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РОДНОЙ СТАЛИН
Тагачь: мӓнмӓн родной, яратымы Иосиф Виссарионович Сталинлӓн кудлу и темӹн.
Сталин! Мӓлӓннӓ, тӹдӹн современниквлӓжйиӓн, шукы миллионан советский эдемвлӓлӓн, тилецӓт шергӓкӓн, лишӹл лӹм уке. Мӓ, Ленинӹн делажын великий
продолжатель вуйлалтымдон, тӹдӹн идеявлӓжӹдон,
лозунгвлӓжӹдон, социалистический переобразованин
грандиозный планвлӓжӹдон вдохновляялтын, человечествын историштӹ пӹтӓри гӓнӓ социалистический
обществын величественный зданим воздвигаеннӓ.
21 декабрь кечӹм цилӓ советский народ сусун дӓ
торжественны отмечаен. Мӓнмӓн необ‘ятный государствын халавлӓм дӓ солавлӓм населяйшӹ 183 миллионан народ современностьын величайший эдемӹм,
гениальный мыслительӹм дӓ вождьым, у ӹлӹмӓшь1н
творецӹжӹм дӓ зодчийжӹм, цилӓ сӓндӓлӹквлӓштӹш
труйышвлӓн дӓ угнетенныйвлӓн яратым ӓтяштӹм воссторженны дӓ сусун слава.
Сталин! Ти лӹм зёмной шарын цилӓ труйышвлӓлӓн действительный свободын дӓ эдемвлӓн счастьын символжы лин. Ти лӹм—Европын. Азин, Африкын, Америкын цилӓ пролетарийвлӓлӓн дӓугнетен-

ныйвлӓлӓн, кыдывлӓ эче тагачат капиталын ялгавал
лӹвӓлнӹ, империализмын кем лӹвӓлнӹ ылыт, нӹньш соииальный дӓ национальный раскрепощени верц
победоносный кредӓлмӓшӹн знамяжы ылеш. Детройтыштыш металлист дӓ Сиднейӹштӹш судсстроитель, Шанхайыштыш текстильщица дӓ Марсельӹштӹш моряк, Египетыштыш феллах дӓ Ганг рекӓ тӹрӹштӹш индусский хресӓнь,—цилӓнӓт нӹнӹ Сталин
гишӓн кого яратымашдон попат. Цилӓ мирь1штӹш
рабочийвлӓ дӓ хресӓньвлӓ Сталин докыла анжат, тидӹ —нӹнӹн ӹнянӹмӓшӹштӹ, тидӹ— нӹнӹн будущийышты ылеш.
XIX дӓ XX всквлӓн человечествын историштӹжӹ
гениальный мыслительвлӓн дӓ величайший революционервлӓн нӹл величественный фигура кӱкшӹн кайын шалгат— Маркс, Энгельс, Ленин дӓ Сталин, кыдывлӓ ӹшкӹмӹштӹн ученидон капитализм ваштареш,
социализм верц кредӓлмӓшть! цилӓ мирӹшть1ш шукы
миллионный труйыш массын корным сотемдӓрӓт.
Сталин! Лениндон иквӓреш тӹдӹ 'большевиквлӓн
великий партим создаваен дӓ нӹлль! иӓт утла тӹдьш
силажым дӓ славыжым ковая дӓ шукемдӓ.
Рабочий классын сек силан крепостьшым— большевиквлӓн партим— пӹтӓри Российӹшть!, а СССРшты, пролетарский революци сӹнгӹмӹкь!, рабочий
классын мировой партим— Коммунистический Интернационалым—эртӹшь! векӹн 90-шы ивлӓ годшен енин
дон Сталин цӓрнӹдеок строеньҥ.
Царский подпольен жестокий годвлӓштӓт, Великий Октябрьский революцин кечӹвлӓ годымат, гражданский войнан ивлӓ годымат, социалистический
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строительствын мондыдымы пятилетивлӓштӓт Сталин
тӓгн мӓнмӓн партин силажым, славажым коваен дӓ
шукемден. Цилӓ ти веремӓ лошты коммунизмын сӹнгьшӓшкӹ стальн^^й вольыдон, истори ходын законвлӓм изумительно пӓльшӹжӹдон, лӱдтӹмӹ ышыжыдон
дӓ личный мужествожыдон тӹдӹ рабочий кассым
заряжаен дӓ тӹдӹн врагвлӓжӹм шин шӓлӓтен. Человечествын корнывлӓжӹм жеп мӱден шӹнден, но
Сталин, Маркс дон Ленин ганьок, Сталин Леникдон
иквӓреш жепӹн завесым кӱшкӹ лӱлтен, историн каждый сӓрнӓлмӓшӹштӹжӹ единственны тӧр корным
партилӓн дӓ рабочий класслан анжыктен. Российӹштӹ Великий Социалистический революцин сӹнгӹмӓшьш обеспечиваяш манын, у обстановкышты, империализмын эпохашты, марксистский ученин вопросвлӓм разрабатываяш, пролетаоский революпин боевой теорижьш дӓ такгикыжым разрабатываяш келеш
ылын. Ленин дон Сталин ти задтчым ӹшке вӹкӹштӹ нӓлӹт. Цилӓ мирӹштӹш рабочий класслан Левиндон дӓ Сталиндои пумы у оружи—ленинизм—
кредӓлмӓшьш сек силан дӓ пӹсӹ с ружи ылеш. Марксын дӓ Энгельсын идейный содру.жествышгы у
эпохышты Ленинӹн дӓ Сталинӹн идейный содружествыштышты воскоешаялтын.
Ленин дон Сталин октябоьский бойвлӓдон руководят, дӓ нӹнӹн вуйлалтымашдон Рпссийӹшт.ӹш рабочий класс человечествын у эрам, социализмын эрам пачеш.
Капиталиствлӓн дӓ ппмещиквлӓн ненавистный властьым сӹмӹрен шушы Российы.штыш рабочий класслан социалистический государствым сгройымашдон
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йӓмдӹ образецвлӓм истори путе. Пӹтӓриш ивлӓ жепӹнжӹ пичӓл кидӓ ӹшкьшнӓн родинынам белогвардеецвлӓ гӹц дӓ интервентвлӓ гӹц перген, цилӓок у
гӹц строяш келеш ылын. Б1шкьшӹштӹн корныштыш
тура кырыквлӓм преодолеваяш, хыть махань препятствивлӓмӓт сӹнген нӓлӓш, партилӓн цилӓ врагвлӓм,
народлан дӓ коммунизмлан врагвлӓм распознаваяш
дӓ сӹнгӓш Ленин дон Сталин партим дӓ рабочий
классьш цӓрнӹдеок тымден шалгенӹт.
Ленин колен гӹнь, почти 16 и эртен, Ленин выполняймы ровотам парти тӹ годшен Сталин тӓнглӓн возлагаен. 1924 ин 26 январьын парти льшдон,
цилӓ народ лӹмдон Сталин тӓнг великий клятвым пуэн:
партин членӹн великий званим кӱшнӹ кычаш дӓирен урдаш, ӹшке сӹнзӓ гань, партин единством перегӓш, пролетариатьтн диктатурым перегӓш дӓ цаткыдемдӓш, цилӓ силадон рабочийвлӓн дӓ хресӓньвлӓн
союзым цаткыдемдӓш, Советский Социалистический
Республиквлӓн Союзым цаткыдемдӓш дӓ расширяяш, цилӓ мирӹштӹш труйышвлӓн союзым— Коммунистический Интернационалым цаткыдемдӓш дӓ
расширяяш.
Ти великий клятвым большевиквлӓн партидон иквӓреш, Советвлӓн сӓндӓлӹкӹштӹш цилӓ труйышвлӓдон иквӓреш Сталин тӓнг честьдон выполняя.
Сӓндӓлӹкӹм
социалистически
индустриализуймаш, сельский хозяйствым коллективизируймаш, социализмын сӓндӓлӹкӹн могущественный обороным
создаваймаш, высококвалифицированный советский
интеллигенцин многочисленный кадрвлӓм создавай-

маш— цйлӓ ти сӹнгӹмӓшвлӓдон советский народ
Сталин тӓнглӓн обязан ылеш.
Мудрый сталинский руководство ылмыдон мӓлӓннӓ
корньш ӓрӓш цацышы шукы йиш врагвлӓн цуцам—
цйлӓ статян оппортуниствлӓм, меньшевиквлӓм, троцкиствлӓм, бухаринецвлӓм, буржуазный националиствлӓм дӓ вес йиш сволочьвлӓмӓт парти сӹнген дӓ
историн мусорный йӓмӹшкӹ ӹштӹл шуэн.
Перви незер дӓ убогий ылшы мӓнмӓн сӓндӓлӹкнӓ,
силан, паян дӓ со большы цаткыдемшӹ сӓндӓлӹк
лин, мощный социалистический держава лин. Первоклассный социалистический индустри создаваймы дӓ
кымдан шӓрлӓ. Солашты шукы лу тӹжемӹн кого
коллективный хозяйствавлӓ, тӹжемдон совхозвлӓ дӓ
МТС-влӓ Создаваймы дӓ пеледӹт.Мӓнмӓн цилӓ соЕетский землянӓ социализмын великий сталинский
плугдон кыралмы ылеш дӓ ӹшке дарвлӓжӹм ти земля
со шукемдӓ, угӹц дӓ угӹц мӓнмӓн землянӓ богатырьвлӓм миллиондон шачыкта.
Сӓндӓлӹкнӓм когон индустриализируймаш, сельский хозяйствым коллективизируймаш, наукын, культурын керӓл семӹнь кушмашышты, сӓндӓлӹкнӓн
оборона цаткыдеммӓш лин ак кердтеп ыльы, если
Сталин тӓнг вуйлалтымыдон кадрвлӓн проблема
блестяще разрешаймы лите ылгецӹ. Сталин тӓнг
кадрвлӓ гишӓн, эдемвлӓ гишӓн вопросым тӹдӹлӓн
присущий энергидон, настойчивостьдон шӹнден дӓ
разрешаен.
Кредӓлмӓштӹ лӱдтӹмӹ дӓ революционный движенин пӓлӹдӹмӹ корньшлӓ мычкы партим смелан нӓнгешӹм, мӓнмӓн мондыдымы вождьнам— Ленинӹм гор'
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ный орелдон Сталин сравниваен. Ти пиш тӧр ылшы
сравненим полный правадонок нар^д Сталин докат
относя. Великий ученый, тӹдӹ цилӓ наукывлӓн наукым— Марксизм-Ленинизм ученим— кслоссальный исторический значеяиӓн открытивлӓдон обогащаен:
капиталистический окружени ылмашток мӓнмӓн сӓндӓлӹкӹштӹ коммунизмым строймаш гишӓн, социализм дӓ коммунизм годшы госу^арство гишӓн, колхозный движени гишӓн дӓ эче шукы вес открытивлӓм ӹштен, дӓ ти величайший открытивлӓм й^лӹмӓшӹш пырта.
Ссциализм— тидӹ утопия манын, буржуазный идеологвлӓ дӓ слугавлӓ десятилетивлӓ мычкы ӹняндӓрӓш
цаценӹт. Сталинйш геаийдон, Сталиньш эпохышты
социализм сӹнген. Коммунизмын призракшы, кыды
гишӓн эртӹш столетин Маркс дон Энгельс сиренӹт,
мӓнмӓн заводвлӓн дӓ фабриквлӓн, колхозвлӓн дӓ совхозвлӓн плотьыш дӓ вӹрӹш сӓрнӓлтӹн, тӹдӹ эдемвлӓн,
перви нигнамат ужтымы у эдемвлӓн ӹлӹмӓшӹшкӹ
пырен. Тидӹм ӹштен Сталин, тидӹм ӹштен тӹдӹн
руководьымы героический парти!
Сгалин тӓнг мӓлӓннӓ партийный вождьын, великий государственный строительӹн примерӹм анжыкта, кыдын деятельностьын основыжы цилӓ наукывлӓн
наука — марксизм-ленинизм учени ылеш. Ӹшкежӹ
тӹдӹ глубокий теоретик дӓ мыслитель ылеш. Большевистский партин историжӹм марксистско-ленинский
освещаймашын образец, марксизм-ленинизмын энциклопедижӹ ылшы, ВК11(б^-н историм составляяш ТӸ1ДӸ веремӓм моэш.
Шамакын кого мастар, кого культуран эдем, со8

циализм сӓндӓлӹкӹм шӱм-вашт яратышы Анри Барбюс келесен; „Леничӹн мысльжы дӓ шамзкшы иктӹштӓт тенге воплошаймы агыл, кыце воплощаялтын
Сталинӹштӹ. (.^талин— тидӹ тагачы Ленин ылеш“.
Седӹндон Сталин тӓнгӹм народ когон ярата, седӹндон Сталин тӓнгӹн лй1мжӹ СССР-штыш народвлӓн
морально-политический единствон символжы лин.
Йарод ӹшкӹмжӹн мырывлӓштӹжӹ Сталин тӓнгӹм
шытырланышы садовник манеш. Сталин гишӓн ӹшке мырывлӓштӹлӓн народный певецвлӓ сек яркий дӓ
сек нежный образвлӓм, шӱм гӹцӹнок лӓкшӹ сек силан яжо шамаквлӓм мот. Д ӓ хьпь кынамат ти мырывлӓштӹ Стадин Ленин сага, народдон иквӓреш
ылеш.
„Ӹнянен кердьщӓ, тӓнгвлӓ: рабочий классын делалан, пролетарский революцин дӓ мировой кӧммунизмын делалан мӹнь анзыкыжымат ьхшкйшемӹн цилӓ
силаэмӹм, цилӓ способностьвлӓэм дӓ, керӓл лиэш гӹнь,
ӹшке вӹремӹмӓт, ик патькалтыш дӓнгӹнь пуаш йӓмдӹ!
ылам“. Тенге отвечаен Сталин тӓнг лу и перви тӹдӹлӓн вӹцлӹ и шомашеш колтымы многочисленный
приветствивлӓэш.
Тагачы Советский страна, цилӓ мирӹштӹш шукы
миллион труйышвлӓ народвлӓн вождьым, коммунизмын великий основоположникым приветствуят. СССРштыш народвлӓн дӓ цилӓ мирӹштӹш угнетенныйвлӓн
лучший шанымашвлӓштӹ, чувствывлӓштӹ дӓ пожеланивлӓштӹ обращаймы ылыт Сталин докы, кӹзӹтшӹ
веремӓн величайший эдем докы, кыдын, народлан
ӹлӹмӓш гӹц пасна, вес ӹлӹмӓшӹжӹ уке.

