ы р-р “ лаптыргэн, шӧрын йӧрльӧ.

—  А й -а й !,
—  Ындэ пытыш!
—  Кучыза!
Иэҥ-влак шолшо вӱдла шургашг, 

пудыранылаш  тӱҥ альы ч. И уж ы ж о  йа- 
лы ш кэ чыма, й уж ы ж о  Эчаным авырэн 
ш огалын, пэш ызгат, пойан-влак вигак 
Ипай дэк кэрылтыч. Садым йӧрӹктэн 
пыштэнытат, тош кат, чумат, пычал при 
клад дэнэ шурат.

Тидэ жапыш тэ вэс тайыл гыч ко к  
имньэ дэнэ кудал волышт.

—  Ч арны за !—кы чкы ралы н, тэр гыч 
иктэ почэш вэсэ тӧрштэн волыштат, рэ- 
вольвэрым кучэн, Ипай кы ры м аш кэ 
курж ы н мийышт.

—  Уна рэвком толы н!— ш окты ш .
— Л ы ч!-лӱч!—лӱймӧ йӱк йоҥгалтэ. 

Тидым колын, йэҥ-влак ӧрды ш кӧ ш а- 
ланыл курж ы ч.

Вӱраҥы н, какаргы лы н, пуалын пы- 
тыш э И пзй гына олмэш ы жак кийэн кодо.

Толшо йэҥ влак кокла гыч и кты ж э 
Ипайым мийэн нийалкалыш , колы ш то.

— Пытэн .. шӱлымаш у кэ ,— маньэ.
Тудо кэчак Чапайым, Максымым, Кэл-

дыбайым, Иогорым, Максым Кргорийым, 
Ипатым арэстоватлышт. Эчаным боль- 
ницыш кэ пыштэн наҥгайыш т.

Апш ат К ур и й ы н ко к  пӧртэшыжэ слэд- 
ствий тӱҥальэ.
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Аджамов Сэмон
л КУЗЬМ А ЗАХАРЫ Ч, кидшэ дэнэсаҥ 
*  гажым нийалтэн, ӱстэл воктэн шонэн 
шога. Лэнька тудым ончэн ала мом ву- 
чышыла шогылтэш.

—  Поручзний уло, дирэктыр йолташ?
—  Вот мо, Лэньа: кизы т Криворэчьэ 

гыч то л ш о -вл а к  ыш кэ участкэш ыш т 
пашам пы тары ш аш  улыт. Казанцэвлан 
каласэ, нуным вашкэ гына кумыш о 
фэрмыш колтыжо. Сэрышэмат лачак ты 
нэргэнак возалтэш.

Кузьма Захарыч Лэнькалан пакэтым 
пуа.

Лэнька тупш о гыч сумкажым устан 
налэшат, туш ко  поштым пышта, окш ак- 
лэнрак кабинэт гыч лэктэш. Совхоз 
оралтэ йыр кайэн, лыкэ-лукэ пуракан 
корны ш  лэктэш. Ту корно пасум кокы тэ 
пӧгэн кийа. М ардэж ш уш о шурно 
парчам мучашдымын мурыкта.

... Лобогрэйкэ-влак, пуракым нӧлтэн, 
шудо ш ырчыкла мурэн, корно воктэч 
комбо тӱш ка эртымыла эртат. Тӱрэдмэ 
машинан ш орвондыжо вашэш толшо 
ш урно парча ӱмбак пуш кы ды н возэш, 
ш урно парчам платформо дэк пӱгырта. 
Лобогрэйкэ шзҥгэлнэ тӱрэдмэ уржа 
тзҥыз омла воззш. Кыдалыш шумэшкэ 
чара Корольов олым пидышым ышта, 
ты пидыш дэнэ вашкэ гына кӱлтам 
пидын пышта.

Корно кэчэш когаргы ш э кумда чараш 
кадыргэн лэктэш. И к мыньар криворэчз- 
нэс йолколанэн тамакам ш упш ы н млаш 
дэ ӱмбалнэ кийа. Лэнька криворэчэ- 
нэС'Влакым нунын бригадирыш т Тропим 
гыч палэн налэш. Куж о  капан Тропим—

О Тӱҥалтышым 1934 ий 9 Х»-што ончо.

тудо шинчымаш тыжат мэҥгыла ко и - 
эш ,— ыш кэ кидшэ дэнэ пулвуйжым кучэн- 
шинчын, упш ажы м почдэгэчэ мугыртатэ*.

—  Корольов тӱш ка дэч утлашак огэш 
лий... Коч куш тат Корольов тӱшка. . 
Акым волтат. Нунылан м о ,— отпуск 
пыта да, „чэвэры н", маныт! Л мэмнан 
коваш тына чыташ код... Ола ш а- 
тын влак...

—  Канэда? — Лэнька нуным кичкы- 
ралэш. ф

Тропим Лэнькан йӱклан уло капшз* 
дэнэ савырна да, ойлымым чарнэн, 
ш ӱлы кы н койы н мыйыкш ым пӱтыраш 
пижэш .

—  Пашам пытарыш на,— ала кудыжо> 
пэлэшта,— Казанцэвым вучэна'.тудо учаг 
сткым пӧлэн пуш аш лы к.

— А Казанцэв кушто?
— Ала. Станыштэ лийш аш .
Станыш шумэш ик мыньар уштыш

(мэҥгэ) лийэш. Лэнька туш ко пзш вашкэн 
курж ы н колта. Казанцэв туитат укэ. 
Кочыш  ш олтышо ватэ тыгэ у^ландара:

—  Тэвэ-тзвэ гына Сэчко дэв криво- 
рэчэнэс-влак дэк кайыш т. Ыщэ тушто 
улыт дыр...

Лэнька сумкажым кудашьн коҥла^ 
йымакыжэ кучэн мӧҥгэшла куржэш. 
Корольов участкэ могыр гыч шаулымо 
йӱк ш окта.— Крэдалыт,— маньн Лэнька 
шоналта да, тузэкыла савырна.

Ала кунам ожно Лэнька крздалмаштз> 
кӧн сэҥыш аш ыжым чыла дэч ожно па* 
лэн налэш ильэ. Иоҥылыш аг ок лий 
ильэ.

Корольов участкьиш Лэнька скандал; 
тӱҥалмэ годым курж ы н шуэш.
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— Мэмнан кочш аш нам тавалэн нал- 
нэшт, —ала кӧ кичкыра.

— Заводыш так шинчэм ильэ.
Корольов Казанцэвлан кичкы рэн ойла.
— Мыйын бригадыштэм калы к ш уко. 

Нриворэчэн5С-влакым посна участкыш , 
альэ пашазэ ситыдымэ вэрыш колташ 
гын, сайрак лийэш.

Калык чарныдэ кы чкы ра , пӧртэш. Ка- 
занцэв кидш э дэнэ лобогрэйкэ платфор- 
мым кыра, ала мом каласаш тӧча. Тудым 
огытак колыш т.

— Ола шатын-влак!
— Кӧ тэндам ты ш кэ ӱж ы н!
Тропим шола кидш ым ш эҥгэк ыштэн, 

пурлаж дэнэ олым тӱсан шуэ мыйыкш ым 
пӱтыркалэн, пэлнырак йыш т шога. К о 
рольов тутыш  кугы н шӱла. Тудын шӱр- 
гыжӧ тэвэ йош карга, тэвэ ошэм кэйа.

Сэчко вуйж о гыч кэпкы ж ы м  налын 
рӱзалта:

— Иолташ-влак, тэндам ӱскы рташ  
тӧчат!

Ожно Лэнька тыгай нучэдалмашым 
улыжат „кӧ  сэҥа?“ манын ончэн. Сэҥы- 
шым ончы чак палаш кумы лж о ныгунам 
лийын огыл. Кизы т йӧршэш вэс тӱрлӧ. 
Ты канаштэ кӧ сэҥа манын вучымаш 
йӧршэшак ыш лий.

Лэнька ш ӱ м в у р гы ж ы н  тыгэ шоналта:
— Распорӓжэньым кизы так ом пу гын, 

чыланат крэдал пытат,— шурным жа- 
пыштэ погэн ок ш укталт.— И к ойым вэс 
ой чарныдэ ваш тзлга.— Тугэжэ мыйынат 
вийэм уло, мыйат кӱлэш улам...

Платформыш тӧрштэн, вуй ӱм бакы жэ 
кагазым нӧлталэш.

— Дирэкцын приказшэ!
— Пу-йан тыш кэ, — Лэнькам Сэчко тӱ- 

жалта.
Лэнька дирэктыр распор ӓжэньым кор- 

мыжэшыжэ кормыш талын кидш ым шэҥ- 
гэк ышта. Сэчко Лэнькан кидш ым эплы- 
нак кучэ, кагазым ш упш ын налэш, ко- 
пашыжэ сайын шымартэн, вашкыдэ 
пэҥгыдын лудын лэктэш:

— Криворэчэн бригадым кум ы ш о фэр- 
мыш колташ.

М инут нарэ шып лийэш. Вара Тропим 
саҥгажым купчыртэн йодэш:

— А мом туш то ышташ?
Сэчко шинчаш кэржалтш э ӱпшым шэҥ- 

гэк нийалта:
— Кузэ мом? Тӱрэдаш.
— Вэт туш то корольовмыт тӱрэдыт,—  

ик мыньар йэҥ ик канаш так пэлэшта.
—  Кӧ каласыш?
— Ойлат. Тэндан туш то чыла вэрэ 

корольовмыт. Мланна нымом ыш таш .
Корольов копаж  дэнэ пӱжвӱдш ы м 

саҥ гаж  гыч ӱш тылын покш экэ лэктэш.
— Чыла тидэ ш ойак. Ида ӱшанэ! Мэм

нан бригадэ ты участкыштэ вэлэ ышта. 
Мэ тэндан сэмынак совхозлан полш аш 
толна.— Тудо кид копажым ш ӱргы ж  дэк 
лышэмда. Кидшэ ночко, лавран.— М лан
на молан вурсэдылаш? Мо, мэтлада туш - 
ман улына мо?

Ш ола ӧрдыжш ым кучэн чарналта. 
Айманэн ш ы ргы ж м ы ж ы м  ш ылтэнрак, 
вийнэн шогалын, нигӧ дэкэ ончалдэ ка- 
ласа:

— Тэ мланэм шаҥгэ ӧрдыж лу йымак 
шуралтышда... сандэнэ... ш ӱжгэ куча...

И к жаплан чылан шып лийыт.
Корольов тошто завод такмакым ольан 

гына ш ӱш калтэн, калы к кокла гыч шэ- 
'ҥын лэкташ тӱҥалэш.

Мрванрак, изыш ончы к лэкшэ саҥган, 
йош кар куды р ӱпан рвэзэ ш ы ргы ж алы н 
ко к  кидшэ дэнэ тудым куча.

— Куш  кайынэт?
— Колто йан, йолташ!
—  Ты й кӧ лийат?— шэм пондашан, сур 

тувыран кугы за палынэжэ, вара ы лы жы н 
мутшым кошарта:

—  Пэш чудной улат.
—  Мый ола гыч, пасма кумо ф абрик 

гыч.
—  А, ола гы ч,— кугыза Корольовын мут- 

шылан кэлшэн вуйжым савалга,— мийы- 
шым, фабрикым ужым. Кузэ вара пасма 
ш отыш то пашада кайа?

— Тэвэ иктаж  кузэ кутырэна, а кизы т 
паш аш  кайаш  кӱлэш. Колтыза-йан...

Кудыр зуйан рвэзэ Корольовын кид-
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шым рӱзалтэн йӱкы нрак вошгылэш.
—  Тый мланна ӧпкэлш ыч дыр? Мэ вэт 

йори гына. Паша дэч вара мэмнан дэкэ 
тол, кутыркалэна: ола калы к дзнэ пэш 
шуэн ужы лтэш  вэг.

— Я тэвэ ваш лийна да, кырэн кол- 
тыш да,— Корольов ш ыргыжалэш .

Лэнька шаулаш тӱҥалмын тыгэ пы- 
тымыжлан ок кэлшэ. Ончыч тыгэ койо: 
ындэ чыла паша Лэнькан кидыштэ. Я 
ончэтат, тӱҥ  вэрым налшаш годым, Лэнь
ка йараш кодо. ^идэ Лэнькалан кумыл- 
ло ок лий.

Корольов вашкыдэ, кӱлтам пидэш.
Лэнька кэпкы жы м  пурла пылыш тӱ- 

ҥыш  ш упш ылэш , кидш ым йолаш кӱсэ- 
ныш чыкэн койыш ланэн шогалэш.

—  Эй, тый, пасма фабрик гыч!
— Ну, мо вара?
— М огай микроблан лийын мыйын 

пашашкэм нэрэтым ш ӱш кыч?
Кӱлта пидмыжым чарныдэ, Корольов 

вуйжым нӧлталэш.
— Могай тугай ,,тыйын“ ?
-— М ыйын улдэ. Мый распорӓжэньым 

кондыш ым, тугэжэ пуламажымат мланэ- 
мак пытараш кӱлэш... Иктэ тӱҥалын 
гын, вэсылан нэрым шӱшман огыл.

—  Иктэ? Могай талэ лийыч! Я тидэ 
молан кӱлэш лийэ?

—  Молан, молан! Вийжэ мый кидонш- 
тэм ильэ?

Корольов кӱлта пидмыжым чарнэн 
воштыл колта.

— Я кулакы н шойа мутшо? Тудымат 
распорӓжэньэ дэнак пытарэт ильэ?

Лэнька Корольовым шэм ш инчаж дэ- 
нэ онча.

—  Тугэжэ, ту пуламам тый гына тӧр- 
латэн кэртат ильэ мо?

—  Чудак!
—  Чудак, — Лэнька койдара ,—  мый 

распорӓжэньым ом кондо ильэ гын, тый 
мом ыштэт ильэ, ну?— Лэнька кыдал- 
жы м кидшэ дэнэ кучзн, сэҥышыла 
ш ы ргы ж эш .

—  Ядак ик кана чудак! Кб тыгэ манэш 
вара? Мэ Сэчко дэнэ она полшо ильэ

гы н,— Корольов Лэнькам койдарэн ойла. 
—тунам мо лийэгп ильэ?

Вара ы ш канж э ыш кэ каласа:
—  Тунам кайук ильэ. Тый кагазым 

жапы ш тэ кондэн ш укты ш ы ч, — тидэ пэш 
сай, тидлан тыйым прэмироватлаш 
кӱлэш, а ы ш кэты нжэ садак нимом от 
ыштэ ильэ! Я мэ чылан ик ой дэнз 
иктэ вэсынам аралаш гжжына гын, 
тунам мэ— куго вий! Тунам ик йэҥат 
ш уко  ыштэн кэртэш.

Лэнька Корольов дэк чакак лийэш.
— Тугэ гын, мыйат вий?
—  Ы ш кэты н от лий гын, вий.
Корольов кӱлта пидышым пӱтырэн

кӱлтажым пидэшат, стойко дэк кайа. 
Лэнька тудын кумда тупшым шуко он- 
чэн шога. Тудым чарымэ шуын ко п та , 
вий нэргэн, айдэмэ нэргэн адак ойлык- 
тымо шуэш.

Вара Лэнька Корольов дэнэ тутыш 
ваш лийэда. Корольовын мутшо Лэнька 
уш ыш то тӱрлӧ ойым луктэш. Лэнька 
ыш кэ нэргэнжэ, илыш ыш тэ налшаш 
вэржэ нэргэн ш уко  ш онкала.

С КУРЫ К ӱмбак кӱзы ш ӧ пойэздла, кэчз
пэш эркын эрта.

Чийэмын волгыдо-ужар тӱсыжым кэчэ 
шалэш. Лэнька тидлан тунэмын кӧргыж 
дэнэ ала мом кугым, сайым вучэн ила.

И к кана Лэнька, конторыш  пошты- 
лан толмыж годым, ш ӱлы кы н чот шонэн 
ш инчыш э дирэктырым ваш лийэш. 
Д ирэкты р кидшэ дэнэ мӱшкыржым ку— 
чэн кэлгэ крэслаштэ ш инча. Тудын 
вичкы ж куж о  тӱрвыжӧ ончы к шуйнэн.

—  М ӱш кы рж ӧ  корш та ,—Лэнька шо- 
налта. Чаманэн кугы н шӱлалтэн, ӱстэл 
ӱмбалнэ кийш э у поштым сумкашкыжэ 
опташ тӱҥалэш. Опса дэран чарнэн,, 
полш ышыла ойым пуа:

—  Яла Иэфим И эгорычым ӱжаш?
Кузьма Захарыч Лэнькам пэш тӱткын^

ончалэшат, Лэнька, йазыкым касары- 
шыла, писын кошарта:

—  М ый ы ш кат тэҥгэчэ мӱдкыр кор- 
штымылан лийын тудын дэк М 1ЙЫ Ш Ы М ~-
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^Кид дэнэ солалтымыла эртэн, тозатат!
Кузьма Захарыч, мондэн кудалгэн, 

чара гына нӱжмӧ вуйын ш олам огы ры ш - 
тыжо укэ ӱлшым кидш э дэнэ ниалташ 
тӧчг.

— Иоҥылэт, Лэньа! Мланэм м ӱш кы р эм 
огыл, шӱм эм кӱлэш. Ш ӱмэм корш та.—  
Дирэктыр уло оҥгэ ӱстэмбак возэш, 
шӱргыжӧ тарайла йош карга.— Ш чнчэт 
мо, Лэньа: тланэт Минск гыч сэрыш. 
Кокымшо ындэ. И кты ж э —чынжым ка- 
ллсэм,— йомо. Мый шонымаштэм, тыйым 
ышкэ вэлыш кыш т савырынэшт. Вийыт 
ом чарэ.~ Гимнастьоркын оҥ  кӱсэнжэ 
гыч кум угылан конвэртым луктэшат, 
ӱстэл ӱмбак кудалта.— Ы ш кэндын пашат.

Лэнька эплын гына ӱстэл дэкэ мийа, 
•кӧгэрчэ^ым кучымо сэмын, сэрышым 
кидышкыжэ руалтэн куча, ныгуш  он- 
чалдэ пӧлэм гыч вашкэн лэктэш..

Иандар, кандэ кава... Сэнтьабр тылы- 
зын пытартыш кэчыж-влак...

Лэнька оралдэ йыр савырнэн курж ы н, 
эҥэр дэк вола, тышан ижэ, чӱчкыдын 
кушшо ӱаҥгэ ксклаш  шинчын, конвэр
тым почэш.

Сэрышым Ньурка колтэн.
Тудо саламым каласыдэ, числам ш ын- 

,-дыцэ сэрэн:
„Больницыштэ кийэм. Ядак Чихан 

эмгатыш. Ты ныл ий коклаш тэ мыйын 
кыралтдымэ вэрэм ыш код. Кодшо 
арньаштэ ш олыш т кондымынам пӧлыш - 
на. Чихан мланэм ик литрлы кы м  ш у
ма,— нал, тыйын ужаш эт, манэш. Мый 
кӱчызӧ мо? Пӧлӧ, манам, ик гайэ. 
Чын,—маныт рвэзэ-влакат, —ит эртынчэ! 
Мэ кичкыраш  тӱҥална. Я тудо мый 
ӱмбак. Чыла кырэн пытарыш . Рзэзэ-влак 
— кӱзылан. Я тудо йоллан пӱсӧ: тӧр- 
заш тӧрштэн лэктат, кучо тудым. М ыйын 
пурла могыр ӧрды ж  луым пӱчкы т... 
Пий гай илэт. Кажнэ ш ултыш ым вӱрлан 
налат. Мэ моло дзч ш ӱкш ӧ  улына мо? 
Илымэ шуэш, Лэнька, а тыштэ шӱгар. 
Больница гыч лэктамат, и ктаж  куш ко  
кайэм. Илымэм шуэш. Илыш ым уш а- 

•нэм...“

Лэнька ты сэрышым пачаш пачаш 
лудэш. Лудаш йӧсӧ: шинча йырым
шинчавӱд налын, уло кап чытыра,—  
чараш ат о к лий.

Ӱлнӧ, вакш  дэнэ, вӱд эплын шурга, 
Лэнькан вуйжо эмганышыла пэҥэш.

Участкыш тэ „чэрлэ улам“ манын по- 
што сумкажым Казанцэвлан пуа. Яҥы- 
сыр урж а сокмак (йолкорно)-влак дэнэ 
кады ргы лы н Бинэр лӱман пэлэ-руш, 
пэлэ чуваш йалыш мийэн лэктэш. Яра- 
ка ужалымэ вэрым нэр ӱпш ы ж  дэнак 
муэш.

