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Тыгӧ—мый ындэ моло огыл, Озаҥ унивэрситэтышкэ 
тунэмаш  кайэм.

Унивэрснтэт нэргэн шонымашым мыйын вуйышво, 
ӱдрамаш гай лыжга шинчан, ншма рвэээ—гимназист Н. 
ЙэврэЕнов пуртыш. Ту,'^) мыйын илымэ пӧртыштэ.мак чэр- 
дакыштэ нлэн. Кидэш кнага кучэн коштмэм шуко кана 
ужын. Кнага лудын кошт.мэмак тудыи мый вэкэм савырыш. 
Мэ коктнн кэлдтышна. Тылэч вара Йэврэинов „тыйэ нау. 
ко пашялан ойыртэмынак кэртш аш лык—артыкан у лат“ 
■манаш тӱшальэ.

— Тыйым природо лӱмынак науко пашалан куштэн 
—куж у оржа гай ӱпшым рӱзалтэн Йэврэинов кутыра.

Мый альэ тидэ жапыштэ наукылан кролнк сэиын 
-служитлаш лиймым шинчэн ом ул. А Йэврэинов пэш са- 
йнн, моштэн докэзатла; наукылан имэнно тый гайэтак рвэ- 
зэ-шамыч кӱлыт—манэш. Очыни, Ломоносов Мнкалын 
илышыжым шоналтэн, тудо тыгэ ойлэн докан.

Тудо,—Озаныш мнйэт гын, .мый дэпэм илаш тӱҥалат, 
ик шыжэ гоч да тэлэ гоч гимназйй курсым пытарэт, а 
варажэ „чаки-чуки“ экзамэным кучэтат, тудо чаки-чу- 
Еийак “ манын ойла,—уинрвэрситэтыштэ казьоный стипэн- 
дийы пуат, иктаж вич ий гыч „учопыйат лийын лэктат. 
Тэвэ могаиьэ куштылго иаша. Моланясэ палэ: Йэврэинов 
латиндэш  ийаш вэлэ, тудо а.льэ пэш пушкыдо кумылан, 
лоро човаи.

Экзамэным кучымӧшгӧ, тудо Озаҥышкэ кайыш. Кок ар- 
ньа зрты.мӧҥги, иыйат тудын почэш тарванышым.

Корнышко ужатэн колтымыжо годым, ковам тыгэ ту- 
.ны ктнш :
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— Тый, эргым, калыклан ит сырэ. Ала мо мып кызыт-^ 
рак ужамат, тый строго, кычалтылшэ лийаш  тӱҥалнат. 
Эскэрэ,—тый кочат корным тошкаш тӱҥалнат... Кочат мо? 
Илэн, нлэн да дуракын! лэктын, пычкэмыш кугыза. Тый 
ПКТЫ.М гына пт йондо: айдэмым нумо огыл судитла, тиды- 
ж э—чортлан гына томсцк! Чэвэрын, лучо...

Кӱрэн тӱсан, куптыргышо чурнп гычшэ тыгыдэ шин- 
ча-вӱдшым ӱштылын, йэшарыш.

— Тылэч вара огына улч, тый ындэ вэрыщтэ шинчэн 
моштыдыыо, мӱндыркӧ кайэт, а мыйлсэ —колэм... Ну, сайы- 
нак кап, айда...

Пытартыш жапыштэ йэратымэ кувавай дэч изиш ак 
кораҥмэ гай лийынам ыльэ,улсмынат шуэн лиыйын, а туш - 
то трук чонэм коршташ тӱҥальэ; мый шижым, тудып сэ- 
мын чот, уло шӱмжӧ дэнэ мыйым ча.манышэ, йӧратышэ- 
йыҥыи мый тэгак ваш ом лий.

Параходыш пурышымат, пэрнла воктэн эҥ эртэн  щ о- 
гальым. Ончэм—тудо пристань тӱрыштӧ нк кидшэ дэн 
ырэсла, вэсылс дэнэ тошто шальэ мучашылсым кучэн ш ӱр- 
гыясым, шэм шинчалсым, ныгунам чарныдэ пэратышЗ' 
калыкым изия-кугун чаманышэ шинчалсым ӱштэш.

Мый ында пэлэ-сӱас олаштэ у^^ам, нк пачашан, шы- 
гыр пачэрыштэ илэм. Тидэ пӧрт ш ӱкш ӱ аҥысыр урэм му- 
чаштэ, курук  чаҥгаштэ ышкэдак шога. Тидэ пӧрт воктэ- 
нак йӱлэн пытышэ сурт олмо койэш, йырым-йыр шӱк,. 
куш тыра, арым, лопшудо, чомавылыш, рӱдӧ вондо лоҥгаш- 
тэ шаланэн, пытышэ кӱй полат ыльэ, шаланышэ кӱ  вузык 
йӱмалнэ—пэш ку гу  подвал: тидэ подвалыштэ суртдымо 
пий-шамыч илэныт, колшылсат лийын. Тидэ подвалым мый 
пэш чот шарнэм, тудо мыйын ик униврэситэтэм, ик ку гу  
Л1К0ЛЭМ лийыи.

Йэврэинов каш ак—авашт дэнэ кок,эргэ пэш нзи пэн- 
сэ дэн кӱчызыла нлаш тӧчат. Пэрвӧй кэчылаштак мый 
палышым, ойган, изн тулык ватэ пазар гычын толмӧҥгы- 
;жӧ пэш кугу, йӧсӧ задачым рэш айа ыльэ: кузэрак пычы- 
рик, плока шыл падращ дэн сай кочкышым шолташ, ку-



зэрак кум: таза качмарий-шамычым тэммэшкэ пукшаш? 
Ш кэпжым альэ опа шотло.

Тудо мутан тыр-тур айдэмэ огыл. Паша - имньэыла 
дпйжэ шагал гынат, тура курыкыш нэлэ возым шупшэш..

Миймэм дэч вара кум кэчэ эртымэҥгэ, эрдэнэ парэҥ- 
гэ саралтымына д'одым, (рзэзышт чыланат малат ыльэ) ту- 
до мый дэчэм; „Тый вара молап толынат? манып .ольан 
'Гына йодо.

— Тунэмаш,унивэрсптэтыш.
Ш инчавал пунжо саҥгасэ нарынчэ коваштыж дэн пыр- 

■льахг кӱшкӧ нӧлталтэ. Парньажым кӱзӧ дэн пӱчкын коуТ- 
тыш, парньажым упш аш кэ чыкэн пӱкэныш  шинчэ, туна- 
мак кыньэл шогальэ, кычкыральэ:

— Эк, чорт!..
Пучмӧ парньажым нэр шовыч дэи пӱтырэн, мыйым 

мокталтыш:
— Тый парэҥгым пэш сай эрыктэн моштэтыс.
Кунам ом мошто! Вара мый тудлан паракотышто слу-

жымэм нэргэн каласкалэн пуышым. Тудо адак йодо:
— Тый шонымаштэт, унивэрситэтыш щ ф аш  тидэ си-

та?
Тудо жапыштэ мый альэ йумырым ^)- пэш оы палэ 

ыльз. Тудын йод^4ыжымат сэрйозныйлан шотлэн, ку- 
зэ  шонымэм, кузэла пауко пӧртын опсажым ночын кэрт- 
шашэм чыла ойлэн шындышым.

Тудо кэлгы н шӱлалтыш:
— Ок, Миклай... А Миклайжэ омо йуан, ӱпшӧ товаҥал- 

тын, моло кунамсэ гайак вэсэлан койын, кукигьышко ш ӱр- 
гӧ муш каш  пурыш.

— Авай, пэльмэньым ыштэт гын, йӧра ыльэ!
— Йӧра шол,—авалгат кэлшыш.
Мыйынат кумылэ.м нӧлталтын, кулинарий пашаштэ 

ш кэ шинчымэм дэп моктанаш тӧчэн,—пэльмэньылан шыл- 
даж э сай огьтл, адак пэш шагал,—мапын каласышым.

*) И умыр—койдармэ сэм ы нрак ойлымо.
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Варвара Иваловна шыдэшкыш, мыйланэм кум-гшл ш о- 
макым, П9Ш пэҥгыдэ шоыакым пэлэштыш, мыйын пы лн- 
шэм вӱр гай чэвэргыш, кӱш кыла кушкаш тӱҥальэ. Оза 
кувамат кэшыр орам ӱстэмбакэ шыжыктэн, кукньо гыч. 
лэктын возо. Миклай шннчажым пӱйалын „молан шыдэш- 
кыш кумылжо волэн...“ маньэ.

Тудо мыйын ваштарэшэм т э е г г ы л ы щ  ш и н ч э . Ӱдрамаш- 
шамычын шыдэ улмыштым, пӧрйэҥ-влак дэч ура улмыш- 
тым научно доказатлаш пижэ. Нупын вэт природыштак 
тугайэ. Пк ку гу  учоный, швэцарэтс ала мо, тыгакак ойла.. 
Адак англичанипат, Джон Стӱарт Милль тндын нэргэн ты- 
гакак кутырэн.

Миклайлан мыйым туныктымо пашажэ пэпа чот кэлш а 
улмаш. Садланак чуч оҥай я«аиым мумыж сэмын, илы- 
шыштэ мо дэч посна илаш ок лий нэргэн мыйым эрэ тунык- 
таш, умылтараш тӧчэн, мыйын вуйдорыкэм эрэ уэмдаш 
толашэн. Мый тудым нэлын колтышаш гай колыштам. Ту- 
до тӱрльӧ-тӱрльӧ ку гу  йэҥ иэргэн кутыркала: Фуко, Л а- 
рош-Фуко, Льарошмсаклэн,—нинэ йэҥ-влдк мыйын вуйыш- 
то чыланат ик гай чурйан лийыт ыльэ. Кӧнсӧ кӧн .вуйым 
руалын; Лавуазйэ Думурйэм альэ Думурйэжэ—Лавуазйэм— 
нимат шарнэн ом кэрт. Чынымак, тидэ Миклай пэш сай рвэз» 
ыльэ. Тудо мыйым кӱлынак „чын айдэмым" ыштынэжЭ' 
ыльэ, шонымо нэргэнжэ пэш шуко гана ойлэн. Ойлымы- 
жым шукташ тудлан йӧн ыш лпй, адак жапшат тудын 
пэш шагал ыльэ. Эгоизм дэн ырвэзэ куштылго койшан шо- 
нымашыжэ пэш шуко ыльэ. Садэ шот дэнак аважын кырт- 
мэн илаш тӧчымыжӧ да чойаланэн-чойаланэн нлыш вик- 
тараш тӧчымызкӧ шинчашкыясэ пэрнэн огыл. Нэлэ могы- 
ран, чумбык гимпазист-шольыясо гын, тудым адакат ш а- 
галрак ыҥлэн.

Мый—кукньо пашам пэш чот шинчэм, кочкыш- арвэр 
шолтымашьш тӱрльӧ-тӱрльӧ химичэокий фокус-влакшым 
ш укэртсэк палэм. Мый сай ужам; оза кувамын мом, кузэ 
шолтышаш нэргэн Ӧрын шогымыясым, ш агал-чӱдӧ йӧр-вар 
Д8Н8 шке шочшыж-влакын пагарыштЫм ондалаш да адак



ала могай номын коштшо, уда конышав, соптырий рвезым 
пукш аш  тӧчымыжым моткочак шижам ыльэ. Садланак, 
кажнэ пурылтыш  киндыжат мыйын шӱмышкэм кӱ  логал- 
мэ гай возаш тӱҥальэ. Мый могай гынат паша кычалаш 
пижым. Эрдэнэ эрак, кочкаш огыл манын, мӧҥгӧ гыч .лэк- 
тын кайэм ыльэ. Чужгата, ночко жап годым, йӱлшӧ сурт 
олмышто, подвалыштэ шинчэн эртарэм ыльэ. Туш то—кол- 
пю пий-иырые пуш  нэрышкэм пура, мардэжын сэрпьш 
пуалмыжэ да кугу йӱрын оптымыжо тӱрльӧ шонымашым 
пуртат. Тышанак унивэрситэтыш пурымо—фант.зий вэлэ 
лийын кэртыдымэ паша, Пэрсийыш кайэм ыльэ гын, лучы- 
рак лийэш ыльэ—манын шонаш тӱҥальым. Адак йуж  ку- 
нам ышкэмым ышкэ, чалподашан волшэбниклан, олма гай 
шолдра пырчан шурно да ик пут нэлытаи парэҥгэ шо- 
чыктэн кэртшэ, калыклан сай илыш, куш тылго кондышы- 
лан шотлэм ыльэ... Вэт тидэ мландэ валнэ мый вэлэ огыл, 
моло-шамычат пэш йӧсын илат:

Мый пэш оҥай прикльучэньэ-влак дэн кугу  подвиг- 
влак нэргэнат шонаш тунэмым. Тыгэ шонымашэм нэлэ 
к э ч ы л а ш т э  п у т ы р а к  ч о т  п о л ш ы ш ,  н э л э  кэ- 
чыжэ мыйын пэш шуко ыльэ, садланак шонкалашыжат 
пэш мастар лийым. Ӧрдынс гыч полыш монь лнйэш манын, 
мый ик пырчат шонэн ом ул, ала пиал лийэш манынат 
инанымаш укэ ыльэ. Мыйын кӧргыштӧ эрыкаҥшэ вӱрдымӧ 
вустук койыш лэкташ тӱҥальэ. Илыш кокла нэлэммэ^ сэ- 
мынак мый шкэмым утыр-утыр уш анлан шотлаш тӱҥа- 
льым. Мый айдэмын илыш пуламарэш  вийаҥмыжым он- 
дак палэн нальым.

Йалтак ш ужэн кийымэ дэчын мый Й ул воктэнысэ 
пристаньлашкэ, шагал гынат, витлэ когыр-шымыр оксам 
погащ кошташ тӱҥальым. Тушто ^кулпк-влак, босӓк, груз- 
чик,-чылаштым шотлэнат пытараш  огэш лий. Мый нунын 
коклаштэ, тулшолыш чыхшмэ кӱртньӧ падраш гай чучам 
ыльэ. Кажнэ кэчын мынын ушышкэм пӱсӧ вуйан, когар- 
тышэ шонымаш-влак толын пурат. Тушто-мыйын йырэм 
чараҥ  пытышэ-сут йэҥ-влак, пуаҥ  пытышэ инстинктан
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1)[эҥ-шамыч пӧрдшӧ мардэжлак пӧрдыт. Нунын плышлая 
сырэн шогымышт, уло тӱньам мускылымо шот дэн ончн- 
мышт, адак шкэшт нэргэн шагал шонымышт мыйланэм 
кзлш а ыльэ. Мыйынат нпнын кочо койыш коклашкышт 
шэҥып пурымэм ш уаш  т^пгальэ. Мыйжат вэт нунын дэч 
тораштак ом шого. Брэт-гарт дэн „бульварнэ“ роман-влак 
.чудмэптэм. нунын вэкэ утларак кумьглан лнйым, симпа- 
тий манмэт шукырак погыныш.

Ожно учитьэльскнй пнститутышто тунэмшэ, кызыт. 
кыралт пытышэ, чакоткан айдэмэ, пэш лшта вор—Башкин 
моторын г-̂ ына вошт витарэн кутыра;

—Мо тый ӱдыр сэмын туртын, куптыргыл коштат? 
Альэ чапэтым йомдараш лӱдат гын вэлэ? Ӱдырын чапшэ— 
иӱтынь поплжо а, тыйын мо шонэт—омыта вэт. Ӱшкыгк 
чэснэ да шудым вэл кочкэш!

Йошкар ӱпан, актьор сэмын нӱжмӧ чурийан, пэш пи- 
' ын, куштгжчгын тарванылмыжэ дэнэ изн капан Башкин 
й(>ршэш пырысигэ гай койэш ыльэ, Тудо мыйын ӱмбакэм 
учэник ӱмбакэ ончымыла, «олшаш шонышыла онча ыльэ. 
Тугэ гынат, тудын сай шонымыяшм, мыйланэм пийал му- 
ын пз^аш шонымыжым пэш раш  палэн нальым. Тудо пэш 
ушан, йатыр сай кнага-влакым лудын. Утларакшэ тудлан 
„Граф Монтэ-Кристо“ кнага кэлшэн.

—Тпдэ кнагаи цэльжэ дэн шӱмжак уло,—манын тудо 
ойлэн.

Ӱдрамаш-шамычымат йӧрата ыльэ. Ӱдрамаш нэргэы 
ойлӓш тӱггалэш гын, пэш чот кзшна, зччо капшым ала мо 
тӱрлын чытырыктэн, шӱвылжым нэлын-нэлын кутыра 
ыльэ. Тыгэ кутырмыжо мыйланэм альакын чучын гынат, 
(•ӧралжылан кӧра лылышым шогалтэн гголыштам ыльэ,

Ӱдрамаш эк, ӱдрамаш!—шуйалтэн гына тудо пэлэш- 
та, нарынчэ коваштан чурийжэ чэвэргэн кайа, шэм шин- 
чажэ куанэн волгалтэш.—Ӱдрамдшлан вэрчын мый ала 
кушкат кайэм. Тудлан вэрчын, нимогай сулыкат ука! Илы- 
мэт годым чот йэратэ... Тылэч сай альэ нимо шонэн лукмэ 
огыл.
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Тз'Дӧ цзш талантан, пэш мастарын каласкалышэ ыльэ. 
Каласкалыыэ дэч посна пэш шуко мурыы, проститутко- 
шамычлан лӱмынак, йӧратэн илымэ нэргэн шӱмыш вочш* 
мурыы возэн. Тудын ыуро-влакым й у л  воктэнысэ олалаш- 
тэ чыла вэрэат мурат. Тэвэ тудын чыла вэрэ шарлышэ ик 
мурыжо;

Чэвэр ом ул, йорло улам, . ^
Вургэмэмат шӱкшӧ,
Иктат марлан огэш нал 
Ӱдырым вэт садлан...

Адак мыйым чаткатан чийышэ, музыкант парньа гаӓ 
тыгыдэ нарньан, пычкэмыш айдэмэ—Трусов йӧралта ыльэ. 
Тндэ Трусовын Адмиралтэйский слободаштэ „час пашалая 
мастэр" манын возыыан лапкыжат ыльэ. Тугэ гынат, тудо 
шукыжо шолыштмо сатум уж алкала улмаш.

—Тый, Максим, шолыштяо пашалан ит тӱнэм!—мый- 
ланэм 0]1ла, чалэмаш тӱҥалш э пондашыясым нийалтэн, 
чойаланышэ, сӱмсыр шинчажым кумалта.—Мый ужам! ты- 
йын корнэт вэсэ, тый уш  пашалык улат... Духовый...

—Мо тугай духовный? ,
—А вот ыо лийэш тидэ... тидэ кӧраныдымэ паша 

огыл, палаш тӧчымӧ паша... вот мо... •
Тпдэ очыни, чынак огыл, мый пэш ш укылан кӧранэ- 

нам. Башкинын кутырэн моштымыжланат кӧранэм ыльэ. Ту- 
до ала мо т^тайэ почэла-^[ут сэмын шындэн-шындэн, та- 
ҥастарэн, сӧрал мут савыртыш дэн кутырэн пуа. Тудын 
йӧратымэ нэргэн ойлаш тӱҥалмыжым иктым изншак шар- 
нэм.

„Руыбык шипчан йӱдыштӧ, кӱчызӧ гай Свийажск 
олан ик номырыштыжо, пуш энтэ кӧргыштӧ шинчышэ ту- 
мына сэмын, шннчэм. Ш ыжэ—октӓбр тылызэ, ӧрканэн-ӧр- 
канэн йӱр йогаш толаша, мардэж ш ӱйалта, мыскылалтшэ 
сӱас мурымо гай гаокта, мурыжо мучашдымэ куж у: о-о о- 
т -у -у “...•. V Ъ

...„Тэвэ тудо, эр кэчэ годым тӱрлӧ тӱсыи волгалтшэ 
куштылго пыл сэмын, тольо, шинчаштыясэ—ондалышэ

1
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йаддар чон. Йӧратымэ чукапэм,—манын чэснэ дэн ойла,. 
тый ончылнэт мый титакан ом ул. 111инчэм—о.ятала, тугэ 
гынат ннанэм—чыным ойла...

Уш дэн раш шинчэм, шӱмэм дэн—о.м инанэ, ни ку- 
зэат“ каласымыжэ годым, тудо кэлштарэн лӱҥ га, шинча 
комдышыжым тӱчэш, коклан-коклан эркын гына оҥжым 
шӱм тура куча.

Тудын йӱкш ӧ соҥгыран, иычкэмышын пнч лэктэш; 
Шомакшэ—пэш йандар, ала мо шӱгапыкла муралта. Мый 
'Х^усовым кӧранэи ончэм ыльэ. Тидэ йэҥ Хива, Сибнр, Бу- 
харэ нэргэн пэш оҥайын кэлштарэн ойлэн .мошта, аркэрэн 
илыш нэргэн гын моткоч мускаран, шыдын кутыркала 
ыльэ. Лдак, никӧ ынжэ шпж манын, III Алэкоандр нэргэн 
шольш тыгэ каласыш:

—Тидэ кугыж а шкэ пашаштыжэ мастар!
Трусов мыйланэм романыштэ улшо „псал йэҥын“ пы- 

тартыш вэлэш лудшо-влаклан шиждэ коддэ чаманышэ 
гэройыш савырнышэ йэҥжэ гай чучэш  ыльэ.

Йужгунам, пич йӱдыштӧ нпнэ кӓлык Озаҥ-вӱд эҥэр 
вэс могарыш  вончат ыльэ. Олыкысо вондэр лонташ кэ чу- 
мыргэн йӱыт, кочкыт, шкэ пашашт нэргэн ка1гашэн, утла- 
ракшым илыш дэн айдэ.мэ койыш-шоктыш товаҥ пытымэ 
нэргэн да шукыжо ӱдрамаш нэргэн кутырат ыльэ. Уд- 
рамаш нэргэн шыдэ йӧрэ, ойган, кокла гычын ку.мы,т нӧл- 
тын ындэ ала мо линэш, ындэ ала .могай пычкэыышым 
уж аш  вэрэштэш, ала могай шипчыдымэ, ш учко пашашкэ 
пурэн кайшаш логалэш маншыла каҥаш ат. Мый нунын 
дэн пырльа кок-кум йӱд малэнам. Мэмнан вуй ӱмбалнэ 
пычкэмыш кава, кава пундаштэ вудакан който  шӱдыр- 
шамыч. Мэ.мнан йыр—тымык олык, йырым-йыр тыгыдэ ара- 
ма. Йул вэлым мачтэ вуйысо понар-влакын волгыдышт 
койэш, волгыдо-влак вӱдыжгышӧ пычкэмыш воктэи шӧрт- 
ньӧ эҥрэмыш СЭ.МЫН нушкын кайат. Йулын тура сэр ку- 
рыкышкыжо ту.я колшъа дэн тул корно-влакым пыжыктэн 
шындымыла К 0 ЙЭО1— тидэ Услон лӱман пойан йал гычын 
тракткр дэн пӧрт окна-влак волгалтыт. Вӱдыштӧ паракот



11

кольоса чопкыктымо шокта. Баржаш тэ матрос-влакын йӱ- 
кышт пэш чот чымалтын пирэ ур.чыжмыла ш эргылтэш. 
Ала кушто кӱртньым чогыт пэра. Ойган муро йӱк кужын 
ш уйна—кӧн гынат чонжо эркын шула. Тидэ муро дэн шӱ- 
мышкына ломыж пурак сэмын ойго возэш.

Муро дэч утла калыкын йывыжгэ кутырыыо мутшо 
шӱыышкӧ нэлын воаэш,—чылӓнат илыш нэргэн шонат, 
кажныжэ шкэ кӧргӧ шонымашыжым луктын каласа, нкты- 
жат ваш-ваш колаш ок тӧчӧ. Вондэр йӱмалнэ кийиш ыжэ 
кийат, шипчышыжэ шинчат, нуно чыланат папиросым тӱр- 
гыктат, ш уэракын—сутыланыдэ арака дэн пурам поды- 
лыт... адакат кутырат, адакат эртэн кайышэ илышым шар- 
нат.

—Тэвэ мыйын илышыштэм тыгай паша лннын—ала, 
кӧн йӱд пычкэмыш дэн мландэ воктэк пызнышын йӱкшӧ 
шокта.

Тудын каласкалымым колышт.мэкэ чыланат кэлшат: 
•-^И лыш ыш тэ тыгэат лийэш, чылажат лийэш...

„Лнйын", „лийэш", „лийэдэн“ манмэ мут-влак пылы- 
шышкэм толын-толын пэрнат. Ындэ чылак лнйын ала мо, 
тылэч коч ннмак ок лий ала мо, тидэ йӱд дэч вара нигӧ- 
ат илаш ок тӱшал гай вэл тучэш .

Тыгай шонымашэм Башкин дэн Трусов дач кораҥда. 
Такш э—нуно мыйланэм кэлшат. Нунын дэн ик вэрэш ка- 
йвм ыльэ гын, мыйат нупын !айак лпйам ыльэ вэт. Кӱш  
кӱзаш  пюнымо дэн тунэмаш пурэн кэртдымэ пашам-илак 
лачак нунын вэк ш ӱка. Шужы.чо, шыдэ лэкмэ, ойго жа- 
пыштэ „собствэносын свӓщэнный ннститутшо* ваштарэш 
вэк огыл, ала мо ваштарэшат, ала могай прэступлэиьымат 
ыштэн кэртш аш лык улмэмла чучэш .

Тидэ корно гыч рзэзэ романтизм мыйым кораҥдыш. 
Гуманный Брэт-гарт дэн „бульварнэ“-роман-влак дэч иос- 
на мый тидэ пагытлап сай, сэрйозно кнага-влакымат йатыр 
лудннам ыльэ. Нуно мыйын рвэзэ чонэм альэ палэн кэрт- 
дымэ, мо гынат кызыт ужмэм-колмэм дэч сайракыш, раш- 
кэмшэ корнышко шӱкальыч.

N
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Тндэ ж гтыш так мыйын у палынэм-шамыч, у уншн- 
кӧлмаш лийаш тӱҥальыч. Пэврэйновын пачэржэ в о е т в к э —  

йӱлэмысэ тошкэмышЕЭ гнмназпст-влак погынат ыльэ. Нуш> 
кажнэ кэчын са,лтак паҥга дэн, городки дэи модыт ыльэ. 
Нунып коклаштэ пк рзэзэ— Г^фпй Плэтньов мыиланэм 
путырак кэлшыш, Тудын чурийжэ шэмэ, ораньэк шэм там- 
галан, пычал тар щавы.мыла вэ,д койэш; ӱпшӧ гын—йапонэ- 
сынла кандалгын ончыкта.^Ышкэлш эрэ вэсэла койышан, 
пэш чулым, модмаштат пэш писэ. Кутырэн шпнчымаштат 
эн чолга, эн уш ан ыльэ. Тудын кэч моланат кнд-йолжо 
толэш, чыла пашаланат усталхлк ыльэ. Моло талантан руп£ 
йэш сэмынак тудо пӱртыс пумо йӧи дэн илэн.

Ты йӧным вийаҥдаш, сайэмдаш тӧчэн огыл. Тудын 
-пылшыжэ пэга писэ улмаш, музыкымат пэш чот ыЁглэн, 
йӧратэн гаогэн. Кӱслэм, балалайкым, кармоньымат арт(к;т 
сэмынак шоктэн. Моло, сайрак, нэлырак инструмэнт-влакым 
шоЕташ тунэмаш тӧчэн огыл. Тудо ш апалгэ, вӱрдымӧ тӱсан 
ыльэ, вургэмжэ ш ӱкшӱ;шӧн вузык могыржын чулымын тарва- 
нымыжлан, кидшым лупша.тг-лупшал колтымыжлан тур- 
жалт пытышэ, роягын тувыржо, сорвык йолашыжэ, лаптыр- 
гышэ кэмжэ лач кэлшат ыльэ. Тудо кызыт гына тӱрма 
гыч луктып колтымо, кызыт гына йол ӱмбакэ шогалшэ 
туй йэшла койэш. Илышым тудо пэш йӧрата, тудлан кэ- 
рэк можат у  гай чучын, эрэ куанэн, эрэ воштылын—млан- 
дэ ӱмбалнэ изп рвэзэ гай, ракэтэ тул гай тӧрштыл кур- 
шталэш ыльэ.

Мыйып йӧсӧ, ш учката илышэм нэргэн палэн налмӧҥ- 
гыжо, тудо шкэ дэкыжэ, йалысэ учичыллан йамдылалташ 
тӱҥалат», манын, ӱж аш  т^шальэ. Мыйат тудын. почэш 
кайышым. Вэсэла пычкэмыш пусакыш тэ — ,Марусовкы- 
што"—илаш тӱҥальым. Тидэ суртым а,ла мыньар тукымаш 
Озаҥысэ студэнт влакат палэн шогат, докан. Тидэ Рыбно- 
рӓд  УРЭ.МЫСЭ пэлэ сӱмырлышӧ ку гу  пӧрт. Тушто шужышо 
студэнт-влак, проститутко влак, тулэч моло пэлэ йомшо 
калыкат нлат, Плэтньов чэрдакыш кӱзымӧ тошкалтыш йӱ- 
малнэ илэи. Тушто тудын койкыжо шынча, ик ӱстэл, и к
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пӱкэн, тылэч коч нимат ука. Корпдорьш! пурымаштэ кум 
•пса койэш, кок опса кӧргыштыжӧ проститутко-влак, ик 
впса шэҥгалныжэ сэмннар гыч толшо, чакотко чэран матэ- 
матик ила. Матэматик шучкын койэш, у;го могыржо йошкар 
пунан, ӱмбакыжэ ш ӱкш ӱ шовыч орам чийэн, лавыран вур- 
гэм кокла гычшэ какаргышэ коваштыжэ шуйткын волгал- 
тэш', ӧрдызк луж ат раш ак лэктэш.

Тидэ матэматикын нимо кочмыжымат узкын ом ул , 
Кэрэк кунамат кӱчшым пурэш  ыльэ, уло парньа вуй- 
жо вӱр лийын пыта ыльэ, кӱчшӧ дэнак ыӱшкыржым 
тэма улмаш докан. Йӱдшӧ-кэчыжэ ала мом эрэ чэртитла,, 
ерэ шотла, пычкэмыш йӱк дэнэ кокырэн толаша ыльэ. 
Проститутко-влак тудым исэрлан шотлэн, лӱдыт улмаш , 
Тугэ гынат чаманэныт; опса воктэкыжэ киндым, чайым, 
сакырым намийэн-намийэн пыштат ыльэ. Тудо кондэн оп- 
тымо пидыш-влакым ышкэ дэкшэ йарнышэ иыньыла пэ- 
ҥыж-пэҥызк пуфта ыльэ. Й ужгунам опса воктэн киндэ ок 
лий ыльэ гын, опсам почын, корпдор мучко кочыртата 
ыльэ:

— Киндым!
Тудын шинчаштыжэ, кэлгэ лакыш пурэн вочшо шнн- 

чаштыжэ „мыйат кугу  йэҥак улам “, маяыд шннчымыж 
дэн кугэшнымыжэ волгалтэш ыльэ. Кокла гычын тудын 
дэкэ сур вуйан, кадыр йолан, пуалш э нэран, сугыр кугы- 
за толын, кугу  шиича йымачынжэ чойан воштылалын, на- 
рынчэ шӱргыйӱым куптьтртыл опсашкыжэ пурэн кайэн'. 
Опсаштым пэш чот тӱчын, ^;октынат ик мут пуыдэ пэш 
шып шинчат. Ик кана гына, пэл йӱд жапыштэ матэмати- 
кын шыдын кочыртатэн кычкырмызкэ позкалта:

— А мый манам‘тӱрма! Гэомэтрнй—чэтлык вэт! Ко-льа 
чэтлык! Чэтлык. Тӱрма!

Сугыр тупан айдэмэ спгрлэн воштылэш, пачаш-па- 
чаш  ала мо тугай палдымэ муттлм каласа, кэнэта матэма- 
тик урмыжаш тӱҥалэш:

— К чорту! Лэк тыжэч! Вон!
Уиажын корвдорыш чымалт вочмӧҥт^ыжӧ, ш ӱш кэя.



14

чаргызкын, к уж у  сорвыкшым чийаш толашэн, матэматнк 
ш учкын койын опса ломдэмып! шогалэга, уло парньажыы: 
товаҥшэ ӱп лоҥгашкэ чыкэн пэҥыжын кычкыралэш:

— К чорту... Эвклид—ушдымо, дурак! Дурат;! Мый 
дпказатлэм... Йумьш грэк дэч ушан улиыжы.м, товатат 
доказатьлэм.

5 'ло шыдыж дэн опсажым тӱчэш, пӧ./1ӧмыштыжӧ а.ла 
мо шыр-шор шоктэн камбозэш.

Варажэ мыйат палэн нальым: тидэ кугыза мателштикэ 
дэн йумын улынсым доказатльшэжэ улмаш. Шонымыжым 

■ ок шукто, доказатлыме дэч ончычак кола.
Плэтньов йӱдым ыштышэ типогафийыштэ газэт кор- 

рэктыр.лан шогэн. Ик йӱдлан кумло впчыр да куыырым 
■налэш ыльэ. Мыйыи паша мудымэм годым, тудо пукша 
ыльэ, Ик суткалан ныл крэмга киндым, шыиырлан чайым, 
лурлан  сакырым налына ыльэ. Адак мыйынжэ паша ыш- 
таш жапэмжат лэш шагал ыльэ—тунэмаш Тӧчэиаш Тунэм- 
мэ паша нымучашдымэ нэлэ, ннгузэак умылаш ок лий. 
Утларакшым грамматнкэ йыгыштара ыльэ. Тидэ граматнкыш 
рушын .тывыргэ, покан йы.чмыжым нигузэак пурташ  огэш 
лий. Мый тунэмаш „пэш эр “ тӱҥалмэм-па.п[эи нальым. Ту- 
нэм пытарэн, экзамэным кучэ.м гынат, мыйым учнчыллан 
огыт шогалтэ, пзи инготап ула.м, манын шонаш тӱҥальым.

П.лэтньов дэн коктын ик конкыштак малэна ыльэ—ту- 
до—качывалнм, мый—йӱды.чс. 115чч' вошт малыдэ йавыга, 
шннчажэ .пуалэш, шӱргыжӧ шэмэ .ысйэш. Эр дэн эр мӧҥ- 
гӧ пӧртылмыжлан .мы-й чайпьыкым нзлын чай кондаш трак- 
тирыш куржам, копэшнэ^ мэмнан салсавар укэ ыльэ. Вара 
окна йанакыш эҥэртэн, шэм киндэ дэн часплм йӱына. Гу- 
рий гаээтысэ новость-влакым каласкала, йӱшӧ фэльэто- 
нистын „Красное до.мино" лӱ.ман оҥай почэла-мутшым лу- 
дэш... Нрэ осгай, эрэ мускара... ӧрам, вэл ылэ. Илышымат 
тудо мускара дэн оҥайлан вэлэ шотла улмаш. Кӱжгӱ тӱр- 
.вӧ Чаҥа кува дэн илыш шотым ик гайак ончэя. Чаҥа 
„куважэ ӱдра.маш вургэм ужалкалыш э улмаш. (

Плэтньов Чаҥа куван яачэрышты/кэ илэи. Пачэр ак
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тӱлаш ыжэ оксажэ укэат,тӱрльӧ мускарам ойлыштыы, гар- 
моньым шоктэн оза кувам куандарэн, пачэр акым тӱлэн. 
Тэнор йӱк дэн мурэн куван чонжым парэмдэп. Ч аггаж у- 
ва рвэзыжэ годым, опэрыштэ мурышылан шогэн. Садланак 
мурын сай-осалжым пэш пала ыльэ. Йужгунам Плэтпьо- 
вын муралтэн колтымо почэшыжэ намысдымэ шннчаж гы- 
чын шннча-вӱдшат койа шӱргӧ мучкыжо йургэ йогэн, 
тудо шӱргыжым кӱж гӱ  парньа дэя йыгалта ыльэ. Амыр- 
гышэ царпьа вуйжым шэм шовыч лапчык дэн ӱштэш ыльэ.