Сталин— мӓнмӓн знамя!
Сталин—мӓнмӓн счастье!
Цилӓ мирӹштӹш труйшьзвлӓн сусулан дӓ благылан, врагвлӓлӓн страхлан, пустъ шукы и ӹлӓ мӓнмӓн
вождь, учитель, тӓнг дӓ друг Иосиф Виссарионович
Сталин!
яПравда* гезетӹ н 1939 и 21 дек абраш п ер ед о в и ц а .
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К . Беляев

СТАЛИН ГИШАН М Ы РЫ
Б1лӹмӓшнӓ пиш чудесный,
Б1лӹм шоэш курымок*
Мӓнмӓн сусу бесконечны
Кушкеш, шӓрлӓ кечӹньок.
Припев:
Слава, слава мӓнмӓн вождьлан,
Шукы ӹлӹ, Сталин тӓнг!
Счастьем пуэн мӓнмӓн вождьна,
Кого шӓлӓ Сталинлӓн!
Сек шергӓкӓн тӹньӹн лӹмет—
Труен ӹлБ1ш халыклан.
Мӓнмӓн шӱм гӹц тӹньӹн лӹмет
Нигнамат вет ак каранг.
Припев.
Цилӓ лелӹм сӹнген миӓш
Силам пуэт кечӹнь тӹнь.
Сӓндӓлӹклӓн силан лиӓш
У геройвлӓм куштет чӹнь.
Припев.
11

Теве кӱшнӹ пӹлвлӓ вӹлнӹ
Вӹсен кеӓ самолет.
Кек гӹц пӹсӹн тӹдӹ вӹсӓ
Сусун мыра вет пилот.
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Припев.
Рӓдӹн-рӓдӹн теве кеӓ
Трактор парк кымда ныр мыч;
У рекордвлӓм ӹштӓт кечӹнь,
Пӓшӓ верц тӓнгӓшӓт пыт.
Припев.
Шахтывлӓштӹ, заводвлӓштӹ,
Цилӓ вӓре йӹрӹм-йӹр
Тӹньӹн лӹмет силам ӹштӓ,
Пӓшӓ мӱгрӓ, шолеш вӹр.
При.пев.
Тӹнь гишӓнет чӹнь мыралтен,
Ашкед кеӓ Красный полк.
Красный Арми рсдинаэм
Бет перегӓ йӹрвӓшок.
Припев.
ч

Сталин— лӹмет мӓнмӓн знамя,
Коммункзмыш Бидет вашт.
Тӹньӹм Сталин цилӓнӓт мӓ
Яратенӓ шӱмнӓ вашт.

■
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Слава, слава мӓнмӓн вождьлан,
Шукы ӹлӹ Сталин тӓнг1
Счастьвм пуэн мӓвмӓн вождьна,
Кого шӓлӓ Сталинлӓн!
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В. Симолкин

СТАЛИН
I
Ленин кымен сӹнзӓжӹм, но ладна:
Штурвалышты— Сталин виктӓрӓ,
Б1лӹмӓшӹн артеришкӹ клятва
Пырен миэн цилӓ капиллярыш.
Кердте рейс гӹцӹн ӧрдӹш сӓрӓлжӹ
Вурс корабльым ни штурма, ни смерчьТриумфальны ашкедеш сӓндӓлӹк
Коммунизм знамян лозунгшы верц.
II
Важгеок йылен кенӹт орлыквлӓ,
Кӱкшӹн, кымдан веселӓ пеледӹн,
Поспейӹш виноградын арлыквлӓ —
Сӹнгӹмӓшнӓ пӓлдӹрнӓ цеверӹн.
Сталин— мӓнмӓм атакыш нӓнгешӹ,
Ь1лӹмӓшӹн маяк дӓ титан,
Человечествын даржы, ӹрӹжшӹ,
Соты мудрость дӓ ышыы гигант.
14

III
Тидӹ Сталинын летчиквлӓ смелан
Полюс гач вӹсӓт кеклӓ мотордон.
Куштен хлопокым, анжен семӓлен
Узбекӓт: тӹдӹн онгышты орден.
Нинӹ Сталин семьяштӹшӹ тетявлӓ,
Нинӹн лозунг: „Шӱм вашт,сӹнгӹмеш!"
Сталин— пуры, гуманный ӓтянӓ,
А тышманлан— валгынзыш дӓ меч.
IV
Улы юкдон кек гань шылырангын
Вождьлан народ йӹрвӓш мыра гимным,
Фергана сусу семжӹм ынгара,
Д ӓ мыралта ӹрӹж Украина.
111ӓрлӹ, гимн, океанский коэлӓ,
Земной шарым левед цилӓ вец!
Тӹлӓт славым мыренӓ поэтвлӓ:
Шу ли вождьна, великий творец!
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У
В. Бычков

ВЕЛИКИЙ ТВОРЕЦ
Граждаски правадон онг цицок шӱлӓлтен,
Веселӓн мырылтем улы юкдонок.
Чонгештӹ тӹнь, мырем, шылдырым шӓрӓлтен,
Чоргештӹ яратымы Сталин докок!
Великий законын пиш мудрый шаяжы
Мӓлӓннӓ валгалтеш аяр соты гань;
Великий эдемӹн келесӹм шамакшы
Советский народым ӹвӹртӓ шӱм вашт.
Мӹнь ужам валгалтшы кремлевский тыл сотым,
Мӹнь ужам башняштыш цолгыжшы звездам,
Мӹнь ужам вождь Сталин ажедмӹ тӧр корным
Д ӓ кечӹнь пеледшӹ советский странам.
Ик тӹр гӹц вес тӹрӹш мырывлӓ мӱгрӓлтӹт,
Яратымы Сталинлӓн—слава йӹрвец.
Ик тӹр гӹц вес тӹрӹш шӓлӓвлӓ вӹсӓлтӹт:
— Здорова ли, Сталин, великий творец!
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В. Казанцев

СТАЛИН— НАРОДЫН СЧАСТЬЕ
Сталин— учитель,
Сталин—ӓтянӓ,
Сталин— Родинын радость.
Пиш кого счастьым
Пӱэн мӓлӓннӓ
Сталин— халыкын правда.
Халыкын шӱмйм
Сталин ӹрӹктӓ;
Сталин халыкын кечӹ.
У мыры шӓрлӓ
Тӹр гӹц тӹрӹшкӹ:
—- Вождь, паштекет мӓ кеиӓ!
Сталинын знамя
Халыкым лыкты
Шошым кечӹ аярыш.
Сталинын аяр
Родина мычкы
Шӓрлӓ край гӹу крайыш.

^ 1|
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Ясы ӹлӹмӓш
Пӹтен, ташкалтын,..
Сталин, анзык мӓ лӓкнӓ!
Таум келесӓ
Сталинлӓн халык:
— Тӹлӓт тау, ӓтянӓ!
Крым, Украина
Дӓ Белорусси
Дружнан ӹштӓт пӓшӓштӹм.
Вождь шачмы вӓржӹ—
Солнечный Грузи
Сталинлӓн колта шӓлӓжӹм:
— Мӓ виноградым,
Пиш мӱӓн грушам
Тӹлӓт куштышна садеш.
Яжон ӹлӹмнӓм,
Счастьенам ужаш
Толма праздникыш, Сталин.
Праздникыш ӱжеш
Сталиным Киев:
— Тол хыналаш, ӓтинӓ!
Улы арбузы,
Пиш шукы киндӹ—
Улан ылеш Украина.
Сталиным тойыш, *)
Домбрадон мырен,
*) Той—праздник
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Ӱжеш сусун Джамбулжы:
— Анжы тагачы,
Вождь, Казакстаным—
Ваткы пиш шукы улы.
Каждый солашты,
Каждый томашты
Счастье шӓрлӓ, пеледеш.
Шӱм гӹцӹн шӱмӹш
У сусу каштеш,
Шӱмнӓм сусу леведеш.
Родина мӓнмӓн—
Праздничный стӧлнӓ,
Перке шукы стӧл вӹлнӹ.
Сусун бокалым
Кӱшкӹ лӱлтӓлнӓ:
— Сталин, шукы тӹнь ӹлӹ!
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В. Казанцей
4

ИК РОТА
Анзы.с 1'еӓ рота паштек рота,
Анзык кеӓ рота паштек танк.
Истребитель шык вӓрӓшвлӓм покта,
Пӹлвлӓ логӹц торген вӹсӓ пак.
Артиллери рота паштек кеӓ.
Счастье тольы рота паштек тиш.
Мӓнмӓм сусун йӹрен анжа кечӹ;
Рота паштек кечӹ тишкӹ миш.
Красный арми Збруч ӓнгӹрӹм ванжыш,
Халык лӓктӹ сусун цилӓ вец.
Халык попа, Красный армим анжен:
— Счастьем, сусум кандышыц, боец!..
Ик сола гӹц вес солашкы рота
Маршдон кеӓ, кеӓ анзык со.
Чак лӱлперлӓ лошты, амыж лошты
Ротым выча польский шляхтын полк.
ШӹрГӹ логӹц офицерский свора
Лӓктӹ славныӓ красный рота вӹк,
20

Красный ротым лывшен шуаш сӧрӓт...
Но команда шактыш йӹрӹм-йӹр;
— Шу ли, Сталин! Анзык Сталин верцӹн*
Анэык, тӓнгвлӓ, Родинына верц!
Техегь силам кӱ йӓ сӹнген кердеш?!
Польский шляхта шӓпнӹш цилӓ век.
Машинӓлӓ лулеме'влӓ строчат,
Кӱшӹц со пыдештеш шрапнель!
Урам саслен анзык кеӓ рота
Польский шляхта, «костенецнӓм» нел!
яКостенецвлӓм" колта артиллери,
„Кило! рамвлӓм“ кӹшкӓ самолет.
Шляхтын полкым рота яжон шерӹ,
Панжы шӹльӹ— лӱдшӹ моренок.
Корны мычкы рота кеа анзык
Д ӓ победный марш рӹшкӓлтеш чӹнь:
— Шу ли, вождьна, яратымы Сталин!
Сталин, со сагана ылат тӹнь:
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Счасгпливый советский тетявла Сталин
гишан
Г.

Матюков

ТӸНЬ ШУ ЛИ, ӒТЯНӒ,
ВОЖДЬ СТАЛИН!
Ыжарген шагалшы сӓндӓлӹк вӹлецӹн,
Цеверӹн пеледшӹ тӓйӹлвлӓ пӧкшецӹн
Рекӓвлӓ ӓйӹнӹл, шужгалтен йогалтат:
— Тӹнь шу ли, ӓтянӓ, вождь Сталин!
мыралтат.
Кӹцкӓн сад нӓрӓштӓн перкедон шалгалта,
Колхозный ыржавлӓ шӧртнилӓ валгалтыт,
Комбайн дӓ трактор иквӓреш тургалтат:
— Тӹнь шу ли, ӓтянӓ, вождь Сталин!—
мыралтат.
Советский сӓндӓлӹк—народвлӓн шипкӓжӹ:
Народвлӓ пеледӹн ӹлӓлтӓт иквӓреш,
Б1вӹртен сусудон иквӓреш попалтат:
— Тӹнь шу ли, ӓтянӓ, вождь Сталин!—
мыралтат.
22
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Заводвлӓ, курортвлӓ, валгалтшы халавлӓ
Д ӓ школвлӓ, колхозный культурный солавлӓ,Цилӓн коммунизмым иквӓреш пыт строят:
— Тӹнь шу ли, ӓтянӓ, вождъ Сталин!—
мыралтат.

а,
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3 . Баландаев

ТАУ СТЛЛИНЛӒН
Луатшӹмшӹ—кредӓлмӓш и,
Революци сӹнген миш;
Сьшгӹшӓш гӹц сӹнгӹмӓшӹм
И гӹц ишкӹ канда тиш.
Сталин во/кдьнан виктӓрӹмдон
Ти сӹнгӹмӓш лин цилӓ.
Цилӓ вӓре Сталин лӹмдон
Кечӹнь анзык кенӓ мӓ.
Тау тӹлӓт, Сталин тӓнгнӓ:
Ылӹмӓшнӓ яжо— пиш.
Шукы ӹлӹ тӹнь, ӓтянӓ,
Эче ижӹ шӱдӹ и!

