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М О ДШ О  Й ЭҤ -ВЛАК.

Микалэ—55 ийаш, кӱж гӧ , вуйжо чараҥаш тӱҥалын. 
Йошкар пондашан; пондашыжым ныгунамат ок шэр, 
сандэн каза пондаш гань кэча; йэҥ дэн лайык ойлэн 
ок мошто, шкэ ойан. Чурийжым ончэнак йӧраты- 
шашлык огыл. Йэҥ,вий дэн ила.

Асуло—50 ийаш ватэ: шыдан, кычкырэн ойлышан, йэ- 
ҥым ок йӧратэ.

Сӓськай. — Эрэ аваж мутым гына колышт тунэмын, 
пушкудо кумулан, рвэзэ, чэвэр йэҥ. Марлан лэктын 
комсомолыш пура, йал активисткэ лийэш.

Уналчэ. Ӱпшӧ ошэмаш тӱҥалын. 50 ийаш, пушкудо ку- 
мулан, тошто йӱлалан ишанышан.

Йыван.— Уиалчын эргыжэ, 25 ийаш, мыйыкшэ уло. Пӱ- 
сӧ йылман, йэҥ коклашкэ лэктын ойлэн кэртэш. 
Йэҥ-влак тудым колыштыт. Ӱдырым налын колхоз 
пашам тыршэн ышташ пижэш.

Ллина. 22 ийаш, Сӓськайын модыш йолташыжэ. М ут- 
лан йӱдыгэн ок шого.

ЗАГС вуйлатышэ.—27 ийаш, шкэ пашажым пэш шонал- 
тэн ыштышан. Тӱсыжым ончэн осал йэҥлан чотлаш, 
лийэш. Тугэ гынат тудо пашам сай ышта.

Ш умат.—50 ийаш. Йӱаш йӧрата. Ойжым ойлэн ок шук- 
то—чыла „мом момыштэн“ манмашкэ мийэн лэктэш. 
Шойаклашат йӧрата. Вара сэмын колхозыш пура.

Доклад ыштышэ. 30 ийаш. Пэнтыдын раш ойлышан. 
Шкэнжым кучэн мошта, клас корным чот аралышан.

Кум  йэҥ—Кулак-влак.
Моло модшышт-влак крэстйан-влак лийыт, нунын 
коклаштэ ӱдырамаш-влакат улыт.



Тӱҥалтыш кончымаш.
(Модмо Бэр оралтэ кӧргӧ лийэш. Урэм могырым пэчэ пвчалтын. 

Капка пэлэ почылтын. Модмо вэрын] шола могырыштыжо пӧртын 

уж аш ы ж дэн пӧртончыл койыт. Модмо вэрыштэ крэстйан озанлык 

ӱзгар-влак кийат. Покшэлнэ пу пӱчкышыштӧ Йыван савам одмыктэн 

шинча. Ш кэ вуйжо дэн мурэн-мурэн ышта. Модмо вэрым ты ончык- 

тымо гань ышташ ок лий гын молэмдашат лийэш).

Йыван. (М ура. Мурыжо ойлымо сэмын гына лэктэш).

Ош йалукым пидат гын, 
талат тудо пэш кэлша; 
Трактырэш щинчат гын... 
(чарналтэн шоналтат).

О й  пэш кэлша, ПЭШ  кэлша. (Ш кэ вуйжв дэн ойла. Сава- 

жым вургышкыжо шындэн). Тыгэжат пэш кэлша.
Савам кучэт мэ, товарым кидыш налат мэ, альэ 

куралаш лэктат, нойэн малаш возат, эр йӱдым помжал- 
тат вуйышто эрэ Сӓськай вэлэ. Мом ышташат ом 
шинчэ!.. Кизытшым тудым ушышко омак нал манын 
шонэнам ильэ. Ала кувэч ош йалукшо трактыржэ вуйыш 
толын пурышт. Кӧлан ош йалук кэлша!.. Сӓськайлан. 
Трактыржат тудланак кэлша. Сӓськайым налшаш лий- 
мӧҥгӧ ш кэт вуй дэн азапланэн илэм мо. Сӓськайымат 
ом орландарэ кузэ гынат колхозым ыштэн у илыш дэн 
илаш тӱҥалына. Тыдэ илымаш мо. Сӓськай кизыт 
рвэзэ.^туныкташ колтэт гынат лийэш. Тунэмын тракты- 
рэш шичшашыжэ койын шога.

(Пӱжалтын, ш окш ы ждэнсантажы мӱш ты лэш ^. Шовым Йӱын 
колтэт гын пэш кэлша ильат.

(Пӧрт вэлыш савырнэн). Авай, авай манам!



Уналчэ (аважэ). (Пӧрт кӧргӧ гыч). Мом кычкырэт?
Йыван. Пэш йӱмэм шуэшат ала шовым луктат 

манам!..
(Уналчын йӱк). — Изыш вучал... вашкэ луктам.
(Йыван муро сэмым ш ӱш кэн пашажым ышта).
(Уналчэ ик кидэшыжэ кӧршэкым кучэн вэс кидыштыжэ круж ка. 

Йыван дэк толын кӧршэк гыч круж каш  тэмышыла ойла).

Уналчэ. Ала иктаж толшо лийэ. Ала мо пылышэм- 
лан трактыр манмэт да монь шоктышат... кӧн дэн ой- 
лышта, Йыван эргым?

Йыван. (йӱэш ат). Тыгылай шэр тэмшашлык огыл, 
авай, кондо кӧршэкэдым, кӧрш эк гычак йӱын колтэм. 
(Кӧршэкым налын йӱын пытарат). Тау. Йӱымат Ш ОЛ. (Кӧршэкым  

кумуктэн куча). Ончал ик чӱчалтышат ыш код.
Уналчэ. Шово тыгылай йӱшашлык... пэш сай шуын... 

Йыван эргым, иктаж толын коштш о лийэ мо.
Йыван. Иктат толшо ыш лий. Ш кэ вуйэм дэнак 

ойлышт шогэнам. Тэвэ сэдэ савам кэлыштараш тӧчэн 
ала момат ойлэт. (Аважлан саважым ончыкта).; Чот ИШКЫ- 
лэт гын, оҥгыжо кӱрылшаш гань чучэш, луш ыштэт 
гын, солаш ок лий';

Уналчэ.—Ты годым тый ӓла мо шкэ вуйэт дэн ой- 
лышташ тӱҥальыч. Омэт дэнат эрэ ойлыштат. Эрэ 
Сӓськай дэн лийат. Таланэт.иктаж тӱрлӧ чэр пэрнэи 
сгыл гын?.. Мужэдыктэн ончаш кӱлэш. Йа „Кугы рак- 
влаклан“ кудалтэя ончаш кӱлэш...

Йыван. Авай тый эрэ мужэдмым ойлыштат. Могань 
кугырак-влак лийын кэртыт. Тугань укэлан ишанышаш 
укэ.

Уналчэ. (Пӧрт вэлыш ошкылшыжла чарналтэн йодэш). Иы- 
ван, тачэ Сӓськайым, шыч уж?

Йыван. Молан, авай? Укэ, шым уж.
Уналчэ. Сӓськай манмаштэ ушышкэм пуралтэ... 

Тачэ пӧртышт воктэн эртышэмла пэш кугын мутланы- 
мым кольым... Сӓськай ала молан пэш шорыктэш.



Йыван.— Ай, авай, Сӓськайын аважым от шинчэ мо? 
Тудо чылт ийа вэт. Тугань ийа дэн коч кӧат поро 
кумул дэн илэн ок кэрт.

Уналчэ. Кызыт йалыштэ Сӓськайым Микалылан 
марлан пуаш тӧчат манмым кольым.

Йыван. Тыдым мый ш укэртак колынам.
Уналчэ. Пэш нужнан илат ындэ. Пӧртышт тэвэ сӱ- 

.мырлышаш гань шога. Кочкашыштат киндышт укэ. 
Сӓськайым аважэ садыланак Микалылан пуаш тырша. 
Микалын у пӧрт, кок лӱштымӧ ушкал.

Йыван. Ай, авай! Тыгань мутым колыштмэмат ок 
шу. Маллан вэрч Сӓськайлан шкэнжым пытараш кӱ- 
лэш мо? Мланьэм эрыкым пуат гын, авай, Сӓськайын 
аважым илэньэк шӱгарыш пыштэн, рок дэя пызырык- 
тэм ильэ.

Уналчэ. Эргым, тугэ ойлымэт ок кэлшэ.
Йыван. Авай, пэш кэлша. Тэвэ ойлымэм ганьак ыш- 

тэм ильэ... Сӓськай пушкыдо. Сӓськай олмышто лий- 
ам гын, кэртам ильэ...

Уналчэ. Мом ойлэт, эргым! Тугэ ойлаш йӧра мо!
Йыван. Ушдымо. Мланьэм марлан лэк манын, мый, 

тудлан монар кана ойлэнам ындэ. Тудо эрэ шкэ мут- 
шым ойла—авам кэлшыдэ ом кэрт, авам вурса— манэш.

Уналчэ. Йыван, эргым тудыжо палэ ындэ. Ава рэза 
лийдэ кузэ ӱдыр марлан лэкшэ.

Йыван. Тыйынат авай шонымашэт туганьак. Сӓсь- 
кайым ом йӧратэ гын, вэс паша ильэ. Мый тудым -Чы- 
ла дэчат чот йӧратэм вэт. Тыгэ йӧратымэмым Сӓсь- 
кайат шинча.

Уналчэ. Йыван, эргым, тугэжэ илыштан корныл<о 
ок лий. Тошто йэҥ ава-кава манын...