Ярака ужалы ш э ш оҥго ӱдрамаш 
буты лка аракаж лан шэргын налэш. 
Тицым Лэнька эрдэнэ чиймыж годым 
ушэштара. Тувыр укэ лийэ.

Сэчко нэржэ дэнэ ш ӱш кэн мала. Тудын 
вуйжо кӱлчы к гыч волэн, пы кш э гына 
карават тӱры ш тӧ кийа. Лэнька йош кар- 
гэн малэн кийш э чурийыш  ынэж ончо.

Сэчко ш ы ргы ж  мала.
Ындэ ижэ ушэш возо: тэнтэчак Сэчко 

дэнэ чылам вик кутырэн налаш ильэ, 
т ӱ ҥ ж ӧ —отпуск нэргэн, Н ьурка дэк мийэн 
толш аш нэргэн ойлыман ильэ. Кизыт 
Н ьурка утыр чотырак чаманалтэш. 
Сэчко ончылнат вожылмаш.

Сэчко помыжалтдэ карават гыч в уй 
жым сака.

— Сэчко,— Лэнька кичкыралэш .
Сэчко лӱдын киньэл ш инчэш , ш инча

жым пыч-пыч ыштэн ончаш толаша.
— Мо? мо? Я, Лэнька! Куш то йомын 

коштат? Молан погынымаштэ укэильыч?
Лэнька Ньурка нэргэн, йӧратымэ нэр

гэн куты ры нэжэ ильэ. Сэчкон начальник 
сэмын кугы н ойлы мыжо шыдэштара. 
Лӱмынак торэш пэлэшта:

—  Гульатлэн кош тым.
—  Ях, тый гульатлэт,— Сэчко пэлэ вош- 

тылалын вуйжым савалта. Лэнька ты - 
манмэш йӱкш ы м  вашталта.

—  Сэчко, ит ш айаркалэ, тый дэнэт ку- 
тырмэмш уэш . Тэвэ ончо,— Лэнька Ньур- 
кан сэры ш ы жы м кучы кта.

Сэчко киньэлэш, ф ортычкым почэш, 
тӧрза ончы к шинчэшат, сэрышым ончы-
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ланжэ шара. Тудо йӱкы н лудэш, кажнэ 
ойым пачашлэн каласа, ой коклаш тэ 
ку ж о  жаплан чарна:

— Ш ӱга р ,— кагаз ластыкым нылытэ 
пӧлэн ышкэт шинчышыла Сэчко пэлэш- 
та. Ш ылталыш ыла Лэнькам ончалэш. 
Гуль ат-лэт! А Ньуркам от чаманэ?

Лэнька пӱйым чот пурэш.
—  Адак воштылат!. — Изыш  чарналтэн

йэш ара:— Колыш т: мыйспэцовчым нал-
ш аш  вэрч гына тэндан дэнэ кодым, кор-
нылан изыш ыштэм, шонышым. Ындэ
спэцовко налмэ жапымат мондышым.
Тыш тэ помыжалтмэ гай лийым. Ы ш кэ
тӱсэм раш ужым. Эр киньэлат, моло йз1Г
сэмын шӱргым мушкат, а кӧргы ш тӧ ала
могай йӱк кӧндара: вашкэ, Лэнька, ты*
йым туш то вучат. Ч ы накак вучат. И к
«ана эрдэнэ помыжалтын кийэм, кӧргӧ
йӱкэм колыштам, йот йэҥ гайэ ы ш ка-
ланэм кзҥ аш ы м  пуэм. Лэнька, пашаш
и т к а й , тый дэчэт поснат ыштат- А час— »
визытым кыра. Кэнэта мэмнан порт 
кӧргы м  ончыш о толын пура.— Л энька ,— 
кы чкы ра , — шайтанлан кайэт мо? 1 ый- 
тыш тэ шӱлышым пужэт, а дирэктыр 
ты йы м вуча. Паша шога. Мый куа- 
нымэм дэнэ тудым элтальым, — Иӧсы. 
кэм,— манам, мый ты манмэш.— Иола- 
алым чийышым, пинжакы м  коҥла йымак 
«альым,—-эк куржам ! Умлэт: мый ты ш 
тэ — вий. Калыклан кӱлэш улам.— лэнька 
ларньаж-влакым „ш ы ты р “ ыштэн муш- 
кы нды ш  чумыра.—  А Ньурка пирэ сэ
мын коштэш.

— Умлэм,—  манэш Сэчко, чурижы м  
ойгата ,— Айдэмэ ш отыш  лэктычат, туд- 
лан лийы нак йӱнат улмаш.

Лэнька карават гыч тӧрш тэн киньэ- 
лзш , Сэчком кидшэ гыч куча: Ч.

—  Ньурка дэк кайынэм... Отпускым 
налнэм!*

Сэчко мучышташ тӧчэн кидш ым тарва- 
тылэш, утлаш тӧча. А Лэнька уты р чот 
корм ы ш та.

Тудо Сэчко ончы к шогалын, ш инчажым 
налдэ Сэчком онча, крэдалаш пиж ш аш  
йэ:ҥ гай вашкэн шӱлэштэш.

А Сэчко Лэнька ӱмбач шинчаг налын 
ок кэрт, Лэнькан оҥ ы ш ты ж о, В1чэ лу 
йымалнэ, изырак шэм мэҥым тӱткы н 
онча.

—  Ш инчэт мо,—  Сэчко пэлэша,—  эн 
ончыч кидэмым колто йан. А й з  лучо 
Ньуркалан тэлэграмым колтэнг. гол, 
вусэна, манын увэртарэна.

Лэнька угыч тудын кидшым ^ча .
—  Куш? Тышкэ?
— Да тый кидэм колто! Конэинэ тыш!

— Сэчко! Илаш? Тыш?
Ийэ-ийз, тышкэ. Да тый к и з м ^ о л - 

то, мо эрэ кормышгылат? К<нэшнэ, 
колаш огыл.

Лэнька Сэчком элталэш тӧча. удыжо 
шыдын койаш  тӧчэн Лэнькан 1идшым 
кораҥда.

—  Вучалтэ, адак ик мутэм уло тэҥгэ- 
чэ каҥаш ымаш тэ мэ тланэт да моло- 
влакланат пэш куго  пашам ӱшакэн пу
на, киндэ оролаш шогалтышна.

Лэнька ш ыргы ждэ ыш чытэ: Сэчкон 
мутшо воштылтыш. Молан мангг гын, 
ш олыш т илышэ-влак йалыш ш уно шо- 
лыш таш  огыт кошт, тугэ лиймӧҥӧ, кӧ 
дэч аралэт?

Сэчко Лэнькан йодмыжым вчыдэак 
умландар:-н пуа:

—  Ш олы ш т илышэ-влак дэч сйракат 
уло. Тый тэвэ, мутлан, ӱдэт, тӱэдат, а 
тудо тыйын чыла ыштымэдым ышэ кла- 
ты ш кы ж э  опта, умлэт?

Лэнька ш инчажы м кара.
—  Кузэ тыгэ! Тыгэ лэктэш мо илэт- 

касэт, кочмо-йӱмӧ тывэч-тувэч, ны гуш  
пураш. Тудын дэк мийыдэ ок лий:—  
тӱш каш кэт нал.— А тудо чыламналэш. 
Ш улты ш ы м  упш аш кэт чыка да-паш аш  
кайэ. Сэдыгэ шогэт шол, „ӧртнэы ш тэ" 
вуйым пульалан шындэт?

Сэчко умылыдэ йодэш:
— М огай „ӧртнэр“ ? Молан вуым пу

льалан шындэт?
— Вучалтэ, вучалтэ! Мутлан гай и з 

ыш оксам муым, мумаштэм пышэм 
изыш гына йомдарэн омыл, а туо чыла 
мумэтым ыш калажэ налзш .—Млаэм гы н
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аракам налын ойгым тӱнчы ктараш  изыш 
оксам кучы кта , кӱлэш ак гын, эмгатымэш 
кыра. Тый нунын нэргэн ойлэт мо?

Сэчко ӧрын упш ажы м  карэн Лэнька 
ӱмбак онча.

— Ну, нунын нэргэн лийжэ,—  вара 
ала ӱчашаш лийын, ала тыгылай гына 
йэшара:— тугэ гынат, мый Чихан нэр- 
гзн ом ойло.

Лэнька ш онымаш ыш  пуры ш ы ла пӱ- 
жалтшэ саҥгажым кидш э дэнэ нийалта.

— А койэшат, нуно иктак улыт...
...Кастэн дирэкты р Лэнькан тэлэграм-

жым олаш нангайэн кода, а пашадар 
налшын Лэнька Ньуркалан толаш кор- 
но оксам колта.

Тылызэ пытымашэш вашмут толэш: 
мийэм.

Лэнька эр йэда калэндарым ончылтэш 
Ик ластыкыштыжэ тудо крэсым ыш тэн. 
Тудын шотлыма гыч, ты кэчы ш тэ Ньурка 
совхозыш толын ш уш аш .

Палэмдымэ ластык эрэ моло йымач 
лэктын кэртдымэ гай чучэш.

—Адак ы ш кэ бухгалтэрийлан пиж ы ч,— 
Сэчко воштылэш, калэндарым ӱстэл йаш- 
лыкыш т ы л т а ,— айда сайынрак шоыал- 
тэна: Ньуркам могай пашаш шогалташ?

— Ушкал лӱш ты ш ы лан,— Лэнька шо- 
налтыдэ каласа. Сэчко огэш кэлшэ. Тудо 
йӧсырак, кумыллан кэлш ы ш ы рак пашам 
кычалэш.

Лэнька кэчывал шумэш участкэ-вла- 
кыш поштым кондыш тэш . Пасушто ындэ 
калык шагалэмэ—тйрэдшаш пытэн, но 
участкэ ту гӱжлымӧ илыш дэнак илэн. 
Тошто гайак Казанцэв ы ш канж ат, мо- 
ло-влаклэнат ик минутымат йара жа- 
пым эртараш огэш пу.

Лэнька дэн тудын коклаш тэ сай пош- 
кыдо сэмын пырльа кэлшэн 'илы маш  
тӱҥалын.

Мӱндырчак Лэнькам ужы н, тудо е э ш -  

кэн Лэнькам ваш лийаш ош кылэш .
— Ну, манмэмла,тачэ мом адак кондэт?
— Адак тачэ мамлаш пижынат?— Лэнь

ка сумкаштэ пургэдын сырышыла

пэлэшта.'— Паша уло, тудым вашкэ гына 
ш укташ  кӱлэш, колат?

—  Тугэ ынаэ, шинчэм, шинчэм, ваш 
кэ кӱлэш улмаш...— Казанцэв лӱмын ӧпкэ- 
лыш ыла койэш .

—  Тэ чылажымат шинчэда, ы ш гаш ы - 
ж э гына укэ улда.

—  Эк, паша ыш тыш э!
—  Тый сэмынэт огыл шол.'
Тыгэ иктэ вэсым шыдэштарыпэ 

ваш-ваш каргаш ымаш  кэчын лийэш . 
Тыгай шайарэн каргаш ы маш  и кта ж  
куго  паша нэргэн кутырымаш тат лийдэ 
ок код. Эн ончыч коч кунамат Казанцэв 
чакна. Тудын мутшо эрэ иктэ пийэш 
,,айда ты нэргэн иктаж  кузэ вэс кана, 
йара жап ш уко лиймэ годым каҥ аш эна41-

6 КАС рӱмбалгыштэ, вачэ коч бэрдан 
кым сакэн, Лэнька пасуш кайа— ш ур- 

но оролаш. Ш эҥ гэчы нжэ, кугы н шӱлэш 
тын, прэзэ кугы т сур пий кудалэш. Пий- 
лан пэш оҥай лӱмым пуэныт— „спэц ‘е 
Ты пийым пасу орол влаклан пум ы ж  
годым, дирэктыр тыгэ умландарэн кода:

— Сак ончыза, тидэ иктаж  мсгай ш ӱк- 
шӧ пий огыл, тидэ—с 1эц. Оролымаш тэ 
ш олыш тш о влак ваштарэш кучэдалмаштэ 
тылэч куго  спэцым муаш ак ок лий.

Тулэч вара пийым „спэц “  манаш тӱ- 
ҥалыт.

... Эр ӱжара йош кар потам шарымэш - 
кы ж э Лэнька ы ш кэ  участкы ш ты ж э 
кош тэш , ,,ӧртньэрыштэ<1 ш огы лтмы ж 
годсэ сэмынак, шинча корш ты м эш кы ж э 
пичкэмыш ыш  онча. А  сэнтьабрысэ 
йӱд— шӱдыран, волгыдо. Тӧваш кӱзэт 
гы н —уло стэп шинча ончылно ш арлалг 
возэш: кумда, малышэ, шӧртньыла койш о 
кӱ кш ӧ  каванан. Тӧза вэс могырыш то 
лоп вэрыштэ мучашдымын л ы кэ -л у ко ка - 
дыргыл йогыш о, вулно тӱсан аҥысь^р 
эҥэрым ужат. Эҥэр ӱмбалнэ йӱд кэчы ж > 
тӱтыра овара, йужгынам мэҥгыла кавзш  
шумэш кӱза.

Тачат эҥэр ӱмбач ш ӱдырлаш  шумэш 
ош мэҥгэ влак пӱтырналт ш уйнат— йӱ- 
рым сӧрвалат. Пэл йӱд жапысэ пичкэмы -
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н и з  мӱндырнӧ-мӱндырнӧ ш уйны ш о чо- 
дра да тура корэм сэрыштэ ш огы ш о мар- 
дэж вакш шэм-кандын койэш. Сэнгьа- 
брысэ ш ӱдыр-влак чот чылгыжыт. Куэ 
вуйым мардэж лӱнты кта. Ала куэ вуйжат 
огыл? И ӱкш ӧ — куэ йӱк гай. Пӱнчын йӱ- 
кш ӧ  тугай огыл. Тумо йӱкат тыгай огыл. 
Н уны н лыш таш  модмышт, шыжымсэ 
куго  вӱдлэ, йӱканрак лийэш, чотырак 
шурга.

Каван воктэн чарналтэн, Лэнька бэр- 
д анкы ж ы м  вачэ ӱмбач налэш, пэш ко- 
лыш тэш . Иӱдын ы ш кэ й ӱкш ӧуло . Тудо 
ыш кэ пич йӱкш ӧ дэнэ ила.

Лэнька стэпысэ каван-влакым, кырымэ 
машинан куго 5мылкажь,1У1 йӧратэн он- 
•ча. Кузэ от йбратэ: вэт чыла ты пойан- 
лы кы м  Лэнька оролэ. Тидэ утыр куа- 
ныкта. Утыр чотырак илымэ ш уэш ,— вий* 
ым ш ижы н илымэ ш уэш.

Ты кэчылаштэ Лэнька илыш нэргэн 
ш уко  ш онкалаш  тӱҥальэ. Лэнька илы- 
ш ым ныгунамат йӧратэн огыл. Тыгай 
каргымэ, шэрым тэмышэ илыш Лэнька 
дэнэ сбрасэн кэртын огыл, сандэнэ Лэнь
ка тудым карт дэнэ модмаштэ пытартыш 
тувырым модын колты ш о йэҥла пырчат 
чаманэн огыл. Нигӧм йӧраташ, йӧра- 
ты ш аш лы кат укэ. Ы ш кэг илымэ йӱштӧ 
кэчылаш тэ Ньурка ырыктэн. А кизыт 
тын, чылажымат ала кузэ у сэмын йбра- 
талтэш: Сэчкомат, пошто сумкамат, тич- 
<маш ш урно вуйымат мучашдымын 
йбратэт. Тыгай йбратымаш ныгунам 
^ийы н огыл, тудым кэнэта умлэн от 
ш укто . Ты йбратымаш Н ьуркамат вэсэм• 
да, Н ьуркан кӧргы ш тӧ  улш о вийым> 
куанымаш ым почын ончыкта.

Чуҥ-ш эмэ пыл-влак, ӱлы чы нак ийын, 
ш ӱдырым гшэштат. Й уж  ок ситэ. Изыш  
лиймэк йӱр тӱҥалэш. И ӱр йӱд вош т 
йӱрэш. Ш ӱ кш ӧ  брэзэнт плаш чыш  пӱ- 
тырналтын, Лэнька каван воктэк шога- 
лэш. М учашдымын ик сэмын ш ургы ш о 
йӱр йӱкэш  Л экька ы ш кэнж ы н ончы кы - 
л ы к сай илыш нэргэн шона:

Н ьурка— машинам виктара (тидэ— ку- 
мы ллгн кэлша, адак куш ты лго паша

огыл). Тудо—уло совхозлан эн сай шофэр, 
адак... Лэнькан эн лишыл йолташыжэ. 
Н ьуркам  ончэн чылан кугэшнат. А 
Лэнька имньэ вӱтам вуйлата. Тудын 
им ньы ж э- мардэж гай талэ, тул гай 
пӱсӧ. Будьоныйат тыгай имньым йӧра- 
тыдэ ок код ильэ. Чихан дэнэ пырльа 
кош тш о-влак чыланат пасушто ыштаг; 
тӱрэдыт, шийыт. Чихан гына укэ.

Чихан утэн кодэш .

Чот оптымыж дэнэ „Спэц“ Лэнькам 
вэр гычшэ тарвата. Бэрданкым кидыш- 
кы жэ кучэн, Лэнька нымом ышташ 
йӱдыгыш ыла вэрыш тыжэ тошкэштэш. 
„С пэц“ оптымашкэ, корэмыш куржын 
волымыж годым гына умлэн шукта: 
тӱрлым шонэн нэралтэн колтэн улмаш. 
Каван воктэн, чытырнэн ш огы ш о кужо 
йэҥ ӱмбак кэржалты н, уло кэртмыжым 
„С пэц “ опта.

Лэнькам ужы н, куж о  йэҥ осалын 
кичкыралэш , чурийжэ ш ы ды ж дэнэ 
какарга. Чурийжы м ончэн— тудо икка- 
наш так шоргнэжат, воштылнэжат, манын 
шоналтэт. Лэнька „Спэцым“ ӱжын чара. 
Ш ы дэш ты н урлэн, „С пэц“ кучымо йэҥ 
ончы ко шуйнэн возэш, вуйжым копаш- 
кы ж э пыштэн вучышыла лийэш. Ка
ван воктэн тӱрэдмэ парчан кӱлта-влак 
кийат.

Вэрэштшэ йэҥ сукэн ш инчэш :
—  Чонэм ит йомдарэ! Орадэ ушэм 

пулаш тарэн....
Ольан лишэмын, Лэнька ораҥышэ 

йӱкш ӧ дэнэ кичкыралэш :
о

—  Ш акш э!.. Иэҥыным тӱкаш ...
— Ш ольым, шольым, игшывэм ча^анэ... 

Осал ит лий, шольым...
—  Тыйын ш ольычэт—пирэ!
Лэнька пычалжым викта.
Вэрэштшэ йэҥ сукэн ш инчын нулкэш,

кидш ым шуйэн сӧрвэла, писын ?уды- 
мамдэн ала мом ойлы ш тэш .

Лэнька бэрданкыжым волта. Систо- 
кым налын ш ӱш калгы нэж э. К ӱш ьпа  
кацыргэн вийнэн шэгалын, ш э л ы п ш о  
йэҥ Лэнькам йол гычш о куча, зшлкэ"
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дэкшэ ш упш ылэш . Крэдалмаш моткоч 
талышна: кид дэнат, киньэр вуй дэнат, 
пулвуй дэнат кэртмыжым колтат.

„Спэц“ нунын йыр пӧртын чарныдэ 
опта.

Лэнькан ш ӱргы ж ӧ йӱлаш тӱҥалэш. 
Ш ӱлыш ок ситэ— кучымо йэҥ, бэрдан- 
кым ко к  кидш э дэнак руалтэн, Лэнькан 
мӱш кы ры ш кы жӧ шогалын, у по кэртмыж 
дэнэ пычалым ш упш эш . Ш уп ш ы н  нал- 
мэк, бэрданкым пуч гы ч кучэн, йа 
Лэнькам, йа „Спэцым" тӱкаш  тӧчэн тош - 
кыштэш, пӱгы рнэнрак пич шӱлэштэш. 
Каван дэк чакнзн, „С пэц" ӱмбак виктэн 
нӧлталэш.

Лэнька тӧршталтэн киньэлэш , вож- 
коклаж гыч чумалын, ш олыш тш ым 
шуйэн пыш та.

Нойышыла кидш ым сакэн, пэлкэ кайа. 
Нойымаш ижэ палдырнаш тӱҥалэш. 
Вуйжым пулвуй дэк пӱгыртэн шудо 
коклаш шинчэш. Чылам мондэн шин- 
чымым Сэчкон йӱкш ӧ  кӱрлэш . Сэчко 
шӱлэштын йодыштэш.