II
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К. Сидушканов

СТАЛИНЛӒН
Вождь, учитель Сталяннӓ,
Яратымы ӓтинӓ,
Шӱм гӹц шокшы шӓлӓнӓм
Мӓ колтенӓ тӹлӓнет.
Мӓ ӹленӓ’мӹндӹрнь1,
Д ӓ ӹленӓ веселӓн.
Кремль вӹлнӹш шӹдбгрвлӓ
Тишкӹ кайыт цеверӹн.
Тӹ шӹдӹрвлӓн аяржы
Цилӓ векӹ валгалтеш.
Конституцин праважы
Кечӹ ганьы валгалтеш.
Тӹнь мӓлӓннӓ тыменяш
Правам сирен пуэнӓт;
Со отлично ты.меняш
Мӓ шамакым пуэнӓ.
25

Вождь, учитель Сталиннӓ,
Яратымы ӓтинӓ,
Шӱм гӹц шокшы шӓлӓнӓм
Мӓ колтенӓ тӹлӓнет.
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М А М Л А К АТ НАХАНГОВА
Ленин ордендон награждаймы

СТАЛИН ТӒНГӸН ПОДАРКАВЛӒ *)
Мӹнь ылам пионерка. Сталинабадский районыштыш
колхоз гӹц ылам. Мӹлӓнем луаткок и. Мӹнь яжон тыменям, мӹнььш цилӓ предметдонок „отлично".
Школ гӹц толмыкы, мӹнь шӹренок хлопокымпогаш колхозниквлӓлӓн палшенӓм.
Мӓмнӓн норма ыльы; кечеш коклы килограмм
хлопокым погаш келеш. Лиӓшӹжӹ тенге лин: ровотаяш тьшгӓлмӹкем, кечеш мьшь почти шӱдӹ килограммым погенӓм.
Малык мӹнь тинӓр шукы хлопокым погенӓм? Тидӹ пиш проста: цилӓнок хлопокым ик кидӓ погеньҥ,
а мӹнь— кок кидӓ.
Ровотайымем годым ӧрдӹшкӹ анжылтелам. Ровотаяш гӹнь— ровотаяш!
Мӹнь кыце хлопокым погем, шукы колхозниклан
дӓ колхозницылан анжыктенӓм дӓ нӹнӹ тоже тыменьӹнӹт. Тӹлец вара нӹнӓт уже коклы килограмм
рядӹ агыл, а мӹндӹркӹ шукым погат.
Кыце ровотаем, тӹдӹм шайышташ мӹньӹм пашКым р асск азге „Ӹ рвезӹ влӓ Сталин
пӓлмӹ. Д ети здат 1939 и.

гишӓн" книгӓ гӹ ц

!:1
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куды колхозвлӓшкӹ шуденӹт. А тидӹжӹ пишок проста: кок кидӓ!
Мӓ донына, Таджикистанышты, Москвашкы делегацим сек лучший колхозниквлӓм дӓ колхозницывлӓм
айырымы годым, мӹньӹм тоже делегаткеш айыревӹ.
И вот, йӓлдон иквӓреш, красный столицыш мӹнь
толынам.
Четьертый декабрь кечӹм ӹлӹмем гачок нигнамат
ам монды. Ти кечӹн мӹнь Сталин тӓчгӹм ужынам!
Тидӹ мӹньдонем здоровайыш дӓ, йӹрӓлтен, яды:
— Ну кыце, Мамлакат? Кыце тӹнь тыменят?
Мӹнь яжон тыменям манын келесьшӹм Шайыштам, а ӹшкежӹ Сталин тӓнг вӹкӹ пыт анжем. Маняр
гӓнӓ мынь тидӹм портретвлӓштӹ ужынам, а тагачы
живойым ужам, настоящийым!
Мӹнь Сталин тӓнглӓн подаркаэш книгӓм кычыктышым.
Книгӓжӹ Ленин гишӓн тидӹн прӧизведенижы ыльы,
таджикский йӹлмӹдон пӹтӓри лыкмы.
Мӹнь уже книгӓм кидӹшкӹжӹ пуэнӓм дӓ книгӓэш
сирӓлтӓш мондымем трӱк ӓшӹндӓрен колтышым.
Мӹнь келесӹшьш:
— Ӓти Сталин! Минуткеш мӹлӓм мӹнгеш книгӓм
пуай, мӹнь сирӓлтӓш монденӓм.
Сталин ■^ӓнг ласкон йӹрӓлтӹш, мӹлӓм книгӓм пуш,
дӓ мӹнь тӹшӓкен таджикский йӹлмӹдон сирӓлтӹшӹм:
„Ӓти Сталиь! Мӹнь яжон тыменям!"
Д ӓ подписывайышым.
Тӹнӓм Сталин мӹньӹм элтӓлӹш, шывшальы, ӹшкӹмжӹн фотографический карточкыжьш нӓльӹ дӓ йь>
ле сирӓлтӹш:
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„Мамлакат Наханговалан. Яжон тыменьмӓшешӹжӹ
дӓ ровотайымашешӹжӹ. И Сталин“.
Дӓ карточкым мӹлӓм виктӓлтӹш.
Ти карточка—мӹньӹн ӹльшӓштем сек шергӓкӓн,
сек ценный подарка. Д ӓ мьшь, кажется, сек счастливый ылам.
Мӹнь карточкым соок перегӓш тӹнгӓлӓм.
Сталин тӓнг мӹлӓм эче вес подаркам ӹштӹш —
мӹньӹн кидешем шӧртни цӓшӹм пижӹктӹш.
Токына, Таджикистанышкы. мимӹкем, цилӓ ӹрвезӹвлӓм постарем дӓ шукы-шукы цилӓ гишӓнок шайыштам, кыцелӓн мӹнь Москвашты ылынам дӓ кыце
мӹнь Сталин тӓнгьга ужынам, дӓ кыце Сталиндон
попенӓм.
Мӹнь кӹзӹт якте яжон тыменьӹнӓм дӓ яжон ровотаенӓм. А ӹндежӹ эче лучирӓк тыменяш тӹнгӓлӓм
дӓ эче лучирӓк ровотаяш тӹьгӓлӓм.
1935
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КЫ ЦЕ МӸНЬ СТАЛИН ТӒНГДОН
ЗНАКОМЫЯЛТЫНАМ
Кынам демонстраци пӹтб!ш, мӹнь дӓ эче таманяр
ьзрвезӹ мавзолей докы мишнӓ дӓ кидӹм махаяш тӹнгӓлнӓ, вождьвлӓм приветствуяш.
Трӱк мь1нь ужам— Сталин кидшӹдон махая, мӹньӹм токыжы сӹгӹрӓ. Мьшь сӓрнӓльӹм дӓ онгем парнядон; „мь1ньӹм“ маньын тӹкӓльӹм. Сталин йӹрӓлтӹш дӓ вуйжыдон „мане“ манмыла кымык ӹшть!ш.
Мӹнь ташкалтыш мычкы кӱшкм кыргыжым, трибунышкы кузышым дӓ Сталин докы мишӹм. Тидӹ яды
мӹньӹм:
— Кыце льшет?
— Л енина.
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— Молодец! Яжо лӹм.
Авӓмьш дӓ ӓтямӹн лӹмӹштӹ кыце, вара тӹдь1М
Сталин яды. Ти веремӓн площадь мычкы оркестр
эртӓ ыльы. Ворошилов келесӹш:
— Нинӹ яжон шактат, нинб^лӓн лапам шилдӓлӓш
келеш.
Мӹнь Сталин дон Ворошилов лошты шалгем дӓ
нинӹдон иквӓреш лапам шиӓм,

Орк естр эртен кемӹкӹ, Сталин мӹнь гӹцем яды
— Кьще тӹнь ӹнде токет кеет?
Куакам докы пырем дӓ корнеш оксам тӹдӹ гӹц
нӓлӓм, манын мӹнь келесӹшӹм.
— Маняры вара оксажы тӹлӓт келеш?—Сталин
яды.
— Десять копеек,— мӹнь отвечайшым.
Сталин кӹшӓнжӹм пыргедӓльӹ, но нимат мон ӹш
кердт дӓ йӹрӓлтен яды:
— Тӹньӹн, Ворошилов тӓнг, улы?—маньы.
Ворошилов кӹшӓнжӹ гӹц пумагам лыкты дӓ мӹлӓм виктӓлтӹш.
Вара мӓ иквӓреш ташкалтыш мычкы мавзолей вӹлец валаш тӹнгӓлнӓ. Корнышты, Буденный вӹкӹ
анжыктен, Сталин мӹнь гӹцем яды:
— Тидӹ кӱ?—маньы.
Тидӹ Буденный тӓнг, манын мӹнь келесӹшьш. Вара Ворошилов, Молотов, Калинин тӓнгвлӓ вӹкӹ пачелӓ анжыктен, мӹньӹм: „Кӱ тидӹ?“ манын ядышташ тӹнгӓльӹ. Мӹнъ цилӓштӹм пӓлӹшӹм.
Вара мӹнььш Кунцевышкы, токына шывштен нӓнгевӹ.
Ти лимӓшӹм мӹнь нигнамат ам монды.
1936
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„Знак почета*

МИША КУЛЕШ ОВ
ордендон иаграждаймы

СТАЛИН ТӒНГДОН БӒШ ЛИЛ’.ӒШ
Мӹнь пӹтМриш рядӹштӹ шӹнзем, колхозиик-животноводвлӓ мам попат— колыштам, а ӹшкежӹ Сталин
тӓнг вӹлец сьшзӓэмӓт ам колты. Мьшь сагаэм пионер Ваня Чулков „Безбожник" колхоз гӹц шӹнзӓ.
Остатка заьедани ыльы. Сталиным курымеш ӓшъшдӓрӹнем, тӹдӹн каждый движенижӹм, каждый йӹрӓлтӹмӓшӹжӹм цаклынем ыльы. Вет солашкы мимӹкй!,
пӹтӓриок 1 ӹнь гӹцет ядыт:
— Сталин тӓнгьш ужынат?— маныт.
Трӱк ужам—Иосиф Виссарионович йӹрӓлтӓлеш
дӓ кидшӹдон мӓмнӓм токыжы, президиумышкы сӹгӹрӓ. Мӓ вӓрнӓ гӹц кӹньӹл кешнӓ дӓ Сталин докы
ашкед мишнӓ.
— Кыце тӓмдӓн лӹмдӓ?
Тидӹ мӹньӹм „тӓ“ манеш.
Мӹнь келесӹшьш:
— Миша Кулешов— маньым.
— Школышты тыменьӹдӓ?
— Каштам, пятый классышты тыменям.
— Молодец! — Иосиф Виссарионович маньы дӓ
мӹиьӹм цат элтӓлен шӹндӹш.
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Мӹнь сусу лин колтенӓмӓт, амат пӓлӹ, тамам ӹштьшлӓ.
,
Ну, йӓмдӹлӹ, выступаяш тӹнгӓлӓт, — мӹлӓм
Сталин тӓнг келесӹш.
Колам аплодисментвлӓ. Колхозник выступаен пӹтӓрӹшӓт, об‘являевӹ:
Ынде пионер Миша Кулешов шамакым нӓлеш,
пӹрезӹвлӓн шеф, Московский область Белевский
район „Красный луч“ колхоз гӹц.
Мӹлӓм пӧкенӹм шӹндевӹ, дӓ мӹнь шайышташ
тӹнгӓльӹм, кыце мӓ шефствуяш тӹнгӓлӹннӓ дӓ маняр
пӹрезӹм куштеннӓ. Кынам мӹнь луаткӓндӓкш пь1резӹм, лу цамам дӓ кок имним Красный Армилӓн куштенӓм манььш, тӹнӓм цилӓн аплодируяш тӹнгӓлевӹ.
Эче мӹнь кыцелӓ тыменям, отличный отметкем маняр
улы, прионерский отрядышты мам ӹштенӓ— попен
пушьш. Вара президиум докыла сӓрнӓльӹмӓт, попем:
Сталин тӓнг гӹц иктӹ гишӓн яднем. Мӓмӓн колхозыштына Пионервлӓн тома уке. Ти делашты мӓлӓннӓ палшаш мӹнь Сталин тӓнгӹм ядам,— манььш.
Попен пӹтӓрӹмӹкем президиумыш эче кешӹм.
Ворошилов тӓнг мӹньӹн кидем кычыш дӓ йӹрӓлтен
келесьш;
Молодец! Имниэтвлӓм нӓлӹнӓ.
Сталин тӓнгжӹ мӹньӹм элтӓлӹш, кидӹшкьшӹ нӓльӹ
дӓ пӧкенеш шагалтыш. Тидӹ цаткыдын кидем кычыш дӓ келесӹш:
— Палшенӓ, палшенӓ.
Тӹ вады годшы гань счастливый мӹнь нигнамат
эче ылтелам!
^935 ^
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Н. Ильяков

ПАПА
(Поэма)

I
Вычен шокты!.. Ужам—сола.
Ну, ӹндежь! ходыш кем.
А то йӱте тӹнь хоть колы,
Хоть аяреш йылен ке.
Сек кӓтӓ томашты ядам:
— Хоза, вӹдӹм йӱктет вӓл?
Ужам папа.— Малын ядат,
Манеш, пыры, кӓнӓлтӓл.
Ашкедмӓштӹ логер кошка,
Жат, игечӹжӹ махань!..
Тырхыдымы шалга шокшы,
Пиш панежеш, салым гань...
Мӹнь пырышым. Тӹдӹ нижӹм
Талашалын шиштен шуш,
Ӧрдӹш пиштӹш, вара ижӹ
Мӹлӓм вӹдӹм каштал пуш.
Тенге шӹнзем ӹнде, кӓнем,
Вӹдӹм йӱӓм цӱвӹрге.
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Д ӓ папаэм вот тӹнгӓльӹ—
Попа, попа вик чьшде.
— Пӓлен ам кердт тӹньӹм, шоля,
Манеш, ам лӓк пӧрт гӹцшӓт.
Шӱлӹ ганьы так и шолам,
Вестям вычем, колта сӓй...
— Кӱ гӹц, папи, вычет вестям?
Марет моло кышкы кен?
— Марем агыл, манеш, Нестр,
Эргӹм торцем лӓктӹн кен...
Тетя толкан ыльы чоте.
Ӱдӓш кеӓ, тредӓшӓт.
Дӓ салтакеш ӹшкеок кеш,
Мӹньжӹ ӧрӹм цӓрӓщӓт...
Папа кужын шӱлӓлтӓльӹ,
Лелӹн шӹнзӹ курник вӹк.
Ӱп йӓрӹмжӹм тӧрлӓлтӓльӹ,
Пакы шайышты тӹмӹк;
— Мӹньӹн семья ыльы кого,
Ӓштен колтем!.. Иыла шӱм...
Иктӹ ямы, весӹ колыш...
Шӹгер воктен нӹнӹ шӱт.
Виднӹ тенге пуйырымы,
Ӹлӓш ик ӹшкетӹнок,
Семья верцӹн ясыланаш
Мыгилӓшкӹ вацмешкок.
Шукердок эче ӓтяжӹ
Кещ, японеш ямы вик.
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Вӹц и перви кеш Петяэм—
Германь вырсеш пуштмы ли...
Марем пӓшӓм ӹштӹш когон,
Пелжӹм ӹлӹш шӹргӹшток,
Со копекӹн оксам погыш,
Кынжы веле тӹнӓрок.
Теве толеш ровота гӹц,
Шӹдӓн, сӓсла чотымаш.
Тӹнь машанет юкшы ма гӹц?
Н езер тидӹ—ярдымаш...
Манеш, мӹньӹ ровотаем,
Иыдын-кечӹн ньӹгем шӱм.
Йӱӓш пижӹ... Мӹньжӹ—майы...
Шукы пӓнгӹ, йылыш шӱм.
А варажы лыктын кевӹ,
Бычы-вычы— уке со.
Шукы лимӹк келесевӹ,
Маныт—пушмы, смӧрт61м мон...
Петяэмжь! ыльы пуры,
Шутям ӹштӓ изи гань.
Д ӓ вӓрештӹн шӱмб1ш пульы...
Ть1дӹм пуштын тамахань.
Яжон ӓштем эргьш кемьш,
Мондаш акли курымат.
Млоец тӓнгвлӓ погыненб1т,
Сылык ылыт чотымаш.
Стӧл йӹр шӹнзӹн йӱлдӓлевь!,
Шагалевь: йь1рьш-вӓш.
Вара мырым тӹнгӓлевь!
Д ӓ мыревь1 иктӓ цӓш:
яДашытра тум гань ӓтям ыльы,