— Ах, Гурочка,—манын кугырак ш ӱлалтэн пэлэшта,— 
вэт тый артист улат, артист! Изишак мотор лийат ыльэ 
гын. мый тыланэт пэш сай илышым ыштэм ыльэ.! Пэш 
шуко рвэзэ калыклан мый нлышым пуэнам, уло шӱм дэн 
йӧратышэ ӱдрамаш пэлэн пыжыктэнам.

Тыгай „рвэзэ калык"' кокла гыч иктыжэ мэмпан ӱм- 
балпыкак илэн. Тидэ рвэзэ—ик марда напан, студэнт; па- 
шачэ йэн’Ы11 эргыжэ ыльэ. Лопка огган, аҥысыр эрдан, 
кошар пулвуйан, ӱдрамаш гай изн йол копан, вуйжат ту- 
дын пэш изн, вачэ кӧргыш пурэн шичмы-ла шпича, вуй 
пундаш ыжэ сӧсна ш у гай йошкар пун дэн лэвэдалтын, 
ош пальтка чурий ӱмбалныжэ мугыльӧ, у^каргырак, ой- 
ган шинчажэ чылгыжэш.

■ Пэш кугу  нэлым чытэн, шужьшо йӧрэ-варэак, ачаж 
ойым колыштдэ, суртдымо пий сэмын тудо гимназнйым 
пытара, унивэрситэтыш тунэ.маш пура. Но тудын йымыж- 
гэ, йандар кугу  йӱкшӧ уло, мураш кэртэш. Студэнтланат- 
мураш тунэммыжэ шуэш.

Чаҥа кува тидым шижэ, рвэзынам 'руалтэн кучэн, 
ныллэ ийаш нойан купэч кува пэлэн пижыктыш. Тмдв 
куван. эргыжэ студэнт, ку-мыпю курысышто тунэмэш, ӱдыр- 
ж ӧ гнмиазым пытара. Купэч кува оҥа гай мӱшкыран, 
салтӧЕ гай вийаш капан ӱдрамаш, шӱргыжӧ манакын 
гай койэш—кукш о, кугу, сур шинчажэ кэл1’э шэм агурыш- 
то пӧруалэш. Ӱибакыжэ шэм платьым чийэн, вуйыштглжо 
тошто годсо—-порсын калнак, кок пылшыштыжат нармыж 
тӱсап кӧрж лӱлггалтэш.
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Йужгынам, эрдэн альэ каотэнэ тидэ кува студент дэ- 
кэ толэш. Мый тудын капкаш кэ тӧрштэн пурмыжым, ку- 
довэчэ мучко пэҥгыдэ ошкыл дэн ошкылмыжым. шуко ка- 
на эскэрэн шогэнам, Тунам тудо шучкын тз^-чэш, тӱрвыжӧ 
огэшат кой—пэш чот ишэн шындымэ, шпнчажэ умбальэ- 
сэмын карымэ, ала мом мушыла ончыко онча. Тугэ гынат, 
тудо ала молан сокыр йэҥ гай чучэш. Тудым урод манаш 
вгэш лий, тугэ гынат ала можо тудын могыржым лэш чот 
шуймыла, а шӱргылсым пэш чот чымэн шындымыла чучэш

— Опчо, ушдымо гай вэл койэш|—манэш Плэтньов.
Студэнтынат купэч кувам ужмыжо ок шу, шылэш. А

тудыжо крэдитыр сэмын альэ шпион сэмынак пургэдын 
коштэш, студэнтым аварыш толаша.

— Мый воясылшо,. айманышэ айдэмэ улам,—манын 
вӱмыжо ГОДЫ.М, рвэзэ студэит ӧпкӧла,—молан мыи мурэн 
толашэм? Тыгай фигурым, тыгай-чурий - пылышым кӧ сцэ- 
ныш кӱзыктэн шогалта?

— Чарнэ, тидэ иашатым, кудалтэ!—манын Плэтньпк 
вйым пуа.

— Да. Да вэт мый тудым чаманэм—лсалкэ! Ом чытэ 
но—жалкэ! Тый вэт от шинчэ, кузэ тудо,—эк!..

Чынымак, тидэ ӱдраАгашын могайнсым .мэат колынна. 
Тудо йӱдым, тошкалтышыштэ шогышыясла чытырнышэ, 
пычкэмыш йӱк дэп сӧрбала:

— Криста радй, йу.мо гай лий, ит орландарэ таҥэм... 
Ну, йумо гайак лий!

Тудо кугу  завот кучышо оза, пӧртшат уло, чаплэ 
лэш, имньыжэ—могай кӱлэш  тугай:э, тӱжэм дэн оксам ку- 
чылтэш, акуш эр курсым почэдэн... Но кӱчызс! сэмын шы- 
матымым, йэратымым йодын сӧрбала.

Чайым йӱыи ТЭММЭ1ГГЭ, Плэтньов малаш возэш, .мый 
паш акы чал  кайэм, кастэн—Гурпйлан ТЕПОграфийыш кайы- 
жгаш жапыштэ ижэ пӧртылам. Коштшэмла кинды.\г, колба- 
оым альэ нктаж мом—шолтымо „обэдым" муам гыи, пэлы- 
гыч шэлына. Плэтньов ш кэ панжым пэлэнжэ наҥгана.

Ышкетын кодмэҥгэ, „Марусовко“ коридор мучко, чы-
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ла пусаклашкыасэ пурэдэн кошташ тӱҥалам, тыштэ нлы- 
шэ калыкым эскэрэм. Тпдэ пӧртыштӧ кутко впса калык. 
Нэр&шкэ ала мо тугай шовышо, кочо ӱлш  толын пура, 
угыллаш тэ ӱмыл-шамыч айдэмым лӱдыктылын шылын 
шогат. Эр годымак тӱҥалын йалт йӱд маркэ тндэ пӧртыш- 
тӧ лым ок лнй, йӱк шокта: ургызо машнн-влак торгыктат, 
онэрэткыш мураш коштшо-шамыч йӱкыштым сайэмдат, 
к у гу  басан студэнтна гаммым тунэмэш,\ йӱшӧ, пэлэушды- 
мо актьор почэла-мутым лудэш , мокмыр вуйан проститут- 
ко-влак оршыла кычкырэн магырат,—мыйын вуйышкэм 
умылтарэп кэртдымэ тыгай йодыш толын пура:

— Мӧлан тидэ чылажат кӱлэш ?
Ш ужышо рвэзэ калык коклаштэ толык дэч посна внч- 

кыж йолан, ку гу  мӱшкыран, кошар оҥлашан, чара вунан, 
ракш айдэмэ пӧртэш. Упшажэ пэш лопка, унш а кӧргысӧ 
лӱйж ӧ—имньэ пӱ  гай шолдыра. Оадланак тидэ йэҥьтм 
„Йошкар Имньэ“ манын лӱмдэныт. Тудо ындэ кум ий Тод- 
сэк судышко коштэш, ала могай тукымышт дэн, снмбирс- 
кэ купэч-шамыч дэн ийалана, кӧм ваш лийэш гын, эрэ 
тыгэ ойла:

— Нуны.м тӱвыт пытарэм. Пытараш огыл гын, тндэ 
тӱньаштэ нлманат огыл, Кӱчызӧ лийышт, кум ий кӱчэн, 
коштышт. Кул1 нй эртымэҥгэ, мо наллшм чыла лгӧҥгэш 
пуэлг. Вара каласэм: а-а, сай лю?—лгӓнам. Ужда, чорт-ша- 
мыч!.. лганалг.

•— Тый вара, Илшьэ, тпдлан вэрчынак нлэт лю?—ма- 
нын’ йодыт.

— Тндланак шол... Уло чон дэн лгый нунын ӱлхбак 
кэргхнттыналг, Тылэч люлым лгый кызыт Нилюлгат ол1 ыштэ...

Тудо кэчэ .мучко окружной судышто, палатыштэ, шкэ 
адвакатшэ дэн почаҥэш. Чӱчкыдынак, кастэнэ йӱлгашым 
ышта. Тӱрльӧ кочкыгаылг, нпдышылг, кылтышылг, атылам, 
кылэнЧам, илшьэ дэн кондыкта. Шӧрын кӱваран, алшшэ 
тувырашан, лавра вузык пӧлӧлшшкыжӧ чыла йӱаш, коч- 
каш  йэратышэ-влакым—студэнтылг, ургызо ӱдрамаш-вла- 
КЫЛ1 ӱжэш , пайрамылг ышташ тӱҥалэш . Ш кэжэ— „Йошкар-

М ыйын унивэрситэтэш
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Имньэ“ молым ок йӱ, вургэмым, ӱстэвал ШОВЫЛЫМ ШЭМ 

тамга Д8Н амыртышэ ромым гына йӱэш, йӱмоҥгыжб нзин- 
кугун  койын вычмалта;

— Йӧратымэ, изи кайыкэм-шамыч! Мый тэмдам йӧратэм 
—тый чэстный калык улыда! А мый—ш учко подлэц ӱлам, 
кр-р-окодил, ^шкэ тукымэм пытараш шонэм—и пытарэм... 
Товатат пытарэм! Укэ гын, тндэ тӱньаш тэ илман огыл...

„Йошкар Имньын“ шннчажэ жалкын ончалэш, кошар 
оҥлашан чурнйясэ мучко йӱшӧ шинча-вӱдшӧ йога. Ш ик- 
ча-вӱдшыы копаж дэнэ ӱгатын пулвуйжо >1учко йыга,— 
шараваржэ тудын кэрэк кунамат ӱп  вузык шинча.

— Кузэ тэ илэда?—-манын тудо кычкыра.—Ш ужымаш, 
йӱштӧ, взфгэм ш ӱкш ӱ,—вара тидэ закон мо? Тидэ ильс- 
шыштэ молан тунэмаш лийэш, а? Эк, тэмдан плышдӓм ку - 
гыжа ок шинчэ-ла...

Кӱсэнжэ гыч тӱрльӧ тӱсан окса орам луктын:
— Кӧлан окоа кӱлэш  налза, шольаш-шамыч!—манык. 

шуйа.
Хористкэ дэн зфгызо-влак аясгын гай кэржалтыт, Т}'-- 

дын пун кидшэ гыч оксам руалтат. А тудыжо воштыл пэ • 
лэшта:

—- Тпдэ тыланда огыл... студэнт-шамычлан...
Но студэнт-влак оксам огыт нал.
— Окса, к чорту!—манын пашачэ эрэ кычкыра.

• Тудо шкэжат ик-кана Плэтньов дэкэ пк пачкэ л у  тэҥ- 
гэаш  кашакым кондэн, чамыра гай чумыртэн ӱстэмбакэ 
тыгэ манын кз^^далтэн;

— Кзчтэш мо? Мыланэм огэш кӱл!
Вара Т5'до мэмнан койкышко йӧрлын эҥыраш , васа- 

раш  тӱҥальэ, аракам пӱктымӧ дэн вӱд дэя мушкын вэлэ 
ушым пуртэн сэҥышна. Малэн колтымэҥгыжэ Плэтньов 
окса комыльам рончаш ппжэ, нигз^^зэак ыш кэрт, пэш чот 
чумыртымо зчтмаш. Окса орам вӱд дэн нӧртэн рончаш вэ- 
рэштэ.

.. Шикшан, лавыран комнатыштэ путырак шыгыр, шӱ- 
лалташ ат ок лий—-пич. „Имньэ“ нигӧн дэч коч урмыжэш.
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— Молан тэ тыштэ нлэда? Молан гостняитсыштэ ода 
ялэР—манын тудын дэчын йодым.

— 9 й, миллай, чонлан вэрчын, тэмдан дэн пырльл 
чоБлан куштылго.

— Чын, Имньэ, чын! Мыйат хугакак... Вэс вэрэ гын, 
мый ш укэртак йомам ыльэ...—манын пашачэ эргэ ӱстара.

Имньэ Плэтньовлан каласа:
Ш окталтэ кӱслэтым! Муро!..
Гурий ончыкыжо кӱслэм пыштэн шокталта, шкэжэ

г.ура:
Ой лэк вашкэ тый, чэвэр кэчэ, 
лэк вашкэ!..

Йӱкшӧ тудын Ёымыжгэ, шӱмышкӧ воштак витыкта.
Комнатыштэ тымык лийэш, чыланат ойго шомакан 

муро дйн лыжга йӱкан кӱслэ кылын йоҥгымыжым колыш- 
ты н  шинчат.

— С.айэ вэт, а!—манын купэч ватым шыматышэ пн- 
йалдымэ рвэзэ пэлэшта.

Тидэ суртышто илышэ-влак кокла гыч Гурий Пльэт- 
ньов зк вэсэла, эн к у гу  уш-акылан йомакысэ волшэбнэ 
ку1'ызала чучэш. Тӱрльӧ - тӱрльб волгыдо чийа дэн, 
рвэзэ пагыт чийа дэн чийалтымэ чонжо, мотор фэйвэркэ тул 
дэн волгалтарымэ сэмын сылнэ мускара дэн, сӧрал муро дэн, 
лулэгы ш  вошт витарышэ мускылчык дэн нлышым вол- 
талтарэн шогэн, илышӹн торжа, осал койшыжым, калыкын 
алдп-гулдэ йӱлажым лӱддымӧ мутпю дэн кожгатэн. Туд- 
лан альэ коло ий гына тэмын, тудо альэ изп йочала вэл 
койэш. Тугэ гынат тудым пэш пагалэныт, йӧсӧ жапыштэ 
долшэн кэртшэ, кугурак  сэмын кӱлэш  ой пуышо йэҥ ӱм- 
бак ончымыла ончэныт. Сайрак йэҥ-шамычшэ тудым йӧра- 
тат ыльэ, плокаракшэ—лӱдыныт. Эсогыл, будкышто шо 
гышо шоҥго Никифорычат ваш лиймыжэ йэда рывыж сэ- 
мып воштылалын эртэн.

Мэмнан илымэ кудвэчэ гычна ик вэлым вэс могырыпг 
г.ошт лэктын кайаш  линэш. Тудо Рыбнорӓд урэм дэн Ста- 
ро-Горшэчный урэмым иктыш уш эн шога. Старо-Горшэч-
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ный зфэмыштэ, мэмнан „Марусовко“ капка дэч торак огыЛз. 
ик пусакыштэ Никифорычын будкыжо шинча.

Тидэ мэмнан кварталын етарший городовой лийэш , 
Никифорыч куж у кап-кылан, кукш у кугыза,оҥж о тич мэ- 
дальым сакалэн, чурийжэ ушанын, шинчажэ чойан койэш, 
воштылал колтымыжо кэч кӧмат савырэн кэртэш,

Тудо мэмнан илымэ колонийнам эрэ шэкланэн коштэш 
ыльэ. Кэчылан ала мыньар кана тудын йаклакан пужарэн 
шындымэ фигурыжо кудвэчэ гочйа эркын гына эртэн-эр- 
тэн кайа, чыла пачэр-влакын окнашт гычын шинчажым 
огэш нал, зоологичэский садыштэ улшо звэр-влакым ончы- 
мыла тӱткын онча. Ик кана тэлым, „Марусовко“ колоний 
гыч пэл кидан Смирнов дэн Муратов салтакым арэсто- 
вайэн наҥгайышт. Нуно коктынат гэоргиэвский кавалэр,. 
Собольэв дэн пырльа Ахал-тэкинсэ экспэдитсыштэ коштшО' 
йэҥ  улы т улмаш. Смирновшо—офицэр ыльэ. Адак Зобнин, 
Овсӓников, Григорьэв, Крылов да эшэ ала кӧм шолып ти- 
пографий ышташ тӧчымылан арэстовайэн улыт. Тпдлаҥ 
лийынак Смнрнов дэн Муратов логалын улыт.. Нуныжо кэ- 
чывалымак руш арньан Кльучниковын типографий гычш& 
шрифтым шолышташ тӧчэныт. Ш олышташ тӧчымышт го- 
дымак нуным кучэн наҥгайат. Адак ик йӱдым мэмнан ка- 
ш ак гычын куж у, пунчык айдэмымат жандармэ-влак руал- 
тэн наҥгайыш т. Мый тудым „йомшо чэркэ вуй“ манам 
ыльэ. „Йомшо чэркэ вуйын“ укэ лиймыжым эрдэнэ чыла- 
нат шижын нальыч, Плэтньов Гурийат шыдыж дэнэ шэм 
вуйжым шалатэн, мыйланэм тыгэрак каласыш:

— Вот мо, Максимыч, курж  тый содоррак! Тыштэ 
кумло шым чорт уло...

Куш  курясаш лийэшым умылтармэкэ, адак йэшара:
— Мотри, шэкланэ! Ала тушто сышчик-влак улыт.
Мый таинствэннэ паша мумэмлан пэш чот куанышым,

кайык гайэ писын адмиралтэйский слободашкэ мийэн ш у- 
ым. Тушто, вӱргэньэ тарман ыштышын пычкэмыш мастэр- 
<зкой кӧргыштыжӧ куды р ӱпан, нымучашдымэ кандэ шин- 
чан ик айдэмым уясым. Тудо кастрӱльым луднтла, пшэжЭ'
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пырчат рабочийла огэш кой. Улгбалнырак, лукышто к у гу  
■краным йыгэн, ош ӱпышкыжӧ шовыч лапчыкыи пидшэ 
лапката, изи кугыза почаҥэш.

Мый вӱргэньэ мастар дэч йодыл£:
— Тэмданала паш адауло?—маньылп С тарикш ӱрды л 

колтыш:
— Мзинан—уло, а тыланэт—укэ... Рвэзэ йэҥжэ ӱл£- 

бакэл£ ончал колтышат, кастрӱль ӱл£бакшак кэрылтэ. Мый 
йымыжгын тудын йолжыы: тӱкалтышыл£. Тудо ӧрын, уло 
кандэ шинчашт дэнэ шыдэшкэн ончальэ, кастрӱльжыы; 
кӱш  нӧлтальэ. Мыйын ласкан воштылалл£эл£ ужат, шыды- 
ж э пусныш, лыжга йӱк дэн пэлэштыш:

— Кай айда, кайэ!
Эшэ кк-кана шинчашкыжэ воштылал ончальым, урэ- 

мыш лэктын шогальым. Кудыр вуйат карнэштылын почэ- 
шэм лэктэ, папиросым пурлын л£ыйым кэр1паш ’гай онча.

— Тый—Т икы нулат мо?
— Тугэ, тугэ...
— Пэтырым арэстовайышт вэт.
Ш ыдэ йӧрэ-варэ Л1ЫЙЫМ шинчаж дэн шуркала.
Могай тидэ Пэтырым?
— К уж у, йакын гай койэш.
— Ну вара?
— Тэтла нимат укэ.
— А мыйын Пэтыр дэнэ, йакын дэнэ да тулэч люл- 

дэнат л£огай паша?—манын вӱргэньэ мастар пэлэш та. Мый 
йодыш пуымо шот гычшо вигак палышым—тудо пашачэ 
огыл. Мый пуымо пашал£ сай шуктымэмлан куанэн мӧҥгӧ 
куржым. Тэвэ тыгай ыльэ мыйын пэрвой „конспиратйвнэ“ 
пашам.

Г урйӓ ‘Плэтньов тыгай пашаштэ пэш шинча ыльэ 
гынат, мыйын пашаш пурташ  йодиэмлан пэлэштыш:

— Тыйланэт альэ эр, шольаш! тунэмашэт кӱлэш .
Йэврэиноват ик йэҥ дэн палымым ыштыктэн. Тида

далылгашым пэш шэклэнэн ышташ вэрэштэ. Йэврэинов 
мыӓым ола ш энтэкэ ^^рский Польыш наҥх^айа. Корно муч-
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ко эскэраш, адак нктыланат каласкалаш  огыл манын ту- 
ныкта. Вара мэ пасу мучко кок могырыш коштшо изи с у р  
фнгурым ужна, Йэврэинов йыр-ваш ончал савырнэн пэлэш- 
тыш:

— Тэвэ тудо! Тудын почэшыжэ кайэ, шогалмэҥгыжэ,. 
ончыкыжо лий да „ӧрдыж гыч толшо“ улам ман.

Шинчыдымэ паша—эрэ сайын чучэш. Но тыштэ оҥай- 
ын вэл чучэш; пэш шокшо, волгыдо кэчэ, пасу кумды- 
кэш  йомшо сур лышташ пӧртмыла ик сур фигуро тайг 
ныштын лӱҥ га—тылэч коч нимат укэ. Мый тудым ш ӱ гар  
капка торэшнэ поктэн шуым, ончыкыжо мийышым—ончэм, 
язирак, тыртэшкэ, кукш у чурийан, кайык шинча гай йыр- 
гэш кэ, строго шинчан рвэзэ йыҥ шога. Тудо гимназие, 
еур пальтом чийэн, волгыдо полтышыжым гына пӱчкэдан 
налын—л у  дэн ыштымэ полтышым ургэн, тоштэмшэ кар- 
тузыштыасат гэрбэ палыжэ вэлэ кодын. Тудо пэш эр кӱ -
рЫ Н  КЫШКЫМЭ П уН аН  ЧЫВИГЭ г а Й  КОЙЭШ, ПЭШ Эр К у г у  11ЭҤ
корныш возаш тыршыыыла чучэш.

Мэ коктын ш ӱгар ӱмбалнэ вондэр лоҥгаштэ шинчыш- 
на. Тудо пэш кукшо мут дэн пашалыкын мутлана. Ойжо- 
влак вуйэш  пэшыжак огэш код; ик пылышыш пурэн, вэ- 
сыш кэ лэктын кайа. Тидэ рвэзэ мыйланэм пэш ыш кэл- 
шэ. Мый дэчэм мо лудмэм нэргэн пэш строго йодыштэш. 
Вара мыйым ышкэ кружокыштыжо паш а ышташ, тушко- 
члэилан пураш  кӱштыш. Мый кэлшышым. Вара ойырлэн 
кайышна. Тудо пасу мучко эскэрэн-эскэрэн ошкыльо.

Кружокышто 5-6 рвэзэ пӧрйэҥ-влак шогэыыт. Мый зн 
изи улам ыльэ Адам Омит кнагам да Чэрнышэвский стат- 
на-влакым изучатлаш  пырчат вийэм ок ситэ. Мэ учитэль- 
скэ институтышто тунэмшэ Миловский дэн погынэна ыльэ. 
Варажым Мяловский ойлымаш-влак возышо лийын. Возымо 
йӱмакыжэ Йэллэонский псэвдонимым шындэн. Иктаж впч то- 
мым возымӧнтӧ, шкэнжым ыгакэ пытарэн, мыйын ваш лий- 
мэ моло уш ан йэҥ-влак сэмынак илыш гычын кораҥыв 
кайвн,
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ааын ту-
изи с у р  

я пэлэп:- I

Тид8 кутырман айдэу.э огыл ыльэ. Кутырэн гынат, 
яажнэ мутшым висэн-висэн вэлэ ойлэн. Тудо лавыран 
вӧртын подвалыштыжэ илэн. Моло паша дэч посна „кап 
дэн чон порэмдашлан манын стольар пашам утларак йэра- 
тэн. Тудын дэн пэш йокрок ыльэ. Смит кнага лудмо ыш 
кэлшэ. Экономикын тӱш положэньэ-влакшым мый ышкэат 
шинчэм, „ӧрдыж чӱчэм" пукш эн шогымо, тудлан вэрчын 
вий пытарымэ мыйын туп коваштэшэм пэш раш  возалтын. 
Смит кнага лудмаштэ кок-кум шагатым пыкшэ чытэна 
ыльэ, пырдыж мучко мокрэч каймым да монь ончэна ыльэ,

Ик-кана мэмнан туныктышына вараш кодо. Пашачэ- 
злак (огыт тол дыр шонэн) йӱмашым ыштышт, киндым, 
киарым аракам кондышт. Йӱаш гына тӱҥалыныт ыльэ, кэнэ 
та окна гыч туныктышынан сур йолжокойо. Араканам ӱс 
тэл йӱмак шылтэн шуктышна, ни укэ—тудо пурэн шога- 
льэ, впгак Чэрнышэвскийын уш ан ойжым каласка,п:аш тӱ- 
ҥальэ. Мэ чыланат, ӱстэл йымалнэ тӱкэн колташ огыл 
манын, истукан ган шып шогэна, „Чыр-чор“ шоктыш, нас- 
тавникна клэнчам чумал колтыш. Ӱстэл йымакэ вуйым 
чыкэн ончальэ, нпмомат ыш пэлэштэ. Эк, лучо чотрак 
вурсэм ыльэ!

Тыгэ шып коштмаш, шыдэ дэн ш ннча кумэн ончал- 
маш мыйым пэш чот ӧрыктарэн шындыш. Йолташэм-вла- 
кат лӱдын-вожылмышт дэн вӱр гай йошкаргэн шогылтыт. 
Мый нунымшинча йӱмач ончалын учичылна ваштарэш ыш- 
кэмым прэступниклан шотлэм, тудым пэш чаманэм. Ара- 
кажэ мыйын ой дэн налмэ огыл гынат, йӧсын чучэш .

Лудын шинчымаштэ~пэш йокрокын чучэш . Татар сло- 
бодашкэ лэктын кайымэ ш уэш . Туш то ойыртэмынак вэс 
тӱрльӧ, ласка шӱман, эрэ илыш дэн илышэ калык ила, 
нуно изигаак пужгалымэ руш  йылмэ дэн оҥай мутланат; 
кастэнэ нуным кӱкш ӧ мпнарэт ӱмбачын муэдзин-шамыч 
кычкырат. Татар-влакын илышышт йӧршэш вэс тӱкӧ, мый- 
ын шинчымэ гай огыл,—манын куанэн шонаш тӱҥальым.

Мыйым пашачэ илышын музыкшэ Йул воктэк ӱж эш ; 
тидэ М5ШЫК0 тачэ маркэат мыйын чонэм куандарэн модык-
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та; мыЁ гэроикэ пашан поэзни шӱмжым ик кэчыштэ палэ- 
нам, тудо кэчым мыи тачат моткоч раш  шарнэм.

Озан’ йӱмалнэ кӱй ӱмбакэ пэш к у гу  баржа кэрылтын 
шинчын. Тидэ баржа дэнэ пэш ш уко пэрсидский сатум 
кондат улмаш. Барж а нундаш шӱтлэн, [нимомат ышташ 
огэш лий; тидэ баржа иастараш  грузчпк артэль мыйымат 
тарлыш . Сэнтьабр тылчэ, йӱштӧ мардэж пуалэш, сур эҥэр 
мучко шучко вӱд ТОЛКЫН тӧрштылэш, ТЗ’ДЫН вуйжым мар- 
дэж  пӱчкэда, корэмышкэ йӱштӧ иӱрым йоктара. Иктаж 
витльэ йэҥ  йара баржан палзгбыштылсо шинчат, рогоза 
дэн да брэзэнт дэн лэвэдалташ толашат. Баржам ш ӱлэн- 
ш ӱлэн изи буксиркэ ш упш эш , йӱштӧ пырчан Й^фЫШКб 
кылта ора гай йошкар сэскэм-влакым луктын-луктыҥ ку- 
далта.

Рӱмбалгыш. Булно гай, ночко кава шэмэмын эҥ эр 
ӱмбакэ вола. Грузчик-ш амыч сургат, туманлат, йӱрым, 
мардэжым, ил1)1шымат чаманыдэ карват, палубо мучко 
нушкын ночко дэн йӱштӧ дэч шылаш толашат. Нинэ 
очыни, пэлэ омбэлан*) тӱш ка пашам ыштэн огыт кэрт; 
очыни пижшэ баржа гыч ик крэмга грз^зымат луктын огыт 
кэрт—манын шонаш тӱйгальым.

Пэл йӱдлан мийэн шуына. Шкэнан баржанам кӱй  ӱм- 
балнысэ баржа воктэн эҥэртыктэн шогалтышна. Барж а 
вуйышко шадра ш ӱрган, курнынс ган шинчан, курныж 
нэр гай нэран, айар кугы за л-:^ктын шогальэ. Тидэ груз- 
чик кашакын ш акш э нылман, чойа старыстышт лийэш, 
Чара вуй гычшо ночко картузшым налын ӱдрамаш  йӱк 
дэн кычкыральэ;

— Кумалза, рвэзэ-шамыч!
Пычкэмыштэ чыланат ик вэрыш чумыргат, маска гаи 

вудымамдэн кумалаш  тӱҥалыт. Старыста кумалмыжым эн 
ончыч чарна, чаргыжаш тӱҥалэш :

— Понарым! Ну, рвэ-шамыч пашашкэ! Чот цштыза! 
Пу, эргым-щамнч—-нумо дэн пырльа тӱҥалза! Пащадам 
ончыктыза!

*) Оио йуаа.
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НӧрэЕ пытышэ, цого калык „пашап ончыкташ" тӱҥ а- 
-^иьэ. Нуно, сарыш капымэ гай, палубыш, трьумыш, вӱд 
йӱмак пураш  тӱҥалш э баржа кӧргышкӧ кычкырэн, ш ау- 
лэн , мускарам ойлыштын пурат. Мыйын йырэм нэлэ сату 
мэшак-шамыч кӱпчык дэчат куш тылгын чоҥэштылаш тӱ- 
ҥальыч: грузчик-влак ышкэныштым шӱшкымӧ дэн, магыр- 
мэ дэн, тума дэнэ куштылэмдэн рпсым, изумым, чайым, 
постом, тулэч молымат нумалаш тӱҥальыч. Вэт ш укэртэ 
сгы л гына нинэ йэҥ-влак, нэлэ илышым, йӱрым, мардэ- 
жым вурсат ыльэ... вэт ш укэртэ огыл нинэ йӱштӧ дэчын 
'туртын шинчат ыльэ. Ындэ, ончыза ындэ... мом нинэ ыш- 
дат... ӧрат вэлй. Йӱр чотрак йӱрэш, йӱштӧ мардэж тувы- 
рым вуйышко вошт нӧлта. Пычкэмыш ночкышто, куд  по- 
нар тул волгыдышто, выдэ-вудо койын, баржа-влак палу- 
4 ым йолышт дэн мурыктэн, шэм ӱмылка-влак мӧҥгэш-уэш 
коштыт. Чыланат пашалан шужышо гай лийыныт, ныл пу- 
тан мэшакы.м кид гыч кпдыш модыш гай кышкат, тупысо 
к у гу  тьукыштым мэчэ гай наҥгайат. Модшыла пашам 

. ыштат. Йоча-влакын модыш пэлэн ппжмышт сэмынак па- 
шалан пижыныт, вуй пӧрдмэш куанэн тамылэ пашам ыш- 
тат... Тамылэ паша... тудын дэнэ мо.м таҥастарэт? Паша 
ыштымаш ӱдрамаш эндалмэ дэчат тамылэ докан? Ала са- 
т у  оза, ала тудын инан йэҥжэ—шовыр чийышэ, лопка 
пондашан, нӧрэн пытышэ ку гу  айдэмэ кумыл нӧлтын кыч- 
кырал колта:

— Мо.лодчик-влак—ик вэдрам шындэм! Разбоньык-влак 
—кокыт! Айда ыштыза!

КэЕэта чыла вэлымат пычкэмышым сэҥэн ала кунар 
йӱк ик-канаштэ руальэ:

— Кум вэдра!
— Кумыт гын, кумыт лийжэ! Айда, работайэ.

Пашан куатш э ш \ кэмэ, мардэлс гай тулаш  тӱҥальэ.
Мыйат мэшакым руалткалэм, кучэм, нумалам, намийэн 

кЗ^^далтэм, адак угыч кл)ж ы н толам, руалтэм, шкэжат, мо 
мыйын йыр уло, тз^-дыжат ораньэк пӧртмӧ гай, курштымо 
гай чучзш. Нинэ айдэмэ-влак нойыдэгызэ пашам ыштэн
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квртыт, ышкэныштым огыт чаманэ—тылызэ, квкыт, ийда- 
0Й1К ыштат—огыт чарнэ; нуно кэртыт—чэркэ вуй дэн ыина- 
рэт вуйым руалтэн олаы тарватат, куш ко кӱлэш , тушк-> 
намийэн шындат.

Тндэ йӱдым нпгунам уждымо куанымаш дэн эртары- 
шым. Курым мучко тыгэ куанэн паш а ыштымэ шуэш. 
Барж а тӱр  вэс могырышто вӱд оҥго дэн вӱд курык-вла1Г 
лым лийдэ курш тат, палубо ӱмбалым йӱр шэлыштэш,. 
эшэр вӱд ӱмбалнэ мардэж муралта. Болгалташ тӱҥальэ, 
пэлэ сур  тӱтыра лоҥгаш тэ йарнымашым мондэн, пыльгы- 
жын, шкэ вийышт дэн, пашашт дэн моктанэн, нӧрэн пы- 
тышэ, пэлэ чараматыран йэҥ-шамыч пэш писын, чулымын 
коштыт. Тэвэ адак мардэжшат кугу  ора, оэрып пыллош- 
гам пэлгыч шэльэ, пычырик кандэ кава покшэчын 
кына тӱсан кэчэ волгыдо йогаш тӱҥальэ—тидэ кэчэ вол- 
гыдым чыланат куан йӱк дэн ваш лийыч, ночко, пӱж  вӱд 
вуйыштым рӱзалтэн ончальыч. Ниным, пашалан вуй пуэв 
шогышо, ушан, нымучашдымэ писэ звэр-шамычым—кок 
йолан звэр-шамычым—пэш чот ӧндалын ш упш ал колтымо 
ш уэш .

Чын, тыгэ кыртмэн, уло внй дэн паша ыштымаш ваш- 
тарэш нигӧат торэш шогэн огэш кэрт. Тыгай паша тӱньам- 
балнэ чудым ыштэн сэҥа, йоыакыштэ лиймэ сэмынак, уло* 
мыландым ик йӱдыштӧ чаплэ дворэц-влак дэн, ола-влааг 
дэнэ лэвэдын кэртэш. Кэчэ калыкын пашажым ик-кок мп- 
нут тӱслэн ончальат, тэҥыз пундашыш изи азан волэн 
каймыжэ сэмын, кӱжгӧ пыллоҥаш кэ пурэн кайыш, й ӱр  
лэҥэжын опташ тӱҥальэ.

— Ш абаш1-Ӓ[анын ала кӧ кычкырал колтыш, туна- 
мак тудлан ваштарэш шыдэ йӱк торэшланыш:

— Мый тэвэ тыланэт шабашлыктэм! Уло сату  нумал 
пытармэшкэ, кэчывал дэч вара кок сагат маркэ пэлэ чара. 
йэҥ-шамыч вичкыж мардэж дэч, талэ йӱр дэч лӱддэ па- 
шам ыштышт. Вара мый тунам мыландэ ӱмбалнэ илыш э 
айдэмын моткоч ку гу  вийан улмыжым пэш раш  палэн нальым

Паша пытымэкэ, йӱшӧ сэмын тайвыштын парако-
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тыш кайышт, кӱвар ӱмбакэ возын пэрэн колтымо сэмын 
малэн колтышт. Озан ыш мийэн шумэн^гэ, нугыдо лаврала 
ошман сэрыш лэктын трактир вэкыла кум вэдра арака 
йӱаш  ошкыльыч.