Йыван. Ай, авай, ойлэт! Молан вара моло-влак сай 
илат? М ут гыч, тэзэ Окавийым налына. Тудынат ава- 
жэ Мытрийлан лэкмыжлая мо сэмын толашыш. Адак 
Эшкынан ӱдыржӧАлинам Йогорлан пудымашын клатэш„



мончаш пэтырэн кийыктат ильэ. Эшкынан кува ӱдыр 
жым ӱпшым шалатэн каргыгыч шоктыш. У сэмын ты- 
дыжат, тудыжат марлан лэктычат, тудо-влак дэч сай 
илышат укэ. Авай, ындэ илыш вэстӱрлэмын. Тугак ты 
шотышто тошто йэҥ мутат тоштэш кодын.

Уналчэ. И к жап сай илатат варажым, Йыван эргым... 
ача-ава кэлшыдэ...

Йыван. Авай тый эрэ шкэндыным руэт. Мый ты- 
йым ом умло. Мо тугань ава лэч кэлшымыжым йодын 
шогыман. Кӧлан кӱлэш тудын кэлшымыжэ. Укэ, Сӓсь- 
кай иушкыдо. Торэшрак руал мошта гын, аважат ту- 
дым тунарак огэш орландарэ ильэ. Тыштэ, авай, пичкэ- 
мышлык, моло огыл.

Уналчэ. Тугэ гынат, аважэ Сӓськайым пэш орлан- 
дарэн ашна. Ты манэш Сьаськайын тӱсыжак молэмын. 
Эрэ ойгырымыла вэлэ койэш. (Ш р ты ш кӧ  пура).

Иыван. (Саважым пыштэн шоиалтэн шинча, вуйжым удыра- 

лын). Эх, И Л Ы Ш Ы Ж а т! (угычын саважым налын ышташ тӱҥа  

лэш).

(Сӓськай урэм гыч эрта. Шолып кок могырыш ончылтэш. Йыва- 

иым ужып пэчэ лышкэ мийа. Тӱсыжӧ молэмын ала молэч лӱдмыла 

койэш).

Сӓськай. (Ольанрак пэлэшта). Йыван!
Йыван. (Савурнэн ончалэш, вашкэ саважым пыштэн Сьаськай- 

д эк куржын мийа). Сӓськай, илышэт могань!
Сӓськай. (Йыван оҥыш вуйжым пыштэн). Йӧратымэ, Иы- 

ванэм!
Йыван. Мо лийыч, Сьаськай! Ончо йалт тӱсэтак пы- 

тэн-ыс! Мо лийэ, каласэ вашкэ?
Сӓськай. (Ш орыктэш). Ой, Йыванэм, мом ыштэм! 

^Ойлэн ок кэрт шорыктэш).

Йыван. Тол тышак шич... ойло мо лийэ. (П у  пӱчкы 

шэш шында, воктэнжэ шкат шинчэш).

Сӓськай. Авам мыйым Микалылан марлан пуа.. 
Ындэ пуашак лийэ... Мом ыштэм?



Йыван. Адэмат лийэш улмаш! Тудым 'мый авайат 
ом ман ильэ! Молан йӧра тугань паша!

Сӓськай. Ындэ чыла кэлыштарышт. Эрла ЗАГС-ш 
сэралташ колта. Кумышто... сӧрасаш толыт...
(Ш оры ктэш ).

Йыван. Авадын ушыжак пытыш мо?
Сӓськай. Вашкэрак лийжэ манын Микалэ авамлан 

оксам пуэн. Авамжылан окса лийэ гын, мыйым пушта- 
шат кӧна.

Йыван. Тыгэжэ паша нымоланат ок йӧрӧ. Укэ, укэ! 
Мый тыйым Микалыланом пу. Аватланат тэвэ мом он- 
чыктэна' (мушкындыжым ончыкта).

Сӓськай. Йыванэм, ындэ мом ыштэн кэртына? Ын- 
дэ чыла кэлшэн пытымӧҥгӧ. Нымомат ышташ ок лий.

Йыван. Ыштэна манына гын, кэртына. Эрла совэтыш 
мийэна да сэралтына. Тэвэ Микалэ олмэш тыйын Йы- 
ванэт лийэш. Малана сӱйанжэ можо ок кӱл. Сита тӱм- 
быр кырэн пий оптыктымо!

Сӓськай. (Кидшым рӱзалта). Ит ойлышт. Авай Йыва- 
ным ушышкэтӓт ит нал манэш. Йыван гань нужналан 
ӱдырэмым ныгунамат ом пу манэш.

Йыван. Ушан ават... нужналан марлан руэн ок кэрт... 
М экш аҥ пытышэ шоҥгылан марлан пуа. Тугэ гын, мэ 
тудлэч йодынат огына шого. Ындэ аза огына ул... ушна 
ш кэ вэлэнна... шкаланна шкэ оза улына... Кайэна да 
сэралтына.

Сӓськай. Кузэ вара тугэ, авам дзч посна ок лий 
вэт... вара авам мом каласа?..

Йыван. Авадын кӱлэшыжак укэ. Ават дэч поснак 
паша лийэш. ЗАГС-ш мийэн сэралтына да варажым 
колхозыш иурэна. Мэмнан гань сай илышат ок лий.

Сӓськай. Тугэжэ_мый лӱдам, кузэ ава кэлшыдэ мар- 
лан лэктат—мэмнам когыньнамат карга... оньышыжым 
кузэ илаш.

V
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Йыван. Авадыя оӓжо кӧлая кӱлэш? Мый тыйым 
йӧратэм, тый мыӓым—чыла ситэн... тылэч посна адак 
мо кӱлэш. Йандар ушэт дэн изыш шоналтэн ончо. 

Сӓськай. Укэ, мьӹ тугэ ыштэя ои кэрт.
Йыван. Тыӓ дэнэт ойлэн нымомат ышташ ок лий. 

Мий тугэжэ йӧратымэ Микалэт дэк кайэ вэлэ. Тыӓ дэ- 
нэт ӱчашэн шинчэн моннар ышгышаш пашам кодо. 
Мий ПӦрТЫЛ. (Кожганэн пэлкырак шнячэш, саважым натын ол-

мыкгаш тӱшалэш).'
Сйськай. Ушэт кайыш мо... изыш вожыл! Пӧрйэҥ- 

лан ишанэ! Мом ойла!
Йызан. Сӓськай, тый ындэ изэ йэҥ отыл. Мый дэ- 

кэм иэыш ушым погэнрак толмо кӱлэш.
Сӓськай. Тый тыгэ мыйым ушаымэш чотлэт манын 

шым шоно. Йӧра, йӧра... (Ш эрыкмо йӱк дэн ойла), Та- 
ланьэт ӱчлан вэрч... Микалылан... мар ган... лэктам. 
(Ш оры ктэш ).

Иь№ан. (И к  жап пэлэштыдэ шинчзт Сӓськай вэлыш савырна, 

чытэн ок кэрт). Сита, сита, Сӓськай, ала ӧпкэлышыч? 
(Лы ш кы рак шинчэш). Кузэ мый тыйым йӧратэм! Тый ала 
могань мут-влакым вэлэ ойлыштат. Лват таланьэт по- 
рым ок шоно. Тугэжэ тудым колыштшашат укэ. 

Сӓськай. Кузэ вара авай кэлшыдэ... лийэш мо? 
Йыван. Эша шкэ мутэдымак ойлаш тӱҥалат. О к 

лий да ок лий, ышгэм манат гын, чыла ышташ лийэш. 
Сӓськай, тыгэ ойлымэдым тый ’ чарнэ. Мэ.мнан гань 
сай илышат ок лий. Сӓськай мый ганьэм тыйым иктат 
йӧратэн ОК кэрт. (Сӓськайым элталэш).

Сӓськай. Мыйат тыйым (элталалтыт).

( А с у л о  п у р а ) .
АсуЛО. (Шинчымыштым ужын вашкэ лышкышт мийа). Ай- 

ай-ай-ай-йай! Кузэ элталалт ш и н ч а т !  (Аважымужы нСӓськай  

заш кэ гына пэлкэ лийэш). Куш  кайыш да куш  кайыш ма- 
нын кычалам. Тудо тышкэ толын шинчын маш (куж а-



шын). ВО-ЖЫЛ-ДЫ-МО... (Йываным кидшэ дэн ончыктэн) ТЫГӓЙ 

ш ӱкшӧ йолком ужын отыл мо!
Йыван. (Шинчымаж гыч). Ӱдырэт дэн элталалт шин- 

чыдэ тый дэнэт элталалт шинчаш кӱлэш ильэ мо вара? 
(Эркын). Кӧлан кӱлэшэт уло?

Асуло. Кузэ тый мый ӱдырэм дэн элталалт шинчэт 
шэм пий, вожыл!

Йыван. Тый дэкэт мийаш мӱндыррак лийат, 
сандэп тый дэчэт йодтак элталалт шична. Тыйжэ, вувэр 
кува, ит пуштыланэ. Тол кӱдыкэм шич (воктэнжэ вэрым 

ончыкта).

Асуло. Вуйжылан толшаш, йолко, кузэ мускылэн 
шинча!

Йыван. Моло тӱрлын кызытэш тыйым манынат ом 
кэрт. Вувэр кува манмылан таланьэт куанэн вэлэ шогы- 
шаш. Койышэдым ончэмат чылт вувэр кувала вэлэ ко- 
йат. Тэвэ ӱдырэдым наламат, мом ыштэт, авай манаш 
возэш.

Асуло. Ныгунамат ӱдырэм таланьэт ок лий. Тала- 
ньэт нумэшкэм мый порволэм... Ныгунамат!

Сӓськай. Мый Йыванлэч молылан иктыланат мар- 
лан ом лэк. Мый Йываным вэлэ йӧратэм.