Мӹнь паштекем анжен,
Мӓгрен шалген коды.
Лаштыра пистӹ гань ӓвӓм ыльы,
Мӹнь паштекем анжен,
Мӓгрен шалген коды.
Изи макы пеледӹш гань.
Яратым ӹдӹрем ыльы,
Мӹнь пашткеы анжен,
Мӓгрен шалген коды»...
Вара мӹньӹм цат элтӓлӹш,
Манеш, ӹлӹ цеверок.
Ӹдӹр тӓнгвлӓн кидӹм нӓльӹ,
Лӓктӹн тӹ кеш тӹнӓмок...
Тидӹ лимӹк, мӹньӹн шешкӹ
Томам коден мӹнгеш кеш.
Манеш, кувы, ит шӹдешкӹ,
Ӓтям докы ӹлӓш кем...
Эче ӹдӹр ыльы, Верӓ,
Перегенӓм тӹдӹм пиш.
Тамаханьы лелӹ цердон
Ясыланен колен кеш.
Яратенӓм мӹнь Верӓэм,
Жӓлӓенӓм шӱмем вашт.
Кӹнем шыктеш, итӹрӓйӓ,
Ровотайыш чотымаш.
Куги ганьы кужы кӓпӓн,
Мыраш мастар ыльы пиш.
А кӹзӹтщӹ— ӹнде пӓпӓ,
Ынде ак тол тӹдӹ тиш...
Иӓлвлӓ ганьы агыл ыльы.
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Чӹдӹ попа, шана со...
Кечӹнь шылыш, шылен вылъыш,
Виднӹ колаш жепшӹ шон.
Аштем, теве кудыш пыра,
Мӹнь оролем окня вашт,
Верӓ ойхын мырым мыра,
Щамак дӓнгӹнь колам рашт:
„Иыл вӹд гач ванжевӹ,
Комбы цуца ванжевӹ,
Ик комбы игӹ ӹшкедшӹ
Иыл вес сиреш коды.
Ыдӹр тӓнгвлӓ попевӹ,
Мӹлӓм тенге попевӹ:
„Ик ӹшкетет тылыкеш
Киэн коток маневӹ."
Мӹньӹ ужам, папа олен
Анжен сӹнзӓ цылан век.
Д ӓ пелештӹш:— Ӹнде колен,
Б1нде тӹдӹ уке вет...
Седӹ изи, Нестремжӹ,
Кемӹ анзыц попен миш.
Манеш, ӓви, мӹнь кемемлӓн
Тӹнь шӱм ваштет сусу ли.
Манеш, мӹньӹ кем воюяш
Труйыш, туан халык верц,
Шин пӹтӓрӓш шык буржуйвлӓм,
Нӹнӧ^м ӹштӓш рок вӹлец,
Д ӓ кидемӹм цат кормештен,
Ашкед лӓктӹ ныр покшак.
Ӹнде пел и тевеш эртен.
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1орцшы уке^шамакат.
Айыртемӹн ыльы викок,
Шоэн лӓктеш йӓл вӹкӓт.
Тӹдьш книгӓ пӧлцӓ цицок,
Иӓрсӹм жепӹн со тӹштӓк.
Кӱн вырсы гӹц толмым колешТӧрок тӹшкӹ, ровны кек.
Попат, шӹнзӓт, йыдым толеш,
А южнамжы ирӹ век.
Ӓвӓ лиӓш—ойхы кого,
Ӓвӓн шӱмжӹ вӹцкӹж вет.
А кынамжы пышкеш онгым—
Ойхеш лач орсдыш кет.
Кышты каштеш эргӹм, Нестр,
Со вет шанет, со вычет.
Ирок, вадеш йымым хрестет,
Ӧлицӓшкӹлӓ анжет...
Попаш уке, ӹлӓш лелӹ,
Ой, кыцелӓ ясы, ой!
Тумаялат— шӱмет шелеш,
Выртеш уке вет покой...
Пӧртем шӱкшӹ, б1лӹш яхна,
Качкаш уке киндемӓт.
Вот и шӱмет так и йыла,
Йыдла каеш кечӹжӓт...
— Д а, ӹлӹмӓш ылын лелӹ,
Мӹнь келесӹшӹм тӹшӓк,
Ыо тӹ лелӹм монды веле,
Скоры ак код кишӓжӓт.
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— Йымы пужы, тӹнге лижӹ,
Папа лошкы пырен кеш.
Тӹнӓмок мӹнь увшем чишӹм:
— Цевер, шонгы, вӓш лимеш!..
II
Таманяр и эртен кемӹк,
Мӹньӹ у гӹц корныдон
Тӹ солашкы пырен кешӹм
Д ӓ ашкедӹм папи док.
Н о маханъы лин солажы!
Тӹдӹм акли пӓлӓшӓт.
Сола вуйыштыш томажын
Кӹзӹт кодте тӹшӹжӓт.
Церкӹ вӓреш— клуб дӓ школа,
У томавлӓ, детский сад.
Кӹлӓт, сарай, лапка, молы—
Кодте тоштын кишӓжӓт.
Неужели, шанем, папа
Ти жеп лошты ямын вик?
Неужели пӓлӓш акли
Ма тӹдӹндон кӹзӹт лин?
Шке турешем шаныкален,
Мӹнь ашкедӓм у томаш.
Окнявлӓшкӹ анжыкалем...
Папи!.. Ужам окня вашт.
Вырти-ворти мӹньӹ пӧртӹш:
— Пуры лижӹ, ӹлет со?
Вӹлкем анжа папи, ӧрӹн,
Монден, жепет шукы шон.
Кок ӹдӹрӓш, ик ӹрвезӹ
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Вӹкем анжат, ядыт:— кӱ?
Манам:—-мӹньӹ пиш шукердӹ
Ти папа гӹц вӹдӹм йӱм.
Трӱк папаэм ваштыл колтыш:
— Неужели ылат тӹнъ?
Софи, чӓйӹм йӹле шолты,
Вик вет пӓлен шӹм кердт мӹнь.
Веремӓжӹ шукы эртен,
Коклы кок и тӹнӓмшен.
Тӹньӹ олмам кандай, Берта,
Санюк, мӱлӓн кыргыж ке...
Анжем— анжен темӓш акли,
Кыш кен тошты лелӹ шам?
Вет техеньӹ лин цаклака!..
Тагыш кеен шонгыжат.
Вуйжы веле сӧдӧй викок
Д ӓ лицӓжӹ рӹшкӓлт кен.
Тидӹ шӱм гӹц тошты витӓ,
Ойхы лицӓм пӹрен вет.
— Ну, кыцелӓ ӹлӹмӓшнӓ?—
Чӓй йӱмӓштӹ ядым мӹнь.
б1лӹмӓшнӓ, манеш, цӓшӓн,
Колышт, шайышт пуэм мӹнь.
Тидӹн паштек тӹ папиэм
Мӹлӓм тенге попен пуш.
(Мӹнь кӹзӹтшӹм сирен ми.эм,

Тоштым тӓ пӓледӓ уш.)
—Седӹ вырсы эртен кемӹк,
Эргӹм, Нестр, тольы тищ.
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Жар тыгыран, шаргагемӓн
Капка докы ашкед миш.
Мӹньӹ пӓлӹ— мӓгрӓл колты,
Анжем цырге тӹдӹн вӹк.
Тӹнӓмок момоцам олты,
Качкаш пукшышым тӹмӹк.
Тӹлзӹ, кокты ӹлӓлтенӓ.
Атат цаклы жепшӹмӓт.
Тенге пӧртӹштӹ шӹнзенӓ,
Тонем ыльы Нестрӓт.
Цылан ӓнгӹш ашкед тольы,
Манеш:— ӓви, попем вӓл?
Мӹнь ӹдӹрӹм нӓлнем, Полям...
Манам:—ма, яратет— нӓл.
Сенге шешкӹм нӓлКш шӹндӹш,
Мӹлӓм сусу эчеӓт.
Эргӹм пӧртӹм угӹц шӹндӹш,
Ну, шачевӹ нинӹжӓт.
Андак иктӹ, вара весӹ,
Тевеш шьшзӓт йиш гӹц йиш.
Тӹлӓт тӧржӹм мӹнь келесем,
Цӓшӓн ылыт, цӓшӓн пиш.
Папа сусун йӹрӓлтӓльӹ,
Мӱжӹм пиштӹш чӓй стопкаш.
Бертам вуй гӹц ниӓлтӓльӹ
Д ӓ давай эче попаш.
— Мане, шукым анжыктевӹ:
МӹньКш угӹц семья ли.
Коллективыш сирӹктевӹ
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Самой Санька шачмы ин.
Мьшьӹ андак тӹшкӹ шӹм ке,
Так вырсышым эргӹмӓт.
Шешкӹ тожы кечӹн, чӹмде
Сасла, лӱдӹш ӹлӓшӓт.
Нестрнӓжӹ вуйта ак кол,
Йӹрӓ, шӹнзӓ юктеок.
Йыдпел якте молы ак тол,
Кеок, тӹдӹм поктылок.
Машинӓвлӓм нӓлӹт, шалгат,
Нырна кого—шӹм ныран.
У сарайым, пӧртӹм чангат- Силам иктӹш цымырат.
Эргӹм вуеш айыревӹ,
Шешкӹм—фермыш, маныт, ке.
Мӹньӹм ясльыш шагалтевӹ.
Мӹнь йӹрвӓшем цыргевел
Анжем шонгы сьшзӓэмдон—
Курым весӹ толын шон.
Строят, нырым пышкыдемдӓт,
Шӹльӹ, ыржа, пырса, шож
Игӹц ишкӹ со шукемӹт,
Со шергештеш трудодень.
Шанем, вот махань веремӓ—
Уланг кердӹнӓм вет мӹнь.
Эргӓшемжӹ—со тыр уке:
Грузовиклӓн кеш халаш.
Мӓ анженӓ—толеш турге,
Ох, вет пӹсӹ чотымаш!
А варажы—дела кого,
Вычыдымаш мӹлӓм ли.
4^

Сталин шӱден... Нестр Рогов,
Совещаниш, значит, ми.
Так келесӹш тидӹм мӹлӓм—
Шӱмем тылла пижӹн кеш.
Манам, эргӹм, ӹнде тӹлӓт
Намыс агыл, шӱдӓт— ке.
Манаш веле—Сталин докы!
Сек шергӓкӓн эдем док.
Вот веремӓ, тӹньӹ попок,
Шӱдӓт тӹшкӹ, токышток.
Сенге эргӹм Москывашкы
Кашты, ӹлӹш ӓрня нӓр.
Тольы—орденжӹ валгалтеш,
Награждаен Сталиннӓ...

т

Папа савыцшым тӧрлӓлтӹш,
Мӹлӓм чӓйӹм оптен пуш.
Вара сакырым виктӓлтӹш,
Булкым коктеш тодыл шуш.
Мӹньӹм тӹдӹ пукша, йӱктӓ,
Вуйта ылам эргӹжок.
Ма кид-ялжым перви пӱктен,
Тӹдет кодте воксеок.
— А кӹзӹтшӹ кышты эргӹц?
Тама ак кай шешкӹцшӓт,—
Мӹнь папи гӹц тӹдӹм тергем,
Цишти пӓлен нӓлнемӓт.
Папа ядмем вуйта вычен,
Сӹнзӓрӓжшӹ сотем кеш.
Чӓй цӓшкӓжӹм кидӹш кычен,
Тӹдӹ пакы шайыштеш.