— Кушто улыт? Ага, эмганэн. Я Лэнька 
кушто?.. Лэнька!

Лэнька шинчам почын ольан кичкы - 
ралэш:

— Тыштэ улам, Сэчко...
Сэчко Лэнька дэк кур ж ы н  мийа.
— Эмгатэн?
Лэнькам киньэлта, чы ты рны ш э кидшэ 

дэнэ вуй гыч тӱҥалын ӱл кӧ  шумэш 
нийалтэн лэктэш.

Лэнька пушландарэн вуйжым савалта.
—  Ит лӱд, нымат лийын омул...— и к 

минутлан чарналтэн, шолып йэшара:
— Чиханым пытарыш ым...
Сэчко Лэнькам шыман элталэш:
—  Чиханым? Тидэ— Чихан огылыс, 

Тропим. Ш арнэт— Криворэчьйэ гыч.
Тӱрвыжым тарватылын, Лэнька ойгэш 

вочшыла вуйжым рӱзалта.
... Каван воктэн пэлэ малымэ годым 

шинчалан койш о куанымэ илы ш ы ш тэ 
Чихан утэн кодын, сандэнэ кизы тат 
Чихан укэл ы кл ан  ӱшанымэ ыш ш у.

—  Яйда ончалына, ы ш кат уж ат,—  
Сэчко ш упш кэдылэш .

Лэнька нойышыла кидш ым лупш алэш :
—  Кэрэк Тропим лийжэ... нуно иктак 

улыт.
Кэнэта Сэчком ш ӱкалын, йоҥы лы ш  

тош калын, курж ы н  колта.
Волгыжэш . Иӱр чарнэн толэш.
Лэнька нӧрыш ӧ ш удыш то кийы ш э 

бэрданкым нӧлталэш, пычал пучым 
плашч дэнэ ӱштылэш.

Пэлнырак, шуйнэн возын, йэҥ кийа. 
И к кидшэ туп шэҥгэлнэ. .Олым тӱсан 
В И Ш К Ы Д Э  ӧры ш ы ж ӧ лӱмӧ ДЭНЭ П Ы Ж Ы К 7  

тымыла койэш. В уйж о воктэн, пылы- 
ш ы ж ы м  шогалтэн, „Спэц“ шинча. У п ш аж  
гыч ош мамыкла ш оҥ  кэча.

Лэнька пычалжым вачэ коч лупш а
лэш, окш аклэнрак писын мӧҥгэш ош кы л 
кайа.

Ал. Эрыкан дэн Йаний Пэнась кусарэныт.



Пэркэ пэчэ
Изи ойлымаш

Дим.
Ш Ы Ж Э  ку ж у  ночкын, кылмэ тоҥга- 

кы н мо сӧралжэ мо можо! Тунам „куш - 
ко  пурэт-лэктат, мом ыш тэт-кучэт?“ 
Тудо жап дэч посна илаш ок лий гы- 
нат, эртымыжым изин-кугун вучалтэш. 
Лум вочмым, корно лиймым, кэчэ чат- 
катаҥмым кӧ гына ок вучо? Курш талаш  
тӱҥалш э йочажат, куш кы н  ш уы ш о рвэ- 
зы ж ат, илэн эртаршэ ш оҥгы жат, ой, пэш 
вучат! Иктылан пӱтыркам ыштэн мо- 
даш, ий кур ы к гыч чоҥэштымыла мун- 
чалташ гына лум кӱлэш. Вэсылан—чара 
нуры ш то ваштар йэчэ дэнпоранла ш ик- 
шалташ. Кумыш ылан— патыр алашам 
кичкэн чодра ш упш ы кташ  М уш -мариш кэ 
йорталаш. Нылымыш ылан— лапка чапан 
ош мэраҥым, ош оҥан чэвэр рывыжым 
у киш аж  дэн покталаш!

Садак ик кана кас вэлэш ийгэчэ йӱк- 
шымдальэ. Кава пычкэмшалтэ. Йӱдым- 
ж ӧ  йӱд-вошт вучымо мамык лум сӱмыр- 
лэн вэльэ. Тэвэ тудо лум вэг пуш эҥгы ш  
ош комбо мамыкла шинчэ. Тэвэ тудо 
вэт оралтэ ӱмбалан ош шовычо лийын 
пидылтэ. Тэвэ тудо вэт кумда нурым, 
пуш кы до олыкым, пич тошкэмым лайы к 
лийын лэвэдэ! И к кана тыгэ тольо, вэс 
кана тольо, кумы ш о канажлан кэлаш 
ситыш ат лийэ. Вара мардэж пуалмэ 
йыда мэмнан колхоз контор тӧрзаш кэ 
„в ууж  да в у ж -ж !“ кы ш калалташ  тӱҥа- 
льэ. И к  кастэнэ садыгэ кыш калалтмы жэ 
годым конторыш то погынымаш лийэ. 
Полэвод Вэдат Андри лум кучымо шум- 
л ы к ойлыш. Андрин саҥгаж  воктэн сэ- 
милинэйный лампэ тулжо кузэ чӱчкалта, 
Андрин тӱрвыжат ойлы мыж годым ту- 
гак модылда. Ш оны м ы ж ы м  раш ы рак

Орай

умылтараш тӧчэн саҥгэжым шӱдышаҥ 
пэчкэла койы кты мэш  туртыктылэш. Ой 
ойыртыш лан кидш ым рӱзалта.

Тошто шот гыч шортйол ваштарэш 
йэтыр йӱдым Опанас погынымаш гыч 
пӧртыльӧ. Тропин кугыза шӧлдра ӱм- 
балнэ почаҥын. Ш ӧлдра'оҥам пужлышо 
кармоньла .,кы чы р-кочы р“ магырыктэн.

— Ачай,— манын, Опанас толын пура.—  
Эрла лум каваным ыш тылаш  тӱҥалыт!

Тропин кугыза упшам каралтэн омым 
колтыш . М ӱш кы ры м  йолыш вошт нийал- 
тэн— ш ша! — ыштальэ. Уш ы жлан возо: 
„Вэт эрла— ш орыкйол. О жно шорыкйол 
кэчын эр дэн эр пум каваным ыштал- 
тэш ыльэ“ шоналтыш.

—  Иӧра, йӧра эргым!— манэш.—Тыгай 
пашзлан ни кузэ вурсаш ок лий!

О жно кугурак-влак ш орыкйол кэчыж 
волгалтмэ годымак идым пэчышкышт 
лэктыныт. Лумым уралтэн-уралтэн кы- 
шылым ыш тылыныт. Т уш ко  каван гыч 
кӱрылдэн урж а дэн шӱльӧ олым кор- 
мыжым ш огалтылыныт. Вара тудым 
„лум каван“ маныныт. Ш оры кйол  арньа 
мучко лум каваным лум пэтьра гын, 
„ш уш аш  кэҥэжлан киндэ шочэш“ . Му- 
нар каван пэтыралтэш —тунар каван 
киндэт лийэш. Лум каваным по^ан ӱш- 
тын шында гын, „киндэ ок ш»ч!“ ма
ныныт. Кызытат садэ лум каван 1м ыш- 
тылыт манын Тропин кугыза мылэн. 
„Тош то авылым огыт кудалтэ“ шонал- 
тэн куанэн. Куаны м ы ж  дэн луйгк туда 
йӱдым эртарэн.

Кэчэ чатката логальэ. Ӱмбачвэлма- 
шат, ӱлӱч ӱш маш ат укэ. „Онтанруэм411̂

2) Онтан руэм— чодра участкэ лӱм.
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ӱмбалнэ кавам шӧртньӧ тӱсан тул 
ора нальэ. Кӧрж ы м чийэн кэчэ лэктэ. 
Колхоз идым лэвашыштэ волгалтэ. Т уш 
то школьньык рвэзэ-влак тыгыдэ олым 
кылтам ыш тылыт. „Б ригадирлан“ Сэргэ 
Микылайым шогалтэныт. М икы лай „ош  
лопчык“ гынат, сомыллан пэш чулым.

— Мланна кэчвал мартэн кандаш  шӱдӧ 
кылтам ш укташ  кӱлэш. Кӧ нормым, 
ныллэ кылтам ончыч шукта?— таҥасаш 
ӱжын Микылай пэлэшта. Ы ш кэнж ы н 
кидшэ мундырам вӱдылмыла пӧртэш. 
Пидэдымэ кылташ тым Сэпан дэн Онис 
олтэн-оптэн озым пасуш тор алаша да'' 
сар вӱльӧ дэнэ ш упш ы ктат.

Опанас кум оҥа дэн лум куралмэ 
шога вуйым ыштэн. „Тигры м " кичкэн 
лэктэ да лумым куралаш  ик ийаш ну- 
рыш кайыш. Ты мартэ садыгай шога 
вуйым иктат уж ы н огыл улмашат, пу- 
тырак оҥайын койы н. Каж ны ж э вуйым 
тӧрзашкэ ш ӱш кы н Оланасын каймы жы м 
:ончэн вош тылыныт. Тунзмак йӓл му- 
чашкэ кок бригадэ гыч кандаш лу йэҥ 
нарэ погыныш. Чыланат кольмым налы- 
ныт. Нуно „М аска  п ы ж ы кты м а ш "1) лук 
гыч тӱҥалын, озым пасу гоч тайыллан 
торэш лум пэчым пэчаш рад дэн мучко 
шогальыч. М учко лакым кӱнчэн лум дэн 

лырдыжым оптат.
чСакар куван клас кэрш ы ж э чытыды- 

мын ӧрдыжшым шуркалэн. Моло йӧным 
муын огыл, Тропин кува дэкэ содор 
куржо. Тидым-тудым мут гыч гнутым 
луктын пэлэштальэ да, ӧрмӧ йӱкы н 
йодылдыш.

— Марпа кума!— манэш Тропин кува- 
пан.—Опанасэтын торы кш о тӱрсак-дыр?

— Тропин кува шинчам чараклыш .
— Нимо угситш ат укэ ыльэ. Тачат 

пашашкэ сайынак лэкты н кайы ш !
— Тудымак манамыс. Опанасэтым йӱ- 

лэрлан шотлэн мускылэн колтэныт вэт. 
Уло йалгэ тудым воштылыт. Лумым 
могай йзҥ куралэш, колынат? О нчы кы - 
лан Опанасэтым оралтэ ӱмбалым кура- 
.лаш кӱзыктэна —  манын, йолташ ыш т

5) „Маска пы ж ы кты м аш '1— корэм лӱм.

вош ты лы т—манын Сакар кува кур ы к- 
тылэш. Нэр рожш ым вэрбльуд2) сэмын 
туртыкта-оварта.

— Мыйым адак кума ит каласэ. Нуно 
кычалтылаш ат тӱҥалыт,-ч-манын лэктын 
ош кыльо.

Тропин кува шонаш шинчэ. „Ч ы накы с, 
Опанасэм лумым куралаш ак кайэн. Ы н- 
дэ уш дымыш  лэктэ!“ Зрдым пэралтэн 
сэмынжэ пэлэшта. Вара шӧлдра ӱмба- 
чын Тропин кугызам шурэн волтыш . 
Опанасым чарэн кондаш поктэн колтыш . 
Ы ш кэж э ужгам чийэн-чийэн ш эш кы ж ы м  
кож аш  курж о.

Ватэ-влак, ӱдыр-влак лап вэлэ лийы- 
ныт, лум пырдыжым оптат. Кӱдыр гай 
кутырат, овда кайы к гай воштылыт. 
Нунын йӱкы ш т шӱдо оҥ гы р йоҥгалг- 
мыла эр, тэлэ тымыклан шэргылтэш. 
Лум пырдыжлан кутыньэк ала мунар 
рат лумым уралтэн - уралтэн олым кы л 
там шогалтыл кодат.

Ш ӱлэш т-ш ӱлэш т Тропин кува курж ы н  
мийыш. Чыла калыкым ӧрыкгарэн Опа- 
нас ватым кы чкы рал колты ш :

—  Ш эш кэ-э, шэшкэ-э, айда мӧҥгӧ-ӧ!
Опанас ватэ лӱдӧ. Нимом пэлэштэн

ок кэрт.
— Ушэтым куш ко  чыкэнат? Ш о р ы к- 

йол кэчынак сулыкэш пурэн шогылтат! 
Опанасэтым, Опанасэтым уш дымыш  лук- 
тыныт. Оралтэ ӱмбалым куралаш  кӱзы к- 
тынэшт!— манын ш ортын колта.

Уло колхозник-влак пӧрйэйтэ, ӱдрз- 
машгэ утэн кайэн воштылыт. Попэвэд 
Дндри лиш кы рак мийыш. Нэрым шуп- 
шыльо.

—  Тропин ватэ йэҥгай! Тыйэ кунам 
йӱдэн ш уктыш ыч? Ы шкэнэтым уш д ы 
мыш луктын ит вош тылыкто. С улык 
паша тыгай мо? Опанасэтлан оралтэ 
ӱмбалым кузэ курзлы ктэт, молан кура- 
лыктэт, да имньыжым кузэ кӱзы ктэт? 
Тланэт. палын, кулак ой пуралтэн! йо- 
лым тӱкалтэн Яндри ш огылтэш .

— Тланда эрэ кулак! Сакар кувамат
я) Туйэ
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кул а к  маныда-дыр?— шортмым чарнэн 
Тропин кува ньустыклана.

— Мо шоьэт, тудо ку гу  карт ватэ, 
ьул зк , йалчым кучэн. Дла тудак тыгай 
мурым мурыкта?

Мндри ватэ вош тыл-вош тыл тӱҥальэ
—  М ыйын толмэм годым, нунын дэкэ. 

Сакар кувак толын пурыш . Мыйэ ужым- 
да!— майэ.

Тропин ватэ ӧрын шогальэ.
—  Умыло!— Яндри пижан кидшэ дэн 

Тропин куван оҥ жы м  тӱкалтыш . — К у 
нар мландэ йуланрак лийэш, тунар 
ш урно утларак шочэш. Н урыш  лумым 
утларак шындэт гын, мландыштэ йулжо 
ш укы рак шога. К укш о  ийыш тат шурно 
ок кош ко. Садлан тыгэ ыштэна. Тидэ 
шинчэт, пэркэ пэчэ!

Тропин кува тлэч коч ыш пэлэштэ. 
Лум пырдыжлалтэш  да пырдыжлалтэш.

Эр вэлэш поран тарваныш. Нур гыч? 
нурыш  тӧргэн - тӧргэн кудалыштэш. Ко- 
рэмыш волэн урмы жэш , оралтэ коклаш 
пурэн пэркала. Ш инчамат почын ончэ 
лаш ок лий, тунар каш ан тарвана. Лу
мым тӱргы ктэн-тӱргы ктэн кыньэлта да 
нурла гоч тӱты ры кты нэж э. Укэ, с к  сэҥэ. 
Лум пы рды ж, лум каванла чараклат, 
лумым шындэн-шындэн кодат.

Колхозник-влакна йоҥгэшталтмымат 
вучат. Кокы м ы ш о кэчыш тэ поран тып- 
ланыш . Лумым ончаш нуры ш  иктат,. 
вэсат курж ы т. Мом ончэт? Олым ныл- 
там лум пэтырэн. Лум пы рды ж дэн тор,, 
нур кум ды кэш ак шинчын.

Тропинат толын куважлан каласыш: 
—  Ш урны м  ш очыкташ  лум пэшак 

кӱлэш. Киндэ ындэ утларакак шочэш,. 
кува. Лум каван пэтыралтэ!— майэ ту - 
дат.

С
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П о в э с т ь 1)

Л. Соловйов
Тавэ воктзнэ Устина арамэш гына ой- 

лыш. Тудын дэнэ доктыр илэн огыл да 
мийашат тӧчэн огыл. Пэрвойжо тидэ 
тудым ӧрыктарыш , а варажэ ӧпкӧ лэктэ. 
Доктырым тудо йӧратэн. Иужгынам ту 
до доктырын чойан ончалмыжым ужын, 
но тудо ш инчажым пэш содор кораҥда, 
Устина ваш эш ыжэ ш ы ргы ж алы нат ок 
шукто. Кастэнэ докты р омсам тӱкыла 
да пӧлэмыштэ ы ш кэты н кодэш . Тудо 
Устина ышкэ пӧлэмыш тыжэ изиш утла^ 
рак шогыкташ ныгунамат тӧчэн огыл, 
эшэ вашкэрак ужатэн колташ  вэлэ тыр- 
ша ыльэ. Иӱдым Устина йӧратымэ ой- 
гыж дэнэ шортын кийа, но чапым вол- 
тымо дэч, ыш кэ ойгы ж ы м  нигэланат лук- 
тын ойлэн огыл. А пэш ак йодышташ 
пижыт гын, кӱчы кы н  гына „и л а “ манын 
пэлэшта.

А доктыр ы ш кэнжы м ко к  чий дэнэ 
кучэн шогэн. Пэрвойжо тудлан тош тын 
огыл. Службо ш отыш то Устинажэ тудын 
кид йӱмалнэ улш о йэҥ да оҥай огыл 
шонэн. А вара тидын ӱмбалан вэс шоны- 
маш йэшаралтын. Д окты р М оскош ко 
кайаш шонэн пыштэн. Амбулаторийым 
сдатлэн кодаш вэдомыстьымат возэн 
йамдылэн. Кайаш  тӱҥалмэ годым нымо- 
гай кучышат ынжэ лий манын шонэн 
илзн.

Шукэртэ огыл тудо ы ш кэнж ы н Мос- 
косо йолташыжлан тыгэ возэн:

„Мый ындэ„ кум ы ш о ий йалыштэ па
шам ыштэм. Тыгэ йэҥым йалыш тэ пок- 
гыл колтэн, тудым туш то чал вуйан 
лиймэшкыжэ аш наш  справэдливо огыл.

*) Мучаш. Тӱҥалтыш ым 1934 ийысэ 7—8 дэн 9 
номырлаштэ ончо.

М ый М оскош ко мӧҥгӧ мийынэм. Ындэ 
мыйын олмыштэм иктаж  взсэ ыштэн 
ончы ж о. Тыйын палымэт уло. М ыйым 
ты ж эчы н кусараш , кэрэк М оско воктэл 
больницыш кусараш тыйым сорвалэм“ . 
М оскосо йолташ ыжэ доктырлан тыгай 
ваш мутым колтэн:

„Ты йы н сэрышэт пэш ак кӱлэш  жа- 
пыштэ тольо. Вашкэ Лэнин слободаштэ 
у больницэ почылтэш. М ыйым буйлаты- 
шылан шогалтэныт, арньа гыч штатым 
погаш тӱҥалаш . Больницэ образцовый 
лийэш. Садлан Мосздравыштэ мыйым 
пагалэн, сайын ончат. Мый тыйым ты ш - 
кэ кусараш  пэҥтыдынак йодаш тӱҥалам. 
Кондэн кэртамак манын ӱшанэм, йамды- 
лалт да пэрвой сигнал почэш ак лэк- 
тын тол. Районыш то ш ижы н ыныш т 
ш укто  да тыйым кучэн ы ны ш т кэрт.

Ындэ докты р пытартыш  увэрым вучэн 
ила.

Волгалтмэ годымак тудым товар йӱк 
адакат пожалтыш . Чийдэгычак тудо 
окна дэкэ курж ы н мийэн, окна тӱкы л- 
тыш ым мучыш тарыш .

О кна ик канаш тэ ко к  могырыш  почыл- 
то- Эр йуалгэ ӱпш пӧрты ш  пурыш . Окна 
йанакыш пызлэ лумым ш ы ж ы кта .

— Мый, пуро йэҥ, мый. Тыгэ мый эрэ 
пэркалэм. Тэвэ пӧртӧнчылым ачалэм. 
Адакат м уж ик-влак рӱчкалэныт.

Лупе дэнэ ошэмшэ шудэш шэм уж ар  
кыш ам ыштэн, кузма Андрэйыч окна 
дэкэ мийыш.

— Эрэ ачалэт?— кумы лжо дэнак д о к 
тыр йодо.—Тый, Кузма Андрэйыч, ум- 
лыш о йэҥ улат. Ы ш кэ пӧртэт вэрч 
тырш ымэ гайак толашэт.
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Кузма Андрэйыч вожыльо да ш инча
ж ы м  содор гына кораҥдыш .

— М  ый ты анэт, Длэксэй Стэпаныч, 
лэвэдышым ачалышым. Пӧртӧнчыл. Ы н
дэ мыйым пагалэ.