Асуло. Тый дэнэт мый ойлэнат ом шого. Кӧлан ты- 
ланэм, тутлан пуэм. Ӱдырэм, шкэ ойэт дэн ныгушкат 
кайэн от кэрт.

Йыван. Совэт власыштэ ӱдырым вийыт марлан пу- 
аш ок лий шол. Ындэ тошто закон ала кунам пы- 
тыш.

Асуло. Куш то вара ту законэт?... Ончыкто... кушто... 
кушто?

Йыван. (Изы ш  аптранэнрак). Кызыт таланьэт ту зако- 
ным огыт ончыкто шол... жап шуэш ончыктэна... тунам 
ужат...
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Асуло. Мый мом каласэнам гын, тудым ыщтыдэ ом 
код. Сӓськайым Микалылан пуэм манынам гын, туд- 
ланак пуэм. (Сӓськай дэк ончалын). Мом тыштэ тӱҥшӧ 
гань шбгэт... пӧртыл мӧҥгыш... таланьэт пӧртылмэт 
мӧҥгӧ шокшым пуртэм альэ.

Йыван. (Шокшышт-влакым кэргалтэн). Тышакак шокшо 
пуртымэт утларак сай лийэш ильэ. Моло йэҥ-влакат 
ужыт ильэ. Шоналтэн ончо йан, ала тышакак лийшаш 
гань?

(Микалэ толын пура, пэланрак чарна).

Микалэ. Асуло, шаҥысэк мый тыйым кычал кош- 
там... тышкэ мийэн парнышым, туш ко мийэн парнышым. 
Тый тышкэ толын шунат улмаш.

Йыван. Лышкырак тол... уна лийат.
Микалэ. Тыйын унат лийаш толын омыл. Мо дэн 

силынэт ильэ вара?
Йыван. Тый ганьэ уналан сийым коч кунамат пэлэ- 

нэмак кондыштам. (Мушкындыжым чумуртэн Микалылан он- 
чыкта).

СӓСЬКаЙ. (Йӱкы н воштылэш).

Микалэ. Кузэ воштыл шога! (Лышкырак толэш). Сӓсь- 
кай тый тудым ит колышт. (йываным ончыктэн). Тудо ты- 
йым алама пашалан вэлэ туныкта.

Сӓськай. Кӱлдымаш вэрыш нэрэдым ит шӱш... Тый- 
ын тыштэ пашатак укэ.

Микалэ. (Воштылын). Вашкэ мыйын пашам лийэш. 
<Асулын дэк савурнэн). Асуло, тугэжэ эрла сэралташ кайаш 
лийэш.

Асуло. Лийдэ, ындэ чыла йамдэ.
Сӓськай. Микалылан мый марлан ом лэк... коч мом 

ыштыза, ом лэк...
Йыван. Ай-йай моштэн каласышыч, Сӓськай!.. пэш 

кэлыштарышыч. Прамай мутэт... кузэ тыгань кочайлан 
марлан лэкташ.
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Сӓськай. Тугань шоҥгылан марлан мийаш ушэм 
кайэн огыл вэт.

^Йыван. Тугэ, тугэ...
Асуло. (Сӓськайлан.) Вуй ушэтак кайыш мо... ала Й ы -  

ван аважэ, увэр кува, тыйым савурыш!
Сӓськай. Мый прамайжым ойлэм. Мыйым иктат са- 

вурэн огыл. Мыйым иктат вийыт марлан пуэн ок кэрт. 
Йываным йӧратэм. Йыванлан гына марлан лзктам. (йы- 
ван дэк куржын мийа). Йыванэм, мыйым Микалылан ит пу...

Йыван. (И к  кидшэ дэн элталын). Сӓськай мутэт прамай... 
мый тыйым иктыланат ом пу.

Асуло. Вожылдымо... Йыван дэч... пэлкэ лий. 
Колат!

Сӓськай. Йыванэм, мыйым чот кучо, ит колто... Йы- 
ванэм ит колто манам...

Йыван. И т лӱд, ом колто!
Асуло. Колат, укэ... вашкэ мучышто манам. (Кидшэ  

гыч кучэн ш упш эш ).
СӓСЬКаЙ. И т Ш УП Ш  мыйым. (Аваж кид гыч мучышташ  

Тырша, аважэ ок мучыштарэ, шкэ дэкыжэ ш упшэш).

Микалэ. (Вэс могырым куржын мийэн). Чо-альэ мыйат пол- 
шэн ончэм!

Йыван. (Микалылан). Тый, адэмэ ситартыш, пэл могы- 
рыш лий... (Микалым тӱкэн колта).

Микалэ. (Пэл могырыш мийэн возэш). Ай-ай-ай-йай! (манын 

нэлын кыньэлэш).

Йыван. (Асулымат мучыштара). Укзм толашэт... пӧртыл 
суртышкэт...

Асуло. (Вашкэ пэл могырыш лийын). Тэты гэ улмаш! Сӓсь- 
кай! Колат!.. вашкэ кораҥ... укэ гын, когыньдамат кар- 
гэм... колат... каргэм... порволыза!

Микалэ. Нуным тугэ кӱлэш... тугэ... тугэ... (Сӓськай 

сайынак шэкланыш. Йӱк-йаным колын пӧрт гыч Уналчат лэктэ, ик  

ошкылым ыштышат шогальэ).

Асуло. (Кычкыра). Каргэм... каргэм...

12



У

Сӓськай. (йыван дэч мучыштэн). Авай, мом ыштынэт! 
итэ!.. итэ!.. (Ш инчажым кидышт-влак дэн авырэн капкашкэ 

куржэш ).

Йыван. Сӓськай, молан куржат?.. Чарнэ!..
Сӓськай. О к лий ындэ, ок лий... когыньнанат вуйна 

йоммэшкэ шкэмын гына пытыжэ (куржэш ).

Л1икалэ. (Асулым ончэн). Ай-йай сай ыштышыч! (Куанэн  

ш ога).

Йыван. (Сӓськайлан кычкыра). Сӓськай!.. Сӓськай! 
Молан куржат? Нымат лӱдшаш укэ (Лсуло дэн Микалын 

дэк мийэн). Тэ тыштэ мом вучэн шогэда, а? Лэкса тывэч, 
(Капкам ончыкта). Лэктыда гын, лэктын кодса...

Микалэ. Тый пэш кугэм ит шого!
Йыван,^ Лэкса манмэм колда, укэ!.. Поро мут дэн 

лэктын кодса... укэ гын.., тышак когыньдамат пытарэм, 
(Саважым налын солкалаш тӱҥалэш).

Асуло. Ой йумыжат, пуштэш вэт... Пуштэш!.. Пуштэш! 
(Капка вэлыш курж эш ).

(Асуло почэш тӧршталтэн-тӧршталтэн Микалат куржэш ).

Йыван. (Тудо-влак почэш курж эш ). Куштылэмда мо!.. 
мый тэндам!..

Уналчэ. Ушэт кайыш мо? Йыван, эргым!.. Мом то-
лашэт?

Иыван, (Саважым шола). Ушэмжэ пы^гэн огыл.,, чытэн 
щым кэрт.,, чытышашлыкат ыш лий шол„.

Уналчэ, Сита, эргым, Ш ич, изыш каналтэ,
Йыван. (Эркын гына пу пӱчкышэш шинчэш). Шэм КИШКЭ, 

Могань йӧным муын лукто.., каргэм койэш, Каргыты- 
маш—пудэшталт кайэ. (Мушкындыж дэя пулвуйжо гыч пэрэн). 

Тудо тыгэ ыштыш гын, мый вэс корным муам... у 
корным...

Уналчэ. Йыван, эргым, могань корным муат. Нымо- 
гань у корнымат муаш ок лий ындэ,

Йыван. Муам манмӧҥгӧ, муам... тыгэ гына пашам 
ом пытарэ.
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Уналчэ. Вуй йырэт шоналтэн ончо. Аважэ рэза 
лийдэ Сӓськай кузэ таланэт марлан лэкшэ.

Йыван. Аважэ ок кэлшэ гын, ынжэ кэлшэ... мый та- 
ланэт вэс корным, у корным муам манын каласышым 
вэт... ту корно лийаш кӱлэш...

Уналчэ. Ту корным кычалын кувэкыла кайынэт ва- 
ра? Тӱп-тӱмал лэктын кайэн кычал коштмэшкэт Эмас 
чӱчӱч дэк мийэя мужэдыктэн толам ала?

Йыван. Ай, авай!.. Мужэдышэт маланьэм молан кӱ- 
лэш! Мэмнан пашазэ-крэстйан влас, тыдым Совэт влас 
маныт, умлэт!.. Совэт власыштэ тыгань алама паша 
лийын кэртэш мо? Молан йӧра тыгань паша!

Уналчэ. Тыйым ойлэн сэҥаш ок лий ындэ, 
тый эрэ шкэндыным гына ойлэт. Сӓськай аваж ойым 
кузэ ынжэ колышт.

Йыван. Авай, тый нымомат ты пашаштэ от умло. 
Мый закон шотым ойлэм. Закон кузэ кӱшта гын, тугэ 
ышташ шонэм. Совэт власыштэ ӱдырым вийыт марлан 
пуаш ок лий... умлышыч!.. Тэвэ тыдым у корно ма- 
нам.

Уналчэ. Законышто улат дыр да... Тудыжо уло... 
укэлан коштмэт гына лийэш.

Йыван. Укэлан огыл... мый тудым муам. Тэҥгыз 
пундаштэ гынат, муын луктам (шогалэш'1. Кызытак им- 
ньым кичкэн районыш кудалам.

Уналчэ. Районыш коштмэшкэт Эбагыш ачажэ Эш- 
плат кугыза дэк гына мийэн тол ильэ. Тудо ала кунам 
лийшэ тошто годсо паша-влакымат шарнэн ойла.