Тушто мыйым вор Башкнн уяш, мыйым йол гыч тӱ- 
«галын вуйышко вошт тӱслэн ончыш:

— Тыйым мом ыштэныт?—манын йодо. Мый мо лий- 
мэ нэргэн, чыла умылтарышым. Тудо мыйым колышто, 
вара йыгыжака йӱк дэн пэлэштыш:

— Дурак! Д урак вэл огыл—идиот! Тыгэ маньат кол 
лочла кутанжым пӱтыркалэн ӱстэл-влак кокла гыч лэк- 
тын кайыш. Ш эҥгэлпыжэ грузчик-влак „рӱж гэ“ йӱм&шым 
ыштат, ик пусак гыч тэнор йӱк дэн альак муро шокташ 
тӱҥалэш:

Эк, тидэ, тндэ йӱд паша, сай 
Барыньэ лэктэ садыш гульайаш —ай!

Тидэ йӱк почэш моло—шамычат мураш тӱҥальыч,, 
копашт дэн ӱстэл ошам муро почэш кырат:

Сторож олам орола,
Ужэш, барыньэ кийа...

Воштылыт, ш ӱшкат, шомак-шамыч мӱгырат, тыгай гай 
Еоясылдымо шомак тӱньамбалныжат укэ гай чучэш.

Ала кӧ мыйланэм Дэрэнков Ондрийым ончыктыш. Ту- 
до ик ш ӱкш ӱ урэм мучаштэ, вӱд агур  ӱмбалнэ ш знчы ш э 
ш ӱк ораш йомшо пзй, бакалэйнэ кэвыТым куча,

Дэрэнков кошкышо кидан, шыма чури-пылша.ч, вол- 
гыдо пондашан, изи йандар шинчан айдэмэ. Тудын ола- 
лан эн сай библиотакыжэ уло, тушто тӱрльӧ чарымэ, 
рэвольуционно кнага-влакат ыльыч,—нинэ кнага-влакым 
Озаҥ школлаштэ тунэмшэ студэн-влак дэн рэвольуцо вэк 
шогышо моло йэҥ-влакат пэш шуко лудыныт.

Дэрэнков кэвытшым пошкудыжын лэвашыясэ воктэн 
шындэн. Кэвыт гыч вигак кудо-вэчэ вэлышкыла тӧрзан 
пӧртышкӧ пураш  Ч̂И11ЭШ. Тидэ пӧртын кукньо ш эҥгэлны- 
жэ и.зи, пычкэмыш пӧртӧнчыл, туш так чулан. Тэвэ тпдэ- 
чуланыштэ ш учката—-библиотэкэ. Йужо кнагажым кӱж гӧ
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тэтрадыш  пэрэпясаӓэн налмэ. Тыгай кнага-влак пэра дэн 
возымо улыт: Лавров „Историчэские письма“, Чэрнышэвс- 
кий „Что делать“, „Царь-голод", „Хитрая механика“ адак 
Писарьэвын йужо статьйашт. Иуно пэш чот лудалтыныт, ; 
йалт турж алт пытэныт. ■

Мый пӧрвӧй кана Дэрэнков лавкыш  ыийышым. Тудо  ̂
сату вискалымэ кокла гычак мыйланэм вуӹжым рӱзалтэк  ̂
пӧрт опса вэкыла ончыктыш, мый тушко пурышым: вуда- ; 
ка пусакыш тэ изи капан кугы за сукэн шинчын йумым ; 
кумалэш, ШКЭЖ8 йӧршэш Оэрафим Саровский портрэтла ; 
койын шога. Тыгай сӱрэтым уягын, ала мо кэлшыдымыла. |  
'чучаш  тӱҥальэ, [;

Мыйланэм Дэрэнков „народник“ ыанын каласэныт [Г 
ыльэ. Мый шонымаштэ народниклан рэвольуционэр лийман.
А рэвольуционэр йумылан ок инанэ. Садланак кумалш э 
кугы за тидэ пӧртлан уто гай чучэш . '

Кумал ситарымэҥгэ ош ӱ п  дэнэ пондашыжым нпйал- [ 
та. Мыйым тура ончэн: [

— Ондырийын ачаясэ улам. Тый кӧ улат?—А-а, вэс 
вургэм чийышэ студэнт улат шонышым,—ыгтньэ.

— А молан студэнтлан вэс вургэмыы чийашыжэ?— 
манын йодым.

— Ну, да,—шыыан гына кугыза пэлэшта,—кэч кунар 
вэсым чийэт гынат, йумо садак пала. |

Тудо кукньышко пурыш. Мый шкэтын тӧрза воктэн [ӓ 
'ШонэЕ шинчэм. Кэнэта кычкыралмым кольым: п

— Тэвэ могай тзшо! |
Кукньо опса йанак воктэн ош вургэы чийышэ, кӱчӱ- I

кын тӱрэдыэ волгыдо ӱпан ӱдыр шога, чурийжэ ш апалгэ I: 
пушкыдо, кандэ шинчажэ мыйым ончэн воштылэш. Тудо | 
йӧршэш шулдо акан сӱрэтысэ суксо гай койэш: ' <

— Мола тынар лӱдынат? Мый тунарак шучко улам  ̂
ыо?—чытырнышэ вичкыж йӱк  дэн кутыра, шкэжэ кидш э 1 
дэн пырдыж воктэн эҥэртэн, йуясэш сакымэ канат ӱыбач |  
кайымыла лӱдын-лӱдын мый дэкэм лишэыэш. Тыгэ кайаш  |- 
'.тӧчымыгкӧ утыр вэлэ суксо гай койыкта. Йолышкыжо' г

I
»
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вмэ-шамыч кэрылтмыла, тошкалмыжэ сэмын уло капш з 
чытыра, йоча гай изп пушкыдо кидшым пырдыж когарта. 
ТТарньа-влакшэ чыланат пуаҥш э гай шып шогат.

Мый нигуш  пурашат^^ӧрым. Тыгай йэҥым унсын шӱ- 
мэм вургыжэш, моткоч чаманэн шып шогэм. Мо гынат ти- 

^хэ иичкэмыш комнатэ моло гайэ огыл, палыдымэ, ыҥылэн 
кэртдымэ вэр!

Ӱдыр, йымачынмгэ пӱкэн чоҥэштэн ынягэ кайэ ман- 
шыла, пэш эркын шэкланэн шинчэш. Мо лиймэ нэргэн ту- 
до мыйланэм ораньэк умылтарэн пуыш. Альэ тудын йол 
ӱмбак шогалмыжлан вич кэчэ вэл эртэн. Тудо кум тылы- 
зэ чоло тӱшакыштэ тарванэн кэртдэ кийэн.

— Тпдэ пэш шучко чэр,—манын йэшара. Тидэ нэрвна 
больэзнь.

■ Шарнэм, тидэ ӱдырын состойаньыжым вэс тӱрлын 
умылтарымэм шуын. Нэрвнэ чэр—тыгай палыдымэ комна- 
тыштэ, Ӓырдыж воктэн пызнэн шичшэ ӱзгар-влак коклаш- 
тэ тыгай ӱдырлан пырчат лийаш ок кэлш э шонэм. Пуса- 
кысэ йумо оҥа ончылно лампадкэ йӱла, кочмо-йӱмӧ ӱстэ- 
лэш  шарымэ шовыч ӱмбалныжэ лампадкэ чэпын куясу 
ӱмылжӧ нуш кын кайа. Тыгай обстановкышто—нэрвнэ чэр....

— Мыйэ тыйын нэргэнэт пэш шуко мутым колынам,. 
садланак тыйым ышкэ шинчам дэнак ужаш  лэкты м ,~изп  
йоча гай вичкыж йӱк пылышышкэм толын пура.

Тудо мыйым, чытэн кэртдымэ, кӧргыш вошт пурышо 
ончалтыш дэн онча. Тудын кандэ шинчажэ ала мом эрэ. 
лудш о гай койэш. Тыгай ӱдыр дэн мый куты рэн шинчэн 
ом кэрт. Садланак мут пуыдэ шинчэм, пырдыж воктэн 
кэчышэ Гэрцэн, Дарвин, Гарибальди портрэт-влакым он- 
чэм.

Кэвыт гычын шайык шинчан, ош рвэ“з5 куржын пу-- 
ра, кукньо дэк кайшыжла, кӱрыш талтш э йӱк дэн кычкы- 
ралэш;

— Марйа, тый молан лэктынат?
— Тидэ мыйын изирак шольым, Элэксэй,—манын
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ӱды р зсаласа,—а мӹй акуш эркылан тунэмам, вот туйэш - 
каш  вэрэштэ. Мо тый от кутыро? Молан вожылат?

К укш у КИДШЫМ П0МЫШКЫИ40 чыкэн Дэрэнков Онды- 
рий тольо; нимом пэлэштыдэ шӱжаржын пуш кыдо ӱпшым 
ниалткалэн товаҥдыш, вара мый дэчэм „могай пашам кыча- 

-лат“ манын йодышташ тӱҥальэ.
Мэмнан дэкэ нӧлпӧ гай кудыр ӱпан ужаргырак шин- 

чан, шопш гай кап-кылан ӱдыр тольо, мыйын ӱмбакэм; 
отрогыв ончалын ош ӱдырым кид пийанжэ гыч кучэн: 
„сита ындэ, Марйа!“—манын наҥганыш .

„Марйа" манмэ лӱм изи ӱдырлан пырчат ок кэлшэ, 
могай гынат вэс лӱм кӱлэш ,—манын шоналтышым.

Мыланэм тывэчын вургыжын кайаш  вэрэштэ. Ик кэ- 
чэ эртымэкэ, адакат тольым, нунын кузэ илымыштым па- 
лаш  тӧчэн шннчылтым. Чынымак нуно ала мо тугай илыш 
дэн илат.

Лыйсга, ӱҥыш о кугы за Отэнан Иванович вошт койша 
гай ошо пусакыштэ, шэм тӱрвыжым тарватылын, шыпак 
шыргыжал шинча, ш инчаж дэнэ „мыйым ида тӱкӧ1“—ман- 
шыла чучэш.

Тудын мэраҥла лӱдын, мо гынат ындэ осал лийзш, 
манын эскэрэн плмыясым мый впгак шижын нальым.

К укш у кид Ондрийат кӱчӱк сур мыжэрым чийэн. 
Мыжэр оҥжо ӱйаҥын, ложаш аҥ пытэн, кӱр гай когыльгэн 
шинчын. Ондрий пӧрт мучко коштэш. Ш кэжэ титак ыш- 
тышэ йочала воштылаш тӧча. Элэксэйышт—його, тыр-тур 
ырвэзз кавытыштэ торгийаш полшэн ила. Кумышо ырвэ- 
зыш т—Йыван, учитэльскэ институтышто тунэмэш, тудо 
интэрнатыштэ ила, садланак пайрам дэч моло кунам мӧҥ- 
гыштӧ огэш лий. Тудо чатката вургэман, шэрын шынды- 
мэ ӱпан айдэмэ, пӧршэш тошто чиновньык гай койэш. Чэр- 
лэ Марйа ала кушто чэрдакыштэ ила, ӱлыкӧ пэш ш уэн 
вола. Ӱлыкӧ вола ыльэ гын, мыланэм каньысырын, кидгэ- 
йолгэ кылталталтмэм гай чучэш  ыльэ.

Дэрэнков кашакын озанлыкшым манак гай осал шин- 
•чан, лу  курчак кува гай чурий пылшан каҥгатарак куж у
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ӱдрамаш вуйлатэн шогэи. Туш так йошкар ӱпан Настьа 
ӱдыржат почашэш, тудо уясаргырак шинчаж дэн пӧрйыҥ- 
влакым онча, нэлын колтышаш гай толаша—кошар нэр 
мучашыжэ изин-кугун овара, лӱҥ галтэш . А чынымжэ гын, 
тидэ суртышто унпвэрситэтыштэ, духовно акадэмыштэ, 
вэтэринар институтышто тунэмшэ студэнт-влак оза улыт. 
Нуно тышкэ у-угэ чумыргат. Росийысэ калыкын илышы- 
жэ нэргэн каҥашат, статйа-влак лудмо почэш, и ктаж у  кна- 
гам ужмо почэш эрэ ӱчаш аш  тӱҥалыт. Почмо отранит- 
сыш кэ парньам тушкэн-тушкэн ончыктат, ваш-ваш кыч- 
кырат, чыланат чыным кычалаш толашат.

Мыйжэ Н5ШЫН ойлымыштым пэш ш агал умылэм. Ну- 
яын чын ойышт, нз^^жна йэҥын вишкыдэ гаӱрышкыжӧ ӱй 
чӱчалтыш возын шулэн, йоммо сэмынак, мыйын кӧргэш 
йомэш. Йужо СТ5ШЭНТШЭ Й ул воктэн илышэ сэктант-вла- 
кын начотчик-кугызашт гай койэш. Тугэ гынат мый ну- 
нын мо шонымыштым, плыш вашталташ йамдылалтмыш- 
тым палышым. Ш укыжо годым, нуно мыйын шып кийы- 
шэ шонымашэмак луктын каласат, мыйын задачэмак рэ- 
-шатлаш. толаш ат.. Садланак нннэ йэҥ-влакым ужам гын, 
эрыкыш лукташ  кутырымо плэнник сэмын йывыр- 
тэм ыльэ.

А нунышт мыйым стольар пу моклакам ончымо сэ- 
.мын ончат: „тидэ пуш энтэ дэн мом гынат, тыгылайым 
огыл, арвэрым ышташ лпйэш".

Изи йоча-влак урэмыштэ вӱргэньэ луатшымурашым 
муын, пктышт-вэсыштлан моктанэн ончыктымо сэмынак, 
студэн шамычат иктышт вэсыштлан: „Самородок" манын 
мыйым рэкомэндовайат ыльэ. Тыгэ манмыштым мый ом 
йэратэ. Мый илышын иӧратыдымэ эргыях гай чучам ыльэ, 
жапын-жапын шкэ ^'^ш-акыл впйаҥдышэ к^^^атын нэлыжым 
шпжам ыльэ. Тэвз як-кана кнага магазин тӧрзаштэ мыйын 
ыҥылыдымэ „Афоризмы п Максимы" лӱман кнагам з^^жын, 
лудмэм ш уаш  тӱҥальэ. Мый духовный акадэмыштэ тунэм- 
ш э дэч тидэ кнагам йодым.

— Здравствуйтэ;—манын койдарэн пэлэштыш аркэ-
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рэЁ лийшашлык ЙЫ1Г, п5ч5ӧ пӱйан, кӱж гӱ тӱрван, пунэш - 
талтшэ ӱпӓн, нэгыр гай вуйан айдэм э—Тидэ шольаш,. 
йэрувда. Тьп\, мом пуат, тудым луд, тыйланэт кэлшыды- 
мэ пашашкэ нэрэтым ит 1пӱш1

Тунэмшэ ЙЭ1ГЫН тыгэ шӱрдымыжӧ ПЭШ НЭЛЫН чучӧ.- 
Пристаньлашкэ да монь коштын оксам ыштышым. ситар- 
тышлан Дэрэнков Ондрий дэч арэн тудо кнагам нальым.. 
Тидэ мыйын пэрвой сэрйозный кнагам лийэ, Тудо кнагая- 
альэ кызытат аганэм.

Кажныжак, пожалэ, мымым шӱрдылэш ыльэ. Тэвэ' 
ик-кана „Азбука социальных п аук“ манмэ кнагам лудым.. 
Тидэ кнагаш тэ кӱтычӧ ту кымын культур илыш ыштымаш- 
тэ полшымыжо нэргэн автор пэш чот нӧлтыктэн возэн, а. 
л у  йӧн муышо бродӓгэ дэн сонарчэ тукымым ӱлыкӧ вол- 
тэн, возымыла з^сыланэм чучо. Тыгэ шонымашэм пк ф ило- 
логлан ойлышым. Тэвэ тидэ филологат ӱдрамаш чуриц- 
жым, йыҥ пагалымым пытараш тӧчэн мыланэм иктаж  час 
чоло „крятиковайымэ права“ нэргэн кутырыш.

— Критик лийаш, могай гынат чынлан инанаш кӱ- 
лэш ,—а тый вара молан пнанэт?—манын мый дэчэм йо- 
дышто.

Тудо тротуар дэн капымыжэ годымат, йыҥ-шамычым 
тӱкалэн кнагам лудын коштэш ыльэ. Тиф дэп кийымыжо- 
годымат, ышкэ чэрдакыштыжэ:

— „Мораль должна гармоничэски совмэщать в сэба- 
элэмэнты свободы и прпнуждэнийа, гармоничэски, гар-гар- 
гарм...“ манын кычкырэн пӧрдалын. К уж у жапышкэн пэлэ 
ш ужэн илмыж дэнэ, нэчкэ, туй айдэмыш савырнэн гынат,. 
тудо эртакак чыным кычалаш толашэн. Тудо кнага луд- 
мо дэч моло куанымашым нигущтат муын кэртын огыл. 
Йужгунам пэҥгыдэ чыным муаш тӱҥалмыжэ гай чучын 
гын, тудо изи рвэзэ сэмын пыльгыжын, куанэн кош тэш  
улмаш. Озаҥ гыч кайымэпҥэ лу  ий вара мый тзщым Харь- 
ковэш ваш лийым. Тудо тушко кэмь гыч, 5 пй ссылкыш- 
тэ коштмӧҥгӧ мийэн, угычын унивэрситэтыштэ тунэмаш 
тӱҥалын. Тудо кудко ш уэш тэ пӧрдалмэ сэмын тӱрльр шо-
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нымаш коклаштэ илэн. Тудым тубэркульоз чэр чот пызы- 
ра.т шындыш, колымо лншанжэ Маркс дэн Ницшэм кэл- 
Ж1ымдараш толашэн, вӱрым шӱвэдэн, йӱштӧ, вӱдыжгӧ иар- 
иьаж дэнэ мыйын кидэм куч^н кочыртатэн кутыраш  то- 
лаша:

— Синтэз дэч посна рлаш  огэш лпй!.. Огэш лий, 
шоль.аш...

Тудо уннвэрситэтыш тунэмаш кайымэ годымжо трам-! 
ван вагонэш колэн.

Мый тыгай йэҥ-влакым, уш акыллан вэрчын орла- 
ны1пэ-в.лакым йатыр ужынам. Иунын лӱмышты.\с мы11 нигу- 
намат ом мондо.

Дэрэнков пӧртышкат тьтгай йэҥ-влак иктаж лучкын 
ногынат ыльэ. Нунын коклаштэ духовный акадэмыштэ ту- 
НЭ.МШЭ Пантэлэймон Сато .лӱман йаионэтсат ы.льэ. Коклан 
лопка оҥан, бучката пондашан сӱас сэмын иӱжын шын- 
дымэ чара вуйан, кугу  капан айдэмат толзш тчльэ. Тудо 
иӱрэмдымэ, шокшдымо шовырым чпйэн коштэш, пуса- 
кышкэ шинчын кӱчӱк  чылгчмым шупшын шинч.т, кажнэ 
ЙЭ1ГЫМ ончэн вискалмы.ла чучэш. Сур шинча/к дэнэ тӱч- 
кыдьш мыйымат эскэра ыльэ. Л ла молан мын тудын дэ- 
чыи лӱдынрак коштам ыльэ. Моло-шамыч ӱчаш ат, кычкы- 
рат... тудо гына шып, ик мутымат ок пэлэштэ. Молан тн- 
дэ пондашап богатыр шып шинча гын?—манын шуко шо- 
нэнам.

Тудым „Хохол“ манын лӱ.мдэнкт. Чын .лу.мжым, по- 
мшлэ, Ондырй-й дэч моло иктат палэн огыл. Вашкэ гына 
мьп"1 тудын кӧ ул.мыжым иалышым: тудо щукэртэ огыл 
гьша, ссылкэ гыч пӧртылыи, Йакутский Обласыштэ лу нй 
чоло нлэн. Мый тудым утларак шэкланаш тӱ1гальым. Ту- 
гэ гынат, ала мо шот дэнэ тудьш дэн ыжым кэлшэ. Ала 
аптраиэнам шонэда? Укэ. Мыи лӱдшӧ, аптранышэ о\[ ул . 
Мый' мом-улсын колынам гын, вигак умылэн налаш йӧратэм 
ыльэ, \ш й  шннчымашым погашлан ансгын гай ула.м ыльэ, 
‘!ЫТсЫ1таш ом йӧратэ ы.льэ. Тыгай койыш—шоктышэ.м кур- 
ым мучко мэшайэы шогыш, молан гынат сэрйозно пнжаш 
врыкым ыш пу.

3 Мыйын унивурситэтэ.^а
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Калык нэргэн кутырмьпнт годым, мый шкалам ышкэ 
ӱшаныдэ шыдэшкэн шинчэнам, ала молан нунын ойышт 
мыланэм пэш ок кэлшэ ыльэ. Нуно ка.лыкым эн ушан, ЭН' 
мотор, эн поро чонанлан шотлэныт. Калыкым нуно пэл;' 
йумэш ужыныт. Илышыштэ мо сай, мо чаилэ, мо куатан|:; 
уло гын, ораньэк калык дэч лэктэш, манын шонэныт. Ну-|! 
нын мут гычын ка.дык коклаштэ нимогай осалат укэ. Мый' 
тыгай калыкым уяш н ом ул. Мы11 уигнам, плотньнкым,' 
грузчикым, камэнщнкым, Осыпым, Кыргориным, Йапыкым.г 
яо ик гай тӱсан калыкым уяш н ол у,д. Нуно шкэныштым< 
калык дэчын ӱлыкӧ шыпдат. Мыйын шонымаштэ туга^ 
огыл: нуно шкэштак калыкын моторжо, сан шонымашыжэ,| 
вийжэ улыт. Нунын кӧргылнтак ончыко, са1"| 11,дыш дэкэ: 
шупшо чэвэр тулжо йӱлэн шо1'а. Тэвэ тыгай шотшымак' 
мый калык коклаштэ муын ом ул. Л т р .т ш т э  тудо уло,^ 
кажнэ мутышто йои'га,дтэш, каншэ шинчаштэ Т1ӱ,да. ■

Калыклан кумалшэ-влакын мутышт мыйын шӱмынк: 
кэм лэвэ йӱр йӱрмыла йӱрэш. Ышкэ ушакы.дэм вийаҥ-' 
дылташтэ пычкэмыш йал дэп орлыкан ыужик нэргэн возы- 
мо кнага-влакат изишак полшышт. х\1ый шижы.м, айдэыыя 
уло вий дэн, уло ку.\гыл дэн ткЗраташ кӱлэш . Айдэмым 
йӧратэн от мошто гын, шдышын мо тугайжымат палэн кэр- 
ТЯ.Т1Т огэш лий улмаш. Мыйат ышкэ нэргэн шонымашым 
кудалтышым, утларакшым калгдк ильтшы.м .дончылаш тӱ- 
ҥальым.

Дэрэнков Ондыртитат торгаймэ паршыжым куш  кай-, 
мыжым мыланэм йыштак каласыш. Тудын паршыжэ ора-̂  
ньэк „ка,дыкын шшалжэ нымо дэч ончылно“, .\танып ипанэн 
шогышо йэн'-влаклан полшэи шога улмаш. Тудо нунын' 
коклаштэ, аркэрэй почэш коштшо, йачок сэмынизин-кугун 
К01ШН К0П1ТЭШ; киага .дудшо-влакьш писэ ушыш тлан куа- 
нэн курш талэш, кукш у кидшым помышкыжо чтдкэн, вэсыж 
дэнэ пушкыдо пондашыжылс кӱршын, пийалан йэш гай 
воштылалын мый дэчэм йодэш:

— Сайэ вэт? Кэлша вэт? То-то!
Йужгунам иародник-шамыч ваштарэш, комбо гай йӱ-
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х<ан, вэтэринар Лавров кутыра гын, Дэрэнков лӱдын шии- 
чажым пэтыра, кэчкыжзгп:

— Могай пудранчык, могай йӱлэр!
Чӱчкыдынак уна-влакыштым. уж атэя колтымэгггэ, Дэ- 

рэнков мыйым ыгпкэ дэнжэ кода ыльэ. Мый тудлан пӧр1 
арыктан! да монь полшэм ыльэ. Вара кӱвар ӱмбак порты- 
шым шарэн йыгырэ возына ыльэ. Ш уко маркэ, лампадкэ 
дэнэ волгалтарымэ пӧртыштӧ йывыжгэ мутланэн кийэна. 
'Тудо мыйланэм куанымэ йӧрэ-варэ инанышэ йэҥ сэмынак 
шэлэшта:

— Тэвэ илэн-толын тыгай сап йэгг-влак шӱдӧ дэн, 
■тӱжэм дэн лэктыт. Вара нуно уло Российым кидышкышт 
кучат, нлышым вэо тӱрлым ыштат.

Тудо мый дэчэм пкт!1ж л у  ий кугурак  ыльэ. Тудлан 
-йошкар ӱпан Иастьушко пэш кэлгпэн. Йэҥ ончылно оза 
■сэмынак шӱрдылын гынат, кокытын лнймышт г'одым апт- 
ранэн шогэн, пондашыжым чывыштылын, изиш вошты- 
далын Настьан ӱмбак ончалаш йӱдыгэн. Настьан лэктыы 
-каймэгггыжэ шӱлыкан лпйын кодэш ыльэ.

Студэнт-влак ӱчашы.машым тудын изи шӱжаржат эрэ 
.колыштын шогэн, пэш чот ко-лышт.мы-жо годым изи йочан 
гай  чурийжэ овара, шинчажэ под киндэ гай каралтэш 
ыльэ. Пэш чот сургэн кутырмышт годым, тудо йӱштӧ вӱд 
дэн опталмэ гай чытырэн, лӱдын кэлгын ш ӱлаш  тӱҥ алэш  
ыльэ. Тудын воктэн агыган сэмын ик ракш рвэзэ—мэдик 
пгӱраҥэш. Тудо кумык лийын, ала мом пылшышкыжэ ку- 
дыра, шннча-пунжым модыкташ толаша. Чылажат моткоч 
оҥай, моткоч мускара.

Шыжэ кэчэ толын шу. К уж у жапаш паша дэч посн*. 
ындэ мыланэм ы.чаш огэгп лий. Мый лызыт ты мартэ ш у- 
кыжо годым ЙЭ1Г киндым кочкынам, Шоналтэт гын, йэи’ 
киндэ логарэш шинчэш. Тэлылан „мэстам“ кычалаш кӱ- 
лэш . Кычал-кычал муым, Сэмонов Васлийын крэндэл ыш- 
тымэ пэкарньышкыжэ пурышым.

Тидэ годсо плышэм нэргэн утларакшым „Хозянн“, 
...,Коиовалов“, „Двадгдать шесть н одна“ ойлымаш-влавыштэ
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внчыктэнаы:. Нэлэ пагытГ Тугэ гынат шуко туныктэн кэртэш!'.
Йӧсо ыльэ пэш кап-кыллан, йӧсӧ ыльэ ушакылланат..
Мый мастэрской подвалыга вэрэштым, калык дэчпос- 

на илэн ом кэрт т’ынат, ойырлаш тӱкныпг, мый дэнзм тӱ- 
ньа коЕлагптэ пырдыж шочо. Мый кэчылан латныл час 
яашам ышташ тӱггальым. Нуно мый дэкэм огыт тол, мый- 
жат рушарньан гына йарарак лийам, тудамлсат колпго гаи 
малэнам, альэ тысэ пашачэ йолташ влак дэн шогэнам. Пэр- 
вой кэчылаштак муокаралан кэртшэ йэгг-влак очымыла. 
•нчаш  тӱггальыч. Чорт шинча, пинэ йэнлан мом онлэн ом 
у л  гын. Кузэ гынат, утларакшым сайрак нлышымыштымэ 
жэргэн кутырэнам. Йужгунам ггутыр^гэм кэлшэн, пуалш э 
ш ӱргыш т волгалташ тӱҥалэш , шннчаштышт шыдэ тул 
чӱкталтын кайа. Туна.м вара мыйланэм пэйрэм гай чучэш,. 
„ындэ мыйат калык коклаштэ пашам ыштэм“ нуным ,,ту- 
нуктэм“ манын кугэш наш  тӱҥалам  ыльэ.

И.1укыжо годым, шкэмын вий укэӒг, шинчы^гашэмын 
шагаллсым палэн налам ыльэ. Илыш кокласэ изн ггодыш-’ 
ланат ваш мутым пуэн ом мошто. Туиам вара .мыланэм пэпг 
нӧсын, кэлгэ шэм*.выньэмыш мийэн вочмэм гай чучэш  ыльэ.. 
Тидэ выньэм' пундаштэ сокыр шукгп сэмын калык пӧрда*- 
'лэш, кабакыш кайэн, проститутко-в.лак дэы ӧндалжлтын 
•йган ИЛЫШЫ5КЫМ .мондаш толаша.

Пашадар налмэ кэчын, тылызылан шг-кана обэзатэль- 
нэ публнчнэ пӧртыгн кайат. Тидэ пийалан кэчэ нэргэҥ 
арньа ончычак г«утыраш тӱггалыт, а мпйэн толмэнтышт 
кӧлан кузэ чучгш, кӧ утларак кэртмышт нэргэн ваш-ваш 
каласкалат. Кутырмышт годы.м ӱдрамашым мусгшлат, гаӱ- 
«эдэы-шӱвэдэи каргашат.

Тугэ гынат, ӧрмаш—тыгай мут коклагнтэ мый ойго 
дэи воншлмашым колам. Мый ужг.шам, публичнэ пӧртысӧ 
ӱдрамашы.м тэгггэлан налын ыӱд вошт ала .мом ышташ 
лийэш гынат, мэмнан рвэ-шамыч вожгыгыт, аптранат—тидэ- 
тыгакак лнйман. Йужыжо мый.кэртам лганын толаша гы- 
жат, нарочно. лӱмын толашымыигэ пэш раш. тӱж вакэ лэк- 
Т8Ш . Мый половой вопросышто пэш янтэрэсоватьлэм. Садг
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..ланак ӱдрамаш дэн пӧрйэҥ коклам пэш эскэрэм. Ш кэжэ 
мын альэ ӱдрамаш эн.цалмым ом шинчэ, тидыжэ сайынак 
огэш чуч; мыйым ужыт гын, пӧрйэҥжат, ӱдрамаш ыжат 
'^гускылат. Мыйым „тугай пӧртышкэт ӱжмымат чарнышт:

— Тый, шольаш, мэмнан дэн- пырьла ит кошт, вэл 
маныт.

— Молан?
— Да так! Тый дэнэт сай огыл.
Мы1'[ тпдэ мутлан коршаҥгэ гай кэржалты.м, садак 

нимат умылэи ыжым кэрт.
— Могай тый улат! .Каласымэ вэт—ит кошт... Ты1  

дэнэт вэсэла огыл...
Артӧ.м гына воштылалын изишак умылтарыш:
— Тый дэнэт^ш йына гын, поп дэн альэ ачана дэн 

•улмына гай вэл чучэш.
Удыр-влак мыйын чытэн нлмэм воштылыт ыльэ, ва- 

ражэ нэлэш налын йодаш тӱҥальыч:
— Она йӧрӧ мо?
Ныллэ нйаш кӱж гӱ  капан, мотор польак- „ӱдыр“ Тэ- 

рэза Борута кугу  урлы к пий сэмын ончалыя пэлэшта:
— Кодыза, тудым, ӱдыр-шамыч! Ида ӱж! Тудын обэ- 

затэльнэ марлан налшашлык ӱдыржӧ уло? Тыгай силачын 
4)бэзатэльнэ таҥжэ лийман...

Алкоголик, шот дэч посна шуко йӱэш, йӱышӧ лийэш. 
гын, путырак арыксыр ӱдрамаш. Орвуйанжэ годым шо- 
налтэн кутырмыжо, айдэмын могай улмыжым палаш  тӧчэн 
.илымыжэ, мыйым ӧрыктара ыльэ.

— Эн шотдымыжо—обэзатэльнэ акадэмпйыштэ тунэм- 
шэ студэнт-влак улыт,—манын тудо йолташэм-шамычлан 
.каласа. Нуно мо.-̂ : гына шонэн огыт лук: кӱварэш  шовы- 
ным йыгыктат, чара могыран ӱдырым ныл йолын, имньыла 
йолгэ - кидгэ тарэлка ӱмбак шогалтат—вара шэҥгачын 
ш ӱкалын—кӧ кунарэ кӱвар мучко кайэн колта? Иктым— 
тыгэ, Бэсымат—ТЕлгэ. Мриан тыгэ ышташыжэ вара?..

— Тый шойыштат!—маньы.м мыйэ.
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— Он, укэ!—маиын нимом: вуйэш налдэ, йымыжгэ йӱв; 
дэн Тэрэза пэлэшта.

— Тый тидым шонэн луктынат!
— Ӱдыр 'йэҥ  кунам тыгайыл{ шонэн луктэш? Мый—  

ушдымо улам мо?—манын шинчажым карэн йодэш.
Калык мэмнан ӱчашымьшам колыштэш. Тэрэза уна- 

влакын коншыштым ик шырымын тӧчэн каласкала.
Колыштшо-влак шӱвэдат, студэнт-влакым пэш чог 

вурсат. Мый студэнт-влак дэн калык коклаштэ сырымаш. 
ынжэ лий манын, Тэрэзалан „студэнт-влак вэт осал огы- 
тыл, пуно калыклан сайым шонат“ маньым.

— Сай шонышыжо гататский улыт вэт, Воскрэсэнский 
урэмысэ уннвэрсйтэт гыч, а мый Лрский польысо, духов- 
ный нэргэн 0ЙЛЭ.М. Духовный-шамыч чдланат тулык улыт. 
А тулык йэҥ альэ вор лийэш, альэ могаи гынат озорньык,. 
осал айдэмэ кушкэш... Тудо вэт ннгӧнат огыл—тулык! Ты- 
гэла „экономка“ каласкала. Ӱдыр-шамычат студэнт, чинов- 
ньык-влак, вообщэ чыла „йандар публикым“ вурсат. Мыйын 
йолташэм-шамычат пытартыш вэлэш огыт 'йыгыжгэ, куа- 
нымыла вэлэ лийыт, тыгэ маныт:

— А—а, значит, образованный-влакэт мэмнан дэч ху- 
жо улыт улмаш!

Тыгай мут мыланэм йӧсын чучэш. Мый 'уж ам , тидэ. 
нэлэ пычкэмыш комнатып1КЭ олан чыла урэмла гычш аг 
к у гу  лакыш йогымыла шӱшӧ, альак лавражэ йогэи пура,. 
шикшан тулэш  шолын осал, торжа мут дэн лугалтын,. 
адак угыч урэмла йэда йогэн шалана. Мый уясам, тыгай. 
яычкэмыш лопчылаштэ ай да-ли й ж э шомдкла гычын йӧ- 
ратымэ нэргэн йӧсӧ, ойган муро ышталтэш, „образованный 
калык нэргэн" нимолан йӧрдымӧ, шучко йомак лэктэш, мо 
шинчыдымэ нэргэн тнтак шоны.маш лэктэш. Мый шижам,,, 
эмратымэ публичнэ пӧрт—эн шучко, эн осал унивэрситэт,. 
тидэ унивэрситэт йолташэ.м шамычлан шакшэ шинчыма- 
Ж1ЫМ пуа.