:Л.1
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— Шешкӹ фермыш ирокок кеш,
Тӹдӹ кечӹн со тӹштӓк.
Айыренӹт старший шотеш,
Премим нӓлӹн вӹц гӓнӓк.
Эдем кынан, кӹзӹт тӹдӹ
Йӓмдӹлӓлтеш выставкеш.
Манеш, мӹньӹ вес и шӹжӹм
Москывашкы вара кем.
Шижӓт, тожы Москывашкы,
Тожы Сталин тӓнгнӓ док.
Житя весӹ лин солашты,
Вашталт кеен тӹнгӹцок...
Эргӹм Сессишкӹ шӱденӹт,
Ылеш тӹдӹ депутат.
Анзыл кечӹ нӹнӹ кенӹт,
Сӓй ӹндежӹ шонытат.
Айыревӹ. Маныт:—Нестр
Труйыш, честный большевик,
Маныт:— Сталинлӓн известный,
Худа велжӹ уке вик.
Седӹхеньӹ житя, шоля,
Житя яжо, сады гань.
Труяш, кӓнӓш пумы воля,
Ойхы уке нимахань.
Тау лижӹ Сталин тӓнглӓн,
Пусть хытыра шукы и!
Сталин тӓнгнӓ цилӓлӓнӓ
Сек шергӓкӓн эдем лин.
Ноябрь 193Ӱ и.
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Н, Ильяков

КОРНЫШТЫ
Хала гӹцӹн лӓкмем годым куд цӓш кытла вады
ыльы. Тенге гӹнят, йыдыш пырымаш гӹц мИнъ викок шӹм шеклӓнӹ. Техень игечӹ шалгымы годым
коклы вӹц уштышым агыл, шӱдӹ уштышымат ашкедмӹ шоэш. Йӹрвӓш, ныр кымдыкеш, ош лым
киӓ, кӱшнӹ чуч веле пӓлдӹрнӹшӹ шӹдӹрвлӓ ошалгын цӹлгӹжӹт, анзылнем телефон мӓнгӹвлӓ шывшылт миэнӹт дӓ нӹнӹ мӹндӹрӓн, лудалгы рӹмӓкӓэш
мӱдӓлтӹт. Игечӹ йори ӹштӹмӹ ганьы яжо ылеш:
ни ӱштӹ агыл, ни шокшы агыл, лӹпкӓтӓ тыр вады
шалга.
Тенге ӹнде ӹшкетемок ашкедӓм, икӹжӓк ик векӹ
анжылтам. Рӹмӓлгӹ тӹтӹрӓэш мӱдӓлтшӹ, корны
ӧрдӹштӹ шӹнзӹшӹ солавлӓ гӹц южнамжы тыл
сотывлӓ саралгын кайылдалыт, кынам-тинӓм тӹштӹ
пи ялахайын опталта, дӓ тӹшӓкок эчеӓт тыр лин
колта, лач мижгем пындаштем веле лым юк со
икстатян коштыртке шакта.
Кужы корныш ӹшкетӹнок лӓкмӹкӹ (мӹньӹн
кешӓшлык корнемжӹ мытык агыл, коклы вӹц уштыш) ӹшкеок пӓледӓ, вуйышкы тамахань шанымашвлӓӓт пыраш тӹнгӓлӹт. Мӹнят ӹшке ӹлӹмӓш46

м ^ е м гишӓн шанен кеем. Вот, шанем, коклы и
ве^е эртен поспеен, а сӓндӓлӹкӹн куд пайын ик
пайыштыжы ӹльшӓш ямакыштыш гӹцӓт яжо лин
колтен. Капиталиствлӓм поктыл колтымы, помещстройы,
иквлӓ, кулаквлӓ
пӹтӓрӹмӹ... Ровотайы,
весетӓйӹ..."
Дӓ тенге шанен кемем лошты, шӹмӓт цаклы,
шайьмнем имни ял юк шактен колтыш. Мӹнь
йӹлерӓк корны ӧрдӹжӹш каранг кешӹм дӓ, .сӓрнӓл
‘веле цоктышым, ужам: рогожный тиреш кӹцкӹшӹ
шим акаша мӹнь турештем шалгаат уже. Тирӹштӹ,
тылып лошты, тамахань эдем шӹнзӓ дӓ мӹлӓнем
лицӓжӹм анжыктыдеок попа:
— 1Лоля, кышкевен якте вара ашкедӹнӓ?—ть1дӹ
ядеш.
Мӹнт солана льшӹм келесӹшӹм.
— Ну, вот,—тирӹшть1ш эдем эчеӓт попа, как
раэ мӹнят солада вуй гӹцок эртем... Ялын кынам
шоат?Айда, шӹц!..
Мьшь ӹнемрӓк шӹц ы,\ьы, но тӹдӹн пурын
попымжым ынгылышымат, шӹнзӹм дӓ мӓ коктын
коркы мычкы анзыкыла кыдална...
Туренӓок, шимӓлгӹ-кыловой пӹлгомышкы ть1,\зӹ
куза дӓ жаралгы сотыжым лым вӹкӹ шӓвен, тир
положа корнывлӓм шилӓ йӹлгӹжтӓрӓ.
— Виднӹ, тӹньӹнӓт, шоля, халашты делавлӓэт
ылыныт, йыд яктеок мотаен колтенӓтӹш— пӓлӹдӹм
эдемем попалтыш дӓ пероска коропляжым лӹвӓл
кӹшӓн гӹц лыкташ манын, тылып онгжым шӓргӓл
шуш...
Мьшьӹ тӹшӓкен выртышток тама лин колтышым.
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Тӹдьш онгыштыжы якшар матери вӹлнӹ „Ордея
Ленина“ пышкыл шьшдӹмӹ дӓ тӹ орденжӹ тӹлзӹ
сотышты ши валгын йӹлгӹжеш.
— Тидӹ ма, ор ден ?—ӹшкеӓт цаклыдеок мьцьӹ
попалтен колтышым.
— Мане, шоля, орден,— тӹдӹ пелештӹш дӓ мӹлӓнем „Н орд“ пероскыжым виктӓлтӹш.
— Тӹньжӹ кӱ ылат?— эчеӓт мӹнь и зи постол
тӹдӹлӓн кындымы ядмашым пушым.
— Мӹньӹ? Мӹньй!—конюх ылам, старший юнюх.
Ындежӹ мьшь ТӸДӸ1М яжонок ужам. Эдемем кукшынди шӹргӹ-пӹлӹшӓн, кужикӓрӓк лицӓӓн, павдашыжы пӹлӹштӹнг яктеок кушкын к узен , но, тӹ нге гӹнят,
тӹдӹ лицӓм мӱдӹшӹ, ш ӓрлӓкӓ, кыйыр п ан дап агыл,
вишкӹдӹ дӓ ӱлӹкӹлӓ кечӓлтшӹ ылеш; кӓпшй к ого
агыл, тидӹ жйш мӹнь ӹ ш кедонем тӓнгӓш т»ренок
пӓлӹшӹм: са га-сага ш ӹнзӹмӓш тӹнӓ тӹдӹ н вуйжы
мӹнььш вуем гӹц лапа тореш
нӓрӹ лапьш ты рак
ылеш.
Т ехен ь эд е м сага попазы м ем гиш ӓн, попаш ат уке,
мӹньӹ когон с у с у лин колтышым, д ӓ тӹш ӓкок, имнинӓ
тӓЗӹ л ваш тареш аш кедӓш тӹнгӓлмГ'жӹ, ӹлӹмӓшйжӹ
гиш ӓн, ордены м получаймыжы гиш ӓн яды ш таш тйнгӓльӹм.
Б1шкь1Мжӹм старш ий коню хеш лӹмдӹшӹ эдем
когон шая м астар ылын, д ӓ мӹньӹн п и сател ь постол
ылмем пӓлен нӓлмӹкӹжӹ, тӹдӹ эч е ӓ т к ого охотадон
ӹшкӹмжӹн историж ьш , келесӓш
келеш , зам еч ательны й историж ӹ м, шайышт пуш.

Тевеш ӹнде, шамак гӹц шамак—тӹдӹн историжй...
— Мӹньӹ, шоля, Микитӓ ылам, Петрӓнькӓн Ми48

китӓ, Лӱлперлӓ мары. Тӹштӹ ылынат гӹнь, пӓлет,
Шарын шӹргӹ тӹрӹштӹ техень сола улы.
Изиэм годьш кь‘1тен каштынам, шарыквлӓм, ышкалБлӓм кӹтенӓм. Вара салтакышты-катыргышты нӹл и
служен шӹндӹшӹм. Эче тамазарат служымла ыльы
дӓ, тау, хвораен колтышым дӓ федфебель-палачвлӓ
гӹц ытлышым. Ну, вара эчеӓтЛӱлперлӓ солашты...
Пӧртем худа, шӱкшӹ, марла капка... Мамӹштӹмлӓ?
Ь1дӹрӹм нӓльӹм, конечны, тетявлӓ... А житя, анжем,
нима кынат уке, мӹньӹм пӱктӓ дӓ пӱктӓ. Вӓтӓт,
йори гань, ӹдӹр паштек ӹщӹрӹм ӹштӓ, а ӹдрӓмӓшвлӓлӓн тӹнӓм, келесӓш келеш, эемлям ак пуэп ыльы.
„Цӹвӹ, значит, кек агыл, ӹдрӓмӓш эдем агыл“ —
пукшы, кыце мыштет. Тенге тьшӓм попенӹт. Ну,
раз земля уке, ӓль тӹдӹ лапа кымдык веле— тӹдӹ
махань хресӓнь? Ни вольыкым урдаш, ни ӹшлӓн
качкаш. Мане, тошты шая сӹлнӹ, хоть вӹдӹш тӹргештӹ... Иӓ, тӹнь, Алмаш, йорталты, йорталты!..
Сенгелӓ раведӹкӓлӹл ӹлем ӹнде, ӹдӹрвлӓэм поп
докы, паянвлӓ докы пӓшӓ ӹштӓш поктем. Ышкежӹ
шӹргӹшкӹ, вес пӓшӓшкӓт кен колтем— нимат ак
лӓк. Хозяйство шыла дӓ пӹтӓ веле. Мане, анзылны,
тошты шая сӹлнӹ, нимахань соты ак кай. Дӓ кышец
сотыжы лин кердеш ылын, кынам киндӹ шӹжьшок
пӹтӓ? Тӹ лошток налогым тарват дӓ тарват; ышкалем
лыктын кевӹ, кым шарыкем ыльы— нӹнӓт пӹтевӹь
А вольыкде ть1дь1 махань хресӓнь? Ну, шанем, эче
иктӓ вӹц и эртӹмь1кь1 мьшь цӓрӓн кодам. Цаклем—
корнем ть1шкь1лӓ кеӓ.
Но тиштӓкен, ӹшкеок пӓ.\ет, ӹльшӓш вашталт
кеш. Пӹтӓри ик война, вара весӹ—гражданский,
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Сӧветский власть, Комитет беднотавлӓ... Мӹньӹ
цаклаш тьшгӓльӹм— корны пачылтын, ти корнышкы
шӱмвашт шагалаш келеш. И вот, шоля, мӹньӹм
Комитет бедноташкы айырен шӹндевӹ. Незервлӓлӓн
палшышна, землям вес пачаш пайылен шушна. Мӓ,
незервлӓ, йонгатаракын шӱлӓш тӹнгӓлнӓ.
Но тидӹ цилӓ тенге гӹнят, ӹшкеок пӓлет, ӹшкетӹн ӹлен,
единоличный тыгыды хозяйствыдон
социалкзмым ӹштӓш акли. И вот мӓ, Лӱлперлӓ
марывлӓ, солаэшнӓ 1930 ин колхозым ӹштӹшнӓ.
„Социализм" колхозым.
Андак, верны, ясывлӓӓт ылевӹ. Колхоз роватаяш
тӹнгӓльӹ, а кулаквлӓ седок шӹгӹлӓ ньымыштыт.
Тагачы молотилкьш болт ямеш, иргодым жнейка
кӹзӹ локтыл пиштӹмӹ, вес-иргодым эче ма-гӹнят
тӹшецӓт хударак. Мам ӹштӓш? Нӹнӹн тупынешлӓ
ӹштӹмӹштӹм кид колтен анжен шӹнзӓш—дела,
конечны, нималан ярдымы. И вот мӓ нӹнӹм кӱдӓш
тӹнгӓлнӓ, корчуяш. Д ӓ ма машанет? Ик кск ишток
колхозышты ӹлӹмӓш со лучи дӓ лучи кеӓш тӹнгӓльӹ.
Иӓ, тӹнь, Ллмаш, йорталты!..А малан тӹнь, шоля,
лучи лин машанет? Первижӹ председательнӓ, худа
шая гӹнят, прохвост ылын, кулаквлӓн шишкышдсн
шишкен, а раз вуйлалтышы тӹхеньӹ гӹнь, тӹнӓм
кыце колхозный хозяйствыжы цаткыдем кердеш?
Мӓ тӹдь1м вуйын-вуйстык, ӧрдӹшкӹрӓк. Рас, манына,
кулаквлӓн шишкышдон шишкенӓт, нӹнӹ паштекок
ке, мӓлӓннӓ ӹлӓш ит ӓптӹртӹ... Кадай эче, шоля,
ик пероска гӹц шывшыл колтенӓ.

Пероскым^пижӹктӹмӹкӹнӓ:
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— Кӹзӹт председательдӓжӹ кӱ ылеш?— манын
ядым.
Дӓ у тӓнгем эчеӓт пакыла хытыраш тӹнгӓльӹ:
.— Кӹзӹт председательпӓ мӓнмӓн Иван Иваныч
Алехин ылеш, эдем, манаш лиэш, золты. Вӹц и
лошты мам ӹштӹш— цӱдеет веле! Ышкал ферма,
ясльы, радио... А урожай? И гӹц ишкӹ . со кого.
Хоза яжо, толкан эдем. Седьшдонок вет и йӹде
район гӹц премивлӓм дӓ благодарностьвлӓм колхозна
получая. Тӧрокок попышаш гӹнь, кӹзӹт мӓнмӓн
колхозниквлӓ, тошты шая сӹлнӹ, купецвлӓ гань ӹлӓт. Нӹнӹ, конечны, купецвлӓ агылеп, ак торгееп, ак
алталеп, ну утла уш яжон, улыдон ӹлӓт.
— А содки тӹнь кыцелӓ орденжьш получаенӓт?—
эчеӓт мӹнь у тӓнгемӹн шая лошкыжы пырен кешӹм.
— И н т ер есу ег?