Йыван. (Кидшым рӱзалта). Эшплат кугызан йомакшэ 
дэн тыгань пашам ышташ ок лий. Районышто 
шинчымэ йэҥэм уло. Мый тудын дэк кудалам. Тудо 
чыла политикэ пашам шинча.

Уналчэ. Йыван, эргым, арам коштмэт гына лийэш. 
Чыла иктэ нымомат ыштэн от кэрт...

14



Йыван. Авай, паша лийэш, ит лӱд; тачэ мый ом пӧр- 
тыл. Осьуп чӱчым дэк малаш пурэм. Эрла кэчывал эр- 
тэн гына пӧртыл шуам.

Уналчэ. Йыван эргым, иктаж мо ит лий манын 
шонэм.

Йыван. Ало мӧм ойлэт! Нымолэчат лӱдшаш укэ? 
Пӧрык у корным муаш шонэнам гын, мый тудым 
мудэ ом код. Чыла иктэ ик сайырым ыштэм. Тӱҥалмэ 
пашам мучашкыжэ шукташ кӱлэш... Йа, мый имньэ 
кичкаш кайышым. (Кайа).

Ш о в ы ч  во ла .

КОКЫ М Ы Ш О КОНЧЫМАШ.

(Райисполкомыи З А Г С  пӧлэмыштыжэ. К о к  тӧрза. Пурла могырыштат 
шола могырыштат омса. Тӧрза' воктэн ӱстэл шинча. Ӱстэл шовыч 
дэн лэвэдалтын. Ӱстэл ӱмбалнэ икмопар кнага, кагаз-влак кийат. 
Пырдыжыштэ Лэнин, Сталин, Калинин сӱрэт-влак ныжыкталтыныт. 
Пырдыжэш тӱрлӧ умландарымаш-влак пыжыкталтын. Шовыч почшын 
модмо вэрыштэ иктат ок лий. И к  жап эртэн пайрам вургэм чийэн 
Микалэ пура, тудын почэш Ш умат.

Микалэ. Шумат, шольо, тый тыштэ ик жап шинчал. 
Мый тӱгӧ  лэктын имньым лэваш йымак шогалтэв 
пурэм.

ШумаТ. (Ш экланэн кок могырыш ончылтэш). Микалэ, 
чӱчий!

Микалэ. (Чарналта). Вара мом каласынэт?
Шумат. Кузэ кызыт... шинчаш момыштэмат... шэк- 

ланэм маннэм...
Микалэ. Мо лэч шэкланымыжэ. Тыштэ шэкланышаш 

вэр огыл.
Шумат. Тугэжэ тугат... Микалэ, чӱчий... К уго  паша 

вэт, иктаж мом йоҥылыш каласэн колтышаш ынжэ 
лий манам. (Сӱрэт-влакым ончыктэн). Тӱвӧ ужат, нуно мом 
маныт...
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Микалэ. Шумат щольо, изэ йэҥ-влак гань ойлыш- 
тат. Тыйым мый свидэчыллан кондэнам, Тыйлэчэт мом 
йодыт садылан гына мутэдым пуэт. Талат нымат ок 
лий.

Шумат. Тыдыжым мый шкат умлэм. Садэ мом, мом- 
ыштэна ала маннэм ильэ да... кузэ кызыт...

Микалэ. Мом, мом,можым, нымомат ом умло. Ала 
МОМ каласынэжэ... (Омса дэк ошкылэш).

Ш умат. (Микалэ омсам почмыж мӧҥгӧ). Микалэ, чӱчий!
Микалэ. (Шыдэштын пэлэшта). Таланьэт мо кӱлэш!
Шумат. Садэ мом маланьэм икырат подылшашым 

пуэт гын... пэш сай лийэш ильат...
Микалэ. Йодмэдшэ гына икрат подылшашлык. Пра- 

майжым таланьэт кок полыштопат ок ситэ. Ушэт пы- 
тымэшкат йӱаш рэза улат.

Ш умат. Тудыжо вэс мут... Кызытак подылат гын... 
йылмэ лывыргаш сай лийэш ильэ шол. Айык вуй дэн 
мый тунарак ойлэн ом кэрт... Айык вуй дэн йоҥэштын 
кайышаш ынжэ лий манын шонэм...

Микалэ. Тый дэнэт ойлэн...
Шумат. (Омсам лэкшашыж годым). Микалэ чӱчий чар- 

налтэ. (Почэшыжэ мийа).'

Микалэ. Тый йышт лийат, укэ?..
Шумат. Тугэжэ мый сӱанэш йӱшашлан гына ом 

кэлшэ. Мый тугэжэ момыштэм... свидэчыл ом лий... 
кызытак йӱктэт гын, кэлшашат лийэш...

Микалэ. .(Кӧргӧ кӱсэнжэ гыч шӱшам луктын). На, вашкэ 
ЛИЙ... (Ш уматын вашкэ йӱаш тӧчышыжла шишажэ кидшэ гыч во- 

лэн возэш аракажэ вэлэш). Эк, ТЫЙ ДЭНЭТ вуЙЫМ кочкат!.. 
(Вашкэ тӱгӧ лэктэш. Ты жапыштак З А Г С  вуйлатышэ пура).

Шумат. (Вуйжо гыч шлӓпажым налын ӱш таш  тӱҥалэш).

ЗАГС вуйлатышэ. (И к  жап ончэн ш огат). Йолташ, мом 
кычылат?

’ Шумат. (Лӱдын). Мом, момыштэн колтышымат, мом- 
ыштэм огыл мо...
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ЗАГС вуйлатышэ. Вӱдым вэлэн колтэнат ала мо?
Ш умат. Вӱд вэлын кайыш шол. Сэдэ мо дэн (шла- 

пажым ончыкта) пуртэнам ильат кид гыч момыштэн ка- 
Йыш. (З А Г С  вуйлатышэ ӱстэл ӱмбач кнагам налын вэс пӧлэмыш 

лэктэш).

Вуйэдым кочкат койэш... Вуйышто ушэт лийэш гын, 
нымат ок лий. Аракажэ гына арам лийэ... Сукыранэн 
пумо тугань тудо... (Л^икалэ пура).

Микалэ. Пурышо йэҥэт мом каласыш вара? Ала 
вурсыш?

Шумат. Тудо тыштэ эн куго  вачаньык улмаш. Тый 
.ггэкмэдым тудо ужо. Могань йэҥ лэктын кайыш манын 
йодо. Лэктын кайышэ йэҥ мый тышкэ пурымэм годым
(кидшэ дэн шиша кӧргӧ гыч арака йӱмым ончыкта) МОМЫШТЭН 
шога ильат мый пурышын лӱдмыж дэн шишажэ мо- 

\ мыштэн кайыш да лэктын куржо маньым. Ту йэҥым 
палэт манын йодо. Ужам гын палаш лийэш маньым. 
Милитсым колташ кӱлэш маньат тӱвӧ садэ пӧлэмыш 
пурыш. (Кидшым шуйэн ончыкта).

МикалЭ. (Помышыж гыч пэлэ йӱмӧ шишам луктын). ТЫДЫМ- 
тудым ит кычкырэ, тӱгӧ  лэктын улакырак вэрэш йӱн 
пуро, на тэвэ...

Шумат. (Ш иш а пэтыртышым луктын шишам умшаж дэк нами- 

йаш  тӱҥалэш) мый тышагынак...
Микалэ. (Шуматым кучэн омса гыч луктэш). Чӱ-чӱ-чӱ ТЫ- 

ш ак итак толашэ... вуйым кочкат тый. (Ш кэт кодын). Адэ- 
мат лийэш вэт. Уло шонымашыжэ арака. И ктаж  мом 

' каласэя ок колто гын йӧра. Тэвэ тыдэ маньэ гын... на- 
лат вара ӱдырым... Ӱдыр олмэш шокшо вэрышкат пу- 
РЭН ШИНчат... Ой... (Ш умат пура).

Шумат. Момыштэнат колтышым (кидшэ дэн шиша гыч  

йӱмым ончыкта).
Микалэ. Сӱан годым тыйым эшо чотырак силаш шо- 

яэн шинчэм ильэ. Лӱмэшыжэ ик чэрыкымак налтэ ок 
лий дыр манын шоналтэн шинчышым. (Шойылно ӱдрамаш- 

влак йӱк шокта).
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Шумат. (Омсам почэш). Тышкэ пурыза... тышкэ... 
(Микалы ончалын). Тый МОМЫШТЭН шинчэт!..

(Асуло, Сӓськай тудын почэш йолташ ӱдыржӧ Алнна пурат. 
Чыланат пайрам вургэмым чийэныт Сӓськайын тӱсыжӧ шорыкмыла 
койэш).

Микалэ. Толын шуда... пэш йӧрыш... ик жап нача- 
НЬЫК ТОЛМЭШ Ш ИЧСа. (Тэҥылым ончыкта, шинчыт).

Шумат. Ала начаньыкым мый момыштэн толам, ту- 
ДО ТЭВЭ ТЫШКЭ пурыш. (Кидшэ дэн омсам ончыкта).

Микалэ. Кузэ тый тудлан каласэт?
Шумат. Кузэжым мый шкэ шинчэм.
Асуло. Каласэн толжо-ла... Тышкэ мэ пайрамлан то- 

лын огына уло вэт вашкэрак пашанам пытарэна да 
мӧҥгэш кайэн колтэна. Шумат, шольо, мий, каласэн 
тол...

Шумат. Мый МО... (Омса дэк ошкылэш, почын пура).

Асуло. (Сӓськайлан). Тый изыш куго  йэҥ гань лий. 
Изыш йэҥлэчат вожылаш кӱлэш. Марлан лэкташ шо- 
нышо ӱдыр тыгэ шорык ок шинчэ. Ӱмырэш авам по- 
мышышто илэм манын шонышыч ала... Сита ындэ, кы - 
зытат луатиндэш ийышкэн кӱкӧ  муно гань саклышым.