Лавран кӱвар кумдыкэш пэш лаҥгазын, полыштым 
пыкшэ тарватэн „куандараш шочшо ӱдыр-влак“ куштат,.
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Кӱрлшӧ кылан пианин йӱк почэш, альэ чаргыжшэкармонь 
йӱк почэш нунын йыгыжгэ, лопчык капышт тарвана. Чы- 
ла тидым ужын—вуйыштэ.м ала мо тугай шучката шоны- 
маш пӧрдаш тӱҥалэш . Иырым-йыр йокрок‘ын чучэш, куш- 
ко гынат шылмэ, лэктын кайымэ шуэш.

Вэс канажэ—калык нэргэн шоыышо, сай корно кычал- 
шэ айдэмат уло мапмэмлан мастэрскойысо йолташэм-влак 
воштылаш вэл тӱҥальыч;

— А ӱдырэт-влак мом ойлышт ыжыч кол мо?
Мыйым вожылдымо мут дэн муокылаш, игы лташ тӱҥ а-

льыч. Мыйат, нунын дэч лӱдмаш  укэ. Мыйат шкэмым 
йалган пыньэгылан шотлэм, ку гу  пий манын ончымаш 
укэ. Шонымашат илыш гайак нэлэ. Коклан мыйын чонэм. 
пэш чот шыдэшка. Пырльа илымэ йолташэм-влакын чы- 
тымыштым ужын, тул Рай когаргэм ыльэ. Ала мо 
шот дэн нуно пэлдурак, йӱшӧ озаы мускылмынсо ваштарэш 
ик мутымат пэлэштэн огыт кэрт.

\  Адак—лӱмын гайак—тыгай нэлэ жапыштэ мыланэм 
КЭЛШЫДЫ.МЭ у идэйым палэн налаш логальэ, тудыжат мы- 
йын чонэм цудыратэн шогыш.

Чытыдымэ поранан йӱштӧ йӱд. Осал торжа мардэж 
шот дэч посна мӱгыра. Сур кава, лапчыкын куш кэдал- 
тын, мыландэ ӱмбак йогымыла чучэш. Илыш пытэн. Кэчэ 
йӧршэшак йомын, йӧрэн, нигунамат лэкш аш ла огэш чуч. 
Айдэмэ ий гай лум пургыж йӱмакэ пурэн. Тыгай шучко 
йӱдыштӧ, ӱйарньа арньа годым, мый Дэрэнков дэч ыао- 
тэрскойышкэм толам. Шннчам кумэн мардэж  ваштарэш 
•шкылам, кэнэта шӱртньэн пурэн кайышнм. Ончэм, мыйын 
йӱмалнэ, тротуарлан торэш айдэмэ кийа. Мэ коктынат сур- 
гэн нална, мый—руш ла, тудо—прансузла:

— Ок, ийа!..
Мыйат ӧрмылдык лийым. Тротуар ӱ.мбачын изи капан, 

куштылго айдэмым кыньэлтэн шогалтышым. Тудо мыйым 
ш ӱка, шыдэшкэн кычкыра:

— Упшэм кушто, чорт тэмдам кочшо! Кондыза уп- 
шым! Мый КЫЛМ8Н каварэм.
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Упшыжым луАШшто кычал муым, почкалтэн шон'- 
шо гай, вуй ӱмбакыжэ шындышым. Тудо упшыжым руал- 
тэн нальэ, лупш эн-лупшэн кок йылмэ дэн шудалын мый-- 
ым покташ тӱшальэ:

— Кай тыжэчыы, проч!
Кэнэта ончыко тӧрш^а, шолшо хгучымыш орашкэ йо.

' мын кайа. Адак поктэн шуым, ончэм—тудо понар мэҥгым 
эндадын шога, чон пытэн кутыра:

— Лэна, мып пытышым... ой, Лэна!..
Тудо пэш чот руштын улмаш. Урэмэш шогалтэн ко- ■ 

даш гын, кола ыльэ докан? Мый тудын мӧяггысӧ адрэс- 
шым йодым.

, — А тидэ могай урэм вара?—шортмо сэмын туд!* 
кычкыралэш.—Мый оз,[ палэ, кушко кайыман?

Мый тудым эндалын, мӧҥгысӧ урэммсым йодышт-н»- 
дышт наҥгайаш тӱн’альым.

— Булак, Булакыш тэ нлэна,— чытырэн-чытырэн ву- 
дымамда... Булакыш тэ тушто моча уло, пӧрт...

Лӱнч’эи-лӱ}ггэн, тайныштын ошкылаш толаша, пэш 
кылмэн, пӱйжӧ шоткьпста вэлэ.

— Ои тю савэ—манын мыным тӱкалэн пучымалта.
— Мо манат? .
Кэнэта шогальэ. Кидшым кӱшкӧ нӧлтэн раш каласаш  

тӧчымыла пэлэштыш. Иоишак кугэшнэн кутырмыла чучо:
—- Сп тю савэ у  же те мен...
Йӧрлын кайашаш гай лӱҥ га, ик парньажым умшаш- 

кыжэ чыкыш. Кумык лнйын, тупышкэм сакэн ошкыльым. 
А тудо оҥылашыжым вуй воҥгырашкэм эҥэртыктэн, кор- 
но мучко тототла:

— Си тю савэ у... у с а в э .. Товатат кылмэм-ыс, оӓ 
йумы/кат!

Вулакыштэ пыкшэ-пыкшэ йодыштын, тудын илымэ 
пӧртшым муым. Тудо кудовэчэ покшэлнэ, поранэш йомшо 
изи пӧртыштӧ ила улмаш. Толашэн-толашэн пӧртончык кӱ^ 
оышна. Тудо омса кнлым иу, эркын тӱкалтыш, чужгык- 
тэн пэлэшттлш:
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— Ш-ш... ш-шып лин!—Аганьэ.
Кидэшыжэ йӱлшӧ сортам кучэн, йошкар капот чий- 

• ■ышэ ӱдраыаш лэктэ. Мэмналан опсам почын, ик мут пэ- 
!,.лэштыдэ кораҥ шогальэ, ала кужэч кид кучяман к у г у  
ьшинчам—лорнэтым лукто, мыйым ончап! тӱҥальэ.
I Мый тудлан—тидэ айдэмэ пэш кылмэн, ӱмбал вургэм- 
»жым кудашын тӧшакыш пышташда кӱлэш —маньым.

— Нэужэли?—манын рвэзэ, йандар йӱк дэн йодо.
— Кидшым йӱштӧ вӱдыш чыкаш кӱлэш ... Тудо куг* 

г шинчаж дэнэ пусакыш опчыктыш. Пусакыштыясэ пэш ку-
гу  картшггэ ш ога— эҥэр дэн пушэҥгэ-влак... Мый тар- 
ваныдымэ, кӱй гай чурийаи ӱдырамашым ӧрын ончальым. 
Тудыжо пусакысэ ӱстэл дэк мийэн шннчэ, кына калпа1;.ая 
ламбым кугэмдыш, карт тӱшка гычын чэрвэ салтакнм 
луктын, тӱслэн ончаш тӱггальэ.

—• Тэмдан аракада укэ?—манын вийанак йодым. Ӱд- 
рамаш ыш пэлэштэ, картым гына ӱстэмбал мучко кыш- 
каш тӱҥальэ.

Мыйын К0НДЫ.М0 айдэмэ.м вуйжым кумык сакэн, йош- 
кар кидшым могыржо пэлэн ыштэн пӱкэныштэ пшнча- 
Мыйланэм омо ужмо гай чучэш . Йӱшӧ йэҥым дпваныш 
пыштышым, вургэмжым кудаш аш  тӱҥальым.

Днван воктэнысэ пырдыжыштэ нимучашдымэ шук« 
фотографий кэчат. Нунын коклаштэ ик шӧртньӧ вэнок чыл- 
гыжэш, Вэнокын ош бантнк мучаштыжэ „НесравненноМ 
Джильде" манын пэчэтлэн шындымэ бзшва-влак койыт.

— Эркыракын, ит коштыктарэ, чорт побэри!—кидшым 
ЙЫГЫМЭМ ГОДЫ.М, Йӱшӧ ЙЭЕГ йэҥыса.

Ӱдрамаш йӱдышӧ гай койын шннча,! карт-влакым 
кышка. Тудын нэржэ кошаргэ, чурийжэ кайыкынла чу- 

'чэш , кугу  пальтка пшнчаясэ йандау гай чылгыжэш. Тэвэ 
тудо изи рвэзэ гай кидшэ дэн парик йай сур ӱпшыи. 
оварта, йандар йӱк дэн шыман гына йодэш:

— Ишрж, тый Миша.м ыжыч умс!?
Жорж мыйым ш ӱкал колтыш, содор кыньэл шннчын 

пэш вашкэн пэлэштыш;
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— Тудо вэд Кнйэвыш кайэн...
— А—а, Кийэвыш—карт-влак дэч шинчажым кораҥ- 

дыдэ ӱдрамэш пэлэшта, тудыи йӱкшӧ ик тӧр—монотонно 
вюкта, мо каласымыжэ раш огэш лэк.

— Тудо вашкэ толэш...
— Нэужэлп?
— Ну да вашкэ!
— Нэужэли?—ӱдрамаш угыч пэлэшта.
Пэлэ чийэд1ан Ж орж кӱвар ӱхмбакэ тӧршта, ӱдрамаш 

ончыко мийэн сукэн шинчэш, ала мом прансузла кутн- 
раш тӱҥалэш:

— Мый ындэ ом лӱд ,—-манын ӱдрамашыжэ руш ла 
пэлэшта.

— Мый, шинчэт,—йомынам изишак. Пэш кугу  мар- 
дэж, поранан—кылмэн колаш вэрэштэш шонышым. Мый 
нзишак нӱын улына,—ӱдрамашын пул-вуйышто кийшэ 
кидшым нийалткалэн, пэш писын Ж орж каласкала. Тудо 
иктаяс ныллэ ийашрак, шэм ӧршан кӱясгӱ тӱрвӧ чурийжэ 
лӱдшӧ гай койэш. В уй-коҥ гы расэ сӧсна ш у гай ӱпшым 
ыийалта, койынак орвуйан йэ)гла кутыраш  тӱҥалэш .

— Эрла мэ Кийэвыш кайэна,—ала йодшыла, ала п эҥ - 
гыдэмдышыла ӱдрамаш кутыра.

— Эрла шол! Тыланэт изишак каналташ кӱлэш . Мо- 
лан от воч, воч. Ындэ йатыр ягап эртэн...

— Тачэ тудо огэш тол?.. Миша...
— Укэ... тыгай пораыыштэ. Айда, возына!
Жорнс ӱстэмбачын ламбым налэш, кнага ш кап шэҥ- 

гэлиысэ опсашкэ ӱдрамашым намнйэы пурта, мый ш уко 
жапыпшэн, нимом шона.чтыдэ, шкэтак шинчышым. П уя 
чапа окна Йандам мурыкта. Ш улаш  тӱҥалш э лумышто 
еорта тул волгалтэш.

Ламбым нумалын, тайныштын Ж орж лэктэ. Ламбэ 
калпак „чыр-чыр“ чытыра, ламбэ тӱньыкым тарвата.

— Возо.
Ламбыжым ӱстэмбакэ шындыш, пӧрт покшэк шога- 

лын, мыйым ончалдэ кутыраш  тӱҥальэ:

рЭМ ЫЛ1
Ву

•йырэн 
копаж ,

()\
^иэн шо 
[шэшкэв

м
ДЭН Т01 
коҥга

‘Тау, т
: к

мын ӱ

жэ М( 
ындэ

калас
■стор
тэн.
учйч
мурэ
еайы

лудк
ваш
Тӱр1
йыр]

ДЭД]



—  43  —

кораҥ-
-монотонно

удрамаш 
!ла куты*

гэ руш ла

у гу  мар- 
ым. Мый 
'0 кийшэ 
ла. Тудо 
чуринжэ 

1 ӱпшым 
тэш.
ала пэвг- 

1ЭШ. Мо-

ш шэҥ- 
й ш уко 
1М. П уя 
1умышто

Ламбэ
га.

шога-

— Ну мо рара? Мый. пожалэ, тый от лий гын, кава- 
рэм ы.1ьэ .. Пэш кугу  тау... Тый вара кӧ улат?

Вуйжым шӧрын ыштэн вэс пӧлӧмысӧ йӱкым колыштэш-
— Тидэ тыйын ватэт мо?—манын мый йодым.
— Ватэ! Чыла. Чыла илыш!—кажнэ мутшым посна 

•йырэн кӱвар оҥам ончэн пэлэштыш, адак угыч вуйжым 
копаж дэн йыгаш тӱҥальэ.

— Чайым йӱына мо, а?
Омса дэкэ мийыш, прислуго укэясым шарналтэн чак- 

;иэн шога,чьэ. Прислугыжо колым пэш шуко кочкында ту- 
яэшкэн, больницыштэ кийа.

Мый самбар шындаш кэлшышым. Тудо чара йолжо 
дэн топкэн мыйым кухньаш кэ пуртыш. Тушто тупшым 
;коҥга воктэк туш калтэн, пэлэштыш;

— Тый от лий ыльэ гын, ыый кылмэн тӱҥам ыльэ... 
Тау, тый лийнат...

Кэнэта чытарналтэн колта, лӱдшӧ шинчаж дэнэ мы- 
яы я ӱмбак кэрылтэш;

— Тунам тудыжо мо лийэш ыльэ, а? 0  господи!
— Тый уж ат вэт, тудо туйо. Тудын музыканчэ эргы- 

жэ Москош лӱйалтын... Л тудо эргыжым эрэ вучэн нла, 
ындэ вашкэ кок ийат шуэш.

— Чай йӱмына годымӓт, шарнэн-шарнэн, лугэн-лугэн 
каласка,пыш. Ӱдрамаш йэҥж э—помэщица улмаш, ышкэжэ 
■сторий туныктышо учичыл, помэщицын эргыжым тунык- 
тэн. Тудын кугызажэ нэмыч улмаш , барон. ӰдырамаШ' 
учичылэтым йэратэн, кугызаж  дэч ойрылэн, опэрыштэ 
мурэн. Пэрвойсо марийжэ ӱчӧ ышаш тӧчэн гынат, нуно’ 
еайын илэныт.

Ш инчашт-влакым пэлэ кумэн, вудакан возымо кнага 
лудмыла каласкала. Пычкэмыш, лавран кукньыжым йы р- 
ваш онча, коҥга воктэнысэ шӱшӧ кӱварӱмбак шӱвэда. 
Тӱрвыжым когартэн чайым подылэш, шӱргыжӧ куптырга,- 
йыргэшкэ шинчажэ лӱдын чӱчкалта.

— Тый кӧ улат?—адак угыч тудо йодэш,—а, крэн- 
дэльшык, пашазэ...—Ӧрмаш. Пашазыла от кой. Кузэ тыгэ?
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Тудын шомакшэ каньысырын лэктэш, шйснчаягэ сыраты.у|^д^^^ц^ 
сэиын ипаныдэ эскэра. Мый тудлан кӱчыкын шка пэш
нэм ка.пасэн пушым. дад.

'нэла мутТэвэ кузэ улмаш ?—эркыракын кычкыралэш. 
Тэвэ кузэ?..

РСэнэта, ылыжын йодэш:
Тын

■манмэ ои
„шакшэ лудн гэ“ йомакым шннчэт? Лудышхт! '^^ у_ц

Чурийжэ вэс тӱрлӧ лнӓэ, пужлыш . Тудо шыдын кт<  т
тыра. Чажгатарак йӱкшӧ кӱш кӧ кӱзэн саргэмэш. ^жшматы*

— Тидэ йомак тарата?! Тый гайэт годым, мыйат, йӱк-^ грщ
сӧ ом ул гын?—шоыэнам. Акадэмийыш иурымо олмэш—' 
уНӒВЭрСТИТЭТЫШ пурышым. Ауам ПОП ЫЛЬЭ— МЫЙ ДЭЧЭМ 
казатльыш. Парижышкэ коштым. Туш то—айдэмын 1шналд,.„„нэн ОГЫЛ
ДЫЫЫЛЫКШЫЫ тунэмым, прогрэс историйым кӧргынчым.?

эртарыг 
у л ,  у зч  
ншжым

Ш уко возэнам... Ыу, тидэ мо... , гарышк;
Тудо тӧршталтыш, колышто, адак ойлаш тӱшальэ: вайымэ\

. — Прогрэсс—гтидэ шкэндым шкэ ондалашлан шонэн -I
лукмо. Кул дэч посна—црогрэс огэш лнй. Ш уко калык 
шагал нэшлан подчинӓтльыман, укэ гын илыш пэл кор- 
нэш шогалэш. Мый илышнм сайэыдаш, пашам куштылэм- 
даш шонэна. Укэ, она кэрт—лугэна вэлэ. Машинэ-влакым!, ^.одына 
шуко ышташлан фабрикым, машиным ыштэна—тидэ йӱлэ!»| 
койыш, глупость. Мыланна киндэ ӱдышӧ крэсаньык вэл^ 
кӱлэш —пашачэ огэш кӱл. Киндэ—чыла киндым вэлэ при-г 
родо дэч налаш тӧчымаи. Айдэмылан кунар ш агал—тунар> 
сайэ, шуко шонэт гын, эрыкым ужын от кэрт. :>

Тыгай шон.ымашым мын пэрвой кольым, кольым вэ.1 
огыл—уло пышт койшыжымат ужым. Изиш колыштмэкэ [ 
йэш адак кутыра:

— Умыло—мыланна шуко кӱлэш  мо: ик курнка к и н -; 
дэ да ӱдрамаш...

Ӱдрамаш нэргэн нымучашдымэ эркын, шып кутыра.
.Мыйын луддымо почэла мут ДЭН МЫЙЫН КОЛДЫИО му^ ДЭНЭ Д9МИЙ. 
кутыра, лудэш ,—кэнэта тудо Баш кин вор гай койаш тӱ- ; 
шалсш.

-У.ЫЙМИ пы.лшэмлан нигунам луддымо, ко.лдымо лӱм-

тышэ 3 
Те 

тыгай 
.ЛЭН Ш1 
тидэ к 

Т
жютла. 
жым т

в у п ш
тарыж
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'шоктат; Бэатричэ, Фиамэтта, Лаура, Нкыон, ала ио- шка нэргЗ'* „ - I- ’ » г  > .
 ̂ |гай пэш ыоратышэ король, поэт-влак,—эркын ойла, кьгаьэр-

«уй даҥыт чара кидшэ дэн луппшн-лупшэн прансуз по-
'чэла мутым каласа.
' „Шужымаш дэн иэратымаш тӱыьамбалым вуйлатат“

г. , . . манмэ ой пылшышкэм пура. „Царь—Голод“ киагаштат тн-
■ .. д шхг. манын шоналтышым.
шыдын КТ.' ч - лщ • — Калык шинчымашым огыл, йоча гаи лийшашыи,.

* . жгыматымашым кычалэш!
иыиат, иӱк.* т  '•
0 опмэгш^ Тыгаи шонымаш мыйым иалтак орыктарэн шындыш,.
а I эрдэнэ—изи часын куд шагат ончыктымо жа-и дэчэм от^ ^ , ,
»!ын кукньо гыч лэктын кайышым. Иоран альэ чар-

|и эн  огыл. Пытышэ айдэмын кутырмыжым шарнэн лум пур- 
горгынчым.} т^гыжым кэлын ошкылам. Тэнтэчысэ иӱшыи шомакшэ ло-

ӱҥальэ: 
чан шонэи 
то  калык, 

пэл кор- 
суштычэм- 
нэ-влакым 
идэ йӱлэр 
•НЬЫК вэл1 
вэлэ при- 

■1Л—тунар

льым вэд
[ЫШТМЭКЭ

1нка кин-

кутыра. 
му^ дэиэ 
)йаш тӱ-

шо лӱм-

гарышкэм пижын шичмыла чучэш , пикта. Мастэроконыш 
кайымэм ыш шу. Волгыдо лиймэшкэ, оласэ калыкын тар- 
ванаш тӱҥалмэш кыж э, Татарский Слобода мучко коштын 
эртарышым. Тидэ учичылым тылэч вара ик-канат унш н ом 
ул, улӱмэмжат ок шу ыльэ. Но варажым тудын шоныма- 
ншжым, илыш шотдымо, кӱлдымаш паш а, маншым йатыр 
колынам. Тӱрльӧ тунэмдымэ кылызак, суртдымо бродӓ- 
гэ, „толстой каш ак“ адак пэш кугу  образованный-влакат 
тыгэ ойлат ы.льэ: богослов магистр, пудэштшэ ӱзгар  ыш- 
тышэ химик, нэо-виталист—биолог, тулэч молат.

Тэвэ ындэ тудо жаплан кумло ий чоло эртымэҥгэ, 
тыгай йэҥым адакат ваш лийы,м. Илыш нэргэн кутырка 
лэн шинчымына годым, ик палымэ пашачэ йолташом дэч 
тйдэ колмо ой-шамычым кольым.

Тидэ пашачэ политнк шотышто ышкэкжым вийанлан 
жотла. Р уш  айдэмэ оэмын лӱдын-вожылдэ шкэ шонымы- 
жым каласыш:

— Йэратымэ, А. М, мыйланэм нимадат огэш кӱл—ака- 
демий, науко, арэоплан—чыла уто. Мыйланэм моло нимат 
•к  кӱл, тымык пусак дэн ватэ вэлэ лнйжэ, шонымэм сэмын. 
вупш а,чаш  лийжэ, уло чонжыгэ, капшыгэ мыйы.\[ сур.лык 
тарыжэ—вот. Тэ ындэ мэмнан ода ул, тэ пужлышо интэ-я -
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-лэгэнт улыда, тэ тӱрльӧ шонымашым:—тӱрльӧ и д э в е * и  ай| 
дэмэ дэч кӱш  шындэда, тэ жид гай шонэда: айдэмэ—шума^ 
.кэчылан!

7— Йэврэй-влак тыгэ огыт шоно... '
— Чорт шинча, нуно кузэ шонат, иычкэмыш калык ,-4  

папирос пундашым йогышо вӱды ш 'кудалтэн  пэлэшта.
Мэ коктынат кэчэ мучко нойэн пытышэ улна, Иэв8 

вӱд воктэнэ гранит д эн ты л  ва.чнэ шннчэна. Мэмнан ӱмбал| 
нэ тылызэ волгыдан я(ыжэ йӱд.

— Тый мэмнан дэн улат гынат, мэмнан от ул,—шоч 
яалтэнрак, шкэ ойжым эркынЧиуйа. Интэллэгэнт-в.!Ш£.лан| 
.июнэн кийаш куштылго, нуяо куры.м мучкак бунты.м йэ.] 
ратат. Чынымак, кристосат бунтым ыштэн, тудо вэт идэа-1 
лист ыльэ, ыыланда ӱ.мбал нлыш вэрч шогэн, а тыйжэ мо, 
тыйжэ вэт утопяй вэрч вэлэ шогэда. Чыланат бутытвайат, 
сайжэ, осалжэ, а толыкшо укэ. Пашачэ рэво.льуцым ыш-| 
таш шона, орудий дэн продутстым шэлнэжэ. Тый ала па-! 
•шачэ власы.м налэшат, тюсударстшмлан кэлш аш опэт? Укэ,| 
тудлан государство огэш кӱл. Чыланат тналанат, чыланат! 
тьсыык пусакым кычалын кайат... ;

— Тэкникэ, ыанат? Тудыжо утларак вэлэ, мэмнан| 
шӱйыы пызыраш тӱҥалэш , утларак пышкэмда. Укэ, утв| 
паша дэч утлаш ак кӱлэш . Айдэмылан тыныс кӱлэш . Фабч 
рпкэ дэнэ науко тынысым огыт пу. Ш кэтлан шуко кӱлэгл! 
мо! Молан мый олам ыштэ.м, изи пӧрт л([]1—ситыш? Тӱш-( 
кан илмаштэ водопровод, тра.мвай', элэкричэсвэ кӱлэш . М»; 
тудо... нунын дэч посна сайрак, очыннй. Мэмнан дэн утв| 
пэш шуко погынэн, эрэ интэллэгэнснй шоиэн лукташ . Сад-| 
.ланак ыанаы вэт—интэллэгэисэ.—оса.т катэгорий. |

Мый тудлан, пэш кугуи ]ю1гылыш кутырэт. Мэ—руш -1 
влак нлышым шоныдэгызэ ппмола^ йӧрдым(>пи луктына. 
.НимогаГ! калыкат ты('э ок ыштэ,—.ыаньыАГ. I

— Эрыкым коч могай ка,тыкат йӧрата,—манып йол-| 
ташэм ш ыргыжалэш.—Тый адак ит сырэ, мы1"[ чыным он-| 
-лэ.м: мпллион калык тыгэ шона, каласэн гына 'ок мошто...! 
.Илы[пым впйашракым ышташ кӱлэш . Туиаы вара туд*
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идэйыи ай(
>мэ—шума1

а калы к,-| 
элэшта. ‘ 
лиа, Нэва 
[иан

' у л ,— ШО' 

нт-в.!1а1С.тан
ШТЫ.М йэ

вэт идэа' 
т ы й ж э  мо, 

^ н т о в а й а т
ЦЫМ ЫШ'
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оиэт? Укэ,
, чыланат

I, .мэмнан 
У КЭ, у Т9 
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МОШТО,..!
■ра туд*

чылалапат сай лийэш... Тидэ йэн’ „толстой кашакыштэ, анар- 
!кист кашакыштэ ыигунамат линӹн огыл. Мый тудын илы- 
шыжым пэш раш ишнчэм...

Мыйат тидэ мут иочэш шиждэгызэ шо^ииггэн колты- 
шым; нэужэлн калык илышым пэш простойы.м ышташ шона, 
нэужэли тудо иаша дэч коранчнашлан вэрчын рэвольуцым 
ыштӓ, орлаиа? Ш агалрак иаша.м ышташ—шукырак кэ.ла- 
■нэн илаш, наслаждэньым палаш, тыгай шонымаш, очыни— 
утоиий, тудо пэш са1'шн чучэш гынат,шотан огыл.

Гэнрих Ибсэнын т ы г а й  п о ч э л а - м у Т 1н о у ш ы ш к э м  то- 
■лын пура:

Мый консэрватыр улам? укэ!
Моло кунам могай у.лам ыльэ,
Тугай:ак улам .мый,—
Мый ом йэратэ фигурым лугаш  
Мый уло модышым вашталтынэм.
Мый ик рэвольуцым гына ул тӱньасэ тӱтаным шинчэм 
Тудо уш ан ыльэ, тудо кэртэш ыльэ,
Ораньэк уло тӱньам шалатэн.
Но тунамат ийам ондалэныт;
Тэ шинчэда вэт—Нон ляйын диктатор.
Тядым сайракын ышташ лийэш гын,
Мый тыланда полшаш кӧнэм,
Тэ адак тӱтаным ыштынэда, да 
Мый, куанэн, ковушг йӱмак торпэдым чыкэм, 
Дэрэнковын кэвытшэ иэш шага.л доходым пуан, а 

полшаш йодню йэшжэ, карча-марча тыгыдэ пашажэ п э и  
'Шуко лийын.

— Мом гынат шонэн лукташ  вэрэштэш ,—пондашы- 
жым чывыштылын Ондырий кутыра, шкэжэ титакан йэҥ- 
ла кугун ш ӱлалта.

][1ыпланэм тыгэ чучэш  ыльэ: тидэ айдэмэ ышкэнжым 
срокдымо жаилан шогалтымэ каторжниклан, чарныдэ ка- 
лыклан иолшэн шогышылан чотлэн. Коклан тыгэ илымыжэ 
йӧсынат чучэш  улмаш.

Ык-кӓна вэ.ч огыл, мый тудын дэчын тӱрльӧ сэиы к 
йодынам:
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— Молаи тый тыгай пашам ыштэт?—манынау. Тудо^ 
пыйын йодмэм пэш раш  ок умыло ыльэ. Калыкын илы- 
В1ЫЖЭ нэлэ, тудлан шинчымашым пуаш  да туныкташ к ӱ -  
лэш,—манын кнага гыч лудмо гап, умьтлаш лийдымын 
лугэн каласа ыльэ.

— А калыкшэ шинчымашым кычалэпт,—уттэ? Ала туд - 
лан огэш кӱл?

— Н у как жэ!Конэчно кӱлэш!Тынлаыэтат кӱлэш  вэт?
— Да, мыйланэм кӱлэшак! Тугэ гынат, мыйын ушыш- 

кэм учичылын „калык шинчьтмашым огыл, мондыматпым,. 
иыматымашым кычалэш" манмыжэ толын пурыш.

Тыгай пӱсӧ шоыымашлан—.латшым ийаш калык дзн 
ваш .лиймаш иимоланат ок нӧрӧ, тунам идэйын пӱсыжӧ 
яыта, калыкланат па]'тдажэ ок лпй.

Мыйланэм тыгэ чучант тӱплтльэ: айдэмылан ик жап- 
лан нэлэ илыш мондыктышо 0]'1лымаш утларак кэлша. Ой- 
лымаштэ „шонэн лукмо“ (выдумко) д тл а р а к  гыи, калык- 
лан эн чот кэлпта, шулэн колыштыт. Кнагаштат туг1 как. 
„Шонэи ,лукман“ кнага утларак оҥай, тудым утларак л[у- 
дыт. Ик мут дэн манаш т^ын—мый1 альэ тунам шикшан тӱ- 
тыра ло]ггапттэ коштынам.

Дэрэнков булочшлйым почаш кутыра. Тудын шоны- 
маштэ тидэ прэдпрнйатьэ кажнэ тэҥгэлан шӱдӧвичыр па- 
рышым пуаш  тӱҥалэш . Мыйыи пэкарььш помошньыкшы- 
.лаы шогалтат. Адак „шкэ сэмын“ пэкарь муным, ӱйым, ло- 
жашым, кӱктымӧ киндым ьпыкэ шолышт—манын эскэраш 
кӱштат.

К угу  лавран подвал гыч изирак, ару подвалыш кол- 
тышт. Арулыкшым мый ышкэ эскэрап! тӱзгальым. Мыйын 
внчылнэм ныллэ ЙЭ1Г олмэш ик йэҥ лийэ. 'Гндэ чалрак 
«уйан, кошар пондашан, кукш у копчоный шӱрган, шӱлы- 
каҥшэ шинчан изиш илалнш рак айдэмэ ылъэ. Упшажэ 
тудын моткоч оҥай: олаҥгын ган Пзи, тӱрвыжӧ пушкыдо, 
к ӱ ж гӱ —эрэ „ӱма налшэ" гай конын коштэш. Ш инча пун- 
д»н(тыжэ могай гынат, эрэ вошты.итыш уло ган чучэш.

Тудо чынымак шолыгатэш, ыльэ—нӧрвый нӱднмак,.
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ик тэстэ муным, иктаж кум кырэмга ложашым да аза вуй 
гай ӱй  комыльаы шылтэн пыштыш.

— Тидэ—кушко ка11а?
— А, тидэ ик изи ӱдыр.дан—нэржым куптыртэн рвдо 

сэмын пэлэштыш:—Пэ-эш ссай ӱдыр!
Мый тудым шолыштмо паша дэч кораҥдаш  толашы- 

шым. Ш олыштмаш—прэступлэньэ—манын ойлышым. Л.яа 
сай кутырэн моштыдымэмлаи кӧра, ала ышкэя^ат мутэм- 
лан йалт ӱшанэн ом у л —нимомат ыштэн ыжым кэрт.

Ложаш лар ӱмбалнэ кийшыжла, тӧрза гыч ш ӱдыр- 
влакым ончэн пэкарь ӧрынрак вӱдымалта;

— Тудо—ыыйым туныктынэжэ! Альэ пэрвой вэл з -̂жын 
—туныкташат тӱн’алын! А ышкэжэ мый дэчэм кум пачаш 
ырвэзэ...Мыскара... Ха-ха... Ш ӱдыр-влак дэч шэржэ тэмэш- 
гэ,йодэш:—Пуйто, мый тыйым ужынам?Тый кӧн дэн пашам 
ыштэнат? Сэмонов дэн? Тидэ—тушто, тэвэ ик-кана бунто- 
вайэн улыт вэт? Тугэ. Туалгын мый тыйым омо дэн ужы- 
нам...

Ала мыньар сутка эртымэкэ, мый палэн нальым: тидэ- 
айдэмэ тӱрльӧ сэмынат малэн кэртэш —шогышыла, шӧрын, 
кӱлэш  гын—кольмо вурго ӱмбалашкат ма.ла. Малэн колта
ГЫН, ЧурИЙ-ПЫЛШЫЖЭ ПЭШ ОХГаЙ ЛИЙЭШ, МуСКЫЛаЛТШЭ 11Э1Г
гай койаш тӱҥалэш. Кутыркалашат шукыжо годым окса 
тул нэргэн да монь кутыркалаш  йэрата ыльэ:—Мый мьт- 
ландэ кӧргышкӧ вошт ужам, тудо чыла когыльо гай, туш- 
то окса под дэн, шондык дэн, кӧршӧк дэи... Омо дэнат ок- 
сан вэрым шуко ужынам. Тэвэ ик-кана моча, лукышто ший 
атыла оптыман шондыкым ужым. Йӱдымак йожалтын кӱн- 
чаш тӱҥальым. Аршынат нэлэ нарэ кӱнчышым;—чыр-чор 
шоктыш—ончэм—ш ӱй дэн пи вуй коҥгыра кпйат. Муы.\с 
содыко!Кэнэта—рӱп шокштытн. Окна шаланыш. Ала могай 
ӱдрамаш кычкыра: Кар-аул: Вор, вор!—манэш. Чытэн 
ыжым кэрт, куржым. Укэ гын логалэш ыльэ. Мускара!

Мускара!—манмэ шомакшым нхуко кана колынам т’Ы- 
Нсгт, Иван Козмичын воштылмьтжым ужын ом ул. Тудо

4 Мыиып унивэрситэтэы
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воштылмо олмэш шинчажым „чургэ“ ыштэн, нэржымгына 
куптыртылэш ыльэ,

Омнжат тудын илыш гайак шотан огыл ыльэ. Тугэ 
гынат мый умылэн ом кэрт ыльэ: молан тудо шкэ омынш^!: 
кумыл нӧлтын каласкалэн, а илыш нэргэн гын куты рка- 
лаш  бркана ыльэ?

Чыла ола пудранэн: лойан чай торговойын ӱдыржӧ 
лӱйалтын. Тудым вийэш марлан пуэныт. Садланак вэнча- 
йалт толмэкшэ,. шкэнжым пытарэн. Тудын колоткажэ по- 
чэш тӱжэм дэн калык, студэнт-влак ыийэныт. Студэнт- 
влак ӱдырын ш ӱгар ӱмбаланжэ мутым калаоэныт, нуныи 
полицэ поктэн колтэн. Пэкарньэ воктэн изи магазиныштэ 
чыланат тидын нэргэн мутланат. Магазин кӱдынысӧ пӧлӧ- 
мыш^кӧ студэнт-влак тэмыныт, ыэмнан подвалышкына ну- 
нын каргашыыышт пэш раш ш эргылтэш.

— Ӱп пунэмжым ш агалрак кӱрыныт тидэ ӱдырным,— 
Иван Козмич Лутонпн кутыра, адак увэржымат каласа:

— Шонэм, пӱӹаштэ каракам кучэм, ала кужэч поли- 
цэйский толын шу: шого, мом тый ыштылат?—манынкыч- 
кыра. К уряш н утлаш  огэш лий, шыбыр-шубыр вӱд йӱ- 
макэ... пурэн кайшым и пожалт кайышым...