— Когон!
— О рден—тидӹ дела техеньӹ. Мй1нь тӹлӓт, шоля, цилӓ шайышт пуэм.
Вӹц и перви, кӹзӹтшӹ ганьок ӓштем, мӹнь докем
Иван. Иваныч пырен шагальы.
— Ну, манеш, Никита Петрович, тӹньӹм мӓ
ик пӓшӓш шагалтыненӓ.
— Махань-техень пӓшӓшкӹ?—ядам.
— Младший конюхеш.
— Чтож, попем, Иван Иваныч, мӹнь младший
конюх лиӓш ваштареш ам ыл, тӹлӓт даже, манам,
келесен кердӓм: имнивлӓэт мӹнь кидӹштем тӹгӹр
гань йӹлгӹжӓш тӹнгӓлӹт.
— Вот и, манеш, яжо, Никита Петрович, ровотайы, манеш, на совесть.
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Ну иргодешӹжок мӹньӹ конюшньыш, имнивлӓ докы
ашкедӹм...
И'»' ӓ
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Конюшньышкы ашкед мишӹмӓт, анжем, имнивлӓ
пылвуй дӓнгьшь намозышты шалгат, тӓгӓнӓвлӓ лӹвӓлнӹ шуды аравлӓ шӱн киӓт. Д ӓ имнивлӓжӓт, келесӓш
келеш, намозы веле ылыт. Мытыкын попышаш гӹнь—
нимахань санитари уке. Мӹнь тӹшӓкок правленишкӹ, Алехин тӓнг докы кыргыж мишӹ.м. Попем:
— Давай, манам, кӹзӹток щеткавлӓм нӓлӓш оксам
пу дӓ сейчасок, манам, шуды йӓшлӓвлӓм ӹштӓш кок
плотникым колты.
А тӹдӹ:
— Ма, манеш, тӹнь, Никита Петрович. пӹтӓриш
кечӹнок техень требованивлӓм шӹндет? Утла, манеш,
туран нӓлӓт.
Мӹньжӹ эчеӓт смеланрак:
— Тӹте, манам, акли. А то, попем, имнивлӓнӓ оселвлӓшкӹ сӓрнӓлтӹт. А мӓнмӓнгань колхозлан осел постол имнивлӓм урдашыжат, манам, намыс.
— Яра, манеш, хорошо, оксам пуэм, плотниквлӓмӓт
колтем.
Тӹ кечӹнок, конечны, мӹнь кооператив гӹц щеткавлӓм нӓлӹн тольым, имнивлӓэм цилӓштӹм итрӓяш
шагальым, а плотниквлӓ йӓшлӓвлӓм ӹштӓш тӹнгӓлевӹ.
Старший конюх йӹрӓ:
— Тӹнь ма, манеш, Никита, конюшньым пӧртӹш сӓртӹнет? Ат кердт, манеш, вет имнинлӓэтшӹ, манеш, ялаштеок шалгат.
— Дела, попем, ялашышты агыл, эдемӹн желаништӹ ылеш. Ӹшкежӹ давай намозым коаш, конюшня
седӹрӓм ирӹктӓш.
Ь2

Ти статян мӹньӹ кечӹнь имнивлӓм итӹрӓЙӓш тӹнгӓльӹм, конюшня седӹрӓмӓт ирен урдышым.
Ик маняр кечӹ веле эртӹш, ужам, имнивлӓэм цӹрештӹм вашталташ тӹнгӓлевӹ. Пынышты ягылга,
иревлӓ ылыт дӓ тама монгырыштат куштылгымла
чучеш. А малан тенге лин машанат, шоля? Веремӓштӹ пукшымаш, итрӓймӓш — вообще уход! Но, тишӓкен, пӓльшӓн, мӹнь шӹм шагал. Давай коневодствыдон книгӓвлӓм лыдаш, кыцелӓ имнивлӓм анжаш
келеш, тыменяш. Д ӓ келесӓш келеш, колхозниквлӓӓт
конюхлан когон палшен кердӹт. А то, кыдыжы улы,
иктӓ вӹц уштышым кыдалышт толеш— имнижӹ вӹд
ганьы, нӱштӹлтен лыктын машанет. Весӹ сетелкӓм
тӧрлӓлтен ак пиштӹ, хамытеш тьорен шӹндӓ. Цилӓ
тидӹвлӓм шотыш нӓлмӹлӓ, тидӹн ваштареш кредӓлмӹлӓ.
Мане, кок тӹлзӹ нӓрӹ тама ровотаен колты, анжем, шӹжӹ лишемеш. Мӹнь эчеӓт Алехин тӓнглӓн
попем:
— Давай, манам, плотниквлӓм пу. Дела,
манам,
яжоок агыл, ӱштӹ толеш, конюшня амасавлӓм виш
шуаш акли лиэш. Тӹ1тежӹ, манам, пӹцкӓтӓ лиэш. Окнявлӓм шукемдӓш келеш. Эчеӓт, манам, вӹлӹвлӓнӓ
кӓндӓкшӹ улы, нӹнӹлӓн айыртемӹн шокшы пичӹвлӓм ӹштӓш келеш, вет нӹнӹ, попем, мӓлӓннӓ цамавлӓм пуат.
Алехин йӹрӓ дӓ, строительный бригадирлӓн распоряженивлӓм пуа. Эчеӓт, значит, мӹлӓм плотниквлӓм
колта.
Пакы — большы. Мӹньӹм старший конюхым ӹштен шӹндевӹ. Д ӓ собраништӹ колхозниквлӓ попат:
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— Имнивлӓнӓ, маныт, эче тыгылыраквлӓ ылЫт
Айда, маныт, Никита Петрович, нӹнӹм йӧнӓтӹ.
— Шалдыраэмдӓш, манам, лиэш. Толькы, манам,
ожым нӓлӹк пуда, а то йӓл докы кашташ пӓшӓ
агыл.
Тенгелӓнлӓ мӹньӹ, шоля, конюх пӓшӓэм тӹнгӓльӹм.
Ну, варажы, ӹшкеок пӓлет, со лучи дӓ лучи ӹштенӓм. Ӓвӓм мӹньӹм, навернӹ, тенге анжыде, кыце
мӹнь цамавлӓм анженӓм. Вӹц и лошты вӹц яжо
имним кого сусудон Рабоче-Крестьянский Красный
армиш пуэн колтышна.
Но мӓ ӹлӹмнӓ жепӹштӹ, ӹшкеок пӓлет, эдемӹн
яжо пӓшӓ ӹштӹмжӹм пиш йӹле ужыт. Мӹнь докемӓт район гӹц толаш тӹнгӓлевӹ. Анжат, цудеят дӓ
эче лучы ровотаяш шӱдӓт. Мӹньӹ нӹнӹ анзылны,
тошты шая сӹлнӹ, усым веле пӹтӹркӓлем. Тӹ лошток газетӹш сирӓш тӹнгӓлевӹ, пӹтӓрли изин, вара
когоракын, остаткажым патретемӓт пецӓтлен шӹндевӹ,
анжыда, дескать, Никита Петрович шӹнзӓ. Мӹньжӹ
анжаш дӓ цӱдеяш веле линӓм. Неушты, шанем, тенгеок яжон мӹнь ровотаем?
Тидӹн паштек, пӓльшӓн, конный хозяйствем эчеӓт
йӧндӓрӓш тӹнгӓльӹм. Ик шамакдон, пӓшӓэм тӹшкевен якт е яжон шӹндеиӓм, остаткашым Райзо гӹц
толшы представитель кидшӹм веле шалалтыш дӓ келесӹш:
— Москваш!.. Москваш!.. Животноводческий совещаниш!..
Ужат, шоля, кышкыла дела кеӓ? Москваш!.. Совещаниш!.. А мӹнь, тошты шая сӹлнӹ, Москважым омынешемӓт ужтелам, не то что миэн анжаш.
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Д ӓ теве кечӹ толын шо. Мӹньӹм л а ч о к Москваш
провожаят. Собраништӹ И в а п Иваныч Алехин колхозниквлӓ льшдон мӹлӓм
хытыра. Манеш:
— Никита Петрович, тӹньӹ ӹшкӹмедьш образцовый пӓшӓэтдон животноводческий совещаниш Москвашкы кеӓш правам получаенӓт. Тӹнь районыштына
велеӓт агыл, Марийский республикӹштӹнӓжӓт сек
лучший конюхеш лӓктьшӓт...
Мӹньӹн, конечны, тошты шая сӹлнӹ, ӱпӓт кӱшкӹлӓ
куза. Утла уш шӱм вашт Иван Иваныч попа. Кӹзӹтӓт
ӓштем, шаяжым тӹдӹ тенгелӓн кашартыш:
— Никита Петрович, Кремӹльӹш мимӹкет, Сталин
тӓнглӓн кого таум ӹштӹ дӓ келесӹ; мӓ, „Социализм“
колхоз членвлӓ, животноводствыдон веле агыл, мол
пӓшӓвлӓдонат районыштыш ик передовой колхозшы
ылына. Но тишӓк ана шагал. Анзыкыжымат, Сталин
тӓнгӹн руководствыжыдон, культурный, зажиточный
ӹлӹмӓшӹм ӹленӓ.
Ну, конечны,— „Ура!“ Лапам шимӓш.
— Шӓлӓм келесӹ!..
— Таум келесӹ!!!
Сталинлӓн тенге келесӓш шӱдӓт.
А мӹнь шӹнзем, келесӓш келеш, ороды ганьы дӓ
вуемдон мыккем. Яра, значит, яра, цилӓ келесӹмӹ
лиэш.
Тиштӹ ӓвӓжӓт сагаэм пьшӹрген, пӹлӹшешем мӹлӓм пӹжгӓ:
— Мам вара ӹнде, манеш, костенецеш тӹдӹн докы
нӓнгет? Сталин тӓнг докы, значит.
— Яра, манам, ӓвӓжӹ, тумаялам.
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Д ӓ т е ь с ӹмде, шоля, Москвашкы кыдальым... Йӓ,
Алмаш, йорталты, й ы д ш ы маханъ соты, ыжат!..
Мьшь йӹрвӓш анжальым. Лачокок йыд когон соты
ылеш. Шӹдӹрвлӓ ӹнде симсӹ пӹлгомышты яркатан
йылат. Кӱшнок, тӹртӹш ганьы, йӹргешкь! тӹлаӹ
каеш. Тыр, йонгата. Мӓ пероскым пижӹктӹшнӓ.
Д ӓ Никита Петрович пакыла попаш тӹнгӓльӹ.
— Москва, келесӓш келеш,— Москва ылеш. Кого,
яжо—дӓ келесенжӓт ам кердт, махань яжо! А миэннӓ
мӓ Москвашкы шукын: руш, тадар, вотяк, таджик,
ик шамакдон— цилӓ сою з гӹц, лучшийвлӓжӹ, значит.
Тиштӓкенжӹ самой нигынам мондаш литӹмӹ лиӓлт колтыш. Шӹнзенӓ мӓ Кремльӹ1штӹ, пиш кого
залышты дӓ йӹрвӓш анжылтына. Трӱк, рашкалтымы
гань, лапам шиӓш тьшгӓлевӹ. Ма техеньӹ? Малын
рӱжгӓт? Анжал колты гӹнь!. Батюшки!.. Сталин тӓнг
ложа манмышкет тӓнгвлӓжӹдон лӓктӹн шагалын дӓ
мӓ докынала анжен, сусун йӹрӓ.
Тӹшӓк йӓл сага давай саслаш:
— Ш у ли, манам, Сталин тӓнг! Ш у лидӓ Буденный
тӓнг! Молотов тӓнг!.. Калинин тӓнг! Шу лидӓ цилӓ
тӓнгвлӓ! А йӹремжӹ: „Да здравствует!", „Хай живе!“
Стенӓжӓт уреш машанет.
Мане, дела кого. Тьшӓм мам шаненӓм, шӱмем
кыце шин, келесенжӓт ам кердт. Кӱ ь1шкеок нӹнӹм
ужын—-тӹдӹ веле тидӹм ынгылен кердеш. Шаналтен
колтемӓт, кӹзӹтӓт анзылнемок шалга машанем...
— Вӓшӓ-вӓшӓжок попаш вӓреште?— тӹдӹн гӹц
мӹнь ядым.
— Кӱндон?
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— Сталин тӓнгдон.
— Вӓрештӹн, шоля, вӓрештӹн. Нигынамат тидӹм
ам монды. Тенге мӹнь стловыйышты шалгем. Кого
залышты, значит, чӓй йӱмӹ анзыц. Теве Сталин дон
Буденный тӓнгвлӓ толыт.
— Кажется, Никита Петрович,—трӱк мӹнъдонем
Буденный попа.
Тӹдӹ виднӹ трибунышты попымем дорц мӹньӹм
ӓштен колтен.
■— Мане, манам, „Социализм" колхоз гӹц.
— Ну, кыце имнивлӓдӓ?
— Имнивлӓ, манам, яжовлӓ ылыт, топ ганьвлӓ.
— А кыце молодняк куштым шотышты?—тӹшӓкок
Сталин тӓнг ядын шӹндӹш дӓ вӹкем анжен йӹрӓ.
— Молодняк, манам, Сталян тӓнг, мӓнмӓн шукы!
Ти унок,—попем,— вӹзӹтӹм Красный Армиш пуэннӓ.
Эчеӓт, манам, пуаш йӓмдӹ ылына.
— Кольым, кольым,—тӹдӹ пелештӹш.
Мам колын, кӱм колын— мӹнь тумаем, дӓ вара
ижӹ цаклен колтышым. Мӹньӹн выступаймем колмыжым попа ылын. Нӹнӹ эчеӓт мӹньӹм ядышташ
тӹнгӓлевӹ. Председательнӓ кӱ, семняэм махань. Кыце
ӹленӓ. Ик шамакдон, вуйта мӹнь лишӹл тӓнгӹштӹ
ылам.
Ти шая попымыжы годым мӹнь цаклышым, Никита
Петровичын юкшы вашталт кеш, тӹдӹ ти шаяжым
тагыце ӓнят олен дӓ тумаялын келесӹш. Виднӹ,
кӹзӹтӓт эче тидӹ тӹ кечӓш событивлӓм шӱмжӹ
вашток переживая.
— Варажы,— тӹдӹ пакыла попа,— мӓнмӓм Калинин

тӓнг докы шӱдевӹ дӓ Михаил Иваныч мӹлӓнем ти
орденым— „Орден Ленинам“ кидешем кычыктыш...
Вот вет, шоля, махань ӹлӹмӓшӹм ӹленӓ. Руш манмыла— житя агыл—малина!.. Дӓ, тырлай, тидӹ тӓмдӓн
солада лиӓш келеш,—сала вурдыжыдон шалахай векӹлӓ анжыктен, Никита Петрович вес юкдон попалтыш.
Корны ӧрдӹш анжальым —лачокок мӓнмӓн солана
шӹнзӓлтӓ. Никита Петровичдон кидӹм кычышна дӓ
мӹнь солашкына ашкедӹм.
Октябрь 1939
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Н.