Сӓськай. (Шорыкмо йӧрэ ойла). К ӱкӧ  муно гань 
лийэш гын, шоҥго Ми-ка-лы-лан пу-аш отат ты-ршэ 
И"Л ьэ.

Алина. Сӓськай, шорыктын шкэндым вэлэ пытарэт... 
Мом ыштэт вара...

Шумат. Тышкэ мийышым, туш ко мийышым укэ... 
муаш ок лий. Вара умбакак мийышым (кидшым ш уй- 

эн ончыкта). Тушто ик пӧлэмыштэ шаҥгэ тышкэ пу- 
рэн лэкшэ шинча. Кӧ тыштэ мом момышта манын кыч- 
кырал колтышым... Молан тудо мэмнам тынар шуко 
куча маньым. Мый, мый маньэ... винамат маньэ, чичас 
мийэн шуам маньэ (йол йӱк ш окта). Тӱвӧ толэш, шып 
лийза.

(З А Г С  вуйлатышэ пура. Чыланат шогалыт. З А Г С  вуйлатышэ 
ӱстэлжэ дэк мийэн шинчэш. Моло-влакат шинчыт).
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ЗАГС в^гйлатышэ. Кудыда тышкэ сэралташ толын?
Лсуло. (Кыньэл шогалэш) Мэ... мэ лийына... тэвэ Сӓсь- 

кай ӱдырэм кондэнам.
ЗАГС вуйлатышэ. Лышкырак толза! (Чыланат кыньэл 

шогалын ик-кок ошкылым ыштатат, чарнат).

ЗАГС вуйлатышэ. Эша лышкырак лийза, ида шэк- 
ланэ.

(Асуло ӱдыржым кучэн, ӱдыржӧ Алиналан пижын ӱстэл дэк лы- 
шэмыт).

ЗАГС вуйлатышэ. (Сӓськай дэн Алинам ончэн). Кудыда 
вара сэралташ толын?

Алина. (Сӓськайым ончыко ш ӱка). Тэвэ, тыдэ... Мый 
йолташыжлан гына толынам. Сӓськайын йолташыжэ 
лийам.

ЗАГС вуйлатышэ. Тый свидэчыллан толынат?
Алина. Тугэ, тугэ. Марлан Сӓськай йолташэм 

лэктэш.
ЗАГС вуйлатышэ. Качыжэ кӧ лийэш? (Микалэ Он- 

чык лэктэш). Тэвэ мый шкэ лийам.
ЗАГС вуйлатышэ. (Аптранэн). Мый манат?
Шумат. Кузэ кызыт... Микалэ чӱчий качэ лийэш... 

момыштэн... ӱдыр дэн момыштэн ончымаштэ ачаж...
Микалэ. (Оньышыжо Ш уматлан ойлашыжэ ок пу). Сита, 

сита... шуко ойлэт...
ЗАГС вуйлатышэ. Тугэжэ иктаж тӱрлӧ [ докумэнда 

уло, ончыктыза?
Асуло. Мый ӱдырын аважэ лийам, тэвэ кагазэмат 

уло, пэчэтым пышталтын, тэвэ ончал... Сӓськай мыйын 
ӱдӱрэм лийэш...

Шумат. Микалэ, чӱчий, вара тый модым от момыш- 
то мо... кагазэдым от лук мо?

Микалэ. Мый тыйым йышт шого маньым вэт. Нэрэ- 
дым шӱшкаш тӧчэнак шогэт. (Кӱсэнжэ гыч докумэнтышт- 

влакым луктын З А ГС  вуйлатышылан пуа). Тэвэ мыйын Д О К ӱ - 

мэнтэм-влак тыганьэ.
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ЗАГС вуйлатышэ. (Сӓськай дэч йодэш). Марлан пэр 
вой кана лэктат?

Сӓськай. (Ольан гына пэлэшта). Пэрвой...
Асуло. Пэрвой... пэрвой гына альэ тудо марлан лэк- 

тэш. Тымарсэк ӱдӱрэмым шкэ ончэн куштышым... мый 
шоҥго йэҥ шойаклэн ойлэм мо.

Алина. Асулын ӱдыржым чыла йэҥат шинча.
ЗАГС вуйлатышэ. (Микалэ лэч йодэш). Тый вара, мунар- 

лан налат.
Микалэ. Мый мо ындэ тыдын дэн кокты т лийэш 

Пэрвой ватэм колымо дэч вара налын омыл ильэ. '
ЗАГС вуйлатышэ. Пэрвой ватэт колымо нэргэн до- 

кумэнтэт уло вара?
Микалэ. Тэвэ докумэнт олмэш мый свидэчылым 

кондэнам. Шумат, ончыко лэк кызыт!
(Ш ум ат ончыко лэктэш).

ЗАГС вуйлатышэ. Тый ты нэргэн мом каласэт?
Шумат. Мый мо, момыштэн каласымаштэ... тэвэ 

тэнэйэ шошым май тылзыштэ ватэм колымылан ик лу 
ий тэмэш. Мыйын ватэм пэш сай ильэ... йэҥын гань, 
момыштышан огыл ильэ. Ватэмлан кызыт илышаш вэ- 
лэ ильэ. Тудым ужын кэртдымэ-влак лийыч. Йэҥ паша 
дэн кайыш манын шонэн илэм. Тулэч вара, ту момыш- 
тэм да ойгырэм... Момыштэт, илыш вэт, мом ончьийа 
гынат...

ЗАГС вуйлатышэ. (Шуматым чараш тӧча). Сита, сита... 
(Ш ум ат ок колышт оньышыжо ойлз).

Шумат.... Сэдыгэ ӱмырым эртараш возэш. (З А Г С  

вуйяатышылан). Тый сита манат гынат, йотмӧҥгӧ чылажы- 
мат ойлыдэ лийэш мо?.. йэҥ ойгым йэҥ шинча мо? 
Ныгунамат мый ватэмым ом мондо. Арам колыш... мом 
ыштэт... оньышыжо ойлыкташ тӧчэда гынат, ом ойло...

ЗАГС вуйлатышэ. Мый тый ватэт нэргэн йодын 
омыл вэт, Микалын ватыж нэргэн йодынам ильэ.

20



п

Микалэ. Шумат, шольо, тый утыжым ит ойло. На- 
чаньыкын йодмыжлан гына вашмутым пуэн шого.

Шумат. Микалэ чӱчийын ошсо ватыжэ момыштэя 
коштшо огыл ильэ, пэш сай поро кумылан ӱдӱрамаш 
ильэ, Микалэ чӱчӧ гына...

МикалЭ. (Оньышыжым ойлаш ок пу). Вэс олыкым солэт!
Шумат. (Микалылан). Мый шкат шинчэм, тый олыкыш- 

кэт пурымэмым.
ЗАГС вуйлатышэ. Тый кӱчыкын гына каласэн пу^ 

кызыт Микалын моло ватыжэ уло, альэ укэ?
Шумат. Тӱвӧ мый ты нэргэнак каласэн пунэм огыл 

мо. Микалэ чӱчын пэрвой ватыжэ колымӧҥгӧ моло ва* 
тым ыш нал манашак лийэш. Йэҥ мо, момышта тудо.

ЗАГС вуйлатышэ. Тугэжэ моло ватыжэ укэ тудын-
Алина. Ты нэргэн йалыштэ тӱрлын ойлат.
Шумат. Прамай, прамай тӱрлын кутырат. (Микалын вэ- 

лыш ончалын). Сӱан сийлан гына, оньышыжат тыгак ку- 
турэм, ӱстарэт гын, моло лийэш.

ЗАГС вуйлатышэ. Тыдэ мо нэргэн каласышыч?.
Микалэ. (Йы ш т гына Шуматлан). Ӱстарэм, колат?
Шумат. (З А Г С  вуйлатышылан). Мом йодмыдам ындэ 

шкат умлэн нальым. Микалэ чӱчийын ватыжэ укэ, Ту- 
до тыгань-тугань коштшо йэҥ огыл. Пэш поро йэҥ. 
Пэрвой ватыжэ Алика лӱман ильэ. Тудым шойышташ 
(тойаш) мый шкат мийэнам ильэ.

ЗАГС вуйлатышэ. Тугэ... (Кодэксым налын лудаш тӱҥа- 

лэш). Сэралтшэ-влаклан. „Марлан лэкшылан альэ нал- 
шылан коклаштышт кэлшымэ кӱлэш. Ӱдӱр рэза огыл 
гын, пӧрйэҥ налын ок кэрт. Пӧрйэҥ рэза огыл гын„ 
ӱдӱр мийэн ок кэрт“ . (Микалылан). Удӱр таланьэт кэл- 
ша, укэ?

Микалэ. Мыланьэм ӱдӱр пэш кэлша... мый саглаш.
ЗАГС вуйлатышэ. (Сӓськайлан). Тый вара Микалы.чан 

марлан лэкташ рэза улат?
Сӓськай. Мый... мый (шорыктэш).
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Асуло. Тугэ шорыктын ИТ ШОГО (З А Г С  вуйлатышылан) 
Рвэзэ вэт.., аважлэч ойырлымыжо ок шу. Адак тудо 
йэҥ ончык лэктын тунэмшэ огыл, ойлашат аймана шол. 
Тыгылайжэ ӱдӱрэм Микалым пэш йӧрата. Авай, Мика- 
лылэч посна моло йэҥлан иктыланат ом лэк манэш. 
Микалылан пуаш мый шкат саглаш улам. (Сӓськайлан 

ойла). Ӱдырэм, вожылшаш укэ... саглаш манын раш гы- 
на каласэн колто.