—  Эрэ йамдэ улам ,—воштылалын- 
пионьэр сэмын доктыр кидш ым нӧл- 
тальэ. Пӧртыш тӧ йуалгэ мардэж кош - 
тыш тэш . Пэтльаштэ кэчыш э окна ората 
М Ӧ Ҥ Г Э Ш -О Н Ч Э Ш  лӱҥгалтэш. Тудын лӱҥ- 
галтмэ сэмын пырды жы ш тэ кэчэ мэраҥ 
тсрыш тылэш .

—  Колхозник влаклан ӧрмаш тольо,— 
манэш Кузма Андрэйыч.— Ны мэшак- 
влак, ны анбар укэ. Гаврила Стэпаныч, 
вуйлатыш э, кумлымыш о ийш ыштэ кому- 
'Ным ыштэн илаш шонэн лукты н. Ну, 
'кӧн амбаржэ уло гын, погэн налыныт. 
Л  мыйын тудо, анбарэт, нигунамат л и й ы н  

огыл. Ожно, пуро йэҥ, мыйын шурнэм 
тамака мэшакыш пура ыльэ да тудыжат 
лэлэ ыльэ. Тэний мэмнан кажнэ тру- 
.дэньлан лач киндэ гына индэш килоат 
пэлэ логалэш, адак тудын ӱмбач парэҥгэ, 
уш мэн, ковыш та. К уш ко  опташ? Гнэдов 
Силантий киндэ дэнэ чумыр пӧртшым 
тэмэн шындэн, пӧрю нчы лны ж ат парэҥгэ, 
а ы ш кэжэ жудвэчыштэ мала. Эр йӱш тӧ 
йолжым кылмыкта да вурса. Тидэ могай 
илыш , манэш. Кудвэчыштэ малымаш — 
тидэ пий илыш!

Д окты р чийэнат ш укты ш , а Кузма 
Лндрэйыч альат ыш кэ шонымо йоды- 
ш ы ш кы ж о  ш уын огыл.

—  Мэмнан трудодэньна ш уко  уло: 
мыйынак кумш ӱдӧ шымлу да куван шӱдӧ 
уло дыр. М ыйын пӧртэм тый ыш кат 
ужынат. Ну, куш ко  мый чыла чыкэн 
пытарэм? Л тыйын амбулаторийштэт, 
Ллэксэй Стэпаныч, пӧрт йӱмалэт садыгак 
йара шинча. Л дак— моло оралдэ. Пу- 
жым луктын кы ш кы ш аш  ыльэ, кӧ ту
дым шолыштэш?

—  Пожалыстэ! Ы штэ мом шонэт,— 
маньэ доктыр.

Кузма Лндрэйыч пэш куанэн кайыш . 
Д о кты р  кайымэ дэч ончы чак тудо кумы- 
лы н пӧрт йӱмал дэн моло оралдэш ыш кэ

ш урны жы м оптымо дэнэ, пуйто тудо 
ончычынак Хурлин пӧртын озажз лий- 
мыла тучын.

*

КУМ  арньа гыч Тымапи больниц гыч 
м ӧҥ гы ш кы ж ӧ толын. Пойэздышт) йэҥ- 
влак эрэ мутланаш йӧратат, а Тымапи- 
лан сай пош кудо-влак— у кӱртньӧ кор
но кӱварым ыш тыш э п аш азэвл ак— ло- 
галыныт. Тымапин опэрацыш миймыжым 
палэн налмэкэ, нуно тудлан ӱлыл оҥам- 
балым пуыш т, чайым йӱктэныт, попэ* 
росым ш упш ы ктэны т. Нунын кокла гыч 
эн ку гы ж о — чара саҥ ган—ончалат гын, 
шинчам йы м ы ктэра!—Тымапи дэнэ шуэн 
мутпана.

— Вара тыйын можым пӱчкыныт, а?
—  М уш кы ры м . М ыйын чэрэм, манэш 

доктыр,вийэш  ыштэн толашымэ дэнэ лий
ын. Мэ ыш кэнан дэнэ колхозышто кугу 
пашам тарватэн улына, да мый... кхм .. 
Мый, ужат тый... кхм... правлэнын члэн- 
жэ улам. Кы зы т тӱрэдыт. 'Аэмнан лач 
киндэ гына... кхм... Вичш ӱдӧ га. Тыгэ... 
Ну, конэчнэ, эр гыч пычкэмыш  мартэ. 
Пош кудо-влакат чарат: „каналтэ, Тымапи 
Пэтрович, толашымэт дэн чэрланэтат, 
кузэ вара м эты йдэчэт поена илэна? Кӱ- 
тычӧдымӧ ш оры к влак гай лийына". Ты
гэ... „О м йареэ, манам, иза-шольо-влак 
лозунг кӱш тымӧ сэмын, чыла тӱрэд на- 
лаш кӱлэш “ . Д ыш кэжэ, правлэн члэн 
уламат, конэчнэ, примэрым ончыктыдэ 
ок лий. Сарысэ сэмынак— ончылно. Мый 
тидлан эшэ йэрман фронтыштат мэта- 
льым налынам ыльэ. Тэвэ, тыгэ вийэш 
толашымэм дэнэ мӱш кы рэш  лийын ка
йыш...

—  Тыдэ почотно чэр,— маньэ чаравуй.— 
Мэат кӱварыш тэ пэш пэҥгыдын ыш- 
тэна. Мланэм...— чаравуй шыргыжалтыш, 
чылт волгалтэ,— мланэм грамотык почот- 
ныйым пуэныт. С варш ык улам.

—  Тэний жап тугайэ,— пэнтыдэмдыш 
Ты мапий,— йуж о пашайэҥым пӧтӧклат. 
Ш упш аш эт укэ гын?

Нылытынат попэросым лукты ндуйал-



48 Л. соловйов

тышт; тудо нылыньэк нальэ— икты жы м  
умш гш кэ, молыжым запаслан. Вара 
ныльпынат ш ьрпы м  удыральш шуйал- 
ть шт. Тудо чгравуйы н шырпэ гыч пи- 
жыкчыш, тудым утларак пагалэн.

--Тыгэ-ээ... Киндына мэмнан, шойы- 
шташ огыл ыльэ, трудодэньлан луат" 
кок кило гыч ш уэш. Мэмнан колхозна 
ударный, чумыр районлан колхоз. Лач 
иктылан гына* ӧрын кайэм, кузэ туш то 
колхозник-влак мый дэчэм госна пашам 
шуктышт. Мыйэ,кайымэм годым, нуны- 
лан ойлэн кодыш ым: „пэҥ гы ды н кучыза, 
маньым, пош кудо-влак, пасуда ару лийжэ. 
Эх, ужатышт вэт! Ш инчавӱды ш т йогэн 
кодо!

Пойэзд тайыл йӱмак сургалтын, мӱгы- 
рэн вола, мӱндыр чоҥгаш тэ имньэ лӱ- 
дын вуйжым нӧлтальэ. Пойэзд дэнэ йы* 
гырэ, кужу йош кар йылмыжым луктын 
сакэн, поктэн шуаш тӧчэн, шэм пий куда- 
лэш. Нӱжын налмэ гай тӱрэдмэ пасу, 
йал-влак, ньыгылдэн налмэ куполан да 
ырэсдымэ чэркэ-влак, да чэркэ гайак 
ош силос башньэ-влак ийын кайымыла 
койын кодыт. Вара —  эрэ эркыш нэн- 
рак ийын —  склад-влак, цинк элэ- 
ватыр, йош кар дэн уж ар  вагон-влак 
койын кодыч— пойэзд шогальэ. Чаравуй 
ик ышкэ йолташ ыжым ш окш о вӱд дэкэ 
колтыш. Тымапин кр уж кзж а тукэ ул м а ш . 
Чаравуй ы ш кэнжы ны м  пуыш.

—Чайым... Пбтр, тый олаштэ кампэт- 
кым налынат. Колхозник йолташлан пу. 
Нал, нал, Тымапи Пэтрович, ит-бр!

Тымапи ик корм ы жы м  тичак нальэ 
да кӱсэнышкыжэ пыш тыш .

— Адак тэвэ—силос башньэ. Туштат, 
силсс башньыштэ, умлаш кӱлзш . Тэвэ, 
примэрлан, мэмнаныштэ вӱд. Умаштэ 
силос локтылалтэ. М ый кы зы т ончэн 
лэктым; канавым кӱнчэн, вӱдым кораҥ- 
дышым.

Пойэзд тарваныш . Ӧ ры нрак ончылтын 
вачэшыжэ котомкам нумалын, йэҥ пу- 
рыш. Кӱчык уж га ж ы н  р о ж л а ж э ^гы ч  
чоштыра, йош кар пун ко,йэш. Тудын лу- 
до тӱсан ш ӱргы ш ты ж ат ты гай ак пун

шочын. М уж икы н чара йолжо чылт шэ- 
мэмын пытэн.

М уж и к тэҥгыл мучашэш ӧры нрзк 
шин 1Э.

—  ААӱндыркӧ?— йодо чаравуй.
М уж ик шогальэ да шодо логар йӱк

дэнэ пэлэштыш:
-— М ӧҥгӧ.
—  Куш  ко?
— И эгорш иныш , йалыш, — угыч к у -  

ж и к шогальэ
—  Колхозы ш?
М уж и к окнаш  ончэн, шып ш инча.'Туш - 

то йӱр, лудо тӱсан мэҥгэ влак да па- 
ровозын ш икш ы ж э лапчы кы м куш кэ- 
дэн кы ш кы мы ла койын кодэш. В ош ты - 
рым ончэн йыгыжгэт: ик тӧр, ӱлы кӧ да 
кӱш кӧ , адак ӱлы кӧ кайа.

—  Колхозыш ? —  угыч чаравуй йодо. 
М уж и к шонгшыла турто, пуйто тудым 
ала ко пэра, вара адак шогальэ.

—  Колхозыш! —тудо чот кы чкы ральэ.—  
Сорвалаш!

—  Поктэн лукмо улат мо?
—  Поктэн лукмо. Но мыйым закон по- 

чэш огыл поктэн луктыныт! Садыгат закон 
почэш огыл!

Тудын ку кш о  ш омакш э умш аж гы ч 
содор пудэш тыл лэктэш. Ш ы кш а н  пэлз» 
пычкэмыш тэ тудын шинчажэ шучкын? 
чылгыжэш . Тудын шинчажэ ш учко— ча
ра, пунж о укэ, йы ржэ йош каргэ. Тудьпт 
кӱчы к токм ак парньаж-влак йарны ш з 
пулвуйы ш ты ж о тарванылыт.

— М ый ш ойы ш гмаш  укэ, мый вик 
ойлэм— лодырланэнам. Айдэмэ йоҥ ы лы ш  
лийын. Но ик канаш так лукташ  закон укэ!

Паровоз кӱж гы н мугыральэ. Кӱвар чы- 
тыралтэ, окнаш тэ кӱртньӧ тодыш койо^

—  Н куш ко  мийэнат?— йодо чаравуй.
—  Чыла вэрэ лийынам. П лотньы к 

паша дэнэ. Справкэ дэч поена ныгуш кат; 
огыт нал. Вот ужат!

М уж и к бкымэш вошгылальэ.
— Ужат... пилам ужалэнам...
Тудо эшэ утларак воштылаш тӱҥальэ.
— Товарым ужалэнам. М ӧҥгӧ шунэм.
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Кэнэта чорикы н, шинчавӱдым йокта- 
рэн, кы чкы ральэ:

— Христос лӱм дэнэ!
Ы ш кэ кы чкы ралм ы ж  дэч, ала ш ып- 

ланымыш т дэч, ы ш кат лӱдӧ.
—  Пуза милостыньым! —  мыскылмэ 

сэмын тудо чот йодо. Кочкашэм пуза!
Садыгак огыт пу манын, тудо кид- 

шымат ыш шуйалтэ. Чы накак нӧгат 
ыш пу.

— Умылтарэ, Тымапи Пэтрович,— ма- 
иьэ чаравуй,— пы чкэм ы ш йэҥ .

Тымапи кокы ралты ш .
— Тыгэ... кгм... тугэ шол...— Аптраны- 

м ы ж  дэн ойлэнат ок кэрт. Молан аптра- 
мымыжым ы ш кат ок умло. Пытартыш - 
лен ыш кэнжым сэҥэн, пэлэштыш.—Ты-
1 Э . . .  палэ, ыш кэ йазыкш э вэрч. Кудо 
йолагай гын, нунылан коч кунамат 
темам. А вот мый, ударник уламат, 
йолыштэмат уло, чийэнамат да окса дэч 
лосна эмлат.

М уж ик Тымапим ӱшаныдымэ шинча 
дэнэ ончальэ. Умш ажым ш ӧрын колтэн, 
ш ыргы жалты ш .

—  Чыла тый ш ойы ш тат!— шуйалтэн 
м уж и к пэлэш тыш .— Мый тыйым тӱсэт 
гь н а к  Е о ш т  ужам!

Тымапи м уж иклан ваш мутым пуэн 
ыш  ш укто. М уж икы м  кондукты р погал- 
тэн наҥгайыш . Вэс остановкыш то Т ы 
мапи окнаш кэ вуйжы м чыкэн возын.' 
М уж и кы м  станцыш кэ вӱдэн наҥгайат; 
тудо тыгайым ик кана вэлэ огыл уж ы н 
ала  мо, тунэмын, пэш спокойно ош кы - 
-лэш. Тудын тупы ш то йэра котом кажы м  
мардэж тарватылэш, рож ы н кыньэр вуйан 
ш ӱкш ӧ  тувы ржы м пуэн оварта. Ночко 
•ошма тудын чара йолэш ыжэ пӱтырнэн,

Вич минут гыч тудо, ты гайак спокой 
но, дэжурный дэч платформыш лэктэда 
вэрла йы ш т ончылтат, вагон йӱмак 
пурэн кайы ш . Тымапи ваштарэш окнаш 
кэ мийэн шогальэ. М уж и к сигаркэ пун- 
дашым пога. Пойэзд тарванашат йамдэ 
лийын, а тудо лӱддэ вагон орава- 
влак коклаш тэ кош ты ш тэш  — тудлан 
садэ иктак. Тунам вара Тымапи, чаравуй

ынжэ уж  манын, и ы ш га к  кок кампткым 
да ик попэросым ш уыш .

—  Тау!— м ужик каласыш; тудо Тьмапи 
ӱмбак ӱлычын онча; тудын пӱжӱ кӱэтньӧ 
гай шэмэ, йылгыжш э улыт; кош ар оглаш 
лужо чымалтшэ, йылгыжш э кукшэ ко- 
ваш тыжым шӱтэн лэкшашла койэш.

Пойэзд тарвзнэн кайыш . Корнышто 
вагоныш йэҥ эрэ утларак да утларак 
пураш тӱҥальыч.

—  Ш уйнэн возын! — кычкырэныт Ты- 
мапилан.

— Колхоз ударник,— чаравуй Тыма
пим аралаш шогальэ — больницэ гыч, 
кайа. Кораҥ  йолтааЛ

— Ах, вот кузэ?— ласажир поро кумыл 
дэнэ пэлэшта.—  Ну, тэк кийжэ! Изиш 
чакланыза, йолташ влак!

Вагонышто —ш окш о. Й ы лгы жш э пыч- 
кэмыш окнаш тэ ко к  лампэ тул ӱмылка 

койэш. Молгунамсэ сэмынак вагонышто 
ӱчаш аш , вурсаш тӱҥальыч.

—  Ш о й а к ,— йӧнанрак шуйнэнвочшыж- 
ла Тымапи ойла — Иаш ыр дэч эн сай эм — 
тэгыт дэн и.инчал. М ый пэш шиччэм: 
мый мэмнан чыла колхоз вотьыкымэм- 
лэн тӧрлатэнам.— Калык Тымапим пэш 
колыш тэш . Тыгэ тудо, йомакыш тэ ейлы- 
мо сэмын, корно мучко толын. Ччнжэ 
дэнэ ы ш кэнжы н могай -йэҥ улмыж>1мат

■ м :ндэн. Ы ш каланж ат гэрой улм ы клак 
тучын толын. Пэш пийалзн лийьп. Но 
коч могай йомакынат мучаш ыжэ уло. 
Ш о кш о  вагон гыч Тымапи йӱрыш, пЫч- 

* кэмы ш ы ш , мардэжыш лэктэ. Ночко )эльс 
ӱмбакэ паровоз гыч йош кар тул влгал- 
тара, тудо поэзд дэнэ пырльа к/д;лэш .

— Тбрланэ,Тымапи Пэтрович!— кычкы- 
ра чаравуй, а пойэзд кылдэ-галдэ шок- 
тыктэн, вийым кугэмдэнда тамбэ тайыл 
ӱмбалнэ ныл угылан окна-влакын умы- 
лыштым чӱчкы ды нрак алмаштыл кайыш. 
Пытартыш вагонын тошкалтыштыж? Ты
мапи йош кар пондашан мужикэтыуужо. 
Тудо .туртын, йӱр дэч чара йолжым иыл- 
таш тбчэн шинчэн; тудо вишкэщэ вол- 
гыдо вэр тураштэ койо да вара т ч к э -
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мыштэ йомо. Тымапи йатыр мартэ пойэз- 
дым ончэн ш огы ш , сигнал тул пич- 
кэмышалташ тӱҥ а л ь э — йош каргэ дэн 
ужаргэ... Вот м уж и к  кайа билэт дэч пое
на,—Тымапи шона, —тудым йӱр нӧрта, 
мардэж кӱрлэш , ӱм бакы ж э тул ойып вэ- 
лэш; йыр— пычкэмыш , каваш тэ и к ш ӱ- 
дырат ок кой, кӱртньӧ кочыртатӹмэ, 
пэрнымэ йӱк ш окта; ныгат м уж и кы м  ок 
чаманэ, а ончы лно—мо лийэш палэ огыл. 
Колхозыш мӧҥгӧ пуртат гын? Вагон 
тошкалтыштэ мужиклан пэш йӧсӧ, йок- 
рок...“

А мӧҥгыш тыжӧ Тымапи эшэ утларак 
шонаш тӱҥальэ. Пэрвой ваш лийын куа- 
нымашышт дэч вара чумыр йэш ыжэ ус
тэл тӧрыш кочкаш  пурэн шинчэ. Ӱстэл 
тӧрыштӧ икш ы вы ж э-влакы н вуйыш т 
ковышта вуйла койыт, тугайак ошо. Лиш - 
нырак кок ку гу  ковыш та вуй— йыгыр, 
вара—изирак, адак вара—эшэ изирак; 
пытзртышланжэ куды м ы ш о, эн изи да 
нолнэран ковыш та вуй. Ы ш кэ икш ы вы - 
жэ-влакым Тымапи йатыр ончэн ш инчыш  
да кэнэта ӧрӧ:

— Кува! Тый ончал, куд чон вэт! А? 
Кунам шуыныт!

— Ш уко ш ӱш кы т !— ватыжэ кугы н  шӱ- 
лалтыш. — Куш кы т.

Эрлашыжым Ты мапи вуйлатышэ дэк 
кайыш.

— Илэт?— Гаврила Стэпаныч куаны ш .— 
Пӱчкын луктыч? Ну, ойло. От шарнэ 
дыр?

— Чыла шарнэм,— ш ойы ш то Ты м а-* 
пи,—Вэскана ойлэм. Мый паша нэргэн.

Вуйлатышэ тудым докты р дэк кол 
тыш. Доктыр тудлан ик тылзэ годсэк 
пашам ышташ ыш шӱдӧ.

— Кай кызытэш  мӧҥгӧ уш кал вӱташ- 
кэ,—Гаврила Стэпаныч маньэ.

Кастэнэ Тымапи ы ш кэнж ы н тгнэммэ 
вэрыштэ, угылыш то, пуш кы до, .йаклака 
олымышто кийа. Но малэн ок кэрт: ын
дэ тудлан уш кал-влакы н вӱды жгӧ шӱ- 
лышыштат, ш окш о уш кал ш ур ӱпша-т 
сайын ок туч. Кажнэ пэл шагат гыч ту 

до кӧгӧным ончаш лэктэш. Адак тудын? 
малэн кийм аш кы ж э толытат, тудын то ш 
то титакш ы м шарналтэн обӓзатьылнэ 
л укты т шонэн лӱдэш; вара тудлан, й ош 
кар пондашан м уж ик сэмын, ватыжым, 
ш очш ы жы м  кудалтэн, ночко, йӱштӧ йӱ- 
дыш тӧ, йаклака тош калты ш эш  шинчынь 
кайаш ы жэ логалэш; тунам тудо, мальар 
гынат, нигуш то ик каты ш  киндымат оҥ. 
му.

**
ТИДЭ кэчэ доктырланат, Кузма Ан- 

дрэйычланат, Устиналанат ш уко  ж аплак 
уш эш ы ш т пиж ы н кодо. Тудо тыгылай 
самавар гычак вэлэ тӱҥальэ.