Тудо илыш коклам пэш ок эскэрэ ыльэгынат, булоч- 
ныйыштэ ала мо тугай у.пмым шиягын нальэ: магазиныш- 
тэ торгайэн моштыдымо ӱдыр-влак торгийат, нуно чыла- 
нат кнагам лудыт,—тидэ чэвэр чурнй пылшан, йандар 
ӱдыр дэнэ оза кугызан шӱягарлсэ улыт. Магазин ш эҥгал- 
нысэ пӧртышкӧ студэнт-влак толыныт, пэш ш укын шин- 
чат, кычкырат адак йывыж-йывыж кутырат. Озана пэш 
ш уэн толэш, садланак мыйэ „полышкалышэ" йышэт бу- 
лочныйын озажэ олмэш улам ыльэ.—-Тый озанан тукымжо 
улат мо?—маныя Лутонпн йодэш. Ала вэҥыжэ лийнэт? 
Укэ? Мускара. А молан студэнт-шамыч коштыт? Барыш- 
ньэ-влак вэрчын мо? Н-да... Но тыгэжэ лийэш... Хотьа, б а -  
рышньышт пэш мотор—тамылжак огыт ул... Навэрнэ, сту - 
дэнт-влакэт утларакшым булкылан вэрчын коштыт чай?

Кажнэ кэчын гайак эрдэнэ 5-6  час врэмаштэ, пэкар-
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<,ӓьынав урэм окнаж дэкэ кӱчӱк йолан ӱдьгр толэш ы льэ. 
'Тудо йок кугу  чамыра дэн ыштымэ гай койэш, як  чамы- 
раясэ кугурак, вэсыжэ—иэи, йӧршэшак арбуз мэшак. Чара 
йолжо дэн окна йӱмалсэ лакыш волэн шогалэш, ушпажым 
'каркалэн, кычкыра;

— Ваньа!
Вуйыштыжо олача-вулача шовыч, товаҥ пытышэ вол- 

3'ыдо ӱпшӧ мэчэ гай оварышэ йошкар шӱргыжым, лапка- 
тарак саҥгажымат оҥгын-оҥгын лэвэдын шога, омбэлан 
шинчажымат чыгы.чта.

Изи кидшэ дэн ӧрканэнрак ш ӱргы гы ч вочшо ӱдшым ко- 
раҥ да, парньашт-влакым изи йоча гай шарэн шындэн— 
пэта оҥай койэш. Интэрэснэ тыгай ӱдыр дэн мом куты- 
раш лийэш гын? Иван Козмичым пожалтышым. Иван Коз- 
.мич—ш карь  йодэш:

— Тольыч мо?
— Тольым.
— Сай малышыч?
—  Сай улдэ...
— Омы дэн мом ужыч?
— Ом шарнэ, мондэнам...
Олаштэ тымык. Ала кушто кудо вэчэ ӱштмӧ йӱк 

..„кышт-кышт“ шокта. Лэкташ тӱҥалш э кэчэ йол окна йан- 
даш кэ кэржалтэш. Пэкарь окнам почэш, кидшэ дэнэ ӱдыр 
йолым кормышты.таш тӱҥалэш. Ӱдыржӧ шорык шинча- 
жым ,пыч-пыч“ ыштэн шыпак шога, огэшат тарване.

— Пэшков, ӱйан булкэтым лукйан, ындэ кӱын...
М рй коҥга гычын кӱртньӧ портвэн-влакым луктэдэм.

^Хэкарь портвэн гычын тыгыдэ булкым, когыльым, пэчэ- 
■ньым руалтэн ӱдыр ончыко кышка. Тудыясо когаргэн-ко- 
•гаргэн кочкаш толаша, какаргыш э пӱйжӧ пурлэш , когар- 
та, оырэн кэчкыжэш, урла. Тудым ончэн пэкарь ойла;

— Урвалтышэтым волто, вожылдымо...
Ӱдыр кайымэҥгэ, мыйын ончылно моктана:
— Ужыч? Шочшо пача гай ораньэк кудыр... Мый шо- 

льаш, ару улам... Ватэ-влакым ом йӧратэ, ӱдыр дэн гына.
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Ӓоштам... Тид8 мыйын—латкумышо... Никифорычын—кр»-- 
сым ӱдыржӧ лийэш.

Тудын куанясым ужын, ыыйат шоналтышым:—Н эуж э- 
ли, мыланэмат тыгакак плыман?

Коҥга гычын кугу ош сукыр-влакым луктэдэн, куж у 
сҥавакэ лу-латкок сукырым оптэн содор гына кэвытыш 
нумал наҥгайэы. Киндэ сукырым нумал пытармэҥгэ, кок 
пуд пурымо корзиҥгашкэ содор гына булка-влакым оптэк 
духовно акадэмыш куржам, студэнт-влакын эр чайышкышт 
вашкэм. Тушто, кугу  столовой опса воктэк шогалам, сту- 
дэнт-влаклан булкым „оксала“ да „кнагаш возэн“ пуэдэм, 
Нунын Толотой нэргэн ӱчашымыштым колыштам. Нунын„ 
профэссор кокла гычышт икты^^э—Гусэв Лэв Толстой т у -  
яыктымо ваштарэш пэш чот шога. Адак йужгунам мыйын 
корзиҥга пундаштэ шылтымэ кнага лийэш, тудым мый. 
йыштак студэнт-влак кидыш пуэм, нунат мыйын корзиҥ- 
гаш кэ записка дэн кнага-влакым шылтэн лыштат.

Арньалан ик-кана мый Сумашэдший пӧртышкӧ курш- 
талам ыльэ. Тидэ пӧртыштӧ психиатр Бэхтэрьов туй-вла- 
кым ончыктэн-ончыктэн лэкцым лудэш  ыльэ. Ик кана ту- 
до студэнт-влаклан шкэнжым п э ш 'к у гу  йэҥлан чотлышо 
туйо йэҥым ончыктэн: мый мийэн гына пурышым, шэҥ- 
гал омса гычын ош вургэман, чулка гай калпак упш ал- 
шэ,—мый шпждэгызэ воштыл колтышым,—шоҥго кугыза 
лэктын шогальэ, лэкшыжла ик сэкундылан мыйын воктэ- 
кэм лийэ, тул гай шӱтэн мыйым ончал колтыш, ыжым 
чытэ—тӧрштышым, тудын шэм шинчажэ шӱмышкэмак к э -  
рын шындыш. Бэхтьэров пондашыясым чывыштылын лыж- 
ган гына, шыман чэрлэ йэҥ  дэн мутлана. А мыйэ тудын 
кутырэн чарнымэшкыжэ, шинча ончалтыш дэн когаргышэ 
ш ӱргэм ныгэн-йыгэн шогышым.

Чэрлэ йэҥ  кӱжгӧ кӧргӧ йӱк дэн кутыра. Тудо ала 
мом трэбытлэн йодэш, халат гычшэ куж у парньан куж у  
кидшым Гдуктэш. Мыланэм тудын могыржо шуйнымыла;„ 
ш от дэч посна куш мыла чучэш , тидэ пычкэмыш кндшэ- 
дэц  вэр гыч тарваныдэак мый дэкэм ш уш аш  гай, логар.
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иычэм корыыштал кудалтышаш гай чучэш. Ш ӱргыжӧ л у  
вузык, кэлгэ лакэ гычшэ ала мо вийан йэҥын сотармыж- 
л а , шучкын, уло калыкым шӱтэн лэкш аш  гай ш эй шнн- 
'чажэ йӱла. Студэнт-влак чыланат ӱҥгыргэн, шыпкэ шо- 
гат. Тудо шучко, ала мо гынат куатан улмыжо койэш, ту - 
дын „мый улам “ манмыжэ уло,—улак. Кол гай шып шо- 
гышо студэнт-влак коклаштэ профэссырын йӱкшӧ пэш 
раш  шокта, кажнэ йодмыжо почэш туи йэҥын шыдэ йӱк- 
шӧ пычкэмышын пӧрт йымачын, пырдыж кӧргӧ гыч лэк- 
ш ыла шокта. Тудын могыржо аркэрэй сэмын эркын, важ- 
ныйын тарвана.

Йӱдым тидэ айдэмэ нэргэн почэла мутым возышым. 
Мый тудым „эн ку гу  владыко,йумын таҥжэ, „совэтникшэ“ 
маньым. Тидэ йэҥын образшэ пэш шуко маркэн мыланэм 
ллаш  мэшайэн кошто.

Кастэнэ куд часлан тӱҥалын вэс кэчывал маркэ па- 
шам ыштэм ыльэ. Качывалым малэм. Паша лугы ч гына, 
р уаш  нӧштылмӧҥгӧ, альэ коҥгаш киндэ чыкымӧҥгӧ, кнага 
лудаш  тӧчэм ыльэ. Киндэ пыштымэ рэмэслам сайрак ту- 
■пэм ш умэҥг9 ,утларак йӧсӧ лийэ;пэкарь щ агалрак ышташ 
тӱҥальэ, ласка мут дэн мыйым „туныктэн“ гына ойла 
ыльэ:

— Тый лаш алан кэртшашлык улат... Тэвэ иктаж кок 
ий гычын, настойашнэ, пэкарь лийын ш уат. Мускара, 
Пэш рвэзэ улат, колышташ огыт тӱҥал, пагалмым чарнат...

Кнагалан шӱман улмэм, тудлан ок кэлш э ыльэ;
— Лудын шинчымэшкэт, малэм ыльэ,—манын ача сэ- 

мын оЁым пуэн; могай кнага лудмэм, тушто мо возымо 
нэргэн да монь ик-канат йодын огыл.

Омыжо, окса тулжо, адак кӱчӱк  ӱдыржӧ тудым вуй- 
тэ-почгэ авырэн шындэныт. Йужгынам таҥ ӱдыржӧ йӱд 
жапланат толэш ыльэ. Тыгай годым нуно ӱдыржӧ дэн 
коктын иӧртӧнчыкӧ, мэшак ӱмбакэ лэктыт, йӱш тырак гӧ- 
гым, нэржым куптыртан мыйланэм каласа ыльэ;—Ик пэл 
ш агатлан лэк!
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Мыйат лэкган  кайэм, могай тедэ йӧратьшаш—нӧр»- 
к э ш  кнагаш вовымо гай огылыс,.—манын шоналтш.

Магазин ш энталнэ изи кыдэжыштэ оза кугузан ӱдыр" 
ас5 нла, мый тудлан чайым да монь щолтэн пуэм ыльэ. 
Ала мо туд)лн дэнэ пырльа лнйам гын, нимак сай ок 
чуч,—садланак эрэ кораҥаш тӧчэнам. Тудын йоча гай 
шинчажэ, мыйым чыташ лнйдымын онча, шинча пундашг- 
тыжэ воштылтыш гай, мускылэн воштылмаш гай койэш.

Утыж дэн внйан улмэмлан кӧра, мый изишак лопты- 
рэч, эркын улам ыльэ. Пэкарь, мыйын вич пудан мэша- 
кым тарвалтылын нумалмэм эскэрэн, чаманышыла ойла 
ыльэ;

— Тыйын вийэт кум йэҥлык, а чулымлыкэт ухсэ.... 
К уж у улат гынат, моло огыл, тый ӱшкыж. улат...

Мый шуко кнагам, ойлымашым, почэла мутым луды-» 
нам гынат, — почэла мутшым ышкэат возгалаш тӱ- 
ҥалнам ,ыш кэ мут дэн“ кутырмашэм эн сайлан чот- 
лэм. Ы шкэ мутэм нэлэ, козыра гынат, мый тудын дэн лу~ 
галтшэ шонымашэм тӧрлатэн, сайэмдэн, кӧргӧ шонымашэм 
луктын кэртам. Йужгынам, мый лӱмынак шкэ дэнэм шкв-. 
ӱчашэм ыльэ.

Мыйым ик туныктышэм, студэнт матэматик тых^Э’ 
шы.яталэн:

— Чорт шинча, тый кузэ кутырэт... Тыйын мутэт мут 
■огыл—а кӱртньӧ кир.

Мый, моло рвэзэ-влак сэмынак шкэмым пэш ом па- 
галэ ыльэ; ышкэмым оҥайлан, соптырийлан шотлэм ыльэ. 
Мыйын шӱргэм, к у гу  луан, калмык сэмын, йӱкэм—мы- 
йын ойэм ок колышт, ала мо тыгай вӱрдымӧ гай ыяьэ.

Оза кугызан шӱжарясэ варсэҥгэ гай писын, куштыл’- 
гын коштэш. Тудын чумыраш, пушкыдо кап-кылжылан 
тыгай койыш шоктыш кэлшыдымылан чучэш. Ала мо гы- 
нат уто гай, кид рӱпшалтмаштыжэ да монь лӱмын, нарочг 
но, ыштымэ гай койэш. Тудын йӱкшӧ вэсэлан шокта, тудв' 
чӱчкыдын воштылвш, воштылмо йандар йӱкшым кольга, 
мый тыге шонэм ыльэ: тудо мыйын пӧрвӧй каыа ужмэм,
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-нӧр-'- мондыкташ толаша докан? А мыйжэ, мыйжэ тунамсым 
ынэм мондо, тунам ужмэм пэш шэргын шога.

Йужгынам тудо—„тый мом лудат?“—манын йодэш 
ыльэ.

Мый кӱчыкын ваш мутым пуэм, ваштарэшыжэ йод- 
мэм шуэш:

— Молан тидэ тыланэтшэ кӱлэш ?
ик-кана, кӱчык йолан ӱдыржым эмратыл шннчымыжэ 

годым, йӱшӧ йӱкшӧ дэн пэкарь мыйланэм тыгэла кала- 
сыш:

— Пычприклан лэкйа! Эк тыйым, оза кугызан ш ӱ- 
жаржэ дэк кайэм ыльэ, мом вучэт? Вэт студэнт-шамыч...

— Эшэ иктаж  кана тыгай мутым колам гын, вуйэ- 
тым кира кӱртньӧ дэн ластыртэм,—манын пӧртӧнчыкӧ, мэ- 
шак ӱмбакэ кайышым. Эркын чӱчмӧ опса лончо гыч Лу- 
тонинын йӱкшӧ шокта:

- -  Молан мый тудлан сыраш тӱҥалам? Тудо пэш 
шуко кнагам пурын—вот кызыт окмак гай ила...

Пӧртӧнчылнӧ комак-шамыч толашат, пэкарьньыштэ 
ӱдыр йэҥыса. Кудо вэчыш лэктнм. Нима йӱк пудэ лыж- 
га  йӱр йӱрэш , ш ӱлаш  нэлэ, йужышто когара пуш  чу- 
чэш —чодра-влак йӱлат. Пэл йӱдат эртэн. Ваштарэш пӧрт 
окна г^ӱч волгыдо койэш, виш окяа карлык гыч руш  му- 
ро йоҥгалтын лэктэш:

Сам Варламппй святой 
С зо.лотой головой 
Сверху глядя на них 

Улыбаетея...

Пэкарь ончылно йӧратымэ ӱдырлсӧ кийа. Мыйат Ма- 
рийа Дэрэнкова мыйын ончылнэм кийа—манын шонаш 
толашвм... укэ ом кэрт. Уло могырэм дэн шнжаи, тыгэ 
лийын ок кэрт, тыгэ лиймэ шучкын чучэш.

Н всю ночь напролет,
Он п пьет н поет 
И еще—о!.. кое-нем 

.Занимается...
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Тӱшкан муро йӱк гыч—о—манмэ к у гу  бао пэш чот 
щэргылтэш. Кидэм дэн пулвуйым кучэн, кумык лийын 
тӧрзашкэ ончэм; занавэскэ вошт ныл угылан лакэ койэш,

' ныл сур пырдыжшым: кына абажуран ламбэ воЛгалтара, 
ламбылан тура тӧрза ваштарэш, воаэн шогышо ӱдыр ко- 
йэш. Тэвэ—вуйжым нблтальэ, ручка вуйжо дэн кэчалтш э 
ӱпшым тӧрлата. Шинчажым пэлэ кумэн, чурийжэ вошты- 
лэш. Вооымо писмажым лукы н тодылэш, калташкэ чыкэн 
пэчэтла, калта тӱржым йылмыж дэн нийалта, вара пэчат- 
лымэ калтам ӱстэмбакэ кудалта да мыйын каза парньам 
дэчат изи парньажым тудлан рӱзалта, Писмам луктын 
калтам куш кэд кудалта, писмажым уэш-пачайт лудэш , вэо 
калташкэ пышта, адрэсым воза, возэн шуктымэҥгэ, ош 
плагым лупшымыла, писмажым лупш а. Кидшым кок мо- 
гырыш шарэн, пӧрдын-пӧрдын пусакыш кэ, малмэ вэржэ 
,дэкэ мийа. Вара кофтыжым кудашын, комнат покшэкэ шо- 
галэвд, вачыжэ чара, йыргэшкэ, туара гай пушкыдо. Ӱс- 
тэмбачын ламбым налын коидымо лийэш. Мый кудывэчэ 
кумдыкэш коштам, тидэ ӱдыр шкэт улмыж годым пэш 
оҥай _ила улмаш, манын шонэм.

Иужгунам тудын дэкэ йошкар вуйан студэнт толэш 
з^льэ, ала мом-эрэ йывыж-йывыж кутыра. А ӱдыржӧ ту- 
дым аптранэн онча, лӱдын воштылаш тӧча, пэш чот ту р - 
тэш, кидшым ш эҥгакыжэ, альэ ӱстэл йӱмакэ шылташ 
толаша. Укэ, тидэ йошкар студэнтым ом йэратэ, ой, пут- 
ракак шыдэ лэктэш.

Лӱшгэн-лӱҥгэн, шовычым пидаш  тӧчэн, кӱчык йолна 
ошкылэш, ошкылшыжлак нэр йӱмакыжэ колта:

— Пэкарньыш кайэ...
Пэкарь киндым онаш Тӱҥалын, мыйын таҥэм пэш 

сайэ—нпгунамат ок йарнэ, пэш кандара—манын моктанэн 
каласкала.

— Умбакыжэ 4ШЙ дэнэм мо лийэш гын?манын шонэм
Д1ЫЙЖЭ.

Лктаж угыл шэҥгалнэ мыйым мо гынат вуча, мо гы- 
нат лийаш вэрэштэш,—манын шонэм.
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. Булочнынын пашажэ пэш сай кайа, Дэрэнков к у гу - 
■рак пэкарньым кычалэш, эшэ ик *помошньыкым“ ш огал- 
таш  кутырат.

Бара тый у  пэкарньыштэ кугурак  „полшышо" ли- 
йат,—манын пэкарь ойла.—Тыланэт ындэ пашадарым ты- 
лызылан л у  тэҥгэш  шумэш кӱзыкташ йодам. Йӧра вэт?!

Тудо шинча: мыйым кугураклан шогалта гнн, ша- 
галрак ышташ тӱҥалэш. х\ мый пашам йэратэм, мый паша 
дэнэ чон шонымашым, адак пӧрйэҥ улмэмат мондэм. Ик- 
тыжэ гына сай огыл, паша ш укырак гын, лудаш  ок вэ- 
рэшт.—Йӧра коч кнагатым мондышыч, укэ гын, тудым ко- 
мак кочкэш ыльэ,—манэш пэкарь. Нэужэли, тый нимогай 
омымат от уж? Ужат чай, от каласэ вэт—тый пэш чона 
улат. М ускара.Йомак колташ вэт—эн сай паша, йомак вэт 
чоным куантара.

Кувавам колэн колтыш. Куваван колмыжы^с шым ар- 
ньа эртымэҥгэ ижэ кольым.

Тыгай увэрым шкэ тукымэмын эргыжэ писмаш возэн 
колтэн. Запӓтой дэч посна возымо изи писмаштэ тыгэ во- 
ЗӒЛТын: кувават чэркончылно кӱчымыжӧ годым, пурэн- 
кайэн, йолжым тугэн. Тыгэ лиймэҥгэ, кандашымымшэ кэ- 
чыжлан йолышкыжо „тул айар пияш н“. Варажым мын 
палэн нальым,—ш ӱжар лийшэ дэнэ шольо лийшэм—кок- 
тынат таза-шамыч, кувавамын шӱй ӱмбалнэ кэчэныт, ту- 
дын погымо киндыжым кочкын илэныт улмаш . Чэрланэн 
вачмӧҥгыжӧ^ пктыжынат доктырлан ончыкташ уш эш ыш т 
возын огыл.

Писмаштэ адак тыгэ возалтын:
„Тудым Пэтропавлов ш ӱгарэш  тойымо. Корно мучко 

ужалтарэн улына. Кӱчызӧ-влак тудым йэралтат улмаш, 
корно мучкак гаортын ошкыльыч. Кочана мэмнам ш ӱгар 
ӱмбач поктэн кодтыш, шкэжэ кодо, шорташ тӱҥальэ. Кузэ 
шортмыжым мэ садэр ш эҥгач ончэн шогышна. Кочанат 
■вашкэ кола.“

Мыйжэ ик пырчат ыжым шорт. Ш арнэм,тыгай увэр 
аӱш тӧ ий вузык мардэж пуалмэ гай чучо. Йӱдым, пу  ар-
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тана ӱмбалнэ шинчымэм годым, кувавам наргэн кблан гы~ 
нат, чон ПЫТ8Н каласкалыэм шуо. Тудо вэт пэш ушан, 
чыла йэҥлан шӱман айдэыэ ыльэ. Тудо уло калыкын ава- 
жэ ыльэ. Кӧлан каласэт, нигӧат укэ, каласышаш  мутэм 
тутавак йӱлэн, когаргэн пытыш.

Ш уко жап эртымӧҥгӧ, мый А. П. Чэховын ик ч ы н 1 
ейлымашыжым лудым. Тудо ойлымаштэ извозчыкын имньэ 
дэн кутырмыжым В08ЫМ0 . Извозчикын эргыжэ колэн. Вара 
тудо эргыж нэргэн мо шонымыжым ораньэк имньыяглаз 
калэсэн пуэн, тыгэла чонжо лушкэн. Эк, мыйат тыгэ ыш- 
тышаш улмаш. Мыйын воктэнэм ны имньэ, ны пий укэ 
ыльэ гынат, йолташ-шамыч улы т ыльэ. Вэт мэмнан пэвар- 
ньыштэ комак-влак улы т ыльэ. Эк, шкэ ойгэм нунылан 
коч ойлышаш ыльэ! Вэт, мый нунын дэн кэлшэн илэнам.

Мыйын йырэм городовой Никифорыч курныжла пӧр- 
таш тӱҥальэ. Тудо мотор кап-кылан, пэҥгыдэ, вуйыштыжо 
ший гай ӱп, пондашыжэ тӧр тӱрэдмэ, лопка упш ажэ дэнэ 
тамылэ кочшо гай эрэ чопкыктэн коштэш. Мыйым рошто- 
лан ш ӱшкылш аш лык комбо эскэрмэ гай эекэраш тӱҥ альэ.

Лудаш  йӧратэт манмым колынам, йӧратэтак мо?—ма- 
нын йодэш. Вара могайрак кнагам тый лудат: свӓтой-влак. 
илыш нэргэн. альэ библийам?

Мыйжэ лачак Чэтьи Минэйэт, Библиэт ораньэк лудынам. 
Никифорыч кугызамат ӧрмылдык лийэ, куанышын койо.

— Пэш сай. Лудмо дэнэ пайда вэл лийэда. А, слу- 
чайно, граф Толстойын сочинэньыжым лудын от ул?

Мый Толстой возымымат лудынам ыльэда, лачак ло- 
лицэйскийлан кычалтылаш йӧршым гына огыл.

— Ай, тыгайжым вэт коч кӧат воза... А вот тудын 
поп ваштарэш возымыжо уло—маныт... Тугайжым лудын 
ончаш гын сайрак ыльэ...

Гэктограф дэн пэчэтлымым „йужыжым* лудынам да 
полицэйскийлан гына ом каласэ; оигай огыл.

Тыгэла иктаж кум - кана урэмыштэ ваш лиймына гв- 
дщм кутырышна. Пытартыш вэлэш старик мыйым кудыш - 
кыжо ӱжаш  тӱҥальэ:

йӱна...
Ш  
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. налмэн’ 
ньынам 
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— Пуро мыйын будкышкэм, пуро! Чайым да мокь.- 
йӱна...

Мый тӱдын молан ӱжмыясым, пижэдылмыжым иэш 
палэм гынат, торэш ыжым лий. Йолташ-влак дэн куты рэн 

.налмэҥгэ, кэлшышым. Торэш лийаш гын вэт, тудо пэкар- 
ньынам утларак шыдэшкэн эскэраш тӱҥалэш , шонышна.

Тэвэ мый Никифорыч дэк унала толььтм. Илымэ пӧрт- 
шӧ кугу  огыл,кумышо ужашыжым ку гу  рутп коҥга йай- 
лэн шинчын, вэс кумышынгым—коктын малыман крават, 
краватыштэ курук  нарэ йошкар ӱмбалан кӱпчык - влак,. 
кроватын кум йыржэ тӱктэн сакымэ ситс ш ыҥалык, Моло- 
йара вэрыштыжэ пырдыж воктэнэ атыла оптымо ш кав, 
ӱстэл, кок пӱкэн, окна йымалнэ тэҥгыл... Никифорыч мун- 
дир полтышыжым мучыштарэн окна воктэн эҥэртэн шпн- 
ча, кугу  капшэ дэн уло волгыдым пэтырэн, мыйын воктэ- 
нэм ватыжэ шогылтэш. Тудын ватыжэ иктаж коло ийаш , 
чэвэр шӱргӧ - пылышан, шинчажэ ала мо тугай сирэнь 
пэлэдыш тӱсан, пэш осал, шыдэ; вӱд чӱчалтш аш  гай тӱр- 
выжым чумыртыл шындэн, вичкыж йӱкшб кукш ун чучэш .

, —Мый шинчэм, тэмдан пэкарньышкыда мыйын крэ-
сым ӱдырэм—Сэклэтэйа коштэш,—манын полицэйокий пэ- 
лэш та,—тудо вэт пэш йа^кар, намысдымэ ӱдрамаш. Эй, мом 
ойлаш—чыла ӱдрамашыжат туганак улыт.

--- Чыланат мо?—манын ватыжэ йодэш.
— Иктэ кодтэ,—йорга иьсньэ гай мэдальыштым м у- 

рыктэн Ншгафорыч каласа. Талиҥга гыч йӱкшышӧ чай- 
жым „срӱп“ подылэш, адак кутыра:

— Ш ала коштшо гыч тӱҥалын, кугж ан ватэ йоктэак' 
курва улыт. Тэвэ уна Савский кугылсан ватэ Саламон 
кугж а дэк пустыньэ гоч тӱжэм мэҥгэ коклам коштын... 
йажарланэн кийэн. Адак шкэнан Качырий кугыжана... коч 
Йэкатэрина Вэликэ маныт ыльэ гынат, пэш осал ыльэ,— 
маныт.

Тудо кугжан ватэ милость почэш конташ  олтэн кошт- 
шо шс йӱдыштак сэржант гыч тӱҥалын гэнэралыш шумэш- 
чнн на,11мыжэ нэргэн кутыркала. Тудын ватыжэ тӱрвыжыгг
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нулэн колыштэш, ӱстэл йымалнэ йолэм чумал-чуыал колччэн ку' 
та, Никифорыч пэш ласкан, йаклака йылмэ дэн ойла, эр- Л!
кын - эркын, мый пшжынат ом ш укто, вэсэ нэргэн куты-: —
раш тӱҥалэш : даш, зи

— Тавэ тыштат I курсышто тунэмшэ Плэтньов уло.. ^азк да 
Ватыжэ кугун  ш ӱладтэн йэшара: —
— Мотор огыл да пэш сайэ! —
— Кӧ? ралэш.
— Плэтньовшо, Господин Плэтньов. ■"
— Эн ондакак тудо альэ господин огыл, тунэы шуэш] нын тз 

гын вара, господин лнйэш, а кызыт—студэнт, Студэнт! барэть 
мэмнан тӱжэм дэн уло, Адакшэ молан тудо „пэш сайэ“?

—  Рвэзэ. Вэсэла.
— Бэсэла. Балаганыштэ модшат вэсэла,
— Балаганыштэ оксала модыт вэт... а тзгдо...
— Шып! Узо пийат пыньэгэ лийэш.
— Балаганпз,ик—обэзйан дэн иктак...
— Шып! Маньым вэт, мондышычат мо?
— Мондэн ом ул... колынам.
— Тӧ-то...
Ватыжым чактармэҥгэ, Нпкифорыч мыйланэм ойым пуа:
— Плэтньов дэн кэлш эн ончыйан, тудо пэш оҥай,| 

интэрэснэ рвэзэ. ;
Тудӧ мыйын Плэтньов дэн коштмэм иктаж кум кана!

■ужын ыльэ. Садлан мый: „тудым мый палэм, ваш-ваш эрэ| 
мутланэна“,—маньым.

— Ну? Тыгэжэ пэш йора. ?
Тудын кутырмо ойыштыжо кумыл волмаш, ала мо ок1

ратор 
ла йы 
мыйы
дэ шз
шӱрт 
лан I 
тым ] 
гын 1

цак 1

снтэ гаи чучэш, шкэжэ кок могырыш коштэш, оҥысо мэл
да.чьыжэ мура. Мый пылшым шогалтэн эскэраш тӱҥальым:|. 
мый вэт Плэтньовын гэктограф дэнэ листовко-влак печэт-|

шона
шота
К0Ш1
вэл
1'ЭН
дэнт
лык

лымыжым пэш  саи шинчэм. (
Воктэнэм шинчышэ ӱдрамаш мыйын йолэм тӱкалтэн( 

кугуэажым сырыкта. А тудыжо павлин лӱман кайык гай | 
овара, шкэ ойжым кӱпш ан поч гай шаркала. Ватыжын то -! 
лашымыжэ колышташ мэшайа, тудын сайын, умылтараш тӧ
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ҥа^
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1-чуыал кол̂  
:эн ойла, эр. 
» Р Г 8 Н  куты-;
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'̂̂ нэы шуэщ 
Т. Студэнт| 
ш сайэ*? »'

[ ойым дуа;! 
1ЭШ оҥай,-

1'
кум кана| 

п-ваш эрэ(

а л а  ыо ок!
ҤЫСО М Э-|

ӱҥальым:| 
ак печэт-?

тӱкалтэн! 
айык гай |
ӓЖЫН Т 0-|'
гараш тӧ

чэн кутыраш тӱҥалмыжыыат шижь^н ом лу, йӱкшӧ изэ- 
мын, ласкан лэктэш.

— Койдымо. шӱртӧ—умылэт?—йанын мый дэчэм йо- 
дэш, ала' мо дэч лӱдшӧ гай, йыргэшкэ тыртыш гай шин- 
чаж дэн мыйын шӱргышкэм онча.

— Кугыжана мэмнан эҥырэмыш лийжэ—маныиа...
— Ой, кузэ тыгэ ойлыштат?—манын ватыжэ кычкы- 

ралэш.
— Шып лий! Тидэ игылташ мо, умылшо лийжэ ма- 

нын тыгэ ойлэна. Эй, тый дурра, шӱкшӧ вӱльӧ... Нал сам- 
барэтым!

Адак ойла:
— Койдымо шӱртэт—йэго вэличэство государь импэ- 

ратор Алэксандр трэтпй 1йӱм гыч лэктын эҥырэмыш под- 
ла йыр-ваш кайа, министр, губэрнатор-влак вошт, дажэ 
мыйын воштэмат, дажэ рӓдовой салтак воштат лэктэш. Ти- 
дэ шӱртӧ дэн чыла пижын, чыла кылталтын шога, тидэ 
шӱртӧ крэпысым дажэ уло кугжан стройым курым курым- 
лан куча. А—польакшэ, жид-кашак, рушыжо тидэ ш ӱр- 
тым кӱрлаш  шонат,.калык вэрч шогэна—маныт, чынымжэ 
гын нуно английсэ корольэвалан уясалалтшэ улыт.

Ӱстэл гыч мый дэкэм лийын лӱдыктэн йодмыла шы- 
пак йодэш:

— Умьтлшыч? То-то. А мый тыйланэт молан ойлэм 
шонэт? Тыйым пэкарньыштэ чыланат моктат: уш ан рвазэ,, 
шотан, ШКЭТ1Й1 ила,—маыыт. А тэмдан дэкэ студэнт-влак 
коштыт, Дэрэнков пӧртыштӧ йӱд вошт шинчат. Но, нктэ 
вэл гын нимат огыл. А шукын гын? А? Мый студэнт нэр- 
гэн ом ойло. Тудо мо—тачэ студэнт, эрла прокурор. Оту- 
дэнт—сай калык. Тольык нуно огыт эскэр э .. умылэт? Ка- 
лыкын тушманжэ таратэн коштыт. Эшэ иктым 1салавэм...

Тудо каласкалэнат ыш шукто, опса почылт кайыш.. 
Изишак подылшо, кызытат... ӧрат вэлэ, тайныл - тайныл- 
йӱшӧ пура, КИДЫШТЫ1КЭ арава клэнча.

—Шашкым шындылаш тӱҥална мо?—манын тудо вэсэ- 
лан йодэш. Тыгыдэ тул гай мускара дэн волгалташ тӱ- 
ҥалэш .
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— ©ньо кугызам, затыа ачажэ,—ӱҥышэмын Никифо-| 
,рыч пэлэшта. — !'

Иктаж кум минут гычын „чэвэр“ манын лэктын ка-; 
йышым, ватыжэ опса воктэн, ужатарэн лукш ыжла чы- 
выш тад колтыш, пэлэштыш:

— Ой, пылжэ могай йошкаргэ-э, тул ган вэлыс!—ма-; 
ньэ тудо. I

Кава пундаштэ шӧртньыла волгалтшэ изи лапчык! 
лы л койын ш ула. ;

Учичыл-влакэм сырыктымэ ок ш у гынат, иктым ка- 
глаоашак логалэш: кугыжанышын мо тугай  улмыжым Ни- 
кпфорыч сэмын иктыжат раш, нагльаднэ ончыктэн пуэн 
•огыл. Ала кушто, покшэ.чнэ эҥырэмыш шинча. Тудын дэ- 
чын уло илышым пӱтыркалышэ „койдымо ш ӱрт5 “ лэктэш. 
Путырак кэлшышын, оҥай каласалтын.

Кастэнэ, шуко жап лиймэҥгэ, мыйым оза кувам шкэ 
дэкыжэ ӱжӧ, будочникын мо ойлымыжым умылкалэн на- 

• лаш  кӱш тэныт,—маньэ.
Мыйын докладэм колышт налмэҥгэ, вуйжым рӱзэн 

рӱзэн, кольа сэмын пӧрт кумдыкэш курш талаш  тӱҥальэ.
— Ой, йумыжат, мо ындэ лнйман? Пэкарь тый дэчэт 

нимомат ок йодышт? Вэт тудын йэратымыжэ Пикифоры- 
чын родыжо лийэш... тудым поктэнак колташ кӱлэш. Кӱ- 
лэшак...

— Тылэч вара чотрак шэкланашэт возэш,—манын пэ- 
лэшта, шинчажэ моло рунамсэ сэмынак руалтэн налш аЕ 
гай, ала мом—мыйын пуэн кэртдымашлыкэм йодшо гай 
•чучэш. Кидшым ш эҥгэкыла кучэн, ваштарэшэм толын шо- 
тальэ:

— Мо тый Еызытрак шӱлыкын койат?
— Мыйын ш укэртэ огыл ковам колэн.
Тыгэ' манмэм тудлан оҥайын чучо, воштылалын йодо:
— Ну. Тылэч коч нимат укэ?
— Тый тудым пэщ йӧратэт ыльэ мо?
— Укэ.
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гн НикисЬо4  кайышым. Тудо кастэнак почэла - мутым возы-
_  Шарнэм, тушто тыгай корно ыльэ:

— „Тый тудо—от ул , МО ЛИЙМЭТ шуэп1.“
Студэнт-влак булочныйыш ш уэрак кошташ лийыч. 