ЗАГС вуйлатышэ. (Лсулылан) мый тыйлэчэт ом йот 
(угычын Сӓськайлэч йодэш). Микалылан марлан лэкташ 
рэза улат?

Асуло. Ойло ындэ... молан йыштак шогэт (Сӓськайлаи 

йышт гына). Рэза от лий рын, уждымэдым ужыктэм... 
шэкланэ...

Сӓськай. (Лӱдмыж дэн)... Мый рэ... за... у... лам.
(Микалэ дэн Асуло йывыртат._ Сӓськайым кидыштым шуйкалэн 

•ончыктат, куанэн кутырмыла койыт. Ты жапыштэ омса почылтэш. 
Эркын гына Йыван пура).

ЗАГС вуйлатышэ (рэгистратсэ кнагажым сэрэн йамдылэн 

.Микалылан пуа)... тышак кидэдым пыштэ.
Микалэ. Кид пыштэнжэ пэш моштэм. (Ручкам налын 

фамильыжым воза).
Шумат. Микалэ, чӱчӧ, прамайжымак пэшак кэртат

уЛ М аШ . М О  СЭМЫН МОМЫШТЭН КОЛТЫШЫЧ (кидшэ ДЭН кага- 
зэш удралмым оичыкта).

ЗАГС вуйлатышэ. (Сӓськайлан) Ындэ тыйат шкэ ки- 
дэдым тэвэ тышак пыштэ. (Куш ак пышташ вэрым ончыкта).

(Сӓськай ручкам кучат ӱстэл ӱмбак кидшэ пышташ тайна. Чы- 
ланат Сӓськайым ончат),

Йыван. (Курж ун  мийэн Сӓськайын кидшым куча). Сӓськай^ 
кид пыштымэ ок кӱл.

Сӓськай. Йыванэм кузэ толын шуыч.
Алина. Тэвэ томаша!
Микалэ. Тыйым тыш толаш кӧ кӱштыш?
Асуло. Вуйэтлан толшаш, молан тыш толын пу- 

рышыч.
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Йыван. Чуза, ида вашкэ, молан толмэмым вашкэ 
палэн налыда (З А Г С  вуйлатышылан)... пашан кузэжым мый 
таланда умландарэн пуэм.

(Алина Сӓськайым пӱкэныш намийэн шында. Сӓськай шорыктэш).

ЗАГС вуйлатышэ. (йыванлэч йодэш). Йолташ, мом ка- 
ласынэт?..

Йыван. (Сэрымэ лыптык кагазым луктын л}'даш тӱҥалэш).

Марлан налмэ, мийымэ шот дэн лукмо закон кнаган 
135 статйаш каласымэ сэмын ты пашам закон почэш 
ыштынэм.

Микалэ. Ушэт кайыш ала?!. Мэжэ вара тыштэ за- 
кон лэч посна ыштэна манын шонэт мо... йӱын толынат 
чай. (З А Г С  вуйлатышэ дэк ончэн). Тыдым тывэчын поктэн 
лукташ кӱлэш.

Асуло. Тыдым тывэчын чумкалэн лукташ кӱлэш. 
Могань кызыт закон шинчышын койын шога.... ай-йа- 
йа-йай!..

ЗАГС вуйлатышэ. Ш ып лийза. (Кодэксыштэ 135-шэ стач- 

йам муэш) 135-шэ стачйа манат?
Йыван. Тэвэ мый талада ойлэм... Тэвэ тыдэ. (Асулым 

ончыкта) ӱдӱржым СЭДЭ Ш О Ҥ ГЫ Лан (Микалым ончыкта). В И -  

йытлэн, от мийэ гын, каргэм манын лӱдыктэн марлан лук- 
тэш. Тыгэ лӱдыктэн марлан лукташ закон кӱштэн огыл.

Шумат. (Асулым оҥартэн). Тэвэ талат ай йа-йа-йай!
Микалэ. Йолко!
Асуло. Вожылдымо, кузэ тышкэ толын пурэн!

(Микалэ дэн Асуло Йыван лышкэ мийат).

Йыван. (Когыньыштымат кораҥдэн). Тыштэ вурсэдалаш 
ок лий... эплын гына ойлаш кӱлэш.

Асуло. Кузэ койын шогакизыт... йолко... лэк тывэч... 
лэк!

(Микалэ дэн Асуло Йываным лукташ  тыршат).

Шумат. Мом мо-мыштымышт дэн пожалэ тылэч 
ОНЬЫШЫЖО арака огэшат воч... (Кичкырлат, шаулат. Йыван 
Микалэ дэн Асуло дэч мучышта).
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ЗАГС вуЙЛатышЭ. (Ӱстэл оҥам кидшэ дэн кырэн). Тэтыш - 
кэ  шаулаш толда мо... йышт лийза, ида шауло манам... 
чарныза. Укэ гын, мый тывэчын рэгистратсэ ыштыдак 
кайэм... чарныза...

(Ольан-ольан чыланат пушланат).

ЗАГС вуйлатышэ. (йыван лэч йодэш). Ойлымо мутэт 
прамайжылан иктаж тӱрлӧ докумэнтэт уло? Вийытлэн 
марлан лукташ тӧчымыштым мо дэн ончыктэн кэртат?

Йыван. Мый шонымаштэм нымогань докумэнтат 
огэш кӱл. Тыдым тыгылай ончымаштак ужаш лийэш. 
(З А Г С  вуйлатышылан Сӓськайы.м ончыктэн). Лӱмжат Сӓськай да 
шкэжат сӓська -пэлэдыш гань вэлэ койын шинча вэт. 
Тэвэ ындэ садэ шоҥгым ончал (Микалым ончыкта). Ӱдӱр 
качэ... ончал... Мэкшаҥ пытэн вэт, чурийжым ончэн уш- 
кал-влак воштылыт.

Микалэ. Ончо, тый сайынрак ончо!
Йыван. Сылнылыкэт вуйым савура шонэн ӱмбакэт 

■ончалаш шэкланэм. (З А Г С  вуйлатышылан ойла). Удӱр тӱвӧ 
йывыртымыж дэн шорык шинча мо? Саглаш йэҥ тугэ 
ныгунамат ок шорык. Тудым тышкэ лӱлыктэн да ви- 
йытлэн гына кондэныт. Тудо закон пораткым ок шинчэ, 
тунэмшэ огыл, сандэя тэвэ лӱдыктэн кондэныт. Мый 
ойлымэмын прамайлыкшым шкэжат каласэн пуа. Йод- 
са, йодса. Сӓськай, каласэн пуэт "вэт? И т айманэ... 
шонымэт ганьак каласэ.

Асуло. (Ончыко лэктын). Йодса, йодса, ӱдӱрэм дэч йо- 
дын ончаш кӱлэш. Ӱдӱрэм тол тышкэ, лышкырак... тол... 
ТОЛ ЙОДЫН ОНЧЫЖО. (Ольан гына Сӓськайлан). Тӱпунь ОЙ- 
лэт гын, вара мый шӱйэдым...

ЗАГС вуйлатышэ. (Лсулылан). Тый лэчэт йодмашак 
укэ, сандэн ШЫП гына ЛИЙ. (Сӓськайлан пушкыдын гына пэлэш. 

та). Ш ужар, тол тышкэ лышкырак, ит айманэ. (Сӓськай 
киньэлын ольан гына ӱстэл лышкэ мийа, тудын почэш аважат ыийа). 

<Асулылан). Мый тыйым тышкэ толаш кӱштэн омул... 
(Сӓськай, ӱстэл лышкэ шумӧнтӧ) Сӓськай, МикалылЗн мар-
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лан лэкташ саглаш улат альэ укэ? Тый прамайжым ка-
ласэ. Лӱдын ойлаш ок кӱл. Тыйым иктат вийыт марлан
пуэн ок кэрт. Прамайжым гына каласэ... Микалым
Йӧратэн марлан лэктат мо? (Сӓськай ок пэлэштэ, ныгузэжаг 
каласаш йӱдгэн).

Асуло. (Шыдыж дэн пэлэшта). Сӓськай!
Йыван. (Асулылан). Шыдэштмэ ок кӱл. Ш кэ поро ку - 

мулжо дэн каласыжэ. Сӓськай тыйым шуко лӱдык- 
тышт ындэ. Ойло...

Шумат. Удӱрэм, мом момыштэн ит шого. Ом йӧра- 
тэ манат... тугэ гынат шоҥго дэн ӱмыр эртараш мо 
лийэш шол...

Микалэ. Ш ып лий! Мо, мо лийэш?
Шумат. Ш оҥго дэн ырвэзын илымыжэ ок шу ман- 

нэм.
Ллнна. Сӓськай корныштат ойлэн тольыч вэт, са- 

дымак каласэ да колто.
Сӓськай. (Шорыктын). Мый Микалым ом йӧратэ... 

Мый тудлан марлан ом лэк... ом лэк. (Эша чотырак ш о- 
рыкташ тӱҥалэш).

Асуло. Ай!..
МикаЛЭ. (К о к  кидшэ дэн’ эрдыжым чучын). Йӓ, ТЫ ГОДСО 

ӱдӱрлан ишанэ аваж мутымат ок колышт.
Алина. Сита|  ̂ындэ ит шорык. Пӧрык каласьшӧҥгӧ 

адак МО кӱлэш. (Пэл могырыш наыийэн шында. Йыван дэн шу  
матат тушкак мийат).

ЗАГС вуйлатышэ. Н у ындэ, мом ышташ палэ. 
(Сэра). Ӱдӱр марлан лэкташ рэза огыллан рэгистрат- 
сым ышташ ок лий.

Микалэ. Аважэ саглаш лиймӧҥгӧ ӱдӱрын мо паша- 
жэ... кузэ огэш лий?!