—  Тачэ мом шолташ: ковыш тан ш ӱ- 
рым альэ парэҥган шӱрым?—  Устина 
йодо. Тудо ойгырэн чылт йарнэн пытэн- 
Тудо доктыр ӱмбак сырышэ ш ы нчаж  
дэнэ онча. ^

—  Мом ш онэт,—чайым лугэн, стака- 
ным мурыктыл ш инчыш ыжла докты р  
пэлэштыш.— Мом шонэт—тудым ш ол- 
тэт, мланэм чыла иктак.

О кнаш кэ кольцэвик вуйжым чы кы ш . 
Тудо окна йанакыш  писмам пы ш ты ш .

—  Ваш муг лийш аш  гын, ваш кэрак. 
Кумыш то мый савырнэм.

Куэ тойам лупш кэдылын, тудо умбакэ» 
ошкыльо. Пий оптымо йӱк тудын корны - 
жы м палдарэн кодо.

М оскосо йолташ ыжэ доктырлан тыгэ» 
возэн:

„... чыла тӧрлатымэ. Ындэ тыйын йод- 
машэг гына кӱлэш. Тушто иктаж  могай 
климат условий ок кзлшэ манын ончь к- 
тэн возо. Иодмашым пэш содор колто , 
вара арньа гыч М оскош ко кусарат...“

—  Чайэт йӱкш а,— Устина маньэ. Тудо 
докты ры н писмажым ончаш тӧчы ш ы ла 
чот кугы ргэн шинчын; докгы р ӱдырамаш 
дэкэ возгала— тудо шонэн.

Чэмодан гыч доктыр вургэм кылтымэ 
шӱш тым лукто.

—  Звэрьков Кргори ш орньы к пашам 
ышта чай. Тидым тудлан пу да ачалаш 
йод. Только ваш кэрак!

Тудо кы дш ы м шуйалтыш , но ы ш
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кормытш тал; шӱш тӧ кӱварыш  камвозо 
да йолжо воктэн пӱтырналтэ Тыгэ тудо 
нымом пэлэштыдэ, ӧрын шолга.

Прийомныш то омса й ӱк  ш окты ш . 
Ямал лиймылан куанэн, докты р лэктэ.

Тудын ваштарэш кумда пистэ тэҥгыл 
гыч Трофимын ш онто куваж э кыньыльэ. 
Тудо ожнысо сэмын кыдалыш  шумэш 
вуйжым сакыш ; куш кэтлы ш э кӱчы к 
пинчакш э мугыльгыш.

— Кидэм корш та! — кугы н шӱлалтыш 
тудо.— Ныгузэ чыташ ок лий. Вачыш кэ 
шумэш кэрэш, эргым.

Ш инча  ком ды ш ы ж о тудын оварэн; 
ы ш кэжэ ш инчавӱдш ым чӱчкыдын ӱш - 
тэда. Илэ пу комыльа гай нэлэ да 
кӱж гӱ  кыдш э какаргэн, йылгыжэш . Кы - 
ньэр вуй дэч ӱлны рак ку гу  йора ошын 
койын, йы ржэ йош каргэ, руэман.

— Ядак Кырльа дэк мийэнат?— сырэн 
доктыр йодо.

— Мо?— колдымыла, кува пэлэштыш.
— Кид дэч поена кодат гын, вот тыланэт 

„м о “ лийэш. Кырльа дэк мийэнат? Ну, 
ойло!

Тидэ кува дэнэ докты р шукэртеэк 
кучэдалын: тудо ӱчызӧ сэмын амбула- 
торийш кат, мужаҥчэ дэкат кош тын. 
И к лэкыр сай, а ко кты т— адакатсайрак, 
кува шонэн.

Д окты р тудын дэч лӱмынак йодышташ 
тӱҥальэ.

— Мийэнам, эргым! Чывым намийэнам.
— Я мый тыланэт ойлэнам? Я? Ойлэ-Д  +

нам мый тыланэт, альэ укэ?
Кува чылтат ы ш кэнжы м титаканлан 

шотлымыла коймаш  укэ. Д окты р  сырэн.
—  Кай! Мом шогэт! Кырльа дэч вара 

мый эмлымаш укэ.
Кува, кокырэн, кагы р парньаж дэнэ

пырдыжым кучэн, сукалтыш.
—  Ш -ш  ш !— ӧрш ӧ доктыр омсам пэ- 

ты рш ы ж ла чужлалтыш .— Кыньэл! Ну, 
кыньэл!

Тудо й ыҥысымыжым чарнымаш укэ. 
Доктыр нӧлтал кынэльтыш . Тудо докты- 
рын киды ш ты жэ пулвуйжым тӱҥдэн кэча. 
Тудын когарш  шӱткалэн пытарымэ тго-

вычшо волэн кайыш , сур ӱпшӦ шала- 
ныш. Д окты р тудым тэҥгылыш  шындыш 
да сырэн, пэҥы жы н, кидш ым бинто-- 
ватлыш.

—  Ибрыш! — маньэ тудо; йылмыжлан? 
йодоформын там лэӱпш ы жӧтучэш .—Тый;, 
кувай, чылт ушдымо улат! Я тидэ мэрза- 
вэц дэнэ мый тачэ кӱлынак мутланэм!

Ы ш кэ ыштымэ куж у  йубкы н нэлэ лон* 
чылаш ыжэ пӱтырнылын, кува ошкыльо..

— Чорт шинча, мо тыгай!—доктыр 
тӱҥальэ. Тудо ӱстэл йаш лы к гыч пунан 
тӱран кагазым лукто. Омса шэнтэлнэ, ту* 
дын пӧлэмыштыжэ, Кузман дэн Устинан 
шып мутланымэ йӱкы ш т шокта. Мутыш- 
тым докты р умлэн кэртын огыл, да йар-- 
сэнжат огыл. Тудо ш каланжэ йӱкын ой- 
лэн йодмашым возэн; пэро кычыртата, ка- 
газэш пижэш  да чэрнилам шыжыктылэш.

Пэрвой йодмашыжэ —вэс пашаш ку- 
сарыш аш нэргэн Моездравыш— пэш кӱ 
чы к ильэ; вэсыжэ — милицышкэ—кум 
листаш кат пы кш э пурыш . Доктыр Кыр- 
льан чылатитакш ым шарнэн воза: йочам„ 
кудым больницыш пыш таш  вэрэштын,, 
кӧрш ӧкы м м ӱш кы ры ш кӧ шындымэ ДЭНЭ'  

колымаш гыч изиш кодш о мӱшкыран 
ӱдрамаш ым, тӱрлӧ йорам да моло чэ- 
рым, пытартыш ланжэ ӱчызӧ кувам. „Пы 
тартыш случай пэшак раш ончыкта,—  
докты р воза,— а мый, калы к кокла гыч 
шагал умлышо уж аш ы ж ы н тазалыкшым 
аралышаш вэрч, кудо кы зы тзт мужаҥчз- 
дэн кува-влак дэкэ кош тэш , ончыктымС' 
Кырльам амбулаторий район гыч кызы- 
так поктэн колташ катэгоричэски трэбыт- 
лэм“ .

Д окты р тидэ пытартыш  ужашыжым- 
лудын лэктэ да йӧратьни; тудо дипломат 
нотысо сэмын пэнтыдын, нэлын шокта..

$

—  ТЫГЭ, ТЫГЭ, — ты коклаытэ ой 
лэн Кузма,— значыт, тэатрым ш ощ м ы ж о' 
тудым сэҥыш!

Ь ’ш кэ пы рды жы ш тэ киш ан укш ьт ; 
парньаж дэн пургэдэш, „мланэм садыгак. 
иктлк"-— манмым ончыктынэжэ.
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— Тый, Устина, кызытэш  шып лий.
— Кузэ тыгэ?
Тудын йӱкы ш ты ж ӧ ӱдрамашын 

ойгырымыжо ш окта, тэвэ-тэвэ шорташ 
тӱҥалшаш гай. У ж ар  кофто йӱмалнэ ту 
дын чумыраш чызыжэ-влакын тарваныл- 
мыжэ койэш.

— Шып лий !—КузмаАндрэйыч угыч ой- 
лыш .Иӱкш ӧ пэҥгыдэ, но раш огыл. Тудо 
доктырым йалэшак кодаш иктаж  йӧным 
шинча манын шонаш лийэш ыльэ. Ты- 
гак умлэн Устина; ом ойло манын сб- 
рыш. Устинан ӱш аны мы ж дэнэ куанэн 
ончышо ш инчаш кы ж э тудлан ончаш 
оҥай огыл.

Вуйлатышым Кузма Андрэйыч прав- 
-лэнэш ваш лийын да тудлан воч- 
шаш киндэ дэн парэҥгым эрпак чыла 
пуаш йодо. Вуйлатыш ын ш инчаш кы- 
жат тудлан ончаш оҥай огыл.

Кэчывалым куважэ дэнэ пырльа тудо 
угыч амбулаторийыш тольо. Нуно при- 
стройкым йастарышт. Кулак Хрулины- 
нак йамдылымэ куэ пу пэш кукш о , йоҥ- 
галтэш вэлэ, мландэ ӱмбак кайэн возэ- 
шат, мӧҥгӧ тӧршта.

— Порт тувыраш кэ кӱзэна, — маньэ 
Кузма Андрэйыч.

Тошкалтыштэ куважэ аптранэн торэш 
оҥам йолжо дэнэ йатыр нийапкала. Каж - 
нэ тошкалмыжлан кугы н шӱлалта.

— Эх, Кузма! .
Пӧрт тувыраштэ кайы к ш ур ӱпшалтэш; 

чылт пычкэмыш, пач пӧрт ӱмбакэ лэк- 
шэ окнаш пурыш о кэчэ йол гына эҥырэ- 
мыш водаҥшэ вӱчӧ торэш пӧрньам да 
ала могай лаш тыргыш э йаш лы кы н лук- 
шым изиш волгалтара. Кузма Андрэйы- 
чын вуй ӱмбачшэ касвачырэҥгэ тарва- 
нэн, чоҥгэштэн лэктэ да кэчэ дэнэ йымэн 
йымэн, йандар, йӱш тӧ пылыштэ шэм 
оҥгымда кагыргылш э корным ыштылаш 
тӱҥальэ.

Пычкэмышым кидшэ дэнэ кораҥ даш  
тӧчымӧ сэмын, Кузма Андрэйыч ниал- 
калэн ошкылэш; ш ӱргэш ы жэ эҥырэмыш 
вод чарныдэак пижэда. Кузма Андрэйы- 
чы м  чылажат сырыкта, путы ракш э кува-

ж ы н шот дэч поена полганым тарва- 
тылын ош кы лмы жо.

Ончэн савырнымэк, нуно пашам ышташ 
тӱҥальыч. Куважэ выньык дэнэ куш ты - 
рам ӱш тэш , а Кузма Андрэйыч тудым 
окна гыч пӧрт ӱмбакэ кы ш ка. Ш у ко  
кийэн пэшкыдэмшэ куш тыра чӱчкыдын 
йогыш о тыгыдэ шолэмла кукш о  йӱкы м  
лукты н, порт лэзэдышыш кайэн возэш; 
куш ты ра гыч лэкшэ чока пуракы м мар- 
дэж пӱгы ралы н кӱзы кта — пӧрт- йӱлымы- 
ла вэлэ койэш .

—  Кайа... чэрланэт да колэт,— кува 
ш ы пак пэлэштыш.

Куважэ Кузма Андрэйычын ш оны - 
маш кыжэ логалын. Садлан тудэ- сырэн 
осалын кычкыральэ:

— Уш тшаш этым шинчэ!
Тудын кольмы жо пӧрт кокла окна пыр- 

дыжым токмакын пэркала.
Пашам пытармэкшэ, тудо пӧрт коклаш  

олымым да оргажым шогалгэн, куважэ 
почэш тош калты ш  дэнэ ӱлкӧ волыш. 
Пӧртончылно докты р ш отко  дэнэ ыш кэн 
ж ы н пинчакым эрыкта. Кэчыштэ шот* 
кын пэшкыдэ ш аржэ чылгыжэш ; под- 
кладкын шэм, пуш кы до йы лгы ж ш ы - 
жым йӧратэн ончыш ыла, мардэж пинча- 
кы н урвалтыжым пуэн савыркала.

Кузма Андрэйыч мийэн мутланынэжэ 
ыльэ, но пэл корнэш шогальэ; тачэ 
тудлан докты р сайын тучын огыл Д ок- 
тырын каймы жы м Кузма Андрэйыч 
кэҥэж гоч вучэн кош ты н. Садлан тудо 
кы зы т куаныман ыльэ, тидым тудо 
шинчэн. Но куанымыжым вэс шонымаш 
пызыра: оласэ йэҥ-влакын мужик-вла- 
кым тыгэ йӧратыдымыштлан тудо сыра.

Ш ош ы м , пэрш ылым уж аты м ы ж  г о 
дым, тудын тыгэ тучмыжо ик кана лийын 
ыльэ; тулэч вара Кузма Андрэйыч ыш кэн- 
жым пагалаш тунэмын, а доктыр кайаш  
ала мо сайын тарванэн огыл, Кузма А н
дрэйычын тазалыкшымат, ты гак моло 
колхозчикы н тазалыкыш тымат шотлы- 
дымыла койын. Садлан тачэ Кузма А н 
дрэйычын сырымыжэ ала мыньар па- 
чаш кугу.
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Чумыр пӧртш ы мэк огыл, а пэл пӧрт- 
шым вэлэ пуат гын, ожсо прийомныйэш 
комакам опташ кӱлэш манын шонаш 
тӧчэн, Кузма Лндрэйыч доктыр вонтэч 
эртэн кайыш .

— Чэрланэт да колэт,— тудым поктэн 
шуын куважэ пэлэштыш.

— Ш ыпланэ!— тудо кычкыральэ.
Нунын ончылно йӱштӧ пийам шыжэ

кэчэ йылгыжыкта. Кузма Лндрэйыч уа- 
ла йӱмалнэ йатыр ш огыш ; ӱмбакыжэ 
нарынчэ лыш таш -впак йогат. Пийа пок- 
шэкэ мардэж логалын, сэр-влак воктэ- 
нэ, кандын койын, тымык вӱд шинча. 
Мардэж ваштарэш йы ры нчы кы н кугу  
шэм корак чоҥэштэн коштэш , тудо пуш 
кольмо дэнэ удырымо сэмын, ш улды рж о- 
влак дэнэ йужым удыра; тудо кӱртньӧ гай 
кугу  нэран, вуйжым кум ы к сакалтэн да 
сайын, игылтмэ сэмынрагат Кузма Лн_ 
дрэйыч ӱмбак ончальэ.

Окӱл, уда шонымашым поктыл колты- 
шашлан, Кузма Лндрэйыч ы ш кэнж ы н 
нылшӱдӧ шымлу трудодэньлан кунар 
киндэ логалшашым шотлаш тӱҥальэ. 
Тудо тӱҥалтыш ыжлан пэл пут дэнэ, а 
вара мэшак дэнэ ш отлы ш ,— йаклака да 
йуалгэ пырчэ нарынчын йога, виса-влак 
мурат, орава-впак тайнат да шургат, 
нуным, шэнтал йол*влак кумдан тош ка- 
лын, имньэ-влак ш упш ыт. Вакш ыш тэ 
кӱ-влак куанымыла мӱгырат, ш ӱш кэн 
вы чкы ж ы н ложаш  — ош шыдаҥ ложаш  
йогэн лэктэш: тудо шор гай лэвэ да 
пуш кыдо, изиш ак когар ӱпшан.

Кузма Лндрэйыч сэр воктэнэ ошкыльо. 
Тудын кэмэшыжэ, лавра дэнэ пырльа, 
ночко лыш таш -влак пижы ны т. Тудо, ы ш 
кэнжы н сай ш онымаш ыжым ш ы ж ы кты л 
пытарымэ дэч лӱдшӧ гай, пэш шэкланэн 
да шыман ош кылын. Но тидэ шонымашы- 
жэ пэш пэнты ды нак ок шинчэ улмаш. 
Тура толшо, пэш изи чий дэнак йандаун 
ш ойакын йы лгы ж м ы ж дэн шаланзн 
кайыш . Кузма Лндрэйыч йандаум йолжо 
дэн удырал л укт— отидэ ош бутылкан 
лапка пундаш ыжэ улмаш. Кузма Лндрэй
ыч сырэн тудым вӱдыш чумал шуыш ;

тудо „ч а п “ ш окты ш ат йомо, да тудын:» 
олмышто йатыр мартэ вӱд оҥго гына 
шарлэн ш огыш . Тунам Кузма Лндрэйыч 
кэнэта нэлэ кэмжэ дэнэ тошкальэ; шын- 
чажэ ошэмэ, умша кӧргы ш тӧ ойлымыжат 
„ш ывэ ш ывэ“ ш окташ тӱҥальэ. „Укэ,. 
тый ой до, молан?;‘— йодо тудо. Тудын он
чылно чыла чара— кандэ, йӱш тӧ вӱд да 
лышташдымэ пушэҥгэ-влак. Пушзҥгэ,—  
тудо сырэн ш оналтыш ,— тудын ушыжат,: 
чонжат укэ, а айдэмэ йэҥ дэч шуко ила.
Тыгай законы ш то чын укэ!“

*  •»*
КЛСТЭНЭ докты р урэмыш лэктэ. Пак- 

чам чылт пургэд пытарэныт; йошкар 
ушмэным гына лукты н ш уктэн огытыл,'; 
тудо кумда, чойын дэнэ лэвыктымэ гай, 
шудым кӱш кӧ  нӧлтэн шога.

Кырльа ы ш кэ пӧртш ӧ воктэн шӱра- 
ҥ ы ш ты н,— тэлыланйамдылалтын,шзлшэ- 
влакым шӱшкэдэн. Д окы тры м  ужаг, тудо 
содор гына лапка омсаш кыжэ йомо. Док
тыр тудын почэш пурыш. Мужаҥчэ т^што 
вэрыштак, йумоҥа-влак йӱмалнэ шинчэн. 
Тудын нарынчэ вуй коркаж э ӱмбалнэ 
лампадкэ изи йош кар чӱчалтыш гай чул* 
гэн.

— Тый арам тыршэт,— маньэ док
тыр.— Тыланэт тэпым ты ж ак эртараш 
ок вэрэшт.

— Л тый шич, ш ӧртньӧ,— мурымо 
сэмын мужаҥчэ тудым ойлымо лугыч 
чарыш .—Тый шич! Молан шогымаштз 
ойлаш? Иарминга огыл, чай!

Тудын тӱсы жӧ Сэрафим угодникын 
сӱрэтшз гай; шойа корэмжэгоч ик пылыш 
дэч вэс пылыш  тӱҥ ы ш  вичкы ж  чал кор
но кайа.

—  Кумыш то писмоносэц дэн тырльа 
мый милицыш зайавлэньым кол:эм.

Изи окна гыч кэчэ йол пура чылт 
йандар, ик пырчэ пуракат укэ; кукш о 
арымшудо дэн ладын ӱпшалтэи; тидэ 
тыныс ӱпш докты ры н шоньпыжым 
шӧрэн, тудо чаманаш тӱҥалын.

—  Тый йал гыч ы ш кэ вольа днэ ка 
йэн шуат. Мландэт, озанлыкэтат тыйын 
укэ. Кыньэлаш куш ты лгы н кэрта.
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— Мый эрэ йумылтэм, эрэ йумылтэм,— 
-Кырльа вашмутым пуьш к— Куш ко  млэ- 
нэм пурашыжэ, шӧртньӧ?