Мыйын кнага лудмэм годым, тӱрльӧ умылдымаш, тӱрльӧ 
йодыш лэктэш ыльэ. Ожнырак тидэ йодышэмлан студэнт- 
влак ваш мутым пуат ыльэ. Кызыт ындэ нуно пэш шуэн 
коштыт. Садланак ынжэ мондалт—манын йодышэм-влакым 
тэтрадкыш возаш тӱҥальым. Нк-кана нойымэм дэнэ тэт- 
радкэ ӱмбаланэмак малэн колтэнам, а пэкарь уло возымэм 

иктым ка-1 лудын. Лудмэнтыжэ,'мыйым пожалтэн йодэш:

ЛвКТЫН ка-:
шыжла чы-' 

зэлыс!—ма-| 

ш лапчык!

ыжым Ни- ; — 'Мом тый тыгэ возгалэт? , Молан Гарибальди коро-
1КТЭН пуэн ‘ льым поктэн колтэн огыл?“ Гарибальди... Мо лийэш зара 
Гудын дэ-! тудо? Адак корольым поктэн колташ лийэш шонэт мо? 
>“ л эк тэш .! -Огэш лийыс...

; Тэтрадкым шыдэ дэн лар ӱмбак кудалта, коҥга ончыл 
лакышкэ шогалын вудымамдаш тӱҥалэш:

— Эй, ушдымо,—корольым поктэн колтынэжэ. Муска- 
ра. Тый тыгай койшэтым кудалтэ. Лу-у-дшо! Тэвэ вич ий 
ожно Самарыштэ тыгай лудшо-влакым жандармэ-шамыч 
кучат ыльэ, шинчэт. Тыйым кызытат Никифорыч эскэра— 
ок ситэ мо? Король-влак поктымо пашатым кудалташ эт 
возэш.

Тудо мыйланэм поро кулш л дэн кутырыш. Мыйжэ 
гына тудлан кузэ кӱлэш , тугэ ойлэн ом кэрт: пэкарь дэнэ 
„шучката тэмэ нэргэн" кутыркалаш  кӱш тэн огыт ул.

Олаштэ ала могай чон таратышэ кнага лэктын^ чыла- 
яат лудыт—кид гыч кидыш коштыктат—лудмо почэшышт 
'пэш чот ӱчашат, сургат.

Мый Лавров Бэтэринар дэч тудо кнагам кычал муыа, 
•мыланэм пуаш  йодым, тудо ӱшандарыдэ каласыш:

— Э-э, тудым, ачай итат вучо. Тэвэ тудым тидэ кэ- 
чылаштэ ик вэрэ пырльа чумыргэн лудмаш  лийэш... Мый 
тыйым, понсалэ, тушко наҥгайэм...

„Поч спас“ йӱдым мэ Лавров дэн коктын Арский по- 
льэ дэн ошкылна. Лавров мый дэчэм иктаж витльэ важкы

:увам шкэ 
калэн на-

^м рӱзэн 
ӱҥальэ.
'ый дэчэт 
пкифоры- 
лэш. Кӱ-

анын пэ- - 
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Тшо гай : 
лын шо- !

ж  йодо:
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ончыч 0ШКЫЛ8Ш, пычк8м;ышыштэ ӱж акаж э гына койэш\. 
Тыштэ ныгӧат укэ. Тугэ гынат, йӱшӧ йэвг гай койаш тӧ- 
чэм—Лавровын ойжо почэш шӱшкалтэм, тайныштам, кок- 
лагычын мурымат луктам, Мыйын ӱмбалнэ кугу  шэм пы л  
лопчык ӧрканэн тарвана. Пыл лоҥга гычын йошкар мэчэ 
гай тылызэ кайа, кокла гычын шэм ӱмылка мыландЫк^ 
лэвэдэш, ташлышэ вӱд-шамыч ший тасма дэн вурс гай 
чылгыжын кийат. Ш эҥгэлнына ола мӱгыра.

Корно муышэм ала могай сад пэстэ воктэкэ мийэн 
шуын шогальэ. Мыйат содор гына поктэм. Пэстэ гоч тӧрш- 
тэн чӱчкыдӧ сад мучко кайэна, пуш эҥгэ укш ла ш ӱргы - 
нам лупш а, ӱмбакына лышташла гыч вӱд чӱчалтэш , нӧр- 
та. Окна пэтырыман пӧрт дэк мийэн шуына, эркын тӱкал- 
тышпа,—окнам ала кӧ тугай лондашан йэҥ почо, пӧрт' 
кӧргыштӧ пычкэмыш, нимогай йӱкат ок шокто.

— Кӧ тушто?
— Йапык дэч.
— Кӱзыза.
Т.'ӱвыт пычкэмыштэ шуко калык уло гай чучэш, вур- 

гэм йӱк, йол йӱк, эркын кокырат, пэлэ йӱкын кутырат.
Шырпым удыралыт, пырдыж воктэн кӱварвалнэ ала 

мызар фигуро койэш.
— Чылан тольыч?
— Чыланат.
Окнам чотрак пэтырыза, нимогӓй вӧлгыдат ынжэ кой..
Ш ыдэшкышэ йӱк вийан кутыра:
— Могай уш ан илыдымэ пӧртыш толаш кӱш тэн гын?
— Шып!
Ик лукышто ламбым чӱктышт. Пӧртыштӧ пӱкэн ӱз- 

гар укэ—пуста. Пӧрт кыдалнэ кок йашлы.к, йашлык ӱм- 
балнэ куж у оҥа, оҥа ӱмбалнэ—савар ӱмбалнэ чаҥа-влак 
шинчымыла—визытын шпнчат. Ламбат кумык пыштымэ 
йашлык ӱмбалнэ шннча. Пырдыж воктэнат кум йэҥ уло,. 
адак яктэ—куж у ӱпан, тӱсдымӧ, вичкыж рвэзэ окнаштэ 
койэш. Тидэ рвэзэ дэн пондаша^ым вэл ом палэ, молыжо. 
чыла палымэ. Пондашан кӱжгӧ йӱк дэн кутыра. ТудФ
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Гэоргий Плэхановын „Паши разноглаоия“ лӱман б р отӱры . 
жым лудам манэш.

Кӱварвалнэ ала кӧ ырла:
— Шинчэна! Йэррунда!
Пычкэмыштэ ала мо тугай той чылгыжэш, сарзэ йэ- 

^гын шльомжо гай вэлэ койэп!. Палэм, тлдэ коҥган шок- 
ню-рожшо улмаш.

Пӧлӧмыштӧ кутыраш толашат, кӧ мом ойла, нимомат 
ыҥылаш огэш лий. Окна подуш ка гыч воштылмыла йодыт:

— Лудына альэ укэ?
Тидэ йодмашым куж у, тӱсдымӧ рвэзэ пуэи. 1̂ыланат 

шып лийыт, лудшо йэҥын кӱжгӧ йӱкшӧ гына йоҥгалтэш. 
Спичкым удырат, тамакым пыжыктат. Папнрос тул шонэн 
шинчышэ йэҥ-влакын ку]'эмшэ шинчаштым волгалтара. 
Лудмаш пэш шуко жапым налэш. Возымо ойжо пэш ппсэ, 
таратышэ, вуйышко лач да лач возэш гынат, мый но- 
й ыпшм,

Лла мо кэнэта пэрымэ гай лудшын 1’1ӱкшӧ кӱрлэш — 
тунамак шонымыштым ойлат:

— Рэнэгат!
— Йоҥгышо вӱргэньэ...
— Тидэ гэрой-влак вӱрышкӧ шӱвалмэ рун...
— Гэнэралов дэн Ульйанов казнитлымэ почэшэт...
Окна мындэр (подушка) гыч адак угыч рвэзэ йӱк

ш окта:
— Господа-в.71ак, сургымо олмэш (•нрйозно кугыраш 

♦к лий мо? Кӧ мом ойла—нктэ ойлыжо, радам дэн...
Мый ӱчашымашым ом йэратэ, тунам йэ1г опым кучаш  

лэш йӧсӧ, адак ӱчашышэ-влакын моктанэи ойлымыштат мый- 
.аанэ.м огэш кэлшэ.

Рвэзэ кумык лийын нодэш:
— Тый булочник Пэшков улат мо? Мый Фэдосэй^эв 

улам. Мыланна палымэ йэҥ лийаш  кӱлэш . Тыштэ мылав- 
на мом ышташ, тыштэ шум вэлэ. Шумжо куж ун шуйны- 
■1аш альэ, а пайдажэ укэ. Анда, канэна.

Фэдосэйэв нэргэн иэишак колынам. Тудо рвэзэ-влак .г

5 >к11ймв унивэрснтэтам '
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чумырэн н э т  сэр^юзио кружокым ыштэн,—ыаныт. Тудын 
кэлгэ шинчан, шапалгэ чуряйжэ мыйланэ.\г пэш кэлты ш .

Мэ пасу дэн ошкылна. Тудо ыый дэчэы пашачэ-влак 
дэн кэлш эт,~укэ, моы лудат, ӹара мгапэт шуко ыо,—манын 
йодэш. Тыгай ой коклагычын „тэыдан булочныйдаы шин- 
чэм, ТЫ11 тушто мом ыштыл кийэда, чэпуха вэт! Молан ти- 
дэ кӱлэш ,“—ыанын пэлэштыш.

Мыйат тудын сэмынак шонаш тӱн'ал.мэм 1.аласышым, 
пэш йывыртыш. Мыйын кидэм чот кормыштальэ, вошты- 
лалын лктамс ку.м кэчылан олагыч кайымыжэ нэргэн ой- 
лыш. ИГфтылмэҥгэм, кушаи ваш лийшашым увэртараш 
ыштыш. ;

Булочныйын нашажэ са11 лиймэ сэмын мыйын илы- 
шэм уда лнйаш тӱҥалкэ. Вэс нэкарш.ыш каймэҥгэ, илн- 
шэм йалтак нужлыш, наша шукэмэ: пэкариьыштат 1лнтэм, 
булко - влакым ну.малам—начэрлашкэ, акадэмийыш адак 
„благородный ӱдыр-влак институтыш “. Ӱдыр-шамыч тамы- 
лэ булкым ойыркалэн налыт, йуясышт .мыйын корзиҥгаш- 
кэм чанлэ кагазан запнскым кьтшкат. Иоча кид дэи возымо 
вожылдымо сэрманрвлакым ӧрын-ӧрын лудам ыльэ. Инсти- 
тутыш МИЙМЭШКЭ.М * вэлэ—тунамак йаидар шинчан, чанка 
барышньэ-влак корзинҥа йырэм чумыргат, тӱрльӧ оэмын 
койшланэн, ныльгыж толашат, пзи чэвэр кизашт дэн бул- 
КЫЛ1 иалэдат. Мыйтуиам „кудыжо кӱлдымаш аашюкам воз- 
гала гыи“ манын эскэраш толашэм ыльэ. Тыгэла эскэрмэм 
годЫм, йыгыжгэ „публнчный н5рты.м“ шарнэм:

— Иэужэли, тлдэ нӧртын „койдымо шӱртыжӧ‘‘ тышкэ 
шумэшкат толэш?

Тичмаш кап-кылац, кӱж гӱ Н1Э.м ӱнан, т ч м а ш  о)ган 
ӱдыр корвдорэш ноктэн шуын мыйым шогалта:

— „Кумлович уры.мпуэм. Тидэ запискам, помгалунста, 
намийэн пу ыльэ“—манын сэрманшм шуйа.

Туды н шэм, ласка ■ шинчаштыжэ шинча-вӱд койэш, 
ш ӱргыжӧ дэн пылпшжэ вӱр га11 чэвэргэн, тӱрвыжым чот 
нурлын мыйым сӧрбалэн онча. Окса.м, конэшнэ, ыжым нал. 
Ипсмажым гын, судэбнэ п а л а т ы ш т э  с л у ӱ к ы ш ы п  эргыж лан—
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=чакотко тӱсан, куж у студэнтлан пуышым:. Тудо мыйланэм 
пэлтэҥгэаш вӱргэньым пуынэжэ ьтльэ. Ыжым нал. Мбҥгэш 
кӱсэныш кыжэ чыкынэжэ ыльэ, уло отсса „шор“ шоктэн 
кӱварвак кайынг.

— Мом ындэ ышташ? Ну, чэвэрын! Мый изишак шо> 
налтэм...

Тудо мом шонэн шуктэи ом шинчэ, а бйрышпьым пэш 
чот чаманышым. Ш укак ок лнй, тудо институт гыч йомо. 
•Лучко ИН эртымэнтэ, МЫЙ тудым ]С р Ы М )Л 11ТЭ ваш лийым. 
Тудо 1’имиазыштэ туныктышылан тиога ыльэ, тубэркульоз 
дэи чэрланэн илэн. Садлаиак тудо уло тӱньалан сырэн 
коштэш ыльэ,—,.мыйым илыш )саргэн“,—мапэш ыльэ.

Булкым унсалэн пытармэнч^э, кас маркэ каналташ во- 
эам. Вара кастэнэ ты1'ыдэ когыльым ышты.лам,—калыкын 
тэатр гыч лэкмыжлан шукташ толашэм. Мэмнаи пэкариьэ 
лачак тэатр воктэп )дльэ. Вара сукырлык дэн француз 
булкылык руашцм пӧштылаш тӱ)галам, лучко - коло пу- 
тым кид дэн нӧштг,тлаш куш тылгак огыл—пэш йӧсӧ.

Адак угыч кок-кум  час малэм, вара адакат булко 
унсалаш кайэм.

Кажнэ кэчынак тыгэ н.лэм.
А мыйын калык коклаштэ илымэм, „курымашлык сан 

лырчым“ ӱдэи коштмэм ш уэш. Мый кэч кӧ дэнат пэш 
вашкэ родо лийын кэртам ыльэ. Мыйын шугсо уясмэмлаи 
д а  шуко лудмэмлан кӧра фантазий гсугу. Садын дэнак мый 
пэш интэрэснэ „койдымо ш ӱртан“ каласкал.маш-влакым 
ыштэн кэртам ыльэ. ,Мый Ллафузов дэн Крэстовников фаб- 
рикысэ пашачэ-влак дэн кэлшаш тӱ)галнам; утларакшым 
куаш  мастар ку1г^зам—Иикита Рубцовым йэратэм ыльэ; 
тудо уло Россий мучко коштын, ик куымо фабрикымат 
кодэн огыл, ышкэнсэ кугу  угиан вуй.

— Эй, Лэксэй, тый Максимович Лэксэй,—мый ындэ 
витьлэ да эшэ шым ий мыландэ ӱмбалнэ коштам.

Ай, тг,1ӓ рвэзэ улат, альэ у ш уш а улат, эргаш!—тудо 
пичэшталтшэ йӱчс дэи кутыра, сусыр шннчаж дэнэ шыр- 
п,г/кэш, шинча ӱмбал шэм шннчалыкшэ волгалтэш. Нэр
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ӱмбал дэнэ пылш-тӱҥыштыжӧ вӱргэньэ воштыр йӱма- 
пынла шэм корно кайа. Ткач-шамыч тудым пондаш нӱж - 
мыжлан „нэмыч“ маныт ыльэ. Лапка оҥан, нк мардан ка« 
пан кугы за—эрэ ш ӱлы каҥш э вэсэла йэҥ гай койэш ыльэ^.

— Циркыш кошташ йӧратэм,—чара чал вуйжым шола; 
вачэ вэк ыштэн пэлэшта.—Имньым - волъыкым кузэ тунык- 
тат вэт, а? Вольыкым пагалэн ончэм. Опчыыэм годыы, во~ 
льыкымат туныктат да „айдэмым кузэ огэш лий,—маныв 
шонэм. Больыкым циркач-влак сакыр дэн ондалат, конэш- 
нэ, мэ сакыржььм кэвытыштэ налын кэртына. Мыланна са- 
кыр кочкаш 0ГЫЛ1, чонлан кӱлэш , а тлдэ мо лийэш шонэт,.. 
тидэ—шыматымаш лийэш! Садлаиак, эргаш, калыкнм ко- 
мыльа дэн огыл—кызытоэ сэмьш, а шыматымаш дэн тарва- 
таш кӱлэш , вэрпэ вэт?

Тудо калык дэн вэсэла йэ1гак огыл ыльэ, вэс йэҥым 
эрэ мускылэнрак кутыркала, лӱмжым волташ тӧчымыла 
койэш ыльэ.

Мый тудым пӧрвӧйак пивнойышто ваш лийым. Тудым 
кыраш толашат ыльэ—кок мушкындо толынат пэрнэн. МыйЭ' 
тудым тыгай пуламыр гыч утарэн луктым.

— Чот логальэ,—укэ?—манын воктэнжэ ошкылшыла. 
йодым. Пэш пычкэмыга, тыгыдэ йӱр шӱвэда.

— Эй, тидэ логалмэ мо, тылэч чотракымат чыталтын^ 
—манын лапка кумыл дэн пэлэштыш.

Тылэч вара кэлшаш тӱҥална. Ондакырак тудо .мыйым,. 
воштылэш, мускыла ыльэ. Вара мый тудлан нк-кана „кой- 
дымо шӱртӧ*' нэргэн кутырэн пуышым. Шоҥгэм гпоналтэн 
шинчышат, куанэн пэлэштыш:

— Л тый, ужамат, окмак ӧт ул! Ушаи улат улмаш ,— 
маньэ. Ты.лэч вара мыйым сайракын ача сэмын ончаш,. 
лагалаш тӱҥальэ. Чӱчкыдынак „имя-отчэствэ* дэн вэли- 
чайа ыльэ.

.— Тыйын ойэт Лэксэй Максимович, путырак пра- 
м л ь н э  ой. Тольыко тыйым нигӧат колышташ ок тӱҥал, ок.-. 
*нанэ, альэ пэш рвэзэ улат...

— А тыӒ инанэт мо?
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— А мый мо—мый кӱчык почан, суртдымо узо пий 
:улам. А калыкын почшо пэш куж у, йыр-ваш коршаҥгэ: 
ватыжэ, йочажэ, колош, кармонь. Огытинанэ. Нуно йолыш- 
тымо пий улыт. Пуно шкэ иыжашыштым пэш шэргылан 
шотлат, нигушкат огыт кораҥ. Тэвэ мэмнан Морозов фабри- 
кыштат ик паша лийэ. Тунамат ончыч кайышылан чотрак 

..лога,пьэ. Кӧ ончыч каиа гын, тудым саҥ га гыч кырат. 
■Оаҥга коварчэ огыл вэт. шуко маркэ витара.

Вара тудо Крэстовников дэн ыштышэ пашачым—Ша- 
лошниковым ужо. Изиш вэс сэмынрак кутыркалаш  тӱҥальэ 
Чакотко чэран интарист Йапык тудым пэш чот ӧрыкта- 
рыш. Йапык ожно йумым пагала, бнблий кнагам пэш чот 
лудэш  улмаш. Кызыт ындэ уло вийжэ дэи „йумо укэ“ 
манын кутыра. Йыршаш вӱрым шӱвэдэн тудо шкэ ойжым 
тыгэ кошарта:

— Иумо мыйын ойган илышэм огэш уш., уж эш  гынат 
полшэн огэш кэрт, ала полшымыжат огэш шу. Йумо—чыла 
шинчышэ, вийан, поро кумылан, куатан огыл,—ик мут 
дэнэ—тудо укэ.

— Йумэт, ийат чыла шонэн лукмо, шонэн лукмо, чыла 
нлышыжат туганак—шонэн лукмо,—укэ, мыйым ондалаш 
огэш лий.

Рубцов йылмыдымэ гай тӱҥын кайыш, туманлаш, 
•кычкырлаш тӱҥальэ. Йапык тудым библнй гыч иалмэ ци- 
тат дэнак чактарэн шында.

Кутырмыжо годым Шапошников шучкын койэш. Ту- 
,дын чурийжэ аҥысыр, ӱпшӧ чыган гайэ шэмэ, кандалгэ 
тӱрвӧ шэҥгэлныжэ пирэ пӱ гай пӱйжӧ чылгыжэш. Шэм 
шинчажэ йэҥым пэш тура онча, тудын кэрылт ончымыжым 
пэш шагал йэҥ чытэн кэртэш.

Йапык дэч кайымына годым, пэлэ пычкэмыш йӱк 
дэнэ Рубцов кутыра:

— Нумо ваштарэш кутырымым пэрвой гана колам 
Тыгай йэн' шагал. Тндэ айдэмэ ындэ тачэ - эрла каваршаш- 
лы к... Ж алкэ, каргымэ... Пэш чот когаргэн... Оҥайэ шол, 
лэш  оҥай, родым кучыш.
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Тудо Йапык дэнэ пэш вашкэ кэлшыш. Кэнэ га шолаш', 
«олноватьлаш тӱҥальэ, чэрлэ шинчажым парньажэ дэнэ- 
чӱчкыдын ӱштылаш тӱҥальэ.

— Тыгэ-э,—маоын шыргыжалта,—йумо-зиачит отстав- 
кыш! Да. А вот. кугынса пэргэн мыйын шкэ шонымашэм 
уло: кугыжа мыланэм ок мэшайэ. Паша кугыжаштэ огыл— 
озаштэ. Мый коч могай кугж а дэнат сӧрасэм, коч Иван 
Грозный лпйжэ—садак лшланэм, айда 'тэк  илэ—изишак о-за 
кучылташ  гыаа эрыкым пу—вот мо... Эрыкым пуэт гын, 
прэстол пэлэнэт шӧртньӧ чэп дэнак иолыштэн шындэм, йу.лю 
гай кумалан! тӱ1галам:

„Царь-Голод“ лӱман кнага лудмэн'гыжэ, пэлэштыш:
— Ораньэк правильнэ, чып!
Тудо альэ литографированнэ брошӱрым пэрвой ужын, 

мый дэчэм йодэш:
— Кӧ тидым тыланэт возэн пуэн? Пэш сай, раш, йан- 

дарын воза. Тый тудлан—таум—каласэ.
Тудо чылажымак палаш тӧча ыльэ. 1Папошииковын 

йумо игылтмыжымат ш улэнак колыштэш ыльэ. Тӱрльӧ 
кнага нэргэн кутыркалмэмат час дэнэ, часак пэлак дэн 
колыштэш ыльэ. Вара вуймшл£ комдык колтэн элнэн кайэн 
воштылэш ыльэ:

— Ну айдэ^мэ, ну уш-акыл, могай писэ, вот уш!
Ш кэжэ тудо шпнчажэ ш ӱкш ӱлан кӧра пэш йӧсын

лудэш  ыльэ. Тудо пэш ш уко шинча ыльэ. Тудын шуко 
шинчымыжлан мый ӧрыи коштам ыльэ.

— Нэмыч калыкын пэш ушан, мастар плотньыкышт 
улмаш. Тидэ плотньыкыл! кугжа ышкэ дэкшэ каҥаш аш  
ӱжын илэн.

— А тый тидылг кузэ палэт?
— Шинчэм,—кӱчыкын руал пэлэшта, пӱгыльмӧ гай 

вуйжылс каза парньаж дэн удыралэш.
Шапошников илыш  пулалир нэргэн ш агалрак шопэн.. 

Утларакшэ йумын укэжэ нэргэн каҥашэн да поп дэн ма- 
нак-влакым пэш чот мускылэп илэн.

Ик-кана тудын дэчын Рубцов шыман гына йодэш:
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— Мо тый, ЙаИык, эрэ йумо нэргэн гына кычкырэт?
Йапыкшэ чотрак шыдэшкэн кычкыральэ:
— Л вэт тудо мыиланэм нлаш мэшайа! Вэт мый ик- 

таж коло ий инанэпам, лӱдыи коштынам. Чытэнам. Ӱчашаш 
ок лий, вурсат. Мый вара библьым лудым, ыҥылшым,— 
ораньэк шойак. Чыла шойак, Мпкита!

„Койдымо шӱртым“ кӱрлаш  тӧчымыла ьмгднгым луп- 
ШЭП1ТЭШ, шортшаш гай ойла;

— Тудлан вэрчынак мый жап дэч ончыч колэм!
Мыйын моло оггай палымэм - шамычат ыльыч. Чӱчкы-

дынак Сэмоновмыт иэкарньышкат, шкэ йолташэм-влак дэк 
пурэм ыльэ. Ыуно мыйым пэш йӧралтат, ойлымэмат моткоч 
колыштыт ыльэ.

— Но, Рубцов Адмиралтэйский слободаштэ илэн, Ша- 
пошниковшо Кабан йэр вэс могырыпгто—Татарскийыштэ, 
пэш тора, икта.ж вич мэнтэ лнйэш. Садланак нуны.м пэш 
ш уэн ужам ыльэ. Мый дэкэм кондаш ок лий, вэр укэ; 
адак у  пэкырна отставной салтак—жандармэ-влак дэк кош- 
тэш ыльэ—жандарм управлэньыжэ мэмнан воктэнак ыльэ. 
„Капдэ мундир-влакат чӱчкыдын пурэн Гангардта полков- 
никлан булкым, шкаланышт кнндым нантайат,—Адак мый- 
ланэм „калык коклашкэ нэрэтым шагалрак шӱш, укэ гын 
пэкарньыланна йӧсӧ лпйэш “, манын лӱдыктэн улыт.

Мыйын пашамын кӱлэшыжэ укэ гай чучаш тӱҥальэ. 
Мэмнан кассынам иимошат огыт шотло, г:ӧ кунар мошта, 
тунар оксам налын кайаш тӱҥальыч. Йуясгунам кодшо 
оксажэ ложаш налашат ок ситэ ы ль^  Дэрэнков пондашылгым' 
иийалтэн ш ӱлыкаҥын шыргыжэш:

— Йомаш вэрэштэш, йомаш!.. П аҥгрут лийашна ло- 
галэш .—манаш тӱҥальэ.

Тудат куштылго илыш дэн ок плэ: йошкар ӱпан Нас- 
тьажэ „нэлэмаш" тӱҥалын, осал пырыс гай нэрым пуэв 
коштэш. Коч кунамат эрэ шӱлыкьш гсойэш, ужаргырак 
шинчажэ йӧсын ончалэш.

Уждымо гай Оидырий ӱмбак вик ошкылэш, тудыжӧ 
воштылшын койын корны.м пуа, кэлгын шӱлалта.
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Йужгунам мыйланэыат вуйым шийэш ыльэ;
— Ала мо тугай лнйэ. Кӧлан мо кӱлэш  ны.па налыт— 

ыямогай лорӓдык укэ. Ш каланэм пэл дӱлшнэ чулкам на 
•пынам ы льэ—тунамак йолю.

Воштылтыш гай вэл чучэш —чулка. Тугэ гынат мый 
ом воштыл. Тидэ айдэмым кузэ воштылат. Тудо пэшкыдгэ, 
сут ЙЭ1Г огыл, сай пашам ышташ толаша.

А тудым пктат огыт чаманэ, полп1ымо олмэш ӱчым 
вэлэ ыштат, вӱд шӱман коштыт. Шс шот дэнэ Дэрэнков 
калык дэч моктымым огэш йод, тугэ гынат вэт изишыжэ 
пагалыдэ огэш лий. Дэрэнковын 11эш коклажат шолдыргтли 
ачажэ кумал-Ёумал толашыыыж дэнэ йӱдыгаш тӱҥальэ, 
изирак шольыясо йӱаш, шот дэч посна ӱдыр-влак дэн гу- 
льайаш пижэ, шӱжаржат ӧрдыис йэҥ гай койаш тӱҥа,пьэ, 
студэнтш э дэн эрэ сургат, чӱчкыдынак шортмашкэ шуын, 
шинчажэ пуалын коштын. ОТудэнтлан шыдэ лэкташ тӱ- 
и’альэ.

Марийа Дэрэнковам йэралтымэм гай чучаш тӱн’альэ. 
Лдак шкэнан магазипыштэ торгийэн шогышо чэвэр чури- 
йан, эрэ пыльгыж коштшо Щэрбатоват шӱмышкэм ло1’альэ, 
чон пижэ. Да, мый йэраташ тӱхгальым. Мыйын карактэр, 
пй-год, лы кы н-лукы н илыш корнэм, варапфак кодын гы- 
нат, ӱдрамашым йодэш. Мый ӱдрамашын шыматымыжым, 
тудым огыл гын коч сай рнчалтышыжым вӱчэм. Мо ужмо 
колмэм, тӱрльӧ шонымашэм ӱдрамапипан каласэн пуынэм.

Мы11ын кэлшымэ йолташэм нктат укэ ыльэ: ӱдыр 
огы.:.[—пӧрйэ1гжат. „Тидым альэ тӧрлаташ кӱлэш -—маныя 
ончышо йэҥжэ мыйын шӱмэш ок пиж ыльэ, нунын дэн 
шогымэмат ок ш у ыльэ. Нунылан кэлшыдымэ оӧым ойлэт 
гын, вигак тэмдал шындат, чарат.

Чарнэ! Кудалтэ тидым!
Гурнй Илэтньовым арэстовайэн Пэтэрбургыш „Кресты* 

шкэ чыыыктэн улыт. Эн ондак тидын нэргэн мый Ники- 
форыч дэч кольым. Тудо уло мэдальыжым мурыктэн урэ- 
мыштэ мыйын ваштарэшэм тольо, кидшым карт}Зшо дэк 
нӧлта.льэ, шыдын кычкыральэ: гай
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— Гурий Алэксаыдрычым тачэ йӱдым арэстовайышт... 
1ыр ончалын кидшым лупшальэ, эркырак пэлэштыш:

— Ындэ рвэзэ йомо, пытыш.
Сэлт ышича гычшэ шинча - вӱд лэкмыла крйо. Илэт- 

ыьов тыгай линшашым ш укэртак шнжын шогэн. Садланак 
пытартыш вэлэш Рубцов дэнэ мыланэ.м шкэж дэи ваш ли- 
йаш кӱш тэн огыл ыльэ.

Тудат Рубцов дэы мыйглг сэмынак пэш вашкэ кэлшэЧ! 
улмаш.

Никифорыч, йол йӱмакыжэ оычэн, йокрокын йодэш:
— Мо мыи дэкэм мийымэтымат чарнышыч?..
Кастэнэ тудын дэкэ мийышым. Ышкэжэ пожалтыя

;̂ ’ына—тӱшакыштэ шовым йӱын шиича, ватыжэ окна вок- 
^тэнэ гйолашым тумыштылэш.
> — Тыгэ, тыгэ,—пун вузык ончкым удырэн будочник
кутыраш  тӱггальэ.—Кучышт вэт, арэстовайышт. Тудын 
'чийа шолтылю кастрӱльым муыныт. Чийаж дэцэ кугжан 
ваштарэш листовкылг пэчэтла улмаш.

Кӱвӓр ӱ.мбакЪ шӱвалын, куважлан кычкыралэш;.
— Кондо йолашэты.лг, пу!
— Сэчас пуэм.
— Моткоч чамаыа, шортэш,—куваж вэк ончалын ота- 

рик кутыра!—Мыйат чаманэм да вэт—мом ыштэт. Эй, очыни, 
студэнт кугылсан ваштарэш .мом ыштэн кэртэш? Вургэмым 
чнйаш тӱҥальэ.

— Мый ик минутлан лэктын пурэм... Самбарым шындэ... 
Куважэ ик йӱк пуыдэ тӧрзашкэ онча. Марийжын опса

ш э ҥ г э к  й о м м э ҥ г ы ж э , п о ч э ш ы ж э  м у ш Е ы н д ы м  о н ч ы к т эн , 
ц ӱ й ж ӧ  В0П1Т ЕОЛТЫш:

— Уй, шӱкшак.
Шортын-шортын шӱргыжӧ ораньэк пуал пытэн, шола 

шинчажэ моткоч чот какаргэн.
Содор гына тӧршталтэн коҥга дэкэ курнсо, самбарыы 

руалтэн кучышат пэш писып пэлэштыш:
— Мый тудым ондалэм—шортыэшкыжэ ондалэм. Пирэ 

гай мугырыктэм. Тый тудлан ит инанэ—тудын ик мутшат
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пын огыл. Тудо—разбоньык! Тудо тыйыи кучаш  толаша.| Мыйь 
Тудо нямогай йэҥымат ок чамаиэ, огэш. Тэмдан нэргэн тудоиагал шы1 
чыла шинча. Тудо вэт калыкым куча, кол сэмынак куча.|[Э1п ра1П 
Яо дэн ила шонэт—чыла тидэ вэт, чыла тидэ.:. — 1п

Тудо мыйын кӱдыкэмак мийыш, пылшышкэм ойла: ианымаш
— Тый мыйым изишак эмратэ-йа, шыматэ?!.. Иый тыгэ
Тидэ ӱдрамаш мыйын кумыллык огыл, ом йӧратэ,дэмымат

Тугэ гынат, тудын пэш чот йӧсланымыжым ужын—чама-Полшаш < 
нышым—ӧндальым, кожгата ӱшным нийалташ тӱҥальым.Л мэ нач;

— Тудо кызыт кӧм эокэра? таш лийэ
— Рыбнорӓдский урэмыштэ, ала могай номырлаштэ..,нупын н  

кӧжнм ом палэ... пэш чот
— Памильыжым от шпнчэ? ,сэмын ог
Воштылалын, модншла пэлэшта: мо шумс
— Тэвэ мо йодмэтым чыла каласэм гын... Толаш... студэнты 

Гурочкым вэт тудак кучыктэн... азырэн... |уш акыл:
Кэнэта коата дэкэ „йурик“ тӧршта. ; Мы1
Ыикифорыч ик бутььпка аракам, варэньым, ош киндым тннат, ш 

кондэн. Марпна воктэкэм шинчыи, мыйым унала сила,['ыльэ. Ть 
таза шинчанг дэпэ нэлын колтыпшш гай, онча. А кугызажэ фэ шым 
мыйы-м туныкта:, ^кутырык!

— Койдымо ш ӱртӧ—шӱмыштӧ, лулэгыш тат уло, тӧчэн; дым кал 
ончыйан—кӱрлын кэртат,—укэ? Укэ, от кэрт. Кугжа ка-|гэн  кнаг 
лыкын вуйжо, йумыжо! Вот... ;

Кэнэта вучыдымын йодэш: ;сэмыйак
—■ Тыйат тэвэ лудшо йэш улат, йэвангыльымат л у -  ' Г Ы Д О ,  Э1: 

дынат! Вара, тыйын шотыгатэт кузэ: чыным возат,—альэ укз?| "ча, кук1
— Ом палэ.
— Мыйын шонымаштэ тушто тӱргочрак колталтымэ, 

утым возэпыт. Тэвэ тушто „кӱчызӧ-шамыч рыскалан улы т“
—манын возымо. Тыгэжэ зрьа лиэш. Кӱчызӧ улат гын, мо- 
гай рнскал? Эй, мом ойлаш—нужналык нэргэн пэш шуко 
куктэштыныт. Вэт нужда йэҥ дэн нуждэш тшэ йэҥжымат 
ойыркалаш кӱлэш . Н ужна—значит—пэш уда. А нуждэшт» 
шыжэ цийалдымэ йэҥ. Вот кузэ ойлаш кӱлэш.

— Молан ты1'э?

л э ш т а .  
м у т  по» 
ш у к т о .