АсулО. (Ӱстэл дэк толын З А Г С  вуйлатышылан). Ты Й Ы Н  

ушэт кайыш мо, а? Мый шкэ саглаш лиймӧҥгӧ, ӱдӱ- 
рэмын тушто пашажак укэ, мый мом кӱштэм гын, ту- 
дым ыштыдэ ок кэрт тудо. (Оҥартэн). Огэш лий койэш... 
Лй-йа-йа-йа-йай!
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Микалэ. Прэдсэдачыл дэк вуй шийаш кайаш кӱлэш. 
Кажнэ ӱдӱр рвэзэ ава-ача мутым ок колышт гын, тӱньа 
унчыльо шогалэш...

АсулО. (З А Г С  вуйлатышым ончыктэн ойла). Тыдэ ШКЭжат 
нымомат ок шинчэ. Тыдын дэн ойлэн шогымэшкэ прэд- 
сэдачыл дэк кайэна. Жапым эртарышаш укэ... кайэна.

(О  м с а м л э кт ы н к  а й а т).

(З А Г С  вуйлатышэ ты жапыштэ пэлэштыдак сэркалэн шинча. Ты 
жапы ш так Йыван, Алина Ш умат Сӓськаным тэмластарат. Сӓськай 
шорыктэш, коклан воштылэш. Вара сэмын Сӓськай кэлша вуйжым 
сэмалта).

Йыван. Сӓськай, тугэжэ сэралтына вэлэ!
Алина. Сӓськай, шинчышаш укэ, сэралтса.
Шумат. Момыштыза вэлэ.., (Йыванлэчйодэш). Мом за- 

кон почэш момыштынэжэ манын шоналтышым. Ындэ 
ш кат момыштэн нальым.

Йыван. Тугэ шол, Шумат чӱчӧ, тэвэ тыгэ ыштымэ 
закон почэш ыштымэ лийэш, Умлышыч. Мый шкат ом 
шинчэ ильэ, кузэ ышташ, мыйым поро йэҥ тунуктыш. 
(Сӓськайым вӱдэн ӱстэл дэк мийа, тудо-влак ночэш Алина дэн Ш у- 
матат мийат).

Йыван. (Ӱстэл дэк шуын З А ГС  вуйлатышылан). Иолташ, 
колышт.

ЗАГС вуйлатышэ. Мом каласынэт?.. Ойло.
Йыван. (Сӓськайым ончыктэн). Мэ Сӓськай дэн коктын 

СЭралтнэна. (Докумэнтышт-влакым луктын ӱстэл ӱмбак нышта). Тэ- 
вэ мыйын докукэнтэм-влак.

ЗАГС вуйлатышэ. (Воштылын). Ындэ мыйат пашан 
кузэжым умлышым. (Йыванын докумэнтышт-влакым онча). Ко- 
гыньданат саглаш улмыдам ужам. Тэвэ тыгэжэ рэги- 
стратсым ышташат лийэш.

Алина. Нунын гань саглаш йэҥымат от му.
Ш умат.Тугэ-тугэ, момыштышаш вэлэ. (Кидшэ дэн сэрымэ 

гань ыштэн ончыкта).

Йыван. Мэмнан саглашлык тачэ гына огыл. Иктэ- 
вэсым мэ шукэртсэк йӧратэн илэна...
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Сӓськай. (Ольан гына). Мыйат саглаш улам.
ЗАГС вуйлатышэ. Тугэжэ сэралтса, (йыванлан ручка»  

пуа). Тэвэ талада ручка. Тэвэ тышак фамильадам сэры- 
за. (Кнагам пуа).

(Йыван сэралтэшат Сӓськанлан ручкам пуа Сӓськайат фамильы- 
жым сэра).

Шумат. Ӱдӱрэм ачадын лӱмжӧ Йамэт ильэ, сандэя 
Йамэтоп манын момышто.

Алина. Йамэтоп лийэш мо, Йамэтова манын сэраш 
кӱлэш-ыс...

(Сӓськай сэрэн пытара).

Йыван. (Сӓськайлан). Чывэ гань удрал колтышыч!..
Сӓськай. Айда ындэ, ит воштыл. Уло моштымэм 

дэн сэрышым.
ЗАГС вуйлатышэ. Тэвэ ындэ паша пытыш, ындэ 

пӧртыл кайэда гынат кэртыда. (Ш ум ат дэн Алина лан). Тэ- 
ат ындэ киддам пыштыза.

Алнна. (злгс вуйлатышылан). Кондо тугэжэ мыйат уд- 
рал колтэм. (Ручкам налын). Тышак удралам мо?

ЗАГС вуйлдтышэ. Тэвэ, сэдэ корнэш. (Ш ум атл эч й о- 

дэш). Тый вара сэрэн моштэт?
Шумат. Мый тамгам гына момыштэм. (Ручкам налык 

тамгажым пышта).

Йыван. Ындэ суртышкына пӧртылшаш вэлэ кодо! 
Сьаськай, Пӧртылына! Пӧртылын колхозыш сэралтына. 
У  илыш дэн илаш тӱҥалына. Тиньым трактыр пашалан 
туныкташ колтэм. Илышна кайа вэлэ.

Сӓськай. Вара авам кузэ?
Шумат. Авадым момыштэн ит шого ындэ. Кидэдьш 

рӱзалтэ вэлэ. Тудым...
(З А Г С  вуйлатышэ кнагажым налын лэктын кайа).
Алина. Кайэна, шогышаш укэ.
(Лэктын кайат. Ш умат гына кодэш. Шойылио Микалын дэп 

Асулын йӱк шокта).

Асулын йӱк. Тыдэ-влак тыштэ чыланат ик каҥаш 
улыт. Тыдэ-влак ӱмбач олашкэ вуй шийаш кайаш 
кӱлэш.



Микалэ. Обэзачылнэ кайаш. Тыдэ могань томаша! 
Удыр аваж мутым ок колышт, нуно тыдым прамай ма- 
ныт. Тыгэ лийын кэртэш мо, а?..

Асуло. Мыйын ӱдӱрэм лийжат, тудо вара кён му- 
тым колыштэш ильэ. Суртыш пӧртылмӧҥгӧ мый Сӓсь- 
кайым туныктэм кузэ колышташ. Ай-йа-йа-йа-йай!

Шумат. (Оҥартэн) Ай-йа-йа-йа-йай.
Асуло. (Омсам пуршыжла). Сӓськай куш  кайыш? (Ш у-  

матым ончылын). Сӓськай куш  кайыш манам?
Шумат. Сӓськай ындэ кугызаж дэн пэл корныш- 

кат шуыт.
Асуло. Мом ойлэт тый?! Сӓськайьш могань кугыза- 

ж э уло?
Шумат. Тэвэ тышан Йыван дэн момыштышт.
Асуло. Кузэ тугэ мый кӱштыдэ... Мом ыштэм ындэ?! 

Иэлын) Ай-йа-йа-йа-йай... (Вашкэ лэктэш).

Шумат. (Асуло лэкмӧҥгӧ). Пастырэн ончо, ала шуат.
Микалэ. Тэвэ кӱлэш гын... ты годым рвэзэ калык мом 

ышта, а!
ЗАГС вуйлатышэ. (Пурышыжла). Тэндан ошсо жапда 

ындэ эртыш. Ты годым ӱдӱрым оксала огыт нал.

(Ш  0 в ы ч в 0 л а).

КУМ Ы Ш О КОНЧЫМАШ.

(Йыван ӱдӱр налмы лэч вара кок ий эрта. Ончыктымо вэр калык по- 
гынӹмо пӧрт лийэш. Покшэлнэ ӱстэл. Ӱстэл воктэн ик могырышто 
нӱкэн, вэс могырышто олымбал. Ӱстэл воктэн пӱкэныштэ сэкрэтар 
ншнча, тудын воктэн ола гыч толшо докладым ышта—пэҥгыдэ йӱк  
дэн кажнэ мутшым пэш раш ойла. Йыван погынымашым вуйлата. 
Погынымашкэ Сӓськай, Пӓумат, Асуло толыныт. Погыньыымашыш 
толшо-влак чылан огыт кой, пурла могырышто альэ шола могырышто 
лийаш кӱлэш. Тыдым кэлыштарэн ыштыман. Погынымашкэ кум ку- 
лак толын. Шовыч почылтмо годым чыланат шаулат. Доклад ышты- 
шэ чарналтэн шога. Йӱк-влак шоктат).

Поктэн лукташ кӱлэш, тыштэ ӹнышт пулаштарэ....
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Йыван. Чыланат шып лийза. Доклад ыштышыла* 
эрыкым Пуаш кӱлэш. (Ш ы п лийыт Доклад ыштышылан). М ут 
таланьэт пуалтэш. Оньышыжым ойло.

(Кум  кулак шкэ коклаштышт).