— Ышкэ титакан улат.
— Иумын сэмын,— тӱҥальэ Кырльа.
Доктыр омсам „к р о п “ тӱчын лэктэ.
Чарэмдымэ пасушто орол-влак поро

■ кумыл дэнэ докты ры м кы чкы ралы н, 
тамак ш ^пш аш  йодыч. Лупе йогэн, 
брэзэнтэ кэм вошт докты ры н йолжылан 
шудын йӱштӧ вӱды жгы жӧ тучэш. Моско 
нэргэн ш оныш ыжла тудо шиждэ мӱн- 
дырк кайэн колтэн. В ийакш  да шыма 
эҥэр, ыш кэнжын раш огыл йы лгы ж м ы ж  

. дэнэ, доктырлан асфальт вакшмэ Лзнин- 
град шосэла койэш ; ты гак тӧр тудым 
пушэнтэ-влак авырэн ш огалыныт; док- 

~ тырын автомобиль магырымым кэлм ы ж о 
пэш чот шуо. Ш ы п  ыльэ. Ала куш то 
пэш кӱшнӧ, чылт ш ӱдыр-влак йӱмалнэ, 
вычкыжын да чымалтш ын лудо-влак 
шулдырышт дэн ш ӱш кат, нуно кэчывал 
йӱмакэ ш окш о вэрыш кайат. Каван-вча- 
кын вуйышт ош тӱтыра ӱмбакэ ийын 
лэкмыла койыт. Кэнэта дотырлан тидым 
чыла—йӱштӧ эҥэрымат, сорла гай тыл- 
зымат, суас упшла койш о каван вла- 
кымат—ала кунам уж м ы ж ла тучо. Туна- 
мат тыгак вӱдыжгӧ ыльэ, ты гак ломыж 
тӱсач томына чоҥэш гэн. Чы лажат ож но 
лийшыла тучмаш тудын ик кана вэлэ 
огыл лийын. Тыгэ тучмыжым ту
дын ончыкыжат ш огы кты м ы ж о ш уы н . 
Но тыгэ шонаш тӱҥалмэкыжат, чыла
жат тудлан молгынамсэ сэмынак койаш  
тӱҥалэш: каван-влакат ожнысо, чын руш 
каванла коймым чарнат, брэзэнтэ кэмыш - 
тыжэ шэм рожат утларак палэ лийаш 
тӱҥальэ.

*
ТИДЭ жапыштэ правлэнын засэдань- 

ыжэ лийын. Ш ур н о  погымо да трудо- 
дэнь почэш докодым пайлымэ нэргэн 
вуйлатышэ докладым ышта. Тудо кыньэр 
вуйжо дэнэ ӱйан, пуш кы до кагаз тӱча 
ӱмбалан эҥэртэн; покш эч пызырымэ 
дэнэ кагаз ластык-влакын тӱры ш т кӱ ш кӧ  
нӧлталалтыныт.

Кузма Дндрэйыч ӱмылыштӧ, туп дэнэ 
омса дэк шинчынат, сайын колы ш тмы ла/ 
койы н шинчэн. Кэчывалым тудым нойык- 
тарышэ ӧрткы ш ан да сай огыл ш оны- 
маш ыжэ альат пытэн огыл; вуйлатышэ 
дэн правлэн члэн-влакын ш инчаш кы ш т 
ончаш тудлан тугак оҥайын тучын огыл.

— Вэс паша нэргэн каҥаш аш  тӱҥа- 
лына,— вуйлатышэ маньэ да кы ды ш кы ж э 
клэйонко коман тэтрадьым кучы ш . Тудо, 
правлэнэц-влакын шӱмыш т тыпланымэш- 
кэ, ойлаш ыш тӱҥал, пунчалмэ сэмын, 
тэтрадшым пӱтыркалэн шинчыш ; тэтра- 
дын клэйонко ком жо мура, правлэнэц- 
влак колыш таш  йамдылалтын, кокы рал- 
тыш т.

—  Тидэ— план,— вуйлатышэ пэлэштыш.
Колхоз илыш ын планжэ. Тудым

мый пэл ий годеэк ыштэнам, а кы зы т 
тэмдан дэнэ каҥаш эн ончынэм. Мэ улан 
илыш ыш  кайш аш лы к улына. Садлан 
мланна, эн пэрвойак,— элэктричэствэ дэч 
поена ок лий. Магистраль мэмнан дэч 
л уаткок киломэтр гына ӧрды ж гыч кайа. 
Значыт, мэҥгым шогалтылаш кӱлэш.

Тудо тэтрадшым шарэн пы ш ты ш . 
Ваш пижш э ластык-влакым шэкланэн 
тӧргалтылын лудэш. О кнаш тэ пэш пыч- 
кэмыш, ала могай пундашдымэ выньэмла 
койэш. Садлан вуйлатышэ окна йанак 
гоч пӱгыргэн, вӱды жгӧ мландым, ш ӱкш ӱ  
завалинкым да когартыш э, пэш кыдэ 
почкалтыш ым нийалкалэн кэртам манын 
ынэжэ ӱшанэ. Вуйлаты ш ы н уш ы ш ты ж о 
план пӧрдэш, тудо ончы кы ж о колхоз 
тӱсыжӧ могай лийш аш ымат ужэш . Тэвэ 
тудо, Гаврила Стэпаныч, правлэнэц-влак 
дэнэ у пӧртыш тӧ, кокы м ы ш о пачашыштэ 
шинча; шйнчылтэш тудо да М оскош ко 
тэлэфон дэнэ мутлана; засэданьым йӱд- 
вошт ыш тэны т— волгалтэш, окна гыч 
эркын колхоз койэш ; тудо пӱтыньэк 
койэш — кугу, эҥэрыш кэ эҥэрта, чылт 
клэйонко коман тэтрадьысэ план почэш ак 
ыштымэ. М эҥгэ-влак ош шун м уш кы н- 
до дэнэ воштырым кучэн, мӱндыркӧ 
чоҥга гыч вӱдыжгӧ лапкаш кэ, луаткок 
киломэтрыш , магистраль дэкэ кайат;
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а колхозыш тыжо кӱртньӧ воштыр у 
ш колы ш , больницыш, сӧсна вӱталэшкэ, 
уш кал вӱталашкэ, имньэ вӱталашкэ, 
•амбарлашкэ, тэплицылашкэ, инкубато- 
ры ш , вакшыш, ӱй завотыш да колхоз- 
ник-влакын пбртлашкэ шаланылэш, ни- 
нэ чылажат ошо, ару, пожар лиймэ 
дэч оштукатуритлымэ улыт. Куэр отыш- 
то алэй, тэҥыл дэн табличкэвлак; рвэ- 
зэ дэн ӱдыр-влак йӧратэн модаш кош- 
тыт, а йоча впак... ох, нинэ йоча! куэ 
вӱд йӱаш. Нунын вэрч, пушэҥым лок- 
тылмылан, приказ почэш ачаштым 
штрафоватлат. Садланак нуным чама- 
ныдэ шӱштӧ ӱштӧ дэнэ альэ воштыр 
дэнэ почкат.

Тидэ куэр отышто тэатыр (вуйлаты
шэ содык ыштэн шуктьцмо шонаш ок 
тошт, — альэ ышталтэш вэлэ). Тушто 
артист-влак модаш тӱҥалыт, кино лийэш. 
Чыла тидэ ош, ару, сылнэ влак коклаш- 
тэ, вывэскэ дэнэ ончыктымо коклаш- 
тэ, тудо, Гаврила Стэпаныч,' 'оласэ пин- 
чакым чийэн, шэм тасман олым ушлым 
упшалын, йошкар ботинкым чийэн кош- 
тыштэш, эскурсийыш толшо-влаклан у 
млыш нэргэн умылтара.

Ы шкэ планжым лудмо годым вуйла
тышэ тыгэ шонэн шинчэн. Тудо Кузьма 
Лндрэйычым ончальэ да ӧрӧ. Тидэ иш- 
тарымэ тӱрвым, кэлгыш пурэн кайшэ, 
йылгыждымэ, тӱтыран шинчам тудо 
пэш раш палэн; тыгай минутышто к у 
гыза нымом шиждымэ, Ш Ы Ҥ Ы Д Ы М Э  ли
йэш, —  осал пушэнтэ идылла койын 
шинча, тудын кумда оҥ ы ш ты ж о  кӱрэн 
пушэҥгэ кольмо гай пондаш ок тарванэ.

Вуйлатышэ тэтрадым пучла пӱтыральэ 
да ӱстэл ӱмбак шуэн колтыш. Ш о кш о  
гыч налын лумыш кудэлтымэ кумыж 
сэмын, тудо эркын вийна. Вуйлатышэ 
кыньэл шогальэ, пӱгыргэн, нэлын, кӱвар 
оҥам лыдыртэн, пусак гыч пусакыш 
ошкыльо. Правлэнэц влак шып шын- 
чэныт. „Тэмдам, чорт-влакым, ик тош- 
калтыш гыч вэсыш эрэ канат дэнэ 
ш у п ш а ш  кӱлэш мо!“ —  манын вуйлатышэ

кычкыралнэжэ ыльэ. Тудо Кузма Днд- 
рэйыч ончылан шогальэ.

—  О к кэлшэ? Лӱдыч? Ит лӱд, тыйын 
киндэтым огына нал.

— Мо дэч лӱдашыжэ?— вуйлатышын 
ойлымо йӱкш ылан ӧпкӧлэн, Кузма Ан
дрэйыч ваш шогальэ.— Мланна нымо дэ- 
чат лӱдшаш укэ; ындэ мужикын киндэ 
шотышто закон влак пэҥгыдэ улыт. Чын 
закон-влак. Ындэ м ужикы н киндыжым 
от нал. А тыйын планэт —сай паша. 
Мланна садыгак чоҥыдэ ок лий, тидэ 
план дэнэ шулдэш толэш.

— Тӱҥалтыш ыжэ уло,— вуйлатышэ 
мутым руалтыш.— Силос башнэ— иктэ!

Тудо парньажым тодыльо.
— Уш кал вӱта!
Кокы м ы ш ы м тодыльо.
—  Амбулаторий!
Кузма Андрэйыч ӱмылыш шыльэ. 

Ы ш кэнж ы н шомакшым тудо шойалан 
шотлыш, тидэ тудлан пэшак сай огы- 
лын тучын; план тудым чылтат лудыктэн 
огыл, вэс пэлкэ— йбратэн тудым да илы- 
ш ыш кэ пурташ чылтак лийшашла ту
чын. Вуйлатышын ш инчаш кыжэ ончэн 
кэртдымэ сэмынак, тидын нээгэнат 
тудо ойлэн кэртын огыл.

Тудо „сыр-сор,“ кыньэльэ да тӱгӧ лэк- 
тэ. Вуйлатышэ тудым брын ончэн кодо

Иӱд тӱтыран; чылажат иймэ сэмын 
лэктэш, кугэмэш да чылтак кӱлдымыла 
койэш. Кузма Андрэйычлан ала мом гы- 
нат ышташ, кызытак ышташ кӱлэшла 
тучын; укэ гын, кэчэгут нойыктарышэ 
йбсланымаш пэшкыдэмэш да йбршэшлан 
тудын пэлэн кодэш, тудо шонэн.

Пӧртончылно тудлан кыдэшыжэ сава 
пэрныш; йэҥын йолэш ынжэ логал ианын 
тудым писэ тӱржӧ дэнэ пырдыж могы- 
рыш савырыш. Но тидэ изи паиа ту
дым ыш тыпландарэ; кэм таганын пэр- 
калмыжлан когаргэн, тудо пӧрзышкӧ 
мӧҥгӧ пурыш. Тушто сӧсна вӱтам кунар 
вуйлан ыш тыш аш  нэргэн да элэктрис 
линийым кунам— кызыт альэ талук гыч 
ышташ тӱҥалшаш нэргэн ӱчашат.

—  Тэний тӱҥалаш кӱлэш ,— Кузма Ан-



56 Л. с о л о в й о в

дрэйыч кычкыральэ. Моло-влакын шып 
шинчымышт тудым йыгыштарэн; тудо 
угыч адакат вийанрак ойлаш тӱҥальэ, 
пуйто ышкэнжын йара, лапка шомак- 
шылан чот кы ч кы р м ы ж  дэн вийым пуэн 
кэртэш. Тудо то ы ш кэнжы м  чыныш 
лукташ тӧча, то умылтара; партийнэ 
Гаврила Стэпанычлан кэлшышаш вэрч 
совэт власьымат моктэн ончыш, а вара 
нидын дэч ыш кат вожыльо.

Пӧртончылно ошкылмо йӱк да вара 
Тымапиын йӱкш ӧ ш октыш : „Ш ы п ,  тэ, 
ньыгылтэда! Вуйлатышэ ончалаш ом- 
сашкэ вуйжым чыкалтышат, Тымапи 
дэн тудын кс к кугу  эргыжлан корным 
пуэн, ӧрын чакныш. Рвзэ-влак, торэш 
тойам пудалыман, ала могай к у ж у  оҥа- 
влакым нумалын пурышт. Пӧртыштӧ 
илэ чийа ӱпш лэктэ. Кэрын койшо, куа- 
нышэ Тымапи оҥа влакым савыральэ. 
Пэлкандэ чийа дэнэ чийалтымэ оҥаштэ 
тӱрлӧ тӱсан йӱкпалэ-влак „ты ры н да 
тӱрын1* шинчылтыт: ик оҥаш ты жэ—
„Власть труда колхозын правлэныжэ“ 
вэсыштыжэ — „Амбулаторий"

— Мый нэлэ пашашкэ кайэн ом кэрт 
да,—маньэ Тымапи,— ик тылзылан д о к 
тыр дэч справкэмат уло, а кэчывалымжэ 
йара улам, садлан мый вывэскым ыш- 
тышым.

Тудо ӱш андарэнак ойлынэжэ ыльэ, 
садлан йэшарыш:

— Ӱйан чийа. Миклай гоцсо.
Шып шогышат, кугын шӱлалтэн адак 

йэшарыш:
— Оксала огыл, йара...
Тидэ вывэска-влак дэнэ тудо ы ш кэн

жым колхоз гыч лукмо дэч саклэн ко- 
дынэжэ ыльэ. Тудым докты р ик тылзэ 
жаплан кэчэгут паша дэч поена кийаш 
ушкал вӱташкэ колтыктэн; тудо пэнты- 
дын шонэн пыштэн— отпуск дэч вара 
пашам моло дэч томамын огыл ышташ; 
тидын нэргэн тудо колхозник-влакланат 
ойлэн, но нуно тудын шомакшылан огыт 
ӱшанэ, да тылзэ шумо дэч ончыч луктын 
колтат манын тудо лӱдын. Тидэ шоны- 
машыжэ тудлан шогалашат эрыкым

пуэн огыл; ыш кэнжы н касаралтмыжым 
ончыктышашлан тудо вывэска-влакым 
кондэн.

— Н у йӧра, вуйлатышэ маньэ,— вывэс- 
ка-влакат— паша. Тау лийжэ, Тымапи! 
Ок кӱл шонымашэтым, ужамат, вуй гы - 
чэт пуалтэн луктын?

—  Ок кӱл ш онымаш !— вашкэн Тымапи 
ваш мутым пуыш. Ом шойышт о.< кӱл  
шонымаш ыльэ. Только тудо пӧш ыр дэнэ 
лийын манын оласэ доктыр-профэсыр 
ойла. Вигак тыгэ каласыш: „тыйын ву- 
йыштэт, манэш, тиДэ пӧшыр дэнэ ок кӱл 
шонымаш лийаш кӱлэш. Ш ӱ ш ы ж ӧ  вуй- 
торы кы ш кэт  логалын.“ А кызыт ушэм 
волгалтэ.

Кузма Андрэйыч вывэска-впакым пар- 
ньа дэнэ тӱкалтэн ончыш.

—  Кораҥ !—Тымапи кычкыральэ. — От 
уж  мо— ночко! Ш ӱ ш к ы т  нэрыштым. 
тӱрлӧ...

Тыгэ шыдын кычкыралмылан Кузма 
Андрэйыч ӧрӧ— вуйлатышат тудын ум- 
бак тыгэ кычкырэн огыл. Кузма Андрэ
йыч лсдыр дэн акым шогыдымо м уж и к-  
ла^т сай ударник дэн правлэн члэнлан кэл- 
шышэ вашмутым пуаш йамдылалтын, 
ш ӱргыжым  куптыртыш. Тугэ гынат ваш
мутым пуэн ыш кэрт, пуйто Тымапин 
чынак тудым шӱрдылаш права улмаш.

—  Тэний мланна тидэ план дэч ны- 
гушкат кораҥаш укэ,— кэнэта, ыш кэнжы м  
руш !ыктэн , шот дэч поена кыдым сол- 
калэн, тудо кычкыральэ.—Тудлан тӱҥал- 
тышым пыштымэ,— чын, колхозник-влак? 
Мэ чыланат совэт власын аралыш ыжэ 
да колхозник-влак улына!

Пэл мутэш тудо ыш кэ ойжым кӱрльӧ 
да йӱкы н шоналтыш:

— А доктырнажэ, Алэксэй Стэпанов,. 
кайнэжэ.

Тидым тудо шоналтынэжэ вэлэ ыльэ, 
шиждэ ойлэн колтыш. Вара ышкат лӱдӧ. 
Вуйлатышэ трэбытлымыла тудым онча..

—  М оскош ко?
—  М оскош ко ,— Кузма Андрэйыч ваш 

мутым пуыш. Тидэ кӱчы к шомак дэнэ 
тудын кэчэгут нойыктарышэ нэлгытшз
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сӱмырлэн кайыш. Тудо вуйлатышын шин- 
чашкэ вигак онча. Ы ш кэнжы м  тэргэн, 
тудо чэрэт дэнэ кажнэ правлэньэцын 
ш инчаш кы ж э онча. Вара маска сэмын 
о ҥ ж о  дэнэ Тымапи ӱмбак тарваныш:

—  Тый мо? Тый кӧ дэнэ мутланэт? 
Л? Тый мом кычкырэт?

Тымапи пушкыдэмэ да ш ы п ак  омса 
дэкэ чакныш.

Кузма Мндрэйыч, докты ры н шонымы- 
ж ы м  эрдэнак колынам манаш вожыльо 
да, пӧрт ончык лэкмэкэм Устинам ужым< 
тудо доктырын кайш аш ы ж э нэргэн 
ойлыш, манын шойышто. Вуйлатышэ ко- 
гаргэн тужын нальэ да райисполкомыш 
кагазым возаш шинчэ. „Колхозыш то 
амбулаторий дэч поена илаш ок лий, 
садлан мэрым ышташ йодына...“ манын 
тудо воза. Правлэн члэн-влак ӧрткэныт, 
Кузма Яндрэйыч куштылгын шӱлалтэн» 
«уанэн вуйлатышым вашка; кагазым 
районыш эрла эрдэнак намийэн пуаш 
кӱлэш манын тудо ӱшандараш тыршэн. 
Но доктырым кучэн кодаш тыгэ йоштэк 
полш ы м ы ж о тудлан ситышыла тучын 
огыл. Содор гына тудо амбулаторийшкэ 
ошкыльо.

— Тый кӧ у л а т — ӱдрамаш?—тудо Ус- 
тиналан ш учкын кычкыральэ. Кучэн от 
кэрт, а моктанэт!

—  Иолышташ мо тудым?— кычкыральэ 
тудо да шортын колтыш.

—  Эх!.. Тэмдан, ӱдрамаш-влакын, пӧр- 
йэҥ влакым кузэ ышкэ пэлэн кылташ 
кэрэк кунамат йбнда упо. А тый? „М ый 
да мый да мый дэчэм сай вэтэ у к э “ 
манат, а ышкэ ӱдрамаш сомылжымат 
шуктэн от кэрт,— Гаврила Стэпанычат 
маньэ.

Тудо Устинан ӱдрамаш койы ш ы ж ы м  
чаманэн огыл. Устина лӱмдылмӧ шинча 
дэнэ онча. Тудо Кузма Лндрэйычым 
тӱкэдыл лукто; Кузма Андрэйыч мӧҥгӧ 
прав/эн дш ошкыльо; тушто правлэнэц- 
влак пэш вийан ӱчашат, а Гаврила Стэ- 
ланыч, райисполкомыш кагазым возгала, 
нылымшэ ластыкым локтылын.

ДО КТЫ Р пэш вара пӧртыльӧ. Тудым

Устина пэш йывыртэн ваш лийэ. Кае 
кочкыш лан тудо шӧран лашкам йамды- 
лэн. Тамылэ нугыдо пар йӱштӧ окна 
йандауэш шинчын. Устина сакырым ча
манэн огыл, а доктыр тамльгм ок йӧратэ, 
садлан тудо пэш шунэн толашэн гынат, 
доктыр ик тарэлкам вэлэ кочкын.

Тудо кӱмыж-совылам погыш, кужу, 
тӱрлыман ш ӱргӱш ты ш ы н мучышыж дэнэ 
ӱстэмбалым ӱштӧ. Омсаштэ мологунамсэ 
дэч тудо ш укы р а к  йуватыльэ. Тудын вӱ- 
д ы ж гы н  ончалмыжэ ӱжмыла койо, тӱр- 
выжӧ кӱжгэмын.

Д окты р омсам руалыктыш да куда- 
шаш тӱҥальэ. Таган ӱмбач кушкэтлышэ 
пурла кэмжэ пижын. Д окты р  йолжым 
чот шупшыльо; кэм ургыш „ш о р “ шок- 
тэн торлэн кайыш; кэм кӱвар ӱмбалнэ 
кийа, трэска колла шарымэ. Тудым док
тыр тэҥгыл йӱмак чумал кудалтыш; тудо 
пуш кыдын мийэн пэрныш, пуйто кӱварэш 
портышым шарымэ.