л а н  б у  
в э с  с э м  
т у д о  
влакы!^
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1.Ш т о л а га а .)  М ы й ы н  ш и н ч а гак э> г  у н ы л а и !  т ӧ ч ы ш ы л а  о н ч а л ы и , н к  
э р г э н  т у д о ц а г а л  ш ы п  ш и н ч ы ш . Изи1Л л и й м э 1 ггэ , г а к э  ш о н ы м о  оин^ы м 
м н а к  к у ч а .н э г а  р а ш  л у к т ы н  к а л а с ы г а ;

— Йэвангылын1тэ пэш шуко чамапымаш уло... а ча- 
эм ойла: цаныыан! са"11 иаша огыл, тудо калыкым нэчкьш! луктэш .

Мый тыгэ шопэм. Чаманымэ дэн общэствылан ок кӱл ай- 
ом йӧратэ,дэмымат мэ ашиэна. Богадэльнэ, тӱр},1а, удлдымо пӧрт... 
:ын—чаӒ{а-Полшаш сусыр йэгалан огыл, а сай, таза йэп^^лан кӱлэш. 
гӱҥальым.Л мэ начар калыклан полшэна—пачар гыч вийаным ыш- 

таш лийэш мо? Нунылан вэрчын таза йэн'ат йавыга. Вэт 
ырлаштэ...нупын шӱйыгатым кӱчызӧ-влак нултат. Тпдын пэргэн 

пэш чот гаоналташ кӱлэш. Вэт кызыт илыш 1пзваш'эльэ 
,еэмын ОГЫ.Я, вэс тӱрлын кайа. Вот ужыч, ындэ Плэтньов 
мо шумлык пытэп! Чаманымэ дэн. Кӱчызылан пуэна, а 

. Тол8ш...йтудэнтым она шоно, нуно йомыт. Вара тидэ шот мо, а? 
;Ушакылжэ кушто, а?
I Мый ты1'ай шонымашым шукэртак колынам ыльэ 

II киядым'гынат, но чылт тыгак каласымым альэ маркэ^колын ом ул 
ала сила,;ыльэ. Тыгай шонымашын ӱмыржӧ кӱчӱк огыл, кужу. Тэ- 
кугызажэ ;вэ пшм ий чоло эртымэҥгат, Озаҥысэ городовой сэмын 

^кутырымым Мнтчшэ нэргэп возымаштат вэрэштым. Йӧн го- 
тло, тӧчэн дым каласаш возэш: илышыштэм мо-уя:дымо-колдымо нэр- 
;угжа ка- :гэн кнэга-влакыштэ пэш шагал муам нльэ.

„Айдэмэ кучыш о“ шоҥго эрэ кутыра, кутырмыжо 
: сэмыйак поднос тӱрым тӱкалта. Тудо мыйым ок ончо, вол- 

ымат лу-1 гыдо, эрыктэн пшндымэ самбарыш—кӧзгаш ончымыла он- 
альэ укэ? ча, кукш у чурпйжэ строгын койэш.

I  — Кайашэтат йэра вэт,—манын куважэ кок кана иэ- 
[талтымэ, лэшта. Полицэйский шэр йарымыш шэр кэрэдылмыла,
1н улыт" 
гын, мо- 

)Ш шуко 
лгжымат 
уждэшт-

мут почэш мутым луктэш , чарпыдэ кутыра. Шижынат ом 
шукто, вэсым кутыраш тӱҥалэш:

— Тый, эргаш, грамотный улат, окмакаг от ул... ко - 
лан булочпиклан шогэт? Пинсын шпнчыпат мо? Тый вэт 
вэс сэмынат оксам муын кэртат... Молан службыш от пуро,— 
тудо кутыра. А мый рыбнорӓд урэмыштэ илышэ- 
влакым ку.зэ шпжтараш гын,-манын шонэм. Вэт нуным
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Никифорыч шэкланэн коштэш. Вэт, номырышто шукэрт!
■огыл с с ы л к э  гыч т о л ш о  Сомов О э р г э й  ила. Тудын нэргэЬ -ы ш о рвв!

-  А

д

пӱчкэдыь
Туд' 

бачын то 
ло дэчыв 

— I 
нын кыч 

Тыг

мыи пэш шуко янтэрэсым колынам.
— Ушан йэҥ-шамычлан тӱшкан илыман... омартас^нымаш Д1 

мӱкш гай, альэ пыжасысэ пачэмыш гай... Кугыжан ки католицп; 
■йӱмалнэ. нам ыльг

— Ончо, индэш часат шуын,-ыанын ватыжэ калаоачот инаш 
Чорт! *1ашлан

Иикифорыч мундиржым чийа.
— Нимат огыл, нзвозчик дэн канэм. Чэвэрын, шо|

^£ьаш! Вэс-каиат нуро, аитранышаш монь укэ...
Мый ындэ Никифорыч д э к  „унала" нигунамат ом то̂  

шонэн, будко гыч лэктын кайышым. Мыйын шӱ.мэм ста 
рик дэч йӱкш аш  тӱшальэ. Тудын тӱргоч чаманымэ щум! 
лык кутырымыясо вуйышкэм лодалтынак шинчэ. Ик шо| 
дэн тыгэ кутырмаштэ чынжат уло ган чучэн!. Т у Ӓ ы а{ |р в эз9 * к эя  
гына йӧсын чучэш : вэт чын лукшыжо моло огыл, а но|эо. Каль
Л И Ц У Й С К И Й .  { С Т О В Э Ц Ы Ь

'Гыгэ шоныма1н нэрх̂ э̂н шуко калык ӱчаш а ыльэ. Ну< 
нын кокла 1-ыч иктыжэ мыйым пэш чот бургындарыш. ;

Олашкэ шэм чурий-пылшан, каза пондаш гай шзк, 
пондашан, нэгр гай кӱжгӧ тӱрван, шӧн вузык, куж у ам  
дэмэ толын. Тудо—„толстовэц“. Вуйжо изиш чарарак, шэн|!-^ь‘‘̂ ' 
шынчажэ сотарэн ончымыла онча, ышкэжэ пӱгырнэнрак;
К О Ш Т Э Ш .  ; И у н о  И Й

Иуно пк профэссорын пачэрышкыжэ чумырген улыт,| улмагп. 
Ш онтырак коклаштэ рвэзэ-влакат улыт. Адак нунын кок|
.лаштак—шэм порсын рӓсым чийышэ вичкыжрак, чатката] 
поп-богослов магистр койэш; шзм рӓсыжэ чурийжылан! 
лэш  кэлш а, цӱштӧ-сур шинчажэ кукш уракын воштылэш.

Толстовэц свӓтой йэвангэльын пэнтӹдылыкшэ нэргэн,| 
чынжэ ;нэргэн пэш шуко кутырыш; йӱкшӧ П Ы Ч К Э М Ы Ш , !  

■ой-влакшэ ьсӱчӱк. Мутшо пэнтыдын лэктэш, пэш чот иша 
нэи шогымым палыктат. Пун вузык шола кидшэ дэн йу 
жым пӱчкэда, пурла кидшым—кӱсаныштэ шогыкта.

Ы Н  0 Й Л 1

ым луд 
Со, 

нййат ' 
родышт 
•кымэш 
вийэт и 

По 
дапчык
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1Т0 шукэрт — Актьор,—манын шып ойлат мыйын кӱдынэм ш о- 
|̂ ДЫН ыэргэгышо рВ83Э-В^аК.

Да, тэатырыштэ модшыла вэл койэш. Тидэ погы- 
нымаш дэч изнш гына ончыч—мый, кажэтсӓ—Дрэпэрын— 
католицпзмын науко ваштарэш шогымыжо нэргэн луды- 
!иам ыльэ... Садланак тидэ моло огыл—а йумылан пэш' 
чот инанышэ, калыкым йӧратышэ, тӱньам йумо вэк савыр- 
жгашлан вэрчын айдэмым костьор ӱмбалан йӱлатышэ,, 
пӱчкэдышэ кутыра, манын шоналтэн колтышы.м.

Тудо куж у шокшан, ош тувырым чийэн, тувыр ӱм- 
Ӓачын тошто изи сур халатым сакэн. Тидыжат тудым мо- 
ло дэчын ойырэн шога. Проповэдьым ойлэн пытармэпччжэ;

— Кристос почэш, альэ Дарвин почэш кайэда?—ма- 
нын кычкыральэ.

Тыгай йодышыжо пусакышкэ, лӱдын куанэн-ончышо

(вэрын, шо

амат ом то/ 
пӱмэм ста 
нымэ щум
э. Ик шо'
ш. Тудыло рвэзэ-кэчэ-ӱдыр влак коклашкэ нэлэ кӱ  сэмын .мийэн во- 
0ГЫ.Л, а 110 30. Кдлык вуйым кумык чыкэн, ӧрын шып шинча, тол- 

стовэдын кутырымыжо шӱмышкышт логалын докан. Тудо 
ыльэ. Н у|*улгыжш о шннчаж дэн йыр ончалэш, лӱдыктэн йэшара: 

адарыш. — Фарисэй—шамыч гына Кристоо дэн Дарвиным
н гай шзк толашат. Шкэнышты.м мускылат, калыкым ондалат...
куж у ай* Лоика гаокшыжым .лупшалын поп лэктЭш, воштыла-

эарав, ш э к ' й ы г ы ж а к а  ӱҥышын кутыраш тӱҥалэш; 
тырнэнрав! — Фарисэй-влак нэргэи тыгэ кутыраш  огэш лий.

I Нуно ийудэй калыкын эн ушан, эн ннанышэ айдэмыжэ улыт 
рхэн улыт.' улмаш. Калыкат нунын дэн пырльак кэлш эн илэн. Тый- 
унын кок-1 ойлымэт—йӧршэга гаойак. От инанэ, Иосиф Флавий- 

чатката; луд...
рийжылам Содор тӧрштэн кыньэлын толстовэц руа:—Калык тэ-
)штылэш .1 нййат тушман почэш кайа, тушман вуй.латымэ почэш 
яэ цэргэн,! родышт, тукымышт ваштарэш кучэдалэш. Вэт нуным 
ычкэыыш,; •кымэш ыштыктат, ӧкымэга поктат... Мыланэм тыйын Фла- 
[ ч(/т иша- *ийэт нимат огыл... Мо тудо?...

дэа йу- Поп дэн моло-шамычат тӱҥ  кутырмашым лапчык^^н-
кта. лапчиквви куш кэд кышкышт, тӱҥ  ойын ниможат ыш йод„
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— Чын—йэратымап! .пнйэш,—манын то.лстовэц кы'| 
кыра, ншннажэ пшдын, когаргэн волгалтэш.

Нуиын мутьгшт дэн йӱыш ӧ  гай лнйым, ойыштыыф

|ДЭН тул! 
[Ц^эҥаш о: 

УД1
ошкылы
■ончалын

Мы

ышылэн ом кэрт, йол йӱмалнэм .мылапдэ лӱҥалтмэ га| 
чучэш. Мыландэ ӱмбалнэ мый дэчэ^с ушдымо, акылдым!
ЙЭ1Г иктат укэ шонэм.

Толстовэц тул \^гай чэвэргышэ ш ӱргыж  гыч нӱл1' тӱ1галэн 
вӱдшым ӱштын шучкын васара: • чыман '

— Ондалэи илмэшкыда, лучо йэвангильжым ид| кӱлэш,- 
кучо—кудалтыа.з, мондыза Чӱды.м. Кристооы.м угыч пӱ 
далмэшкыда, тыгэ ыштэда ]'ын, лучо лийэш.

Мыйын ончыкэм пырдыж гай йодьтш толын шогальа 
кузэ тыт'Э? Плыш—милат1,дэ ӱмбалнэ ттдныслык вэрчы]| Тугэ п  
чарныдэ кучэдалмати гын, сай п аш а дэтт йӧратымыжэ ку 
чэдалмэ корнышто мэшанчык вэл лийэштдс? Кузэ умылаш' 

Т<1лст0вэттын иамильыжымат иалы1Т1ТДМ—тудо Клои|

ЛИШКЫ1
Мт

^эн оь 
шӱйын 
шннча:

'Скии улмаш, кушто ялтлмыжы.мат палэн нальым, кастэш:
,Л1КЭ дэкыжэ мийышым. Тудо кок иомэшчык ӱдыр-влаь 
дэн илэп. Мийы.мэм годы^г, нупыи дэиак кут'у листэ йу-; 
малаи шыпдымэ ӱстэл коклаштэ ишнчылтэш ыльэ. Ош; 
тувыр-йолашым чийэн, орамбай—иупвузык ошжо койэш,' 
шкэжэ куж у, -чра гай кукш о—йӧршэшак суртдымо—| 
нэчыдымэ аиостоллан шотлаш лийэш.

Тарэлка т'ыч, шпй совла дэн тпӧрэш лут'ымо этгыжым 
кочкэлт. К ӱж гӱ тӱрвыжым сӧспа т'ай чопктлкта. Подылмтг* 
жо йэда пырыс ӧрш гай ӧршыж гыч шӧр ваитакым иуа-, 
Л Э Ш . Итс ӱдыр тудын ВОКТЭИ шуиэн Ш ОГЫ ЛТЭШ , В9СЫЖ9; 

пистэ тӱи’ыш эрыктэн пуракаи’ пытышэ, шокшо кавашк8| 
ала мом шонэн онча. Коктынат нуно сирэиь тӱсан вичкыж 
платьглм чийэныт, чурий пылишштат ик т'айак койэш.

Тудо мыйланэм йэратымтгн вийжэ нэргэн пэш лас-! 
кан каластӱтла. Йэратымаш гына айдэмы.лан тыныслтлкым, 
водыж влак дэн кэлшымашым пуэн кэртэш ,—манэш.

Йэратыдэт'ызэ илышын мо тугайжым палаш огэы 
лпй. ЙГэраташ кӱлэш . К ӧ—илышын рӱдыжо—кучэдалмаш, 
—маиэш гын, тудо сокыр айдэмэ, йомшатллык чок. Ту.^
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[дэн тулым от сэн'э,—тыштат, тугакак: осалым осал дэн 
•сэҥаш огэш лнй.

Ӱдыр шамыч вап1-шш1 Ӱыда.талтын мӧҥгӧ вэкышт 
ошкыльыч. Толстовэцат шицчажым кумалтэн, почэшышт 
•ончалыи йодо:~Тый вара кӧ улат?

Мый тудлан каласышым. Парньаж дэнэ ӱстэмбалым 
тӱкалэн—айдэмэ коч куш тат айдэмэ, вэр вашталташ тӧ- 
чыман огыл, а мэмиан чоннам калык йэратышӹм ышташ 
кӱлэш ,—манын кутыра.

— Лйдэмэ кунар ӱлнӧ, ,'тунар илышын чынжэ дэк 
-лншкырак лнйэш, тунар тудо правдйвэ кориышко лэктэш...

Мый тудын тынар шынчымы/клан ӧрмылдык лийым. 
'Тугэ гынат ннмо.мат ыжым пэлэпгтэ. Тудо мыйым кораҥ- 
5(эн ончал.мэ гай ончальэ, ушпам каралтыш, кидшым 
шӱйышкыжӧ пыштэн карныштэш, йолжым шуйа.лтыш, 
шинчажым пэлэ кумэн—омбэлан йэҥ гай пэлэштыш:

—' Йэратымылан вуй пуымо—илышьш ;законжо...
Чытырналтэн кидшым рӱзалтыш, ала мом йужышто 

руалтӓш  тӧчышыла койо, лӱдын мыйын ӱмбакэм кэрылтэ:
— Мо? Пэш нойэпам, чэвэрын!
Адак пшпчашомдыпшжым пэтырыиӱ пӱйжым шырэн 

„шотырр" шоктыктэн пурльо; ӱлӱл  тӱрвыжӧ кэржалтэ, 
кӱшы.лжӧ кӱшкӧ чымалт шинчэ, кандалгэ тӱсан ш уэ ӧр- 
шыжӧ сӧсна ш у гай шогальэ.

Мып тудын дэчын йыгыжгэн, туныктымо пашажлан 
пэш шӱманак огнл койэш,—манын шопэн кайышым.

Ала кунар кэчэ гыч ватыдымэ, йӱпй) доцэнтлан бул- 
ко намийы.мэм годым, К.лопскийым .чдакат ужым. Тудо 
йӱшӧ гай К011ЭШ, йӱды.мжат малэн огыл докан: чурийжэ 
кӱрэн, шпнчажэ йоШкаргэ,-ораньэк пуал пытэн. Йӱшӧ до- 
цэнт йымал тувыр дэн вэлэ, сигаркым пӱтыраш толаша. 
Пӧрт ку.мдыкэш тармап, ӱмбак чийымэ вургэм, бутылка ша- 
мыч кушто лийын тушто кийат. Кӱжгӱ доцэнтэт тыгай 
хаосышто 01гай вэ.лэ койэш, шкэжэ тацныштэш, урыыжаш 
толаша:

— Милосэрдий... Иоро чон!..
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Клопскийат чарган, пылишм пӱчкӹн кычкыра:
— Милосэрдий укэ! Мэ йэратыиына дэнак пызыралт 

колэна, альэ йэратымылан вэрчынак мэмнаы ластыртат... 
коч мом ыштышт, садэ иктак; мэмналан кошаргашак вэ- 
рэштэш.

Мыйым вачӱмбачын кучэн доцэнт дэк намнйыш:
— Тэвэ тпдын дэчынйод: мо кӱлэш тудлан? Йод: туд- 

лан калык йэратымэ кӱлэш ,—укэ?
Доцэнт вӱдыжгӧ шинчаж дэн ончалын воштыл колтыш:
— Тидэ булочннк! Тнд.лан мыйын тӱлшаш  уло. Кӱ- 

сэнясэ гыч сравочым луктын мнланэм шуйа:
— На, чыла нал!
Толстовэц сравочым кидшэ гыч по1’эн налыи мыйын. 

вэкэ лупш альэ.
— Кайэ! Бэс кана налат.
Мый дэчэм палмэ булко влакым пусакыоэ диван ӱм- 

бак шыжыктыш.
Тудо мыйым ыш налэ. Иалдымыислан куаишым вэлз. 

Кайымэм годым, „йэратымына дэнак кавараш вэрэгпхэп!"' 
манмылшм пэл9нэ!у[ак наҥгайышым.

1Т[укак ыш лпй,—тудо пачэр ӱдыр-влакыштым йэра- 
таш тӧчэи—манмэ увэр шоктыш. Ӱдыр-влак коктынат сы- 
рэныт, дворниклан проповэдникым шурэн л у к т а т  кӱштэ- 
ныт. Тунамак туйо ола гыч куржын.

Йэратымаш дэн поро кумыллык нэргэн |”юдыш, шуч- 
ко йодыш мый вуйышко пэш эр толын пурэн. Эн онда- 
как чонышто чучаш  тӱҥальэ, а варажэ пэш раш шо^гакыш- 
кэ савырныш:

— Йэратымаш молан йӧра гын?
Мом лудЫнам,—ораньэк кристианскиТ! пдэйэ, гума- 

низм, айдэмым чаманэн шортмаш да монь вэлэ. Лдак ту 
жапыштэ, мнйын шиичымэ сайрак йэ^г влакат йэраты.хш 
нэргэн гына кутыркалат ыльэ.

х\ илышыштыжэ гнн йӧршэш вэс тӱрлӧ. Илышыштэ 
»ртак сырымаш, пурэдылмаш, кӱлэш  ок кӱллан каргапш- 
маш—мыйын ончычэм кӱрылтдЫмӧ пплнчыр гай кайа. Мы-
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ланэм гын, кнага-влак вэл кӱлыт, м о л ы ж о  нпмоланот ок 
йбрӧ гай нучэш ыльэ.

Ик шагатлан капка ончыко лэгылдэт гын, вигак па- 
лэт: извозчик, дворняк, пашачэ, чпновник, купэч пшмыч. 
чыланат мыйын гай огыл, вэс сэмын плат, вэс корпо дэи 
.кайат. Мыйын ӱшанэн шогымо шамычшэ моткочак шкэ- 
тын улыт, кутко влакы н"илы ш  ш уэ ыштымаштышт пуно 
уто гай, ок кӱл  гай чучыт. Тпдэ илыш мыланэм пэш ко- 
40 гай, окмак гай чучэш , Йэш шамыч мутышт дэн гына 
сайым ыштат, мутышт дэн гына йӧратышэ, поро кумылан 
улыт, чынымжэ гын, чылайат илыппдн йӧрдымӧ зако)гжьт- 
лап подчиньайалтын шогат.

Лэшак йӧсӧ мыланэм.
Ик-капа вӱд-чэр дэн пуал пытышэ, нарынчэ тӱсан 

вэтэринар Лавров пич кайаш толашэн каласыш:
- -  Ш ыдэ койшым—жэстокостьым пэш чот вийаггдаш 

кӱлэгн, андэмэ шижшэ, нойыжо, лавра шыжэ дзч йыгыят- 
гымэ гайак йыгыжгыжэ. Вара тунам пала...

Лачак шыжыжат пэш эр толын, эртак нӱр, лавыра, 
йӱштӧ, гпучко чэр. ышкэ колымаш пэш чот шарлэи. Лав- 
роват водӓнкэ чэрын пызырал шындымыжым ыш вучо, 
цианнстый калий дэн колыш.

—  Вольыкым ЛЭЧНТЛЭН, В0.1П.ЫК сэмынак К0Л1.!ш!— ко- 
.1ГЫШ0 вэтэринарым пачэр озажэ тыгэ маныы ш ӱгар ӱ.\гбак 
ужалтарэн колтыгп. Тудо йумылан'моткоч инанышэ, уло 
молитвам шинчэн шогышо кугыза ыльэ. Тудьти пами.чьы- 
жэ—Мэдпиков. Мэдников пэтп ӱҥышӧ, ласка кугыза, шым 
ийаш ӱдыржӧ дэп латгтк ийаш гимпазист эргыясым кум 
иучашап шӱштӧ оо.та дэн поньыжыи, а ватьпкым бамбук 
тойа дэп йол мӱшкыржӧ гыч кыра улмаш. Кыр.мэнтыжэ— 
,Мыйым мпровой судьйа китай-влак систэмэ дэн кырэт"— 
манын титаклэн. Л .мыйясэ китайясым втчвэскэ дэн картип- 
1'аштэ гӹна ужынам. Чынясьыг гын, шнича шӧр дэнат 
ужын ом у л ,“—манэш ыльэ.

Тудынак кадыр йолан, шӱльыкын койшо пашачыжэ 
ыльа. Тидэ пашачым „Дунькап марнйжэ" маннна ыльэ. Тэ-

* иы йы п уннварснтэтзм
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вэ «Дунысан марийжэ" шкэ озажэ нэргэн тыгэ4>ак кутырэн:
— Мый ӱҥышырак, благочэстниый йэҥ дэч утларак 

лӱдал!. Тудо шудо лоҥгасэ айар кншкэ гай, шып толэш 
да вигак чӱҥгал шында. А шыдэ йэ^г гын, тугэ огыл. 
Щыдын могайжэ вигак палэ, эскэра.лтэн шогашат лийэш. 
Ӱ1ГИШӦ дэч лӱдамак...

.,Дунькан марий" мутышто чынжэ уло гайак чучэш.
Йужгунам ӱҥышб йэҥ влак нлышын кӱ шӱмжым 

пушкыдэмдэи, сайэмдэн шогат. А йужгына.м адак нуно 
пушкыдо кумылан уллшштлан кӧра илышын йӧрдымӧ 
могыржыланат полшат, тушманыш сааырнат. Тэвэ сад.ла- 
нак ӱҥышӧ влак коклаштэ ,тнй.мэ.м годым, пормо лоҥгаш- 
тэ улшо н.мньэ гай чуча.м ы.тьэ.

Полицэйский дэч лэктын кайымэ1.эм ушышкэм садэ 
Ш0ны.маш Т0Л1Л1 иурыш.

Пураь' гай тыгыдэ йӱр шыжалтэш. Мардэж изин-ку- 
гун шӱшкалта. Понар тул лӱҥга. Понар тул дэн пырльак 
кава пуидашыжат лӱҥгымӧ гай чучэш. „Сьоп-сьоп" нӧрэн 
пытышӧ простптутко ала могай йӱшӧ пӧрйэншм урэм 
кӱш кыла вӱдэн кайаш толаша. Г1ӧрйэи'/кэ вуйжо д эн ку - 
тыра, шорташ тӧчылэш. Ӱдрамашыжэ пнч йӱк дэн пэ-
Л Э Ш Т Ы Ш :

— Тыйын иӱры.машэт тугайэ...
— Тэвэ кузэ улмаш... Мыйымат ала кӧ шэ1ггэчын 

шӱка, пычкэмыш лавран пусакыш  пуртынэжэ, ныыучаш- 
дымэ ойган, олача-ву'Лача калыкым ончыкта. Мый нойэнам, 
тндын дэч нойэнам,—манын шоналтышы.м.

Тидэ йӱдым мый шкэ чонзлшн йарнылшжым, шӱмыш- 
кэм кочо пӱяышкӧ вузалаш тӱҥаллшм шижын на.льым. 
.Шкэ ӱмбакэ.м ӧрдыж гычын сырэн, йӱштӧ шннча дэн он- 
чаш тӱҥальым.

Кажнэ йэн' кӧргыштат тӱр.тӧ койыш улмаш. Нуно- 
тӱрльӧ сэлшнлюдаштолашат, шукыжо годым тптакым ыштат 
Тэвэ тндыясак мы1шм пэш чот пызыра, йӧсын чучэш. 
Мый ала мо тугай тӱтайыштэ илымэ гай илэм, мыйым 
шуншыт, чыла вэрэат шупшыт—киага, ӱлрӓмаш, паш ачэ-.

пн.



83  —

:утырэн: 
утларак 

'1  толэш 
'Э огыл. 

лийэш.

ч у ч э ш .  
и ӱ м ж ы м  
1К я у н о  
й ӧ р д ы м ӧ  

с а д .л а  • 

л о ҥ г а ш -

с а д э

ш и н -к у -  
1ы р л ь а к  

" н ӧ р э и  

м у р э м  
д э н  к у  -
ДЭН ПЭ-

-1ГГӦЧЫН

мучаш-
:ойэнам,

лӱмыш- 
ца.льым. 
лэн он-

. Нуно- 
[ ыштат 
чучэш. 
мыйым 
(ашачз-

ак, в&сэла студэнт кашакат. Но мый нигушкыжат ом 
,ала-ты ш тэ“— „ала-тушто“ илэн эртарэм, кубарь оэ- 

н пӧрдам. А гаэҥгэчынэм койдымо, патыр кид шӱка, 
йдымо лупш  дэн лупша.

Шапошников Йапыкын больницыш вочмыжым кольы- 
|1т, ужаш кайышым. Н урэн ыжым кэрт. Мыйыи ош шо- 
кч пидшэ, йожэк упшан, кӱж г\' ӱдрамаш ваш лнйэ. 
(Оҥга тулэш  когартымэ гай Й01нкар пылшыжым ннйал- 

пэлаштыш:
! — Тудо вэт колэн,—маньэ.
I Мый ом кай, тудьш ончылно шып шогэм. Пэш оы- 
[лп. Уло кэртмыжым кычкырал колтыш:

— Эшэ мо кӱлэш, а? Калаоышым вэт!
Мыйат шыдэшкэн руальым:
— Тый орадэ улат.
Миклай, тудым шнггэн лукйан!?
Миклай ала могай той воштыр-влакым шовыч лал-

|1к дэн йыгэн шога ыльэ, мыйын тупэм воктэн воштыр 
|НЭ „чож-жик“ колтыш. Мый пэш чот шыдэшкышым. 
йклайым руалтэн кучышым, урэмышкэ нумал луктым 
р1вра вӱд покшэкэ кутацигэ дэн волтэн цщндышым. Шын- 
|(жым карэн лавра покшэлнэ ик-кок минут чоло шып 
1ннча,дтыш, вара „эх, ты собака!“--манын кыньэл ошкыльо.

Дэржавин сатышкэ .чийэн тэнтылыш кэ пурэн шин- 
ым. Мыйын кӱдылнэмак Дэржавин поэтлап ыштымэ па- 
ӓтньык шога, .Мыйын ала могай ардымэ, оеал пашам ыш- 
имэм, уло калыкы.« кырэн оптымэм шуэш. Тачэ пайрам 
949. Туг» гынат сат кӧргыштат, сат тӱжвал могырыштат 
Ь айдэмэ, ик чонат огэш кой. Лачак мардэж гына йыр- 
кш куш та, кукш у лышташ-шамычым поктылэш, понар 
к|ҥта воктэнысэ куш кэдлэн пытышэ афиш-влакым тӧр- 
лтэн кудалташ толаша.

Кандалгэ, шэм пычкэ.мыш сад ӱмбакэ вола. Мыйын 
|аштарэш кугу  бронзо ората шога, мый тудым ончэя, 
|уйышт8м Йапык пӧрдэш; тӱньамбалнэ тудо шкэтын илэа, 
^умын чонжым нытараш толагаэн, вара колэн, тыгылай
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колымаш дэнак колэн, тыгылаӧ дэнак. Тыгылай дэн,—мав 
мыжэ ала мо йӧсын, моткоч нэлын чучэш.

— А Мнклайым идийот манаш лнйэш. Молаа туд 
мый дэнэм ыш кырэдал? Молан тудо полицэйский учас 
токыш ыш наҥгайэ?

Вара Рубцов дэкэ кайышым. Мийымэм годым Рубцо! 
ӱстэл воктэн, изн ламбэ ваштарэга ш инчы нат»пӱнчакшы! 
тумышта ыльэ.

— Йапыкна колэн вэт.
Ырэслаш манын пман кидшым нӧлтальэ, шӱртыж

пижэ да чариыш, ала мом вуй ораж дэн тумасэн колтыц 
Вара пэлэштыш;

— Да, нолыш койэш... Эй, шольаш, чыланат туд 
корнымак тошкэна вэт, чылаланиат колаш вэрэппэш  
тэвэ ик мэдннк уло ыльэ, тудымат жандармэ кашак наҥ 
гайэн чыкышт,—манэш. Мыйланэм тидэ мэдникнм Гуркӓ 
ончыктэн. Мэдник—уш ан рвэзэ! Студэнт-влак дэн роды! 
кучэн. А вэг, шкэат шинчэт чай, студэнт-влак шып огы'
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огыт .лий. 
нлышым 
гыпа вар 
ӓӧршып 
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лпнэш... 
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шынчэ вэт? Иа, изишак ургышт-нан, мый ужып ом кэрт,,
Ни чэрта ом уж...

Мыйланэм пӱнчак дэн имым кучыктыш. Ш кэжэ кв 
ДЫМ ШЭШГЭК ЫШТЭИ, кокы рэн'  кокырэн пӧрт мучко кош 
тага тӱ1га.тьэ:

— Тэвэ—тыштэ, тэвэ—тушто пзи тул койаш тӧча, ^ 
чортшо туштанак, тидэ тулым эрэ йӧрыкта, пычкэмышы! 
ышта. Тидэ дла пийаланак огыл ала мо. Паракот альӓ 
коштэш, тидэ ола гыч шылашак вэрэчстэш.

— А кушко кайаш? Кушко кайаш , а? Чыла вэрза! 
шуалтыныс. Да. Чыла вэрэат лӱнтэн  коштынам.

Кэнэта шӱвал ко.ттэн йэшара:
— И лнш  мо тндэ, сволочь! Мыйын илымэм молав 

йэра? Ни чонланат, ни капланат пайдажэ укэ.
Опса тӱр лукышто ала мом колыштын шьпт шога. Ва 

ра мый дэкэм мпйэн ӱстэл вуйып! эҥэртэн шинчэш.
— Мый 'Тынланэт, Лэксэй Максимыч, ик мутым ка 

ласэм. А молан йӧра, мэмнан, Йапыкна кӱгу шӱмжым йу

нэ матро' 
зовский ] 
оролат. 

—  11 
далмаш,- 
капка во 
лаш кэ „I

шакым ч 
Шӱ 

пулвуй 
Вэсэлан 
мура, Ш1

лэктын. 
ЛЭ1



дэи,—мав

олан т уд 
зкий учас

11М РубЦО! 
ӱнчакшы!

шӱртыж 
I КОЛТЫП

шат туд 
эштэш. 1 
иак наҥ 
ЫИ Гурк! 
эн род
1ЫП ОГЫ'
0« кэрт,

1кэжэ кн 
ЧКО кош

I тӧча, к 
^гэмышы!

— 85 —

мылан пытарэн. Йумат, кугыжат мыйын шонымэм дэн сай 
огыт .оий. Айдэмылан шкаланнсэ сыраш кӱлэш, вара йӧсӧ 
нлышым сӱмырэп ш уаш  кӱлэш. Вот мо кӱлэш . Эк, мый 
гыпа вараш кодынам, шонто улам. Адак тулэч посна 
йӧршыя сокыр лпйаы. Ургэн пытарышыч мо? Тау, пэш 
кугу тау. Трактпрыш чай йӱага кайэна .лсо? Айда! Лучо 
минэн толына,

Чай йӱаш кайымына годым, пычкэмыштэ шӱртньэн- 
шӱртньэн ошкылэш. Мнйым вачӱмбач руалткала, ыгакэ 
ясэ корно .мучко кутыра; ч

— Ит лшндо мьшын мутэм! Тэвэ калык вашкэ шыдэш- 
ка. Вара тудо чыла сӱмыра, осал плышым пуракыш са- 
вырэн пшнда, ораньэк пытара. Сай илыш лпйэш. Товатат 
лппэш.,.

Трактирыш мийаш ыш лӧгал. Публичнэ иӧрт воктэ- 
нэ матроо-влак чумыргэн, пӧртым авырэн шогат. Алафу- 
зовский пашачэ-в,'шс нуным.огыт пурто, капкалг пэш чот 
оролат.

— Пакрам годым, тыштэ эрэ тыганьэ вэт, эрэ кырэ- 
далмаш,—кугу  шппчажылг налын Рубцов пэлэшта. Кэнэта 
капка воктэнэ палымэ йолташыштыы; ужэш. Нунын кок- 
лаш кэ „кыр-гор" пурэн кайа, кычкыраш тӱҥалэш:

— Дэржись, фабрнкэ! Дэржись... Витарэ пиньуго к а ' 
шакым чот поньыж! Эх, ма-а!

Ш ӱкш ӱ кугызат оҥай вэл койэш. Матрос-влакыы. 
кот аль8|  пулвуй дэн, мушкындо дэн тӱкала, луиш а вэлэ вптара.

Вэсэлан кучэдалыт, оыршэ монь иктат укэ. Капка оҥа 
[ӓ вэрэа1|  мура, шэлыштэш. Таратышэ йӱк шэргылтэш:

— Эй, чара вуйжым почкыза, ужат могай войэвод* 
лэктын. Ну кугыза. Почкыза тудым!

Лэвэдыш ӱмбакат коктын кӱзэныт, налыт вэлэ мурат:

„Мы не воры, но плуты,
Ие разбойники,

Судовыв мы ребята,
Рыболовники!

м .молав

шога. Ва' 
мн. 
утым ка 
^жым ЙУ'
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Полицэйский шӱшка, пычкэмыштэ той поятыш , йы 
йул“ волгалтэш, йол йымалнэ лавыра чоагыкта, а лэ{ 
дыш ӱмбалнэ адак муралтат:

„Мы закидываем сети
По сухим борегам,

По купеческим домам,
По амбарам,
По клетям..."

— Чур! кийышым огыт кырэ вэт... ■
— Кочай—оҥылашэтым чотрак кучоГ
Вара Рубцов дэн мыйым, адак молымат вич йэн?]