Илъяков

ВЕЛИКИЙ ГРАЖДАНИН
Мӹнь ӓштем, луды ыльы ирок.
ӧльцӓштӹ траур, ӱштӹ, тыр...
Тӹ кечьш тӓнгнӓ пуштмы,— Киров,
Тӹ кечӹн йӧрен соты тыл.
Наймитвлӓн банда огол шайыц
Лӱлтӓлӹн кидшӹм Киров вӹк.
Но кердте шӹлӹн арыш шайка
Народын судшы гӹц тӹмӹк.
Рашкалтен нӹньш иктӹ дӓнгӹнь
Совет ралзедкын грозный кид.
И пусть нӹнӹвлӓ рокеш пӓнгӹт
Д ӓ курым мыч презренный лит.
А Киров, тӹдӹ колен ак кердт,
Мироныч ӹлӓ курымок.
Заводеш, ныреш, келгӹ шахтеш
Сагана кодеш соэшок.
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Ти тӓнгнӓ кодеш, тӹдӹ чӹмде *)
Пӓшӓшкӹ ӱжеш кечӹнь, ин.
Вет такеш агыл халык лӹмден:
Сергей— великий гражданин.
Д ек абр ь 1939 и.

Ч ӹ мде—цӓрнӹ де,

«0

*

В. Бычков

КОЛХОЗНИЦЫН

М Ы РЫ Ж Ы

(Ч астуш кы влӓ)

У пӓшӓлӓн мӹнь шачынам,
У пӓшӓэш кушкам мӹнь.
Ӓл йӓ, тӓнгем, у мырынам
Мыралтенӓ сусун, чӹнь!
Сталин тӓнгӹн соты тылжы
Валгалтара полюсге,
Сталин тӓнгӹн шӱм кымылжыПуры шӓрлӓ цилӓ век.
Мӹнь тагачы бюллетеньӹм
Урныш колтем счастье верц.
Такеш агыл йӹр пеледӹш;
Депутат стахановец!
Тошты годшы ӹлӹмӓштӹ
Вӓтӹн орлык ылын со.
Кӹзӹт права ӹдрӓмӓшӹн
Пӱэргӓшдон иканьок.
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Тау, Сталин, корнет соты,
Ыльшӓшнӓ цӓшӓн пиш.
Социализм пӓшӓ лошты,
Сталин, лӹмет шергӓш пиш.
БЦӹмӓшет кужы лижӹ,
Шу ли вождьна, Сталин тӓнг!
Вурсы шӱмет сусун шижӹ,
Сусум пужы цилӓлӓн!

6?

В. Казанцев

ВЫСТАВКЫШТЫ
Выставкыш погынен халык тагачы,
Выставкыш Молотов толын.
Хала кыцелӓ техень цевер шачын—
Йӹрнӓ кого павильонвлӓ.
Ти павильонвлӓм иквӓреш строенӹт
Грузи, Киргизи, Армени.
Парсын ковервлӓм коэнӹт, тӹрленӹт
Крым, Казахстан дӓ Туркмени.
Каждый республика, область дӓ сола
Канден богатствыжым тишкӹ:
Крым—виноградым, Абхазижӹ—олмам,
Киев— шӓдӓнгӹм дӓ вишньӹмСар апельсинӹм, душистый лимоным
Канден Рион дӓ Колхида.
Пырет тӹнь Грузин косир павильоныш —
Анзылнет тропика киӓ.
Анжет—тропический шӹргӹ Москвашты,
Рисӹм тиштӓкен тӹнь ужат.
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Ужат, кьщелӓ колхозный солашты
Кушкеш Мичуринский груша.
Халыкна тропикым северыш шӹкӓ,
Кӱш лӱлтӓ кечӹм и йӹде.
Нырешнӓ счастье дӓ сусу со шӹтӓт;
Ти сусум партинӓ шӹнден.
Каждый красивый дворецӹштӹ ужат,
У сусу кушкеш кыцелӓ.
Халыкын сусу пеледӹшлӓ кушкеш,
Ти сусум шукы выченнӓ.
Вӹдӹм кӹшкеннӓ, самленнӓ мӓ самым,
Уштӹдон шукы кредӓлнӓ.
Выставкыш кечӹм мӓ лыкна пӹл шайыц,
Пайдам природа гӹц нӓлнӓ.
Ӹнде год йӹде свободный пеледӹш
Кушкеш свободный земляэш.
Счастье-пеледӹш эдемӹм леведеш,
Сусу пеледӹш гӹц лӓктеш.
Кушкеш у халык пеледӹшвлӓ лоэш,
Онгышты орден, сӹнгӹмӓш.
Пиш кого таум келесенӓ вождьлан,
Сталинлӓн, мудрый видӹшлӓн.

Ш адт

Б улат

У МЫРЕМ
Кок кырык лапышты, Пектемӹр солашты,
Сӱнӓнгӹр тӹрӹштӹ шӹнзӓлтӓ у пӧрт.
Солашкы пырымык, ти пӧрт док шомашты
Олицӓ пиш кымда, сиремӓн, пиш тӧр.
Лыжгата юр паштек сиремжӹ иреэмеш,
Жаргалга, цевергӓ, чотымаш яжо.
Ковер гань пышкыды иреэмшӹ сиремеш
Кӓнӓлтӓш шӹнэӓт гӹнь, карангмет ак шо.
ӧлицӓ кок велӓн пушӓнгӹм шӹндӹмӹ,
Шӹргӹштӹш шӱлӹшлӓ йонгата пишок.
Первишӹ солаштыш лявӹрӓм сӹнгӹмӹ,
У сола пеледӹн, вашталтын яшток.
У сола шачыктен у патыр эдемвлӓм,
У сола—у силан, колхозан, улан:
У сола шачыктым у патыр тӓнгемвлӓм
Мыремдон анжыкташ— мӹлӓнем туан.
У мырем! тӓнгемвлӓн шӱмӹштӹм ӹвӹртӹ,
Куатан викетдон сӹгӹрӹ силан,
Сӓндӓлӹк кымдыкеш кӹдӹртен кӹдӹртӹ,
Пӓшӓштӹ веселӓн йӹрӹштӹ цилӓн;
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Пеледшӹ колхозан сола гӹц халашкы
Вӹсемӓ, у мырем, ит цӓрнӹ цуцаг,
Сола гӹц тӹнгӓлӹн, хала гӹц тайгашкы
Шомешкӹ кидӹштӹм кычемӓ тӹнь цат!
— Нӹжӹлгӹ, лывыргы, куатан юкетдон,
Эдемвлӓм ӹвӹртен мыралты, поэт,
Сӓндӓльж кымдыкеш рӹшкӓлтшӹ мыретдон
Анзылтен кемӓштӹ палшыкым пуэт.
Ӹль.мӓш тенгелӓн поэтӹн лывыргы
Шамакшым ынгараш вет тергӓ пыток.
Ыгыршы семьяэм, эче пыт цымыргы,
У мырым мыралты улы юкдонок!

вв

Арк. Канюмков

ТИДӸ СЧАСТЬЕ МӸЛӒНЕМ
Ирок кечӹ йӹрен лӓктеш,
Шӧртньӹ соты йӹр шӓрлӓ.
Сусу шачеш сусу йӓнгеш,
Сусун шолткат вӹр шӓрвлӓ.
Сталин тӓнгнӓ пуэн правам
Советвлӓшкӹ айыраш.
Мӹнь йӓнг ваштем кого славам
Вождь-ӓтялӓн мыралтем.
Кандидатнан онгжы цолга,
Ленин орден валгалтеш;
Тидӹ вет мӓнмӓн колхознам
Анзыл рӓдӹш шагалтен.
Мӹньӹ миэм урна докы
Кидем сусун лӱлтӓлӓм,
Бюллетенем урныш колтем,—
Тидӹ счастье мӹлӓнем.
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/7. П ерш дт

НОВЫЙ ГОДЕШ НОВЫЙ СЧАСТЬЕ
Стӧл лоштыш мыры

Эртӹш годна сӹнгӹмӓшӹы
Шукым кавдыш мӓлӓннӓ.
Новый годеш новый счастье,
Тӓнгвлӓ, лижӹ тӓлӓндӓ.
Эй, здорова лидӓ,
Яжон тӓ ӹлӓлтӹдӓ,
Улан, счастян лидӓ,
Сусун веселяйӹдӓ!
Стӧл йӹр шӹнзӓт шергӓкӓнвлӓг
Молодавлӓ, сӧдӧйвлӓ.
Новый счастье лижӹ, тӓнгвлӓ,
Каждый кечӓш геройвлӓ!
Эй, здорова лидӓ,
Яжон тӓ ӹлӓлтӹдӓ,
Улан, счастян лидӓ,
Сусун веселӓйӹдӓ!
Ну, бокалдам кӱш лӱлтӓлдӓ,
Йӱн колтенӓ иквӓреш!
Торжествуйда, шергӓкӓнвлӓ,
Пусть мырыда рӹшкӓлтеш!
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Эй, адорова лидӓ,
Яжон тӓ йлӓлтӹдӓ,
Улан, счастян лидӓ,
Сусун веселӓйӹдӓ!
Новогодний шокшы шӓлӓ
Большевистский партилӓн,
Сек кого шӓлӓ ӓтялӓн—
Счастье пушы Сталинлӓн.
Эй, здорова лидӓ,
Яжон тӓ ӹлӓлтӹдӓ,
Улан счастян лидӓ,
Сусун веселӓйӹдӓ!
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Народный творчество