Д окты р лампым йӧрыктыш. Просты- 
ньэ тудлан мологунамсэ дэч йӱштын 
тучо. Пӧлэмыштэ кугу шыҥа сэмын ала 
мо ызгаш тӱҥальэ. Пусакыш ӱмыл кус- 
ныш; тидэ угыл чылт укэла, а пӧлэм 
вигак йӱдыш, мардэжан, ий тӱсан тылчэ 
волгалтарымэ пасушко лэктын шогы- 
мыла койэш.

Доктыр шинчам пэтырыш. Тудын кап- 
шылан нэлгытым йомдарэн да эркын 
пбртын ийын каймыла тучаш тӱҥальэ. 
Логараҥогщтэ— кугу компьа; йӱштӧ, киш 
гай пӱжвӱд ш ӱргыш  лэктэ. Оҥ, йужым 
нэлдэ, шӱла.„Чэрланэн омылдыр?— маньэ 
доктыр, но ышкэ йӱкш ы м  ыш кол.— 
Конэчнэ, чэрланэнам!—ӱшаныш тудо.— 
Вот жапыштэ огыл“ . Иоҥлыш о сэмын 
тудо ушым мондаш тӱҥальэ; вийэшак 
ты рш ы мы ж дэнэ тудо уш ы ж ы м  пӧэтыл- 
дыш. „Томам“ ; — шоналтышат, кыньэ- 
лэ да шуҥгалташ тӱҥалын, пьрды- 
жым кучыш. Тудын парньажэ ’умы- 
раш пӧрньаштэ тӧрилылыт. Тудо кро
вать воктэн кӱварыш волэн шинчэ Ик 
йӱмал вургэм дэнэ козыра кӱвар ӱм»алнэ 
ш инчыш ыжла, уш ы ж ы м  волгалтраш
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уло вийжым чумырыш. Ш укы л а н  огыл 
гынат, пэл минутланрак вэлэ гынат, ти- 
дым тудо ыштэн кэртэ; тудо чумыр кэ- 
чым шарналтыш, но чэрланымым ончык- 
тышым нымомат ы ш м у.

Кэнэта тудын ш ӱжым чот чытырыкташ  
тӱҥальэ; эдак укш ы нчы кташ  тольо; тудо 
умшаштыжэ вӱргэньэ тамым ш ижэ да 
отравитлалтмыж нэргэн умылыш.

Тудо кыньылнэжэ ыльэ, но ыш кэрт. 
Тудо нушко. Кӱаарыштэ шуйнэн кийшэ 
кугу капшын оҥай койдымыжым тудо 
пэш раш палыш. Омсам удыркалэн, 
кӱчшым пудыртклын, тудо кузэ гынат 
кидшым руалтышыш ш уктыш , тудым му- 
чыштарыш. Омса почылтмэкэ ужмо тӱ- 
сым тудо пэрвойжо угыч уш ы ж о  кайаш 
тӱҥалмылан шотлыш: притолкым кучэн, 
тушто Устина шогэн. Д окты р  кидшым 
шуйалтыш, йужым кучынэжэ ыльэ, но 
Устинан йубко урвалтыжым вэлэ кор- 
мыштал кучэн ш уктыш , Устина тудын 
ӱмбакэ пӱгыргыш. Тудын могыржо муч- 
ко шокшо тэргы лтм аш  кугыргылын ки- 
йа. Тудо пич лийын шӱла.

—Шӧрым! Вашкэ!
Тудын кидшэ гыч йубко мучыштыш; 

чоштыра выньэрым удыралын, кӱчшӧ 
„к о р “ шоктыш. Устина чорикын к ы ч к ы 
ральэ. Ала кужэч Кузма Андрэйыч лэк- 
тын шогальэ; тудо доктырлан почмо о к 
на воктэн шӧрым йӱкта; доктыр „опкын- 
ла “ йӱын, йӱмыжым туҥамак мӧҥгӧ йок- 
тара.

Пытэн шушо у ш ы ж  дэнэ тудо Кузма 
Адрэйычын туж м ы ж ы м  умлэн:

— Ушдымо тый! К б  тыланэт тыгэ 
кӱштзн?

Иошкаргэ дэн уж ар  онто-влак тудын 
ончылно пбртыт. Кузма Андрэйыч тудым 
тӧшакышкэ ш упш ын ныҥгайыш. Докты- 
рын йолжо мӱндырчын шэҥгалнэ шӱдыр- 
нэныт, кӱвар оҥан тӧрсырэшыжэ пэрнэн 
тӧрыштылыныт.

Кузма Андрэйычын полш ы м ы ж дэнэ 
ала кунар кана тудо окна дэкэ шӧр йӱаш 
мийэн. Ш у ч кы ж о  эртэн, ш ӱм ж о ик тӧр 
кыраш тӱҥалын, шӱлашат ку'штылго

лийын. Но умшаш тыжэ альэ вӱргэньэ 
там тучын.

*
*

ТУДО пожалтын да колхозник-влакын 
аптранэнрак, шыман мутланэн шинчы- 
мыштым колыштын, шинчам почдэ ки- 
йа. Жап йатыр лийын улмаш. Кэчэ ту 
дын окна тӱр ы ш кы ж ӧ  шуын да тудын 
ш ӱр гы ш кы ж ӧ  вигак волгалтара. Т у 
до тидым шижэш; кумымо шинча 
ком ды ш ы ш ты ж о  ы ш кэнжы н чэвэр йан- 
дар вӱржым ужэш.

Тудо шинчажым почо, кӱпчы к  гыч нэ- 
лэ вуйжым нблтальэ. Ы ш кэ  тбш акш э 
воктэнэ колхоз вуйлатышэ Гаврила Стэ- 
панычым да чумыр колхоз правлэньым 
ужо. Кузма Андрэйыч сырэн шувымам- 
дыш да чыланат йол парньа дэнэ тош - 
калын, тайныштылын лэктыч. Упш  влак 
пблэмэшак кодыч. Колхозник влак мӧҥ- 
гӧ пуры ш аш лы к улыт, тидым доктыр 
умлыш.

— Кий, кий !— маньэ Кузма Андрэйыч.
—  Альэ, йокрок? Кӱлэш, тошто и л ы ш  

нэргэн о й л э м ?  Мый тудым, поро Й ЭҤ , вошт 
шарнэм. Визыташым налын кэртынам. 
Да-а-а... О жно мэмнан вэрла пычкэмыш 
да чодран ыльыч. Нымомат мэ уж ы н  
огынал, нымомат колын огынал, а ра
диво нэргэнжэ умлэнат огынал. Да-а... 
Толын мэмнан дэк, значыт, моско ку- 
пэч-влак гыч Флэгэнтов Маркэл Авдэич.

Кузма Андрэйыч шогальэ, вара брын- 
рак пэлэштыш:

—  А шинчэт, поро йэҥ, ну тудым ийа 
дэкэ, тудо тошто илыш ыжым! М ӱш кы - 
рэтшэ чарныш мо?

Й ы ж ы ҥ  укэм доктыр сэҥэн, окна 
дэк шӱргӧ мушкаш мийыш. Кузма А н 
дрэйыч тудым п ул ы ш ы ж  гыч куча.

—  Мый ы ш кэ ,— кораҥдыш  доктыр. 
Кузма Андрэйыч тудын чумыраш вуйыш- 
кы ж о  ик вэдра вӱдым оптальэ. Вӱд йӱштӧ 
да нугыдын чучэш, мардэж доктырын ноч
ко ш ӱргы ж ы м  пуалэш. Пызлэ лышта- 
шыштэ тудо ӱшвуйым ужо; тудо к у ж у  
вы чкы ж капш? дэнэ лӱҥгалт шинча; вӱд 
тӱсан шулдыржым йуж ы ш то изиш ак
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вэлэ палаш лийэш. Йошкар вуйан кут- 
ко-влак пыкш э гына вӱдэш лӧчышӧ 
шырпым ш упш ын шӱдырэн наҥгайат; 
ош мӱшкыран эҥырэмыил лӱнталтэш да 
ы ш кэ  кӧ р гы ш кы ж ӧ  шӱртым погэн, пӧрт 
ӱмбакэ кӱзэн, пуйто эҥырэмышын мӱш- 
кы ры ш ты жӧ шӱртым пӱтырышӧ катуш- 
ко  уло. Агутан логзр пундаш йӱкш ӧ дэ
нэ чывэ-влак дэнэ мутлана;. тудын 
вӱдотызан йолжо жапын-жапын ш упш - 
кэдалтэш; тудо тэрыс орам пур- 
гэдын, а тужэчын тэлылан пурэн шич- 
шэ ӱвра-влак ош ш ы кш  сэмын тӱр- 
галт кыньэлыт. Пызлэгычкым чӱҥгэн 
шуйныш о тӱча дэнэ лого-влак чоҥэш- 
тылыныт— чылажат раш, йандар улыт, 
чылаштыжат пэл кандэ да коч ы ракш ы - 
жэ, шопкэ йӱштӧ возын. Тачсэ эрым: 
ӱшвуйымат, куткымат, пызлэ кычкымат 
ом уж  ыльэ манын доктыр шоналтыш. 
Доктыр кэлгын... эшэ кэлгын... да адак 
кэлгын шӱлалтыш, вара ыш кэнжы н чы 
ла мускулжым, мландэ ӱмбалнэ чыла 
капшым ы ш каланж ак  тучыкташ шонэн, 
карныштэ.

— Ш ӧры м ?— йодо Кузма Лндрэйыч.— 
Альэ чайым ырыкташ?

—  Л Устина кушто?
— Гнэдов Силантий дэнэ милицыш 

кайэн, Кырльам милицыш нантайэныт.
—  Кы рльам?~докты р йодо.— Да... К о 

нэчнэ, Кырльам.
Тудо кугызам ш окш  гычш о кучыш.
—  Кузма Лндрэйыч, шич да ойло. Ч ы 

ла ойло. М ый нымат умлэн ом кэрт.
—  Да вэт, поро йэҥ, мом ойлашыжэ? 

Ойлаш тушто нымат укэ; тудо тыйым 
кошартынэжэ улмаш, тидэ Кырльат. 
Устинажэ, конэчнэ, уш дымылыкш о дэнэ 
туд дэкэ йӧратымэ паша дэнэ, ышкэ со
кы р  у ш ы ж  дэнэ шӱвэдыкташ мийэн.

Ш ы п а к  омса почылто да комбыла по- 
чэла, ийгод шот дэнэ, правлэнэц-влак 
пурышт. Эн шэнталнэ Тымапи. Вуйвис- 
кам ы ш ты м ы ж  дэч вара колхоз илы- 
шын чыла паш аж нэргэн каҥаш ымаш- 
тэ пэш активнэ полшаш праван улам 
шонаш тӱҥальэ.

Колхозник-влак пистэ тэнтылэш шин- 
чыч. Гаврила Стэпаныч доктырым са- 
йын тӧрланымыж дэнэ поздравитлыш.

—  Тау!— маньэ доктыр да шыпла- 
ныш.

Вара Гаврила Стэпаныч мутым ойлаш 
тӱҥальэ. Мо ойлы ш аш ыжым  тудо он- 
чыл кочак йамдылэн; пэш сайын ойлэм 
шонэн тудо, но пэрвой шомакшэ гычак 
мутайалтэ.

— Ходатайствытлэна...— маньэ тудо.—  
Чыланат ходатайствытлэна...

Колхозник-влак гыч пӱжвӱд лэктын^. 
нунын тӱсышт кэрын да шӱлыканын ко- 
йыт.

— Мэмнан дэч кайаш нигузат ок- 
лий...

Доктыр шып шинча. Гаврила Стэпа- 
нычын й ӱкы ш ты ж ӧ  лӱдмаш кушкэш. 
Тудо ы ш кэнжы н сатин тувыржым кэнэ
та ш упш ыл колтыш. Полдыш-влак кӱ- 
рыштын ӱлыкӧ йогэн кайышт. Доктыр 
лӱдын кайыш... Колхозник-влак ӱстэл 
дэкэлишэмыч. Гаврила Стэпаныч тувыр 
согажым ш упш ы лы н торалтыш. Вачз 
лу ӱлыл могырышто сусыргымо олмо 
пэлкандын койэш. Гаврила Стэпаныч нэ- 
лын шӱла. Йоҥлэн йӧрлам маны нлӱдын,, 
ойлымым чьпэн шогэн.

—  Тый вэт грузчик улат,— мутым шу- 
йалтэн, пытартышлан пэлэштыш тудо.— 
Тый вот тунэмшэ. А мый тэвэ—сусыр* 
гышо. М ӱш кы ры ш тат уло. Иолыштат. 
Тый, Алэксэй Стэпаныч, мыйын вӱрэм 
дэнэ тунэмынат! Мэ тыйым пагалэна,, 
а тый дачыш толмо сэмын вэлэ—канэ- 
нат да мӧҥгӧ?

Тунам колхозник-влакат тарванышт,. 
шургаш тӱҥальыч, доктыр ӱмбак кэр- 
шалтыч, тудым пы рды ж воктэкэ ишта- 
рыш т да каж ны ж э ыш кэ шоньпуыжым 
ойлаш тӱҥальыч. Тымапи нигэ дэч чот 
кычкырэн: „колташ  огыл!“

—  Ш ы п !— манын, Гаврила Стзпаныч 
каральэ да кӱсэн гыч клэйонко коман 
тэтрадьым ш уп ш ы н  лукто. Тудьп- нэр
гэн ушэшыжэ возо да куаныш ; а1а мо
лан тудо тудлан нимо дэнат шӧраи лий-
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дымэ докумэнтыла тучын.Тудо тэтрадым 
доктыр ончылан пы ш ты ш  да шарал- 
тыш.

— Тый ончо, мэмнан планыштэ амбу 
латорий уло! Тыгэжэ, тыйэ мэмнан чу- 
мыр планым пужэт? Тэвэ ончо, ом шо- 
йышт: тэвэ тудо, план!

Доктыр страницам савыркала. Колхоз
ник-злак аптыранэн шӱлат. Д окты р  ву
йым нӧлгальэ. Тудын пы лы ш ы ж э йош- 
каргэн.

— Молан тынар лӱш каш ыжэ?— йодо 
тудо.—Л ы ж ган  мутланаш лийэш ыльэ. 
Л тэ, ончызайан... кӱварым чылт тош* 
кэн пытарышта.

* *
ОКНА йӱмалсэ пызлын шуэ лышташ 

лонта гыч кас кэчэ пура; нэлэ пызлэ 
хычкэ орлаҥгэ-влак тидэ кас кэчэ дэнэ 
вошт витымыла койэш.

Доктыр кок  йодмашгэ—Мосздравыш- 
кыжат, м илицы ш кы ж ат— куш кэт  шуыш. 
Ындэ тидлан пэл шагат эртыш. Кызыт 
ындэ тудо йолташыжлан куж у  сэрышым 
зоза; ш онымаш ыжэ ш омакыш  савырна 
да тунамак тыгылай да раш улм ы жы м 

. йомдара, садлан докты р сыра.
„... но йалэш кок  ийлан мыйын ко- 

даш шонымэм дэн тидэ событий-влак 
кокла кылым тый умлэн шуктэн отул. 
Умылтараш пэш йӧсӧ; колхозник-влак 
дэнэ мутланымэ годым мыланэм пэш 
ойгын тучо; вик ойлаш гын, тидэ мут- 
.ланымаш огыл, а суд ыльэ. Нуно мы- 
йым тудлан титаклышт, пуйто мый у 
илышым ышташ нунын праваштым ом 
шотло. Тудо планжымат нуно мый дэ- 
кэм кондэныт. Тидэ планыштэ амбула
торий уло; тудын ваштарэш палэ ыш- 
гымэ —йошкар чэрнила дэнэ, кагыр-му* 
гыр подчэрк дэнэ ;,ш укты м о“ манын ик 
шомак возымо. Тый умлэт, тидэ шома- 
кым мый удыралын ыжым кэрт“ .

Доктыр сэрыш ыжым угыч лудын л эк 
тэ: тудо раш огыл да ш ойыш тын возы- 
мыла тучо. Тудо йаш лык гыч йандар 
листам лукто да адак пэш ш уко  возыш. 
Йолташыжлан тунарак огыл, а ш укы -

жым ышкаланжэ, ышкэ шонымыжым, 
ыш кэнжы н тучмыжым палышашлан во- 
зэн:

„М ый йалэш адакат кок  ийлан кодам. 
Тыйым уналыкэш вучэм. Т ы ш тэв эрпэш  
сай, Пэтровский парк дэч томам огыл...“

Тэнтэчсэ дэч адак утларак доктырын 
трамвайын ужар тулжым, автомобиль 
магырмэ. йӱкым, Моском уж м ы ж о шуаш 
тӱҥальэ.

Кастэнэ пычкэмышалтмэ мӧҥгӧ Усти
на пӧртыльӧ. Д окты р дэк о ^ а л д э а к  
тудо ышкэ пӧлэмышкыжэ ошкыльо. Т уш 
то тудо ала мом савыркалаш да кӱм ы ж - 
совылам мурыктылаш тӱҥальэ. Доктыр 
ӱжо:

— Устиния Димитрийевна!
Ш ы п .
— Усгиньа Димитриэвна!
Тудо пурыш.
—  Тый тушто мом ыштылат? Тачэмэ 

кас кочкыш ым ыштэна мо?
— Мый тый дэчэт кайэм,— маньэ ту

до.
—  Ок кӱлым ит ойло! Мый шинчэм: 

тый тыштэ титакан отул.
Тудо шортын колтыш да, савырныш.
— Ындэ йалыштэ воштылаш тӱҥа- 

лыт. А мый? Мо мый локтылалтшэ улам, 
альэ чзрлэ?

Устиньа кайнэжэ ыльэ. Д окты р  тудым 
кучыш. Тудо адакат чотырак шорташ 
тӱҥальэ. Ш ы п а к  пэлэштыш:

—  Ольошэнька!
Тудын шэм ш ӱж ӧ тарваныш. Д окты р , 

йужы ш то ала мом кучымыла, кыдшым 
вийан солалтыш, омсам тӱкылыщ  да 
лампым пуальэ.

Ала чыла тидэ лиймым Устина му- 
жаҥчы н шӱвэдымыж дэнэ лиймылан шот- 
ла да милицыш логалшэ Кырльам ча- 
мана, манын тудо йӱдым кэнэта шонал- 
тыш .

—  Устина,— маньэ доктыр,— тый кэ- 
рэк кузэ гынат мэдицин пашайэҥ улат. 
Полган шӱвэдымылан ӱшанаш кузэ ты 
ланэт вожылмаш огыл?

Устина малэнат колтэн. Д окты р са-
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вырнэн возо. Малэн колташ тӱҥзльэ. 
Ш олы п, шэкланэн лӱшкы&ым колын ту 
до лӱдӧ.

Почмо окна воктэнэ Кузма Андрэйыч 
шогылтэш. Тудо понар тулжо дэнэ П Ӧ -

Л Э М Ы Ш Т Э  Ш Э Ҥ Э Ш .

—  Мый, поро йэҥ,— доктырым тыплан- 
дары ш .—Орол-влакым ончалаш мий- 
шым. Кузэ малэдажэ? Пырльа мо?

—  А тыланэт мо вара? —  сырыш 
доктыр.— Коч йӱдымжӧ мланэм эркым 
пу.

— Мыланэм, Алэксэй Стэпаныч, ты 
йын эркэт ок кӱл. Малэдажэ кузэ: пы р
льа? Мый пычкэмыштэ ала мо палэн 
ом кэрт.

Понар тулжым вигак кроватьыш вик- 
тарыш.

— Пырльа! Иумо гай лий, кай кузэ гы 
нат!— кэлэсырын доктыр пэлэштыш.

— Вот, пэш сай, пырльа гын,— поро 
кумыл дэнэ Кузма Андрэйыч ваш му
тым пуыш.

—  Тудо— ӱдрамаш огыл— королэва, ту
дым нимоланат обижайыман огыл. Ару 
ӱдрамаш, пэҥгыдэ. Вот, пэш сай! Укэ 
гын, тый порьадкым пудратэт да пужга- 
лэт ыльэ.

— Могай порьадкым?
Пӧрт йумалнэ кольа магыра; комака 

шэнталнэ шудо ш ы рчы к кычкыра .
— Укэ гын, кузэ... Тӱньаштэ, поро 

йэҥ, чыла шотлымо. Раз тый пӧрйэҥ 
улат гын, тыланэт ик ӱдрамаш толэш. 
Мутлан тыйын ожнысо йӧратымэт вэсэ 
дэнэ ила, а тудо пӧрйэҥын тошто ва
тыжэ адак вэс пӧрйы ҥ  дэнэ ила. Тыгэ 
тэвэ шынчырэт шуйна да адак тый дэ- 
нэт Устина дэкэ толэш. Значыт, тыла
нэт тудын дэнэ илаш кӱлэш.