Иктыжэ. Тыдэ порӓткэ мо?
Вэсыжэ. Ойлашат огыт пуат!
Кумыш ыжо. Ш кэ адак самокритикэ малдат!...
Йыван—Самокритикэ мо лийэц^ вара палэда. Мэ 

тэндан гань кулак-влакым колхозыш огына пурто гын, 
тыдэ самокритикэ пизырымаш лийэш мо? Тэвэ тэндан 
гань кулак-влакым кулак огыл манын колхозыш пур ' 
тэна ильэ гын тэвэ тыдэ самокритикылан торэш шо- 
галмаш лийэш—тыдэ мэмнан йалт пурлаш тайнымашна 
лийэш ильэ. Тэвэ ындэ мэ колхозым ыштэна. М ут гыч, 
шумат йолташым (Шуматым ончыкта) колхоз вуйлаты- 
шылан шогалтэна. Шумат йолташ мый шкэ вуйлаты- 
шэ улам, мыйлэчэм куго лийын огыт кэрт манын шо- 
налта да эрэ шкаланжэ вэрч гына тыршаш тӱҥалэш. 
Докотымат шкаланжэ утларак налэш. Колхозлан толшо 
наста-влакым шкэ гына кучылташ тӱҥалэш. Ш кэ гань- 
ыжэ йэҥ-влакым муын тулэч моло йӧрыдымаш паша- 
влакымат ыштылаш тӱҥалэш ильэ гын, тэвэ тыдын 
алама пашажэ иэргэн ойлаш огына пу ильэ гын, тэвэ 
тыдэ самокритикым пызырымаш лийэш ильэ. Тыгань 
алама пашам самокритикэ тул дэн йӱлаташ возэш ильэ. 
Мэ тыштэ кулак-влаклан мутым огына пу. Пуашат ок 
кӱл. Нуно тышкэ млана полшаш толын огытыл—мэмнан 
пашанам пужаш толыныт. (Оньышыжо пэҥгыдын каласа). 

С а м о к р и т и к э  ч ы л а  С о в э т  п а ш а  п у ж к а -  
л ы ш э - в л а к ы м  т ӱ ж в а л т а р ы ш а ш  в э р ч  ыш-  
т  а л т э ш. Йолташ-влак, чын вэт!

Йӱк-влак. Чын, чын... мутэт прамай.
Шумат. Мый ганьэмжым колхоз вуйлатышылан мо- 

мыштэт гын.
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И кйӱк. Шумат чӱчӧ, Йыван шольо тиньым примэр- 
лан гына каласыш вэт.

Вэс йӱк. Шуматым ындэ иктат тыгэ-тугэ коштшо ма- 
нын ок кэрт.

Ш умат. Прамай, ожно тудо момыштымаш ш уко 
лийэ...

Доклад ыштышэ. Тэвэ ындэ чылжымат умландарэн 
пытарымӧҥгӧ партийын кулакым клас шотышто пыта- 
рымаш политикыж нэргэн умландарэн пуэм. Кулакым 
клас шотышто пытарымэ политикэ мучко колэктивлымэ 
вэрлаштэ илышыш пурталтэш. М учко колэктивлыдымэ 
вэрлаштэ кулакым шыгырэмдымэ политикэ илышыш пур- 
талтэш.

Ик кулак. (Ш кэкоклаш ты ш т). Пожалэ мэмнамат шыгы- 
рэмдаш тӱҥалыда.

Вэсыжэ. Пэш вашкэ гына шыгырэмдэн огыт кэрт.
Кумышыжо. Закон укэ мо нунылан! (й э ҥ  кокла гыч 

йӱк).—Тэндам шыгырэмдаш гына огыл, клас шотышто 
пытараш кӱлэш.

Доклад ыштышэ. „Кулзкым клас шотышто пытары- 
мэ политикым кулакым чывыштылмэ политикэ дэн гы- 
на пулаштараш ок лий, тудым чот чучаш кӱлэш, ту- 
лэч вара йол ӱмбак шогал ынжэ кэрт“ , манын Сталин 
йолташ 1929 ийыштак ойлэн. Тэвэ тыгэ ыштэн гына 
партийын Рӱдӧ Комитшэ дэн Рӱдӧ Контроль комисы- 
жын дэкабр тылзэш лийшэ плэнумэшышт ССР Ушэ- 
мыштэ 1931 ийэш шэмэр крэстйан озанлыкын пэлыж 
дэч шагал огцлжым колхозлаш кӱлэш манын пунчал- 
мыштым илышыш пурташ лийэш. Тэ тыштэ нужна дэн 
срэдньак-влак чыланат колхозыш пураш саглаш ли- 
йыда манын шонэм. (Чыланат кычкырат). саглаш, саглаш 
улына.

Ку.и кулак. Посна-посна йодын ончаш кӱлэш!
Йыван.—Мутда прамай мэ тэндан дэн посна-посна 

ойлэна, ида вашкэ!
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Кокла гыч ик йэҥ йӱк. Кузэ вара докот пӧлымӧ 
годым чылаланат ик гань возэш?

Ик йӱк. Докот ужашлымэ нэргэн шаҥгак каласыш вэт...
Вэс йӱк. Иэн' ойлымо годым шып шогат мо!
Доклад ыштышэ. Докод ужашлымэ колхозышто 

пэш куго паша. Ты нэргэн ик кана вэлэ ойлаш ок воч. 
Сандэн эша каласэн пуэм. Докодым налшашлан кажнэ 
колхоз члэнлан тыршэн ышташ возэш. Тэвэ тӱпшӧ ты- 
дым умлэн налман. Кӧ тыршэн ышта тудо шукырак 
налэш. Кӧ пашам ӧрканэн ышта гын, тудлан шагал во- 
зэш. И к мут дэнэ, колхозышто моннарэ ыштэт, туннарэ 
налат, от ыштэ гын нымомат от нал.

Йӱк-влак. Мэ пашам ыштэн тунэмынна, паша дэч 
огына лӱд.

Доклад ыштышэ. Колхозышто паша ыштэн кэртды- 
мэ шоҥго йэҥ-влак лийыт, тугак изэ рвэзэ-влакат лий- 
ыт. Тэвэ тыгань йэҥ-влаклан посна вундо ыш- 
талтэш. Ты шотыштат нымо лӱдшаш укэ. Кулак-влак 
гына колхозыш пурэда гын тэндам шужыктэн пуштыт 
манын лӱдыктэн ойлат.

Йӱк-влак. Нуно мэмнам шуко лӱдыктэн ойлыштыч. 
Мэ ындэ колхозын пайдалыжым шкат ужына.

Ик йӱк. Кулак-влак вуйыштым нӧлташ тӱҥалыт гын, 
Йыван шольо, мом ышташ шинча, мэ чыланат кулак- 
влак ваштарэш шогалына.

Йыван. Мэ ты марсэк тыштэ инисативнэ тӱш ка дэн 
чылам колхозлышаш вэрч тыршышна. Мэмнан дэн кол- 
хозышко ик 3—4 йэҥым кулакым пурташ ок воч. Ну- 
ным колхозыш пуртышаш лийат гынат, поро пашалан 
нуно огыт пуро. Нуно мэмнан тушманна улыт. Йолташ- 
влак, чын вэт!

Чыланат. Кулак-влакым пурташ ок кӱл, ок кӱл, пу- 
дратэн ынышт кошт!!!

(Эша шаулаш тӱҥалыт).

Ик кулак. Кузэ тугэ огыда пурто?
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Вэс кулак. Чыла йэҥат ик гань огыл мо?
Кумышыжо. Пураш гын чыланат пураш.
Йыван. Кулак-влак чыла вэрэат ик гань улыт, кузэ 

гынат колхозым шалаташ тыршат. Колхоз нэргэн тӱр- 
лӧ укэ дэч укэм шаркалат. Шэм пий кулак-влакым 
колхоз лышкат кондаш ок кӱл1

Йӱк-влак. О к кӱл, о к кӱл...
Шумат. (Кулак-влаклан). Ай-йай тэ... чыланат колхозыш 

момыштат койэш...
Асуло. (Ончык лэктын). Вэҥэ, кузэ вара мэмнан ганьы- 

жым колхозыш пуртэда?..
Йыван. Кулак-влак мурым мурэт гын тыйымат огына 

пурто.
Асуло. Ай-йа-йа-йа-йай кузэрак ойла кизыт... тӱвӧ 

тудым вэҥэ ман!
Шумат. (Асулолан). Микалымат тый можыч момыш- 

тэт ильэ.
Йыван. Йолташ-влак, ындэ шуко кутурышна. Пашам 

кошарташ кӱлэш шонэм. Чыла колхозыш пураш шо- 
нышо-влак тэвэ ты кагазэш сэралтыт. (Кагазы ончыкта. 

Чыланат сэралташ тӱҥалыт, Йыван дэн доклад ыштышэ >коктын 

пэш содор кутурат, ты жапыштэ ик кулӓкшэ ручкам налын сэраш 

тӧча. Йыван тыдым ужэш ).

Йыван. Тый ганьэт кулаклан колхозышто вэр укэ. 
(Ручкажым шупшын налын вэс йэҥлан пуа. Кулаклан ойла). Мэ 
кизыт кулак шыгырэмдымэ политикым илышыш пур- 
тэна. Чыла нужна дэн срэдньакым колхозыш пӱрты- 
мӧҥгӧ кулакым клас шотышто пытараш тӱҥалына.

Йӱк-влак. Прамай, тугэ кӱлэш... тугэ... тугэ... 
кулаклан КОЛХОЗЫШТО вэр укэ (сэралт пытат. Кулак-влак 

лэктын кайат).

Доклад ыштышэ. (йыванлан). Тэвэ тыштэ тэндан ик 
кагазда кийа, тыдымат тышакак ыштэн пытараш кӱ -  
лэш. (Кагазым шуйа).
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Йыван. Йолташ-влак, тэвэ ты кагаз лэн колхозсойуз 
ик йэҥым трактыр курсыш колташ йодэш. Кӧм колташ 
ыштэда?

Йӱк. Комсомол гыч колташ кӱлэш.
Вэс-йӱк. Сӓськайым колташ кӱлэш. Тудо ӱдрамаш- 

влак коклаштат мэр пашам ышта... Тэ кузэ шонэда?
Йӱк-влак. Тугэ тыршэн ыштэн коштшат моло кӧм 

колтэт. (Чыланат). Сӓськайым колтэна, Сӓськайым... 
Ш умат — Сӓськайым момыштэна.

Йыван — Йолташ-влак, погынамашым пытымашэш 
чотлэм.

(Ш  0 в ы ч в 0 л а).
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