СЕК Ш ЕРГӒКӒН
Р усск и й ямак

Мӓнмӓн Карелиштӹнӓ, Онежский йӓр лишнок, колхоз улы. Сек яжо колхозниквлӓжӹ Ф едор-тьотя,
Марья-колхозница дӓ Алексей ылыт. Ф едор кол
ломаш пӓшӓштӹ ровотая. Марья тетявлӓм анжа, а
Алексей конюх ылеш.
Теве икӓнӓк цилӓ колхозниквлӓ правлениш погынен
шӹнзӹвӹтӓт, хытыраш
тӹнгӓлӹнӹ1т:
сӓндӓлӹк вӹлнӹ ма сек яжо дӓ сек шергӹ. Эдемвлӓ мӹндӹркӹ кашшывлӓ агылеп, дӓ нинӹ ӹшке семӹньӹштӹ солаштышла попаш тӹнгӓлӹнӹт. Вӓтӹвлӓ
попат:
— Мӓнмӓн ышкалвлӓнӓ сек яжовлӓ ылыт: нӹнӹ
мӓлӓннӓ ш£>1шер£)1м пуат, мӓнмӓм цилӓнӓм пукшат.
Мӓ шӹ1шерӹм шывшылына, патылым погенӓ, ӱм шӹшкӹшӓ, камакаш шӹшденӓ, тывыртышымат ӹштенӓ,
таравлӓм ӹштенӓ дӓ патылым шӹрен шӹшденӓ.
Коллоэцвлӓ попат:
— Тӓмдӓн шаяда тӧр агыл! Кол сек шергӓкӓн.
Тӹ1д£й мӓнмӓм пукша, йӱктӓ. Мӓ мордавлӓм шь^нденӓ,
колвлӓм кыченӓ: лососьым, малькым, сигам, ряпушкьш.
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Кол лемӹм шолтен шӹнденӓ, кол кагыльым ӹштенӓ,
, стопычкым йӱлдӓлӹнӓ.
Ратайвлӓ
попат:
— Тӓмдӓн шаяда тӧр агыл! Мӓ ыржам, шӓдӓнгӹм
ӱденӓ, поспейӓӓт— тӹредӹнӓ, капнавлӓм ӹштенӓ, капнавлӓм шывштенӓ дӓ шинӓ, солотым ӹштенӓ дӓ сырам шолтен шӹнденӓ. Киндӹде иктӓт ӹлен ак кердт!
Кол кагыльвлӓм лашаште ат ӹштӹ, дӓ сырамат ат
шолты.
Тиштӹ колхозниквлӓ спорым решӓш тумаен колтенӹт: Федорым, дӓ Марьям дӓ эче Алексейым цилӓ
русский земля йӹр анжаш колташ, пӓлен толышты:
сӓндӓлӹк вӹлнӹ ма сек яжо дӓ сек шергӹ.
Ф едор, Марья дӓ Алексей иквӓреш погыненӹт дӓ
ак пӓлеп, кышкыла кемӹлӓ. Папажы колым анзыцыв
келесӹмӹм Марья шаналтаат, келесӓ: „Тӹнь мам ат
пӓлӹ лиэш гӹнь, ӓль корным ат пӓлӹ, мӹньӹн мындыраэм нӓл, шӹртӹ мычаш гӹц кычы дӓ мындырам
корныш шу. Мындыраэт кыш кыдалеш, тӹшкӹ ке“.
Марья тидӹм Федорлан дӓ Алексейлӓн келесӓ. Нинӹ камака шайылны кишӹ мындырам нӓлӹтӓт, папа
келесӹм семӹньок ӹштӓт, мындыра паштек кеӓт.
Корны мыч пиш цӱдеен кеӓт. Кыштакен перви ре*
кӓвлӓ тач ванжаш акли ылын, ни ялын, ни имнин
кеӓш акли ылын, корныжат уке ылын, тӹштӹ пел
уштыш кыташ кӹвервлӓм ӹштен шӹндӹмӹ: кужы
свайвлӓм шагалтен шӹндӹмӹ, хангавлӓм шӓрӹмӹ,
пылдырвлӓм ӹштен шӹндӹмӹ, пылдыр мӓнгӹвлӓжӹ
пӧртӹмӹвлӓ. Кыштакен тошты власть годым кеӓш
>) Ратайвлӓ— пахарьвлӓ.
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литӹи купвлӓ ылыныт, ни ялын, ни имнин кеӓш акли ылын, кӱдон вӓкшмӹ корнывлӓм ӹштен шӹндӹмӹ.
Ти корнывлӓ мычкы шукы йиш машинӓвлӓ каштыт,
а Онежский йӓр доныжок самолет шӹнзӓ. Шанет—
ялын ке, шанет— машинӓэш шӹнзӹн ке, шанет—саиолетеш шӹнзӹн чонгештӹ. Кыштакен пиш кого,
кеӓш литӹмӹ лес ылын, тӹштӹ кымда корнывлӓм
ӹштӹмӹ, земляжӹм тӧрлен шӹндӹмӹ дӓ фоыарьвлӓм
шагалтен мимӹ. Сотыгечӹн кет— соты, йыдым кет—
соты.
Ф едор, Марья дӓ Алексей мындыра паштек нииахань трудностьдеок кеӓт, дӓ мындырашты каменный Москва лишкок миэн шоэш. Каменный Москвашты машинӓвлӓ шукын каштыт! Москвашты пиш
соты, вуйта йыдшат уке!
Ф едор попа:
— Машинӓвлӓм яратен колтышым. Шонгын ялвлӓжӹ пӹсӹн ак кашеп, шонгы векӹ хоть машинӓэш
кашшаш.
Марьяжы попа:
— Такеш агыл вет мындырана тишкӹ мындырталт
толын. Москвашты мӓ пӓлен лӓктӹнӓ: масек яжо дӓ
сек шергӓкӓн ылеш.
Алексей попа:
— Москва мычкы анжен каштына: ӓнят сек шергӓкӓнжӹ мӓ донына колхозышты агыл, а самой Москвашты ылеш.
Тишӓк согласаят. Кеӓт ӧлицӓ мыч, цӱдеят: ӧлицӓвлӓ пиш украшаен шӹндӹмӹ ылыт. Мындырашты
пӧрт докы кыргыж миӓ, а пӧртӹштӹ сирӹмӹ: „Кому ехать— вниз пожалуйте".
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Мындырашты пӧрт якте кыргыж кеӓ дӓ шагалеш.
Марья мындыраи кӹшӓнӹшкӹжӓ пиштӓ дӓ нинӹ
земля лӹвӓлнӹш метрош пырат.
Метрошты соок соты, йыдшат уке. Метрошты ташкалтышыш шагалытат— ташкалтыш ӹшкеок кеӓ, нияӹ шалгат веле. Ташкалтыш нинӹм земля вӹк намал кувыкта. Мындырашты кого сад докы кыргыж
миӓ. Садышты музыка шакта, яжо пеледӹшвлӓ пеледӹт, пиш яжо кеквлӓ мырат. Попашыжы нӹнӹ Москвашты попат, а шамаквлӓжЬ) Онежский йӓр докат
шактат,— радио мыч цнлӓ шакта. Цилӓ Россия мычкы иктӧрок, ик веремӓшток колышт кердӹт.
Садышты молодзвлӓ, шонгывлӓ каштыт: тиштӹ куштат, утикӓштӹ мадыт, пушӓнгӹвлӓштӹ шукы цӹреӓн фонарьвлӓ йылат. Федоржы попа:
— Теве тидӹ, наверны, сек яжожы дӓ сек шергӓкӓнжӹ ылеш, вет тиштӹ цилӓн веселӓвлӓ дӓ довольяыйвлӓ ылыт.
Ф едор тенге веле попен шокта, мындыра Марьян
кӹшӓнжӹ гӹц тӹргештӓ, Марья шӹртӹ мычашыжыи
^ ч веле кычен поспея, мындыра пакыла кыргыжеш.
Федор, Алексей дӓ Марья мындыра паштек кеӓт, дӓ
иындырашты кого якшар тома анзылан шагалеш.
Тома лишнӹжӹ народ пиш шукы шалга!
Марья мындыражым нӓлешӓт, томашкы пырат.
Лнжат: ош ташкалтыш пеледӹшвлӓдон нӓрӓен шӹндӹмӹ. Ташкалтыш мычкы кеӓт дӓ ужыт: томашты
шӧртни буквавлӓдон сирен шӹндӹмӹ дӓ тӹштӹ
яжо эдемӹя ӹлӹмӓшӹжӹ гишӓн сирӹмӹ, кыды мӓнмӓм цилӓ чудесавлӓшкӹ виден. Нинӹ остатка кӹдеж яктеок кеӓт. Ужыт: кӹдежӹштӹ флагвлӓ пиш ко73
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гон шукы, цилӓнӓт кӹдеж покшалны ӱлӹкӹлӓ кечӓт,
нӹнӹ вӹлец якшар соты валгалтеш, кӹдеж покшалныжок— памятник.
Марья тиштӓкенжӹ келесӓ:
— Мындырана мӓнмӓм кого эдем докы канден!
Марья ик шамакымат большы келесен ак шокты,
мындыражы кӹшӓн гӹц тӹргештӓ, мычаш гӹц чуч
веле кычен поспея, мындыра со пакыла кыргыжеш.
Кеӓт нинӹ мындыра паштек да каменный стеня докы миэн шот. Мындырашты капкаш пырен кеӓ дӓ
ош тома докы миӓ.
Марья мындыражым кӹшӓнӹшкӹжӹ пиштӓ. Тиштӹ амасам пачыт дӓ нинӹм Сталин тӓнг ӹшке встречая. Сталин ниньш ӹшке комнатышкыжы нӓнгеӓ
дӓ нинӹ гь1ц цилӓ гишӓнок ядышташ тӹнгӓлеш, а
нӹнӹ—-цилӓ гишӓнок шайыштыт.
Д ӓ нинӹ Сталин гӹц мудрый вопросвлӓм ядыштыт, дӓ пӹтӓриш вопросшы техеньӹ: кыце нӹнӹлӓн
яжон дӓ паян ӹльшлӓ?. Сталин нӹнӹлӓн цилӓ гишӓнок попен.
Тиштӓкен Марьяэт и ядеш:
— Ма ылеш сек шергӓкӓн дӓ сек яжо? Тидӹ мӓнмӓн ӹлйшӓшнӓ. Мӓнмӓн мудрый правительвлӓнӓ
кыце ӹлӹмлӓ келесӹделыт ылгецӹ, техень Й1ль1мӓшӹжӹ нигынамат лин ак кердт ылын, седӹндон сек
мудрыйжы дӓ сек шергӓкӓнжӹ—тидьх Сталин тӓнгӹн
мӓлӓннӓ келесӹмӹ шамаквлӓжӹ ылыт.
Сталин тӓнг дон нинӹ прощаят, нинӹм Сталин
тӓнг кӱкшӹ стенӓ яктеок провожая дӓ нинӹ Москваш лӓктӹт.
Марья мындыражым кычынежӹ ылын, кидшӹм
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кйшӓнӹш цикӓл колта, а мындыражы уке. Мындырам кӹчӓлӓш тьшгӓлӹт. Кӹчӓлӹт, кӹчӓлӹт дӓ Сталин докы мӹнгеш кеӓт, тӹштӓт кӹчӓлй1т, корны мычкат кӹчӓлӹт, так и мон кердтелыт. Корныжым ӹнде
нинӹ пӓлӓт, машинээш шӹнзӹт дӓ кыдалыт.
Колхоаыш кыдал миӓт. Нӹнӹм колхозниквлӓ ядыштыт:
— Ну, земля вӹлнӹ ма ылеш сек шергӓкӓн дӓ сек
яжо?
Тиштӓкенжӹ нинет сразы отвечаят:
— Сек яжожы дӓ сек шергӓкӓнжӹ мӓнмӓн землянӓ
ВӸ1ЛНӸ Сталин тӓнгӹн шамакшы ылеш.
Д ӓ нинь! цилӓ шайышт пуат, кышты каштыныт,
мам ужыныт.
Д ӓ колхозниквлӓ тишӓкен согласаят.
1937
ин,
мартын
К арельский
А С С Р , П удож ск и й р ай сн , Семенов
солаш ты к ол хозни к Ф едор А н дреевич Конаш ковын ш айыш тмым сирен нӓлыӹм марлаш кы сӓрӹмӹ.
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СТАЛИН ГИШ ӒН МЫРЫВЛӒ
Ленин тьоти, тӹлӓт тау
Мӓнмӓм корныш лыкметлӓн!
Сталин ӓти, тӹлӓт' тау
Цӓшӓн ӹлмӓш пуметлӓн!
Шӹжвӹк шишка, ак вӹсӹ:—
Техень уевер саднажы.
Шанет— ыш гӹц ак лӓк вет
Мӓнмӓн Сталин ӓтянӓ.
Мӓжӹ мырым мыренӓ,
Мардеж пакы нӓнгеӓ.
Пуры, яжо ӹлӹмӓшӹш
Сталин тӓнгнӓ нӓнгеӓ.
Ӹлӓш лин вет куштылгы,
Пӓшӓ ӹштӓш веселӓ.
Эх, веселӓ, веселӓ!—
Тидӹм ӹштӓ Сталиннӓ.
Кечӹ лӓктеш якшарген,
Сусуэмден авжалеш.
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Сталин ӓтян шытырдон
Ӹлӹмӓшнӓ улангеш.
Сталин тӓнгӹн шая паштек
Силан кушкеш колхозна.
Ой, виӓнгеш, кушкеш, кушкеш!Улан лиэш ӹлмӓшнӓ.
Кечӹ-ялын шокшешет
Колхоз шурны поспея.
Сталин ӓтян шаяэш
Колхоз сила улангеш.
Тӧр ӧлицӓн соланажым
Электричество валгалта.
Улан, сусу ӹлӹмӓшнӓм
Сталин тӓнгнӓ вуйлалта.
Мадын-ваштыл, куштен-мырен
Мӓнмӓн пӓшӓ ӹштӓлтеш.
Ой, ӹштӓлтеш, ӹштӓлтеш
Сталин ӓтян шаяэш.

1

Б1лӓш яжо, кеӓш яжо
Сталин пачмы корныдон!
Тау лижӹ Сталин тӓнглӓн,
Корным пачын пумыжлан!
— Сирень малан пеледеш?
— Шошым рӹжлӓн пеледеш.
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Сталив корным ажед пуэн,
Честны пӓшӓм ӹштӹмлӓ.
Кымда шоссе корныдоны
Автомобиль кыдалеш.
Сталин паштек кемӹдоны
Труйыш халык улангеш.
Тау лижӹ Сталинлӓн—
Конституцим пумыжлан!
Конституцижӹ мӓлӓннӓ
Пуэн шукы правамат.
Яжо вырлык ӱдӹмдон
Шурны тене пиш яжо.
Сталинский Конституцидон
Мӓнмӓн шӱмнӓ ӹвӹртӓ.
Родинынам перегӓш
Мӓ здорован кушкына.
Мӓлӓннӓ шергӹ Родина,
Мӓлӓннӓ шергӹ Сталиннӓ.
Б1лӓш правам пӓлӹде
Ь1лӓш ылын пиш лелӹ.
Сталин тӓнгӹн шытырдов
Мӓ ӹленӓ пиш яжон.
Колхоз садын олмавушкы
Вӹдӹм кӹшкӓт ир-вады.
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Ленин— Сталин тымдымашым
Кечьшь мӓ тыменъьшӓ.
Тагышец кӱшӹц, пиш мьшдӹрцӹн
Самолет кеш—„Родина“.
Пиш мӹндӹрцӹн, Москва велӹц
Толеш шая Сталинӹн.
Тагышты кӱшнӹ, пиш мӹндӹрнӹ
Чонгештӹлеш самолет.
Якшар, цевер Москвашты
Б1лӓ вождьна— Сталиннӓ.
Ашкед кешӓш мӧр сӓрӓнӹш,
И зи мӧрӹм погышаш.
Кыдал кешӓш Москвашкы
Стадин тӓнгӹм анжалаш.

*

Сӓрӓн вӹлнӹ пеледӹшвлӓ—
Розывый дӓ кыловой.
Сталин тӓнглӓн шӓлӓм колтем,
Сусун ӹлем мӹнь манам.
Тау ӓтя-ӓвӓнӓлӓн
Мӓнмӓм анжен куштымлан.
Тау кого Сталинлӓн
Цӓшӓн ӹлмӓш пумыжлан.
Алык мары йӹлмӹ гьщ переводьымы,
Н И И СК-ын т р у д гӹц нӓлмӹ.

М АР-

1'
Ф

У МЫРЫ
Сад покшалан олмавужым
Кӱ шӹнден, кӱ коден?
Мӹньӹн ӓкӓм шӹнден коден,
Вӹдӹм кӹшкен куштен.
Ныр покшалан ыжар аэымжым
Ку ӱден, кӱ коден?
Мӹньӹн ӹзӓм ӱден коден,
Намозым оптен куштен.
Ирӹк ӹлӹмӓшӹм, пуры ӹлӹмӓшӹм
Кӱ ӹштен, кӱ коден?
Ленин кугуза техень ӹлӹмӓшӹм
Мӓлӓннӓ ӹштен коден.
Цӓшӓн ӹлӹмӓшӹм, веселӓ ӹлӹмӓшӹм,
Кӱ ӹштен, кӱ пуэн?
80

Г

Сталин ӓтянӓ цӓшӓн биӹмӓшӹм
Мӓлӓннӓ ӹштен пуэн.
Славный мырым мыренӓ Ленинлӓн,
Славный мырым мыренӓ Сталинлӓн!
1939 и, Ц ермы ш ал.
Фаина гӹц Б ердни ков еи р еи нӓлӹн.
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