Кугыза йӱкын нэрым нӱштальэ.
—  Тэвэ молан магомэтан законым мый 

йоҥылышлан шотлэм. Тудо, магомэта- 
нинэт, ик ӱдрамаш олмэш кумытым на- 
лэш, а иктаж  вэрэ,— ала Африкыштэ,— 
тудын вэрч ко к  пӧрйэҥ ватэ дэч поена 
орланат. Ш ы нчы рж э  нунын дэк шуын, 
но йара. Тыгай законышто чынлык укэ!

Докты р пэш сырэн кычкыральэ. Куз
ма Андрэйыч содор ошкыльо.

— Малэ, поро йэҥ, малэ!
Понар тул пӧлэм гыч лэктэ. Доктыр 

окнаш кэ онча. Амбулаторий ваштарэш 
тор вэрыщтэ олмапу пэш раш койын 
шога; шолдыра, лӧчышӧ гай шӱдыр- 
влак тудын шуэ лышташыжэ кокла гыч 
волгалтарат; ош олма дэнэ пырльа шӱ- 
дыр-влакат вы чкы ж  кыл дэнэ олма пуэш 
пижын кэчымыла койыт.

Кузма Андрэйычын йӱкш ӧ пытартыш 
кана шоктыш:

—  Эрла мый шыдаҥэтым юндэм ..

** *

КУЗМ А АН ДРЭЙ Ы Ч м ӧтгышкыжс 
ышкэжланат, доктырланат, Устинала- 
нат, вуйлатышын планжылагат йывыр- 
тэн пӧртыльӧ. „Иоча-влаклан,йоча-влак- 
лансай лийэш! А мыйын йо^амат укэ- 
дык? Йбра ындэ, ш ӱкш ӱ  юртыштат 
илэн лэктына..."

Тудо ы ш кэнжы н изи портным пэшак 
сайын шинчэн, садлан тудым кайшылак 
ужын, когаргэн ошкылэш. Хрулин порт 
нэргэн шонэн илымым тудо ншкэ кид
шэ дэнак тойыш, а моло к;лак п ӧ р г  
йэлыштэ укэ.

„Н у , йбра! Киндэм ш уко  ую, йумы-- 
лан тау! Тэний киндэ дэнэ к:ч уралт!"

Тудо иктаж  лу кана ышкэ шйэшыжз 
вочшаш киндым шотлыш, лу канажат 
кок  шӱдӧ индэшлу ныл путлктэ . „ Ш у 
ко !"— тудо шоналтыш да кэнэа умлыш: 
вэт тидэ кутло пьатэрик—нзукалтынат 
кайыш. Тудо угыч шотлэн ончышат, 
адак пӱжалт кайыш.

Нуно кува дэнэ коктын плукышто 
пэш ш уко  гынат коло вич пуддэч шуко 
кбчкы н огыт пытарэ; кодш о вчтлэ пьа- 
тэрикшэ ута; киндын кызытс: ак дэнэ 
пбртым Хурлинын дэч томам )гыл ы ш 
таш лийэш.

—  Вот тыланэт, на!— шып гэлэштыш 
тудо да пӧрньа ӱмбак шинчэ—Покты- 
шым иктым, а кучыш ым  вэсьп!

Тидэ йӱдым куважэ тудым е /ч э н  ш у —
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:ын огыл да малаж возо. Тудо у пӧр- 
тым шындаш йал мучко вэрым кычал 
кошташ тӱҥальэ. Йалысэ тайыл, тудын 
кудло ий илымэ вэржэ, ик канаштэ кэнэ- 
та вашталтз; ала могай выньэм-влак— 
значыт, ночко, кӱвар шӱйэш; ала могай 
лакыла да чоҥгала—тӧрлаташ вэрэш- 
тэш,—ок йӧрӧ. Пийа воктэн? Туштат ок 
йӧрӧ — ужава-влак малаш эркым огыт 
л у. Яда к шынга.

Тудлан ӧрын, капка йӱмач пий*влак 
урлат; тудо эрэ коштэш: ик вэрыш как 
ала кунар кана толын да адак вэс вэ
рым кычалаш куржо.

Тудлан тӧр, кӱ кш  вэр кэлшыш. Кукш о , 
пижэдышэ корш аҥгэ  лоҥгаштэ товаҥы- 
лын тудо вэрым йол тош калтыш  дэнэ 
висыш. Порт ончылан чашмам чашма- 
лашат альэ вэр кодэш. Тавэ вот мӱн- 
дыр; кувам кӧндараш логалэш

Тудым палымэ йӱк кычкыральэ. Ты- 
лызан тӱтыра лоҥга гыч вуйлатышэ 
лэктэ.

— Тый, Кузма Яндрэйыч, тыштэ мом 
ыштэн коштат?

— Омо ок шу ала молан. Я тый?
— Тугак. Тэвэ вэрым ончэм— сӧсна вӱ- 

там ышташ.
Тӱрвыж дэнэ чапкэн, тулойы пы м  шы- 

жыктылын, вуйлатышэ содор гына си-

гаркы жы м ш упш ын пытарышат, ш уыш . 
Тудо вӱдыжгӧ шудышто чужгалтыш.

—  Вэржэ сайла койэш вэт, а?
—  Тидэ?— йӧрнымым ончыктымо сэ

мын Кузма Яндрэйыч йодо.— Сӧсна вӱ- 
талан тидэ вэр мо? Тавэ мӱндыр.

—  Угыч кӱнчаш лийэш.
—  Я вӱдыжгыжӧ?
— Ну, кужэч вӱдыжгыжӧ?
—  Эрэ вӱдӧжгӧ,— пэнтыдэмдыш К у з 

ма Яндрэйыч.— Мый тидэ вэрым пэш 
раш палэм .Кӱкш ӧ манын ит ончо. Ядак- 
шэ тайылыштэ. Укэ,— пэҥгыдын кошар- 
тыш тудо,— тыжак сӧсна вӱтам шындаш 
ок йӧрӧ.

Вуйлатышэ шып шога. Корш аҥгэлоҥ- 
гаштэ мардэж кукш ы н  да лӱды кгы ш ы н 
чужла.

— Кайэна,— йӧн дэнэ кугыза маньэ.—  
Кайэна, Гаврила Стэпанов. Мый тыла
нэт сӧсна вӱта шындаш йӧрышӧ вэрым 
ончыктэм.

Кайышт. Тылзэ нунын тупыштым вол- 
галтарэн; ӱмылышт ончыко шуйнэныт. 
Вуйлатышэ вигак да солкалэн ошкылэш. 
Кузма Яндрэйыч савырнэн, савырнэн 
савырнэн порт шындаш йӧратымэ вэр- 
жым ончалэш,— вараш кодын, курж м о 
сэмын вуйлатышым поктэн шуэш да тӧр 
тошкалын кайаш тӧча.
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Классик дэн пролэтар литэратурын эн сай 
книгажым марий йылмыш кусарымэ нэргэн

Мих. Калашников
Классик дэн пролэтар литэратурын 

образэц-влакшым кусарИашэш национал 
писатьэл - влак сылнэ мут творчэствэ, 
мастарлык пашаштэ кугу  школым эртат: 
тунэмыт, усталыкыштым нӧлтат. Адак- 
хьым нинэ возымаш-влакын интэрнацио- 
нал значэньышт эшэ лопкаҥэш, кэлгэмэш-

Марий йылмыш тыгай книга влак к у 
са ралтыныт: М. Ш о л о х о в ы н  „П од
нятая целина"— „Савырымэ сбрэм" (к у 
са рэныт Ал. Эрыкан, А. П. Лэбэдэв, 
А. Фадэйэв), Ф а д э й э в ы н  „Разгром11 — 
„Ш алатэн пытарымаш" (Иванов, М. М. 
кус.), С э р а ф и м о в и ч ы н  ойлымаш- 
влакшэ да „Железный п о то к "— „Кӱрт- 
ньӧ вий“ (Ш кзтан  кус.,), Ф у р м а  н о в ы н  
„Чапайэв" (Н. Мухин, С. Г. Чавайн, 
Г .  Смирнов я кусарэныт) дэн „Красный 
дессант"— „Й о ш к а р  дэссант" (К. Марский 
кус.), Вс. И в а н о в  ы н  „Бронэпойэзд" 
{Борисов кус.), Н. Т и х о н о в  ы н  „Боль- 
шэвик Симон11 (Шавэрдин кус ) ,  Л ь а ш -  
к о н  „Рассказ о кандалах11— „Ш ы н ч ы р  
нэргэн ойлымаш11 (Савинов кус.), Н ь э в э -  
р о в ы н  „Марья большевичка" (С. Ча
вайн кус.) дэн „Ташкент город хлебный" 
„Ташкэнт— киндан ола“ ,К  а в э р и н ы н  
„Осада дворца"— „Дворэц налмэ11 (А. Лэ- 
б э д э в  кус.), А. Сломинскийын „Рас
сказ о девятсот пятом11— „1905 ийсэ рэ- 
вольуцо нэргэн ойлымаш". (А. П. Л э б э 
д э в  кус ) ,  адак Б а б э л ь ы н ,  З а м о й -  
с к и й ы н ,  моло писатьэл влакынат ты- 
гыдэ возымышт кусаралтыныт.

А. М  Г о р ь к и й ы н  возымашыжэ гыч 
лач „М ои университеты"— „М ы йы н уни- 
вэрситэтэм" (Иванов М. М. кус.) вэлэ 
кусарымэ, „М ать" (Н. М ухин) кусарал- 
тэш. Тидэ пэшак шагал. Марогизлан 
пагалымэ кугу  пролэтар пийатэльнан 
возымыжым марла пэчэтлэн лукташ 
пэш чот пижман.

Кызытсэ пийэс-влак кокла гыч П р у- 
т ы н  „Удалой Мстислав", Г р а д о  в ы н  
„Исус полк11, Гайдовскийын „Зарево" — 
„Волгалтэш" кусарэн пэчэтлымэ улыт. 
Маргостэатрлан кусарымэ пэчэтлыдымэ

пийэс влак: Афиногэновын „Ярость" —
„Ш ы д э “ , Ш олоховын романжэ почэш 
возымо пийэс „Савырымэ сбрэм", По- 
годинын „После бала" кусаралтэш.

Поэзий гыч кусарымэ: В. В. Майаков- 
скийын „ГЬнин", „Во весь голос11 —„У-л э 
й ӱ кы н 11, „Сергею Есенину", моло почэ- 
лам.ут-влакат (поена изи книга лукмо, 
Олык Ипай да Ал. Ток кус ), Д. Бэ д-  
н ы й ы н поена почэламут влакшэ (Ча
вайн кус.), адак Б э з ы м э н с к и й ы н  
(О. Ипай дэн Иванов кус ) ,  А. Ги да -  
ш ы н  (О. Ипай кус.), А к о п й а н ы н  
(Ш абдар кус.) поена почэламут-влакышт 
кусаралтыныт. Классик поэт-влак кокла 
гыч А- С. П у ш к и н ы н, К о л ь д о в  ын,  
Н и к и т и н  ы н  поена почэламут вла- 
кы ш т (С. Чавайн да Н. Мухин кусарэ
ныт), адак Н. А. Н э к р а с о в ы н  почэ- 
ламут-влакшэ (О лык Ипай кус.).

Классик писатьэль влак кокла _гыч 
Л. Н. Т о л с т о й  ы н  „Казак-влак", „Иан- 
лык-влак нэргэн ойлымаш", „Пычкэмыш 
кэртэ" (Власть тьмы), „Аракан осаллы- 
кш э" ( „О т  ней все качества", кус. 1919 
ийыштэ); С а л т ы к о в  - Щ э д р и н ы н  
„Аҥ ы ра помэш ык", „Помэшьк илэмысэ 
кэчэ" („Пошехонскаястарина11 :ыч ужаш- 
влак); А. П. Ч э х о  в ы н  „Мухик влак", 
„Фугльарысэ айдэмэ11, „Омо ш эш ", „По* 
л ы ш " молат; Г. Н. У с п э н: к  и й ы н,
В. Г. К о р о л ь э н к о н ,  М а м  н - С и б и -  
р ӓ к  ы н, Г а р ш и н ы н, молшат ты- 
гыдэ ойлымашышт-влак кусаалтыныт. 
А. Н. О с т р о в с к и й  ы н  3 тийэсыжэ 
кусарымэ: „Кӱдырчан йӱр" (Чвайн к у 
сарэн), „Доходан вэр“ (Чаайн кус.), 
„Ч ы н  сай, пийал сайоак11 (Казков куе.).

Йоча литэратур шагал куаралтын. 
Тидэ утларакшым эн сай возшло йоча 
писатьэл-влаклан (Маршак, 1у ковский, 
Касиль, молат) пэрна —нуно мрла йы л
мыш кусаралтын огыт ул. Кыыт куса
рымэ литэратур гыч ниным взэ ончык- 
таш лийэш: Ильиным „ Кут у пата план“ 
Гайдарын „М ӱндӱр  эл-влак11, /ар „Роза 
элыштэ", Матвэйэвын „Ш ӧрньӧ  по-
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йэзд комисар“ , „Тул воктэнэ“ (сборник), 
Ольэйниковын, Замойскийын ойлымаил- 
влакышт.

Курык марий йӹлмыш кусарымэ: 
„В. И. Лэнин“  Горькийын шарнымыжэ 
(Виноградов кусарэн), Сэрафимовичын 
„Кӹртньи йогы н“ ,— „Железный поток“ 
(Шорин, Ромашкин, Зиновйэв кус.) да 
моло ойлымаш-влак, Д. Каравайэван 
„Тыра таш калты ш "— „Крутая ступень", 
Лэбэндэнкон „Льи-Синын нӹлмӹшӹ пу- 
льыжы“ — „Четвертая пуля Ли Сина“ 
(Игнатьйэв кус.), Головкон „Ф илип" 
(Зиновйэв кус.;, Корольэнкон „Луды 
кӱвлӓ л сш ты “ — „Дети подземелья" ( Ш о 
рин кус.), Тургэньэвын „Б эж ин  алы к“ 
да „Муму“ (В. Сузы кус ) .

Марий йылмыш кӱлы нжӧ 1930 ийш- 
тэ вэлэ кусараш тӱҥалмэ. Тиддэч он- 
чыч 1905-7, 1912-13, 1920-23 ийлаштэ
ик-кок произвэдэньым кусармаш лииэ- 
дэн. С. Г. Чавайн дэн Н: С. М ухин поэт 
пашаштым тӱҥалмэ ж апы ш ты ш т П у ш 
киным, Кольцовым, Никитиным кусар- 
калэныт. Но тидэ шагал, эдакшым нинэ 
кусармашым кызыт муашат огэш лий 
гайак. Кӱшнӧ ончыктымо кусарымэ ли- 
тэратур гыч ш укы ж ы м  1930-34 ийлаштэ 
кусарымэ.

Пэш кӱлэшан, сай паша шкэ ж апы ш - 
тыжэ кусарэн лукмо „Савырымэ сорэм“ 
(тэхник шотышто сай ыштымэ,ком сыл- 
нэ, изиш экш ы кш ат уло— йылмэ нэлы- 
рак), „М ы йы н унивэрситэтэм“ , „Ш ала- 
тэн пытармаш", „Кӱртньӧ  вий“ , „Чапа- 
йэв“ (комжо пэш томам ыштымэ, книга 
кӧргӧ пэш сай, ойжо  дэч тӱжвал тӱсыжо 
ӧрдыжыш шӱка), „Бронэпойэзд", Майа- 
ковскийын, Ньэкрасовын сай почэла- 
мутшо влак, Салтыков-Щэдринын, Чэхо- 
вын ойлымаш-влакышт, Островскийын 
пийэсышт-влак, йужо  йоча литэратур 
(Ильинын „К у гу  паша план"), адак Ш аб- 
дар дэн Борисовын „Литэратур хрэ- 
стоматийлаш" моштэн сай произвэдэньэ- 
влакым пуртымышт. Нинэ мэмнан сэ- 
ҥымашна, кушмына, пэш кугу, пэш кӱ-

лэш паша тӱҥалмынам, ончыкшат тидэ 
пашам эшэ сайын ыштэн кэртмынам 
онч ыктат.

Иӧратымэ кугу  пролэ*ар писатьэль 
Д. М. Горькийын возымыжо чытыдымэ 
шагал кусарымэ. Тэнийак тудын возы 
мыжым кусарэн лукташ чот пижман.

Рушла гыч сатирэ, йумор, моло ты» 
гыдэ форман возымаш (Зощэнко, Коль
цов, Ильф дэн Пэтров) кусарымэ укэ.

Тӱньамбал дэн Иэвропо литэратур 
классик гыч нимат укэ.

Руш классик литэратур гыч ш у к ы ж о  
(Толстой, П уш кин, мола г) случайнэ к у 
сарымэ улыт. Кугыжан власым осал 
вэчшэ сайын ончыктышо, крэпостничэ- 
ствым каргышэ литэратур (Щ эдрин, 
Успэнский, Ньэкрасов, Гоголь, Льэр- 
монтов, Рылэйэв, Радищэв, т. м.) куса 
рымэ огыт ул, кусармэ гын, пэшак ш а 
гал. Классик-влакым чылажымат шагал 
кусарымэ.

Кусармэ литэратурын сайлыкшэ вэрч 
кучэдалмаш пэш начар. Мастар кусаршэ 
влакна шагал улыт. Нуным йамдылымэ 
нэргэн МарГИЗ ок шоналтэ. И уж о  мас
тар гшсатьэлжак кусармэ пашам „айда 
лийжэ" онча. Кусармэ литэратурым тэр- 
гымашат йӧршын укэ. Тидым тӧрл этыман.

МарГИЗ тэхник шотышто пэш начар 
луктэш. Тидымат руалынак сайэмдыман.

Пэҥгыдэ план укэ. Улыжым гын—  
лийэш йӧра, ок лий йӧра— манын М ар
ГИЗ пашам колта. Кусармэ шотышто* 
кугу  романым мойн ик ийыштэ ш у к -  
таш ок лий. Тэвэ ТатГИЗ ын кусарымэ» 
нэргэн кум ийаш план уло. Моло изда- 
тьэльствэ-влакын опытыштым М а р Г И З - 
лан налман. М арГИЗ планжым га^эт» 
журнал гоч нигунамат массылан увэр- 
тэн огыл, писатьэл-влак коклаш кэ  лук- 
тын каҥашэн налмэ огыл (лач тэний 
районлаш лэктын кош тын докладьш 
ы ш ты м э—массын ойжым изиш погымо, 
а вот воктэнжэ журналым, газэтым, пи- 
сатэль-влакым, облась культур пашазэ- 
влакым огэш уж).

I
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МОСКО ГОСЛИТИЗДАТЫШТЭ
тыгай у М'-рий книга-влак лэктыиыт:
„ К у ш г а а ш ^  Пӱтӱнь Совэт Ушэмысэ 

пэрвой совэт писатьэл погынымашлан 
лукмо марий писатьэл-влакын альмана- 
}сышт. 206 страница. Т ир аж  2 0 0 0  экз. 
Акшэ 2 т. 4 0  ыр. Коман. Луатиндэш 
авторын эн сай ойлымашыже, очэркш э 
да почэламутшо-влак пурэныт.

М. Ш о л о х о в £ Б Р И Г А Д Ы Ш Т Э -П Р О -
РЬВВ „Савырымэ сӧр эм “ роман гыч ик 
кыдэж. Лудаш тӱҥалшэ-влаклан лукмо.
3 8  стр. 3 5  ыр. ' %

Й аны ш  Й а л к а й н .  А Н Д Р И Й  ТОЛ*
К Ь Ш .  Повэсть, 135 стр. 2 0 0 0  экз . 1 т.
75  ыр. Пэрвой комсомол тукымын илы- 
шыжым. ончыктымо.

Й аны ш  Й а л н а й н . Э Л Э В . Почэла- 
мут сборник. 5 3  стр. 1500  экз. 3 5  ыр. 
Социализмом ыштымэ дэн Лэнин нэргэн 
адак лири'к почэламут-влак пурэныт.

ВАШКЭ ЛЭКТЫТ: 
С. Г. Ч а в а й н . О ЙПО ГО . Сылнымут

сборник. 12 пэчат лист.
Д и м .О р а й . К А Р Ш  К О Р Н О . Поэвсть.
Кнага-влакым м агазинлаш тэ  йодса. Н алож эн  

платьэж дэн тывэч налаш лийэш: М осква , ул.