участыкыш наҥгайышт. Ш энтэчынна полмэзэ муро й; 
ужалтарэн колта:

Эх, мы понмалп сорок ш;ук,
Из которых шубы шыот!

— Эх, Йул воктэнысэ ка.дыкым пэш йӧратэм, ту, 
дэчын сай калык укэ гай вэл чучэш ,—манын Рубцов ку 
нэн каласа, чӱчкыдын тӱрвӱнчэш , нэрым нӱшта, ва' 
иылшышкэм эркын пэлэшта:—Тын тыжэчын чыиэ! Йӧн 
муат гын, вик чымэ! Молан участыкыш кайэт?

Ала могай куж у матрос дэн коктын пэстэ гоч т5] 
штэн, вэс урэмыш лэктын вочна. Тидэ йӱд дэч вара ш 
ма, уш ан Рубцов Микитам нигунамат ваш ыясым ли

Мыйын йырэм пуста гай чучаш тӧҥальэ. Студэн' 
влак молашкым палдарыдэ пудранаш  тӱҥальыч. Сург: 
толашат, каргашат. Мыйынат тунэммэм моткоч чот шуа: 
тӱҥалэш. Унивэрситэтыштэ тупэмашлан вэрчы н ала м 
мат чытэм ыльэ щонэм.

—„Унивэрситэтыштэ тунэм. Тунэммэтлан кажнэ ру 
арньан, Николайэвский плошадьэш тойа дэн кыраш  тӱҥа, 
ва,“—манын кыратак ыльэ гынат, чытэмак ыльэ докан

Сэмоновын крэндыл кӱэштмэ мастэрко11ышкыя{0 пури] 
шым. Пашачэ-влак унивэрстит дэк студэнт-влакым кыра 
кайаш кутырат:

—„Нуным мэ кир дэн кыраш тӱҥална*"— манын ку| 
нэн кычкырлат.
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Мый ӱчашаш, чэраш тӱҥальым. Кэнэта, чот лӱдын 
ӧрыа шога.чьым: студэнт-влакым пыдалмэ огэш шу,'пыдал 
кутыраш мутэмат ок ситэ.

Шарнэм, подвал гычын сусыр йэш гай лпйын, шӱмэ- 
т э м  кӱ нумал лэкмэ гай лэктын кайышым.

Йӱдым Кабан йэр сэрыштэ смола гай ш эм вӱд пок- 
шэкэ Еӱ моклака-влакым кышкэн шинчышым. Ушыштэм 
кум мут пӧрдэш:

— Мом ындэ ышташ? Кузэ ындэ лийаш? Ойго йӧрэ- 
варэ скрипка шокташ тунэмаш т^агальым. Магазинышкэ 
пурэя йӱд-вошт магырыктэм, йӱд орол дэн кольа-влакым 
ойгатэм. Музыкым пэш чот йэраташ тӱҥальым. Мыйым тэ- 
атырыштэ шогышо скрипач туныктэн. Ик-капа туныктэн
ч.арнымэкшэ, магазии гыч тӱгӧ лэктым. Тудо шкэтак кодо,

Тӱгӧ лэктын пурышым, ончэм—тунуктышэм кассэ вок- 
тэн шога, кӱсэнышкыжэ оксам шӱшкэш. Нпмолан ӧрын шы- 
нак пэлэштыш:

— Кырэ мыйым—ну! Мом: ыштэт-ыштэ?! Тӱрвыжӧ 
чытыра, шинчаж гычын шолдыра пырчап, ӱй гайнугыдо 
шинчавӱд чӱчалтэш.

Мыйын пэрэн йӧрыктымэм шу. Иэраш огнл манын 
мушкындэм 1юл йымакэ ишэн, кӱвар ӱмбак шинчым. Кӱсэн- 
лсэ гыч уло оксам мӧ1ггэш пышташ кӱштышым. Кӱсэн- 
жым йастарыш, омса дэчын ушдымо гай чот кычкыральэ:

— Коч ик лу  тэҥгэм пу ыльэ...
Мый туДлан оксам пуышым, но скрипка шокташ ту- 

нэммым тӱвытак чарпышым.
Дэкабрь тылчыгатэ шкэмым пушташ шонэн пыштышым. 

Молан пытара.яташ шонымэмжым „Олучай из жизни Ма- 
кара" лӱман ойлымашэш ончыкташ тӧчышым.

Тӧчышым вэлэ—ойлымаш сай ыш лэк, чыным возымо 
гынат, чынжэ— чын гай огэш кой, кӧргӧ тулжо йалт укэ. 
Ойлымашыжат мыйын возымо гай огэш чуч. Шкэмым ш кэ 
•нчыктэн кэртын ом ул. Тугэ гынат, тидэ ойлымашыштэ 
ала мо гынат, еай уло гай чучэш. Тидэ ойлымаш мыла-
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нэы: вдйдам пуэн. Тидэ оГ[Лыиаш дэч вара шкэ гочэы вон- 
чэн кайымэ гай чучэш.

Пазарыштэ тӱмырзӧ дэч ныл патрон дэи татылыан, 
рэвольвэрым нальым. Ш ӱмышкэмак логалжэ-манын ошыш- 
ь‘эм лӱйыгаым. Укэ ыш логал. Шодо гына шӱтлэн. Ик тылчэ 
гыч порэм лэктым, булочныйыштак паша ышташ тӱҥальым.

Ш укак ыш эртэ. Март тылызэ цытартышэш булочны- 
йым кодэн кайаш вэрэштэ.

Ик кастэнэ магазиныш мийышым. Ончэм, тӧрза воктэнэ 
кӱж гӱ папиросым тӱргыктэн Хохол шинча, папирос гыч 
•зэкшэ нугыдо шпкшыжым тӱткын онча.

— Тый йара улат,—мапын мый дэнэм пэлэштыш.
— Коло минутла1£ йарсэм. »'
— Шпч воктэкэм. Изиш мутланэн опчэна.
Тудо, моло кунамсэ сэмыиак „чорт коваштэ дэн“ ургы- 

мо казакииым чийэн. Ош пондашыжэ оҥжо мучко шар- 
лэн шога. Ӱшкыж га11 саҥга ӱмбалныжэ чоштыра, кӱчык 
ӱншӧ крйэш.Йолыштыжо йандартэгыт дэн йыгэн шындымэ 
нэлэ кэм.

— Иу, вара кузэ ‘̂ —ласкан гына шыма йӱк дэн куты- 
раш, тӱҥальэ.—Ала тый мый дэкэм мийэт? Мый Йул вӱд 
дэиэ ныллэ вич мэҥгэ ӱлыкыла, Красновидово лӱ^ман сэлаш- 
тэ илэм. Мыйын тушто кэвыт уло. Тый торгайаш полшэт. 
Мыйын адак кнага-влакат улыт. Йара лиймэт годым лу- 
дащ тӱмгалат, мый туныктэм. Йӧра вэт?

— Йӧра.
— Туалгын, кугарньан эрдэн куд часлан Курбатов 

[[ристынь дэкэ мийэ. Мэмнан озан лӱмжӧ—Васплпй Панков. 
Йодын кэртат. Ой, шкэат ужам. Кизытэш чэвэрын.

К^гньэл шогалын кндэм кормыштальэ, вара кӱсэнжэ гыч 
часым луктын пэзв^рштыш:

— РСуд минутышто пытарышна. А—мыйын лӱмэмжэ— 
Михайло Антоиыч, памнльэмягэ—-Ромась. Палышыч.

Тудо пэнтыдын тошкалын ошкыл колтыш. Богатӱр 
гай вэлэп гаыпдымэ, нэлэ капшым куштылгын ну.мааэш.
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Кок 1СЭЧЭ эртымэн'гэ, Красновидово сэлаш кэ Йул вӱд 
дэнэ кайышым.

Йул эҥэр по.чылтын гына. Румбыкан вӱд ӱмбалнэ 
лӱҥгэн-лӱҥгэн пушкыдэм пытышэ, сур тӱсан ий Ашклака 
кашак кайат. Мэмнан пуш пэрышкэ толын-толын тӱкнат- 
“кычыр-кочыр“ шоктэе шӱрашын шаланэн пытат. ,,Ш ала“ 
мардэж модэш, эҥэр вӱдым млапдэ сэрышкэ мугыртыл-му- 
гыртыл кӱзыкта. Нымучашдымэ сӹлнын кэчэ волгалтэш, 
кандалгэ шӧран яй моклака-влакым йылгыястара. 0 (га пуш 
тич пэчкэ, мэшак, йашлык оралэн шындымэ, Пуш ӱмбал- 
нысэ парус шэлшаш гай чымалтын пюга. Рульым рвэзэ йыи', 
Панков виктара. Тудо нлымэ шорык кованыан чатката 
пӱнчакым чнйэн, пӱнчак ончко тӱрльГ) тӱсан чэвэр шӱртӧ 
дэн тӱрлымӧ—кайык 01ггай вэлэ койэш.

Чурийжэ тудын-^ласкан ончыкта, шннчажэ—шыдалгэ, 
шкэжэ шагал куты ра—пунчык, ала мо мужик сэмынат ок 
чуч. Пуш нэрышта йолжым торэн, Панковын батракшэ 
Кукупигил шога. Кидыштыясэ куягу пагор. Вургэмжэ 
ш ӱкш ӱ, кыдалшчжэ кандыра, вуйыштыясо турясалт пыты- 
шэ попын гай шльапэ, шӱргыясӧ какаргышэ, нузы.т1гэн 
пытэн. Пагоржо дэн ийым поктылэш, шыдэшкэй кычкыра;

— Кораҥ... Кушко кӱзэт...
Мый Ромасьдэн коктынйашлык ӱмбалнэ шнпчэна. Вуй 

ӱмбалнына парус лӱҥгалтэш . Ромась ш мпак кутыра:
— Мужик шамыч, утларакшым пойанракшэ мыйыы 

огыт йэратэ. Тыгай шотым тыйланэтат Ч1дташ вэрэштэш.
Кукуш кинат пагоржым йол йымакыясэ пуш лан торэш 

пыштыш, сусыргышо шӱргыжым мэмпан вэкэ савырэн, ку- 
аяымыла пэлэштыш:

— Утларакшэ Т1,{йы4с, Аптопыч, поп ок йэратэ...
— Тыгак ш о л .. Чыным ойлэт...
— Тый, тудо узо пийлан логарэш спичшэ лу моклака 

гай чучат ала мо...
— Лдак мыйып родо-шамычэмат улыт... Илэн-толын 

тыйынат лпйэш ,—манэш Хохол.
Йужгата. Альэ март кэчэт кугунак ок ырыгстэ. Сэр
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воктэнэ чара пуш эҥгэ-влак орланэн шогат. Улакла дэв 
вондэрла кокла1птэ лапчыкын-лапчыкын лум почаҥэш, йо- 
мын кодшо паркыт гай кийа, Эшэр кумдыкэш 5̂ стэл^ ора 
гай ий-в.пак кпйат, шорык кӱтӱ гай вэлэ койыт. Мынланэк 
•мо ужмо гай чучэш.

Кукуш кин чылымышкэ тамакыи ш ӱш кэш , философи 
йым колта (кутыра);

Ну, ик и[от дэп тый попын ватыягэ от ул да... Тугэ 
гыпат, тудлан йумын кнагаштэ возымо сэмып, кэч могай 
чонанымат йӧратэн илашыжэ кӱлэш  вэт...

— Кӧ тыйым тыгэла шэлыштьтн пуэн?—-воштылалын 
Ромась кугыза йодэш.

— Эй, ала могай гаэм йэҥ-влак почкэн на^гьыч—навар- 
но, жульык улыт ыльэ докан? Тидэ кырмэ, мо кырмэ... Тэ- 
вэ ик-кана аптиллэрнст-влак кырэныт гын, вот кырэныт... 
Шкат ӧрынам; кузэ чоиэмжэ кодыи. А тидэ мо!... Чпу.

— Молаи кырэныт вара?—Паиков йодэш.
Кунам; тэтггэнчэ мо? Альэ—антиллэрристшэ?
— Тэптэчэ...
— А палаш лийэш мо, молан кырэныт? Калык вэт-уэо 

каза дэн иктак, чуч ок йӧрӧ, вик тӱкэдылаш тӱҥалэш . Ну- 
по вэт кырэдалмэ пашам должность олмэш ужыт!

— Мыйын шонымаштэ,—Ромась пэлэшта,—молылан 
•гыл, тыйым йылмэтлан вэрчын кырат. Тыйын йылмэт пэш 
куж у. Нимак от шэкланэ, утыжым кутырэт...

— Пожалэ, чынымак ойлэт... Мыйып карактыртугайэ... 
Иом колынам гын, умылэи налдэ омак чытэ.

Оҥа пуш нэрши кугу ий толын тӱкныш, ала мо „шыр- 
шор“ шоктыш. Кукушкннат содор гына пагорым руалта, 
Панков мускылэн пэлэшта;

— Тый, Сэпан, пашатым ит мондо!
— А тый мыйым ит тунукто!—ий-влакым шӱкышыж- 

ла Сапан вудгыкта—ик-канаштэ кок пашам кузэ шуктэт? 
Ийым эскэраш да тый дэнэт мутланаш...

Коктын лыжгэ ӱчашат. Ромась каласкала;
— Тысэ мландэ Украин мландэ дэч шуко пачаш уда.
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1Ш уда.

Мэмнан тушто мылаыдэ пэ-эш санэ. Л калык гын тысэ^ 
калыклан ок ш у. Тысэ калык утларак шотан^ кэч моланат 
моткоч квртэш. Уста калык. Сдособный калык.

Мый тудым пэш колыштам, тудлан ӱшанэы. Тудын 
нк шырымын ласкап, пэрэн кутыры.мыж пэшак кэлша. 
Тидэ айдэмэ шуко шинча, тудо калыкым шкэ сэмынжэ 
вискалэн мошта.. Тудо мыӓ дэчэм молан лӱйалташ тӧчымэ- 
мат огэш йод. Ала мо тндыжэ сайынак чучэш. Моло гы а 
ш укэртак йодэш ыльэ. Йӧра коч ок йод, Йодэш гын, шотан. 
ваш-мутымат пуэн ом кэрт ыльэ... Вэт мый ом шинчэ: молан 
лӱйа.лташ тӧчэнам? Эк, мом тудым шопкалаш,—кызыт мый 
Йулышто ула:м, могай сай, ласка, волгыдо, йырваш йоҥ- 
гыдын, эркын чучэш.

Мэмнан пуш на тура сэр воктэн кайа. Шола вэлышкы- 
ла эҥэр вӱд пэш лопкан шарлан возын, олык .могырын 
•шма сэржымат кумдыкэш лэвэдын шындэн. Ужат, вӱд 
койын тэмалтэШ, арама-влакым лӱҥгыктылэш, йӱштылта. 
Тыгыдэ лакыла гыч, курук ӱмбачынат шоргыктэн гына 
талэ вӱд йогэн толэш. Йул вӱдым кугэмдаш полша. Кэчэ 
Я1ыргыншш.'Нарынчэ нэран шэм корӓк-шамыч кычкырат, 
Ч0ҤЭШТЭН-Ч01ГЭШТЭН эртат, урс гай тӱсан пыстылышт вол- 
галт-волгалт кайа, нуно пыжашым опташ толашат. Чараишш' 
мландэ тупышто сӧсна шу гай ужар шудо лэктын, кэчэ 
дэк шуйнаш толаша.

Каплап—йӱштӧ, а чоныштӧ ласка, чоньппто ончыкы- 
лык вий, ончыкылык пэлэдыш пэлэдаш тӱҥалэш . .Эк, шо- 
иы ж ат, мландэ ӱмбалнэ пэш ласкан чучэш .

Кэчывал пагытлан Красновидово сэла дэк мнйэн ш у- 
ына. Кӱкш ӱ, тура курык ӱмбалнэ кандалгэ вуйан чэркэ 
шияча. Чэркэ кок могырыгакыла почэ-почэ пэҥгыдэ, чатка 
яӧрт-шамыч шинчат. Пӧрт лэвэдышышт нарынчын волгал- 
тэш, кок-ла гычын олым лэвэдышат йылгыжэш. Чыла прос- 
той, ораньэк мотор.

Парокот дэн эртэн кайымэ годым, тидэ сэлам ш укс 
ужынам, шуко кана йӧралтэн ончэнам.
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Кукугакин Д9Ы коктыи пушым: йастарага тӱгаална. 
МӧПӓав пуэдыгаыжла Ромась пэлэштыш:

— Ужамат, тый пэш внйан улатыс...
.Ӱмбакэм ончыдэ йодо;
— Оҥэт ор: коршто?
— Укэ... Ниманчат укэ.
Дэликатнып йодып моштымылсо путырак оҥай ляӓэ, 

кэлшыш. Мыйыы шкэмым шкэ пушташ тӧчымэм йэҥлан ик 
пырчат палдармэм огэш .и^у.

— Да... виЁэт тыйын утыис дэн уло конэга,—ыанын 
Кукушкин ойлыштэш.—Эй, тыЁ, молодчик, могай губэрна 
гыч лийат? Иижэгородский? Тэмдам вэт ,водохльоб“ манын 
игылтыт? Адак тэвэ тыгат маныт „чай, примэчай, отколе 
чайки летят.“

.Курык ӱмбачыи, лозыргышо лапаиг корно дэн,
ший гай йылгыжшэ памаш-влак кокла гычын чара йолын, 
кужу, вичкыж ЙЭ1Г вола, тайныштэга, йӧрлаш толаша. Ӱм- 
балпыжэ ик тувыр дэп йолаш гына, вуйжо комдо гай, ку- 
зку йошкар уиан, пондашыжэ кудыргэн пытэн.

Сэр воктэк мнйышат, ласкан гына пэлэштыш:
— Толыя шуыда.
Кок ломашым сэр гычын пуш  ӱмбакэ пыштыш, гакэ- 

зкэ содор гына пушыш иурэн шогальэ, командылаш тӱн'- 
а.льэ:

—Лоыаш мучашым йолда дэн чараклыза, ынжэ торло. 
Ну ындэ пэчкэм пӧртыктылаш тӱҥалза. Вот, тыгэ-тыгэ... Эн 
рвэзэдол кучылташ! Полшо.

Тудо сӱрэт гам мотор, моткоч виан йэн' гай койэих. 
Вийаш,кугу нэран, чэвэр шӱрго ӱмбалныжэ шаралгэ-канд» 
шинчажэ строгын чулгыжэш.

— Кылыэт вэт, Изот—манын Ромась пэлэшта.
— Мый-мо? Р1т лӱд... Чытэм.
й к  пэчкэ карасиным сэрышкэ лукна Изот мыйын ӱм- 

бакэм тӱткын, висэн ончальэ, вара йодо:
— Пркагаык мо?
— Кучэдылаш пижса^йан,—Кукуш кин ойым пуа.
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— Мо, тыйым адакат^удцрхалэы улыт дго? ужат, 19ӱр- 
гэт могайэ!..

—Эй, тудын дэы мо шотым муат...
— Кӧ тыгэ витарэи?
— Кӧ? кӧ кырэдылэш, тудо...
Эй тый дэнэт!—кугуракын ш ӱлалтэн Изот пэлэштыш. 

Вара Роиасьлан каласыш :—Башкэ орава дэн толыт. Мый 
тэмдан то,лмыдам умбаиынак ужынам. Пэш сай волышда. 
Тый, Антоныч, кайэ! Мый тыштэ эскэрэм нзншак.

Тидэ айдэмэ Ромасьым иагала виднэ; адак Ромась 
дэч иктаж лу  ий рвэзырак гынат, тудым изираклан шот- 
.лымыла чучэш.

Ик пэл шагат жап эртымэнч’э, .мый у пӧртын ару, 
чатката кыдэж^лштыжэ шинчэм. Пырдыж гычшэ альэ киш 
пуш  дэн пакльэ^пушыжат лэктэш. Пӱсӧ шинчан, чу.лым: 
ватэ ӱстэмбакэ кэчывал обэдым пога. Хохол чэмодан гы-' 
чын Еыага-влакым луктэда, кудо кӱлэшыжым ойыркалэн 
,ко!гга пусакысэ оҥавакэ шогалтылэш.

— Тыйын пачэрэт чэрдакыштэ лийэш,—манын мый- 
ланэм каласыш.

Чэрдак окна гыч сэлан ик ужашыжэ да кугу  гына 
поргэм лакэ койэш, адак садэр лоҥга гычын моча ву(£-влак 
шинчашкэ пэрыат. Лакэ вэс могырышто вондэрла дэн [иэм 
иасу. Ик моча ӱмбалнэ кандалгэ тӱсан мулгик шинчыл-' 
ТЭИ1, пэл кидшэ дэн товарым кучэн, вэсыж дэн кэчым авы- 
рэн ӱлыкыла, Йул вӱдышкӧ кэрылтын опча. Орава сигыра,. 
ала кушто уш кал ломыжэш, тыгыдэ эҥэр-влак шургат. 
Капка гычын^пэм вургэм чийышэ кува лэктэш, кудо-вэчэ 
вэкыла савырнэы пэҥгыдын кычкыралэш:

— Каварэи кэртдымэ влак.
Кок пӧрйэҥ рвэзэ-влак кӱй дэи да лавыра дэн йогы- 

шо вӱдым пӱйалат ыльэ. Шоҥго куван йукшым кольы- 
чат, ала куш копӧртыл ончэн-опчэн куржып ко.ятышт. Ста- 
рука мландэ ӱмбачын шанчаш падрашым руалтыш, кок- 
иана шӱвал колтышат, вӱд покшэкэ кудалтыш. Вара кугу
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кэман йолжо дэн йоча-влак пӱймӧ д,ӱйам: шалатыш, да ку- 
.рык Ёӱмакэ волэн кайыш.

Кузэ ындэ мый тыштэ илаш тӱ1гала.\1"? Кэчыва.л коч- 
каш кычкырышт. Волышып. Устэл тӧрыштӧ какаргышэ та- 
ганан куж у йолжым шунэн Изот кугы за шннчылтэш, ала 
.мом пэш кутыра ыльэ, мыйым ужыда^^ик чарныш.

—Молан чарнышыч?—манын Ромась пэлэшта.—Кутыр*
айда!

— Ойлашыжь кодынат огыл, чыла каласэнам. Значит, 
тыгэ пунчална лпйэш; ышкэак сэшэеа, ш как управнтлэна. 
Тый пистолэтым коштыкто; 1Шстолэты.мак огыл гыв, кӱж- 
гӱрак пондо лнйжэ, Б а р м о в  дэн Кукуш кин ончылно зрӓ- 
жэ ойлышташ ок йӧрӧ. Нунын вэт йылмышт ӱдрамаш 
йылмэ—пэш- куж у, чыла льапкэн пытарат, Тый, эргаш. 
кол кучаш йэралтэт, чай?

Укэ.
Ромась йал йы1г-влакым, да тыгыдэ садовод-ьлакым 

чу.мыраш, скупщнк-влак ваштарэш кынэльташ кӱлэш —ма- 
нын кутыра. Калыкым нунын кид гыч утараш  кӱлэш “— 
мапэн). Изот пэш колыштын шннчыш да вара пэлэш ты ш :.

— Эк, очышш, мнройэд-влак тыланэт эркын огытпу.
— Мо лийэш, тэвэ ужына.
~  Тугэ ындэ. Ӱлшна шол.

Мый Изотым ончэн, тыгэ шонэн шинчышым:
„Молы.\[ ончэн огыл. Навэрно Кароннн дэн Златоврат- 

ский тыгай мужпк ӱмбачынак о]к’ш.машым возат“..
Нэужэли, мый шонымашкэ.м шуына>г? Нэужэли, чы« 

айдэмэ-влак дэн пырльа чын пашам ышташ тӱчгалам?
Кочкын тэ^смэҥгыжэ, Нзот кутыра:

Тый, Микайло Антоныч, ит торопитлэ! Оай пашам эр- 
кын ыштыман. Сай пашам вашкэ ышташ огэга лин.

Тудын каймэпты;кэ, Ромась шоналтэнрак пэлэштыш:
— Ушап айдэмэ, шотан. Грамотымӱо гына ша!'алрак— 

ныкшэ вэлэ лудэш. Но тунэмэш, кыртмэнак тунэмэга. Вот 
тый тудлан тунэ.\(ашыжэ полшо!
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Кас рӱдӧ лиймэшкэ, кэвытышта сату акым ончыкты:- 
лэш. шкэжэ эрэ мутлаыа:

— Мэмнап сэлаштына кокторговой уло. Номый нувын 
дэчын гаулдырак ужалэм. Садлан нуно мыйым огыт йбрал

|тэ. Кычалтылыт, кыраш толашат. Тый ала мый тыштэ па- 
' рышлан вэрчын, альэ пэш кэлша да илэм шонэт...,Укэ, мый 
; йӧршэш вэс амал дэи илэм. Мэмнан кэвытна тэмдан булоч- 
ныйда сэмынрак лийэш...

Мый мо нэргэн кутырмыжым умылэн нальым. Тудла- 
нат каласыгаым.

Тугэ шол... Вэт калыкым туныктыдэ огэш лий, шо- 
 ̂льаш.

Кэвытна кӧргӧ гыч тӱкылман, пычкэмыш. Мэ ламбэ 
дэн к.:гатьша. Лапкэ вэс могырыштат ала кӧ коштэт, чыв- 
зок да чывзок лаврам кэлэш, лапкэ ончыко кӱза.

Тэвэ колат? толын. Тндэ нимодымо—бобыль. „М игун“ 
лӱман.Моткоч йыгыжгэ,—айдэмэ огыл—звэр. Тудо койыш- 
ланаш нӧратыгаэ ӱдыр гай—-осал ышташ моткоч йӧрата.

-Тый тудын дэнэ „айда-лийжэ“ ит ойлышт. Эрэ гаэк- 
ланыман.

Вара нӧртыштӧ конч'а воктэн тамака шушнын шинчы- 
мыжэ годым, мыйын рвэзэ ӱ.мырэм арам эртэн кайымэ нэр- 
гэн пэш раш кутыркалэн пуыш. Ойжо пэш йандарын, ч&т- 
катан, йарымалтын лэктэш, тамак шикшыжат тугакак— 
пондашыжэ мучко йогзн кайа.

— Тый способный, мо шонымэтым ыштыдэ кодыдэ улат. 
Тыйын шонымашэтат сай. Тыйланэт альэ пэш чот тунэ- 
маш кӱлэш. Тунэм, только шпнчэн лий: кнагат дэнэ ка- 
лык дэч пэтыралт ит шич, Калык дэч ойырлаш ок йӧрӧ,.

Йалын уш-акылжнм тарваташ кӱлэш , .манын кутнра. 
Тудын ойжым шукэртак колынам, шукэртак шинчэм. Туг* 
гынат 0ЙЫ1ЛТЫЖ0 ала мо у шот, у  шонымаш уло гай чучэш.

— Тэмдан, туш тостудэнт-влакдакалык йӧратымэ нэр- 
гэн пэш шуко кутырат, А мый нунылан каласэм: калыкым 
йӧраташ огеш лий, Тидэ—мут вэ,лэ, калык йӧратымэ.., мо...

Пондашыжэ мучко шыргыжал колташ, ыплаш тӧ-
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чышыла мыйын ӱмбакэм ончальэ. Вара кутырэн-кууырэы,. 
пӧрт кумдыкэш кошташ тӱтгальэ;

— Калык (юратымэ мо лийэш, иышчэт? Тядэ—калык 
дэн кэлшымэ, ӱлык волымо, экшыкшым шиждымэ, прос- 
титлымэ лнйэш. Тыгай койыш дэн калык дэк огыл—ӱдра- 
иаш дэк гына шӱра1г.ман. А калыкын осал койшыжо укэ 
шонэт мо? А тудын йомын коштмыжо? Нэужэли, тудыи 
уждымыж дэн кэлшаш? Нэужэлн тудын кӱлдымаш койы- 
шыжым мокташ? Проститлаш? Укэ,увэт?—огэш кӱл.

— Тэвэ ындэ шпжым! Тэмдан тушто эртак Иэкрасо- 
вым лудыт, мурат. Иу шоналтэн ончыоа: Нэкрасов дэн
мӱндӱркӧ кайаш лнйэш мо? Укэ, кугунат; от кайэ. Му- 
жтткым у.мылтараш~тый сатс улат т-ынат, альэ чылажымак 
ыштэн от мошто, плокан илэт, цлт-.1ш сайэмдаш тувэмашэт 
кӱлэш —манаттт кӱлэш . Йанлыкат, пожалэ, тый дэчэт сай- 
рак, тудо шкэпжым чот арала—манаит кӱлэш. А тый, му- 
жик, йырвапт шарлэнат, тый дэчэтак—дворӓнин, поп ту- 
кым, учоный, кугыжа лэктытттлт. Вэт иутто ожно годым, 
чылаттат мужик улыт ыльэ... Умылшыч? Палэт ындэ? Ну 
вот илаш тунэ.машэт впзэш -и уно  тт^йым ынтлпт нулто 
эрэ... Т£ПЫШТ почко.

Кукньыш лэктыя кут:с1ркыла11 май шыттдаш кӱш - 
тыш. Шкэжэ .маланэ.м: тсттаттг-влакым ончыктаттт тӱтгальэ. 
Выла кынагажат науко нэргэн ойлат. Бокыль, Льайэль, 
Гартттэль, Локки, Лэббок, Тэлор, Милль, Спэнсэр, Дарвнн, 
адак руш  кокла т-ыч—-Писарэв, Доброльубов, Чэрныш ^с- 
кий, Пушкин, Фрэгат Палладэ, Гончаровытт, Нэкрасов. 
Пырснгэ ттийалтымэ сэмын кажнэ кпагажым нийалта, ку- 
1ТТ£Л нӧлттлн .мутлана:

— Пэш сай кнага—влак ултчт, А тэвэ тндым нигуш- 
тат от му—манаш лийэш, тудым цэнзуро йӱлалтэн. Го- 
сударствын мо тугай улмтджт^м палымэт тпуэтн тын—тидз 
кнагам луд, чыла палэт!

Кндышкэм Гоббсын „Лэвиафан“ лӱман кнат-ажым ку- 
чыктыш.

— Тэвэ т и д а т  г о с у д а р с т в э  н эр т -э н а к , к у ш т ы л тч £ Н , 
м у с к а р а н  г ы н а  во зы м о .



НИ1'у Л 1-
1Н. Го-

— 97 —

Куштылго кнагажэ Маккиавэлын „Гооударьисэ“улмаш.
Чай йӱмына годьгм, шкэ илышыжэ нэргэн лыртак ка- 

ласыш: тудо чэрниговскнй апшатын эргыжэ, Кнйэв стан- 
сыштэ паровоз смазчпклан шогэн, туштанак рэволуционэр- 
влакым ваш лийын, самообразованьэ кружокым пашачэ- 
влаклан почын, тудым арэстовайэн кок ий чурмаштэ ки- 
йыктэныт, вара л у  ийлан Йакут обласыш луктын колтэныт.

— Эн ондакак йакут влак дэн пырльа улусышто илэ- 
нам, йомам—шонышым. Тэлэ тушто, ийа дэн нктак, уло 
вундорыкэтым кылмыкта, ушэтым йӧршэш пытара. Вара, 
ончэм:—ш уэракын тыштэ да тушто руш -влакат койэдат. 
Утларак лийышт манын, изиы-изин эрэ нэшарат, ала ку- 
жэч эрэ кондат. Ойлыман огыл— поро а^йдэмэ улыт ыльэ. 
Туштанак ик студэнт ыльэ—Владимир Королэнко, кызыт 
тудат пӧртылын. Мый тудын дэн пэш кэлшэн илышна— 
ойырлаш вэрэштэ. Когыньан коклаштэ ик гайрак шонымаш 
ыльэ. Тудо ала момат ыштэн кэртэш ыльэ: эсогыл иконы- 
мат рисовайа улмаш. Тидыж дэнэ мый ом кэлшэ ыльэ да. 
Ындэ кызыт, тудо журналлаш  моткоч сӧрастарэн воза, маныт.

Пэл йӱд маркэ мутланэн шинчышна. Л ӱйалташ  тӧчы- 
мэм дэч вара ала мо кӱлыпын, йэҥ дэч мӧнтӧ гай чучын 
коштам ыльэ. Ромась мыйым тӧрлатыш, айдэмэ сэмын илыш 
опсам почо, чын корнышко шогалтыш. Ромась пӧрвый мут- 
ланымэ кэчэм—нигунам мондыдымо кэчышкэм савырныш.

Рушарньан, обэдньа эртымэҥгэ, кэвытнам почын 
шындышна. Тунамак крэсанык-влак чумыргаш тӱҥальы ч. 
9 н пӧрвӧйак ӱдрамаш гай мотор, ш ала шннчан, обэз- 
иӓн кид гай куж у  кидан, лавраҥ пытышэ, тово вуйан Б а- 
ринов Матвуй! тольо.

— Бара олаштыда могай увэр шокта?—манын йодо,. 
ваш мутым колдэак Кукуш кинлан кэржалтэ:

— Сэпаи! Ты11ын пырыс тӱш кат адакат пк агытанэм 
кочкыиыт!

Оааҥысэ губэрнатор Пэтэрбургыш, кугжа дэкэ кайэи^ 
7УД0 уло сӱас калыкым Кавказ дэн Туркэстаныш колташ 
клопотайэн коштэш,—манын ойлаш тӱҥальэ:

7 Мыйын уннвэрснтэтэм
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— Мэмнан гз'бэрнатыр ушан. Мо ыштышашым чыла 
шинча...

— Тидым шкэ шонэн луктынат вэт,—манын мк шьг- 
рымын Ромась пэлэшта.

Мыйэ? Кунам?
— Кунамжым ом палэ...
— Мо тый, Антоныч, калыклан пэш шагал инанэт,— 

вуйжым рӱзалтэн Баринов йэшара.-—А мын вэт сӱас-ша- 
мычым чаманэн кутырэм. Кавкйзыш. кайаш мускарак огыл 
чай'

Ш экланэн-шэкланэн каптатарак лапката йыш мийэн шо- 
гальэ.Умбалныжэ ш ӱкшӱ сорвык мыжэр, сур тӱсан чурийжэ 
чытыра, шэм тӱрвыясӧ туй йэҥынла лып-лып лийэш; шо- 
ла шинчажэ тутыш кумалтэш, чалэмшэ шинча-вал пуняго 
тутыш лӱнталтэш , саҥгаштыжэ сусыргымо лакэ койэпг.

А-а, Мичук родо мо!—воштылмо сэмынрак Баринов 
лэдэшта.—Вара кодшо йӱдым мом шолыштыч?

— Тыйын оксатым,—йандар йӱкын Мпчук ваш-му- 
тым пуа, упшым налын Ромасьлан вуйым сава.

Кудвэчэ гычшэ мэмнан сурт оза дэн пошкудына 
Панков лэктэш. Чатката пӱнчакым, рэзиҥгэ колошым чи- 
йэи; щӱйыштыжӧ йошкар шовыч, оҥыштыжо сап кандыра 
гай шнй шинчыр кэча. Тудо Мичукым ош шинча дэн ви- 
сэн ончалэш.

—Тый, шонто чорт, мыйын пакчашкэ пураш  тӱҥалат 
гын, мый тыйын йолвургэтым пондо дэнак колтэм... шин- 
чэн лин.

— Эй, мо эрэ тыгайым кутырэда, мый тыгай мутым 
шукэртсэк колынам,—шыман гына Мпчук руалэш , кугун 
шӱлалтэн йэшара:—от кырэ гы н ,. кузэ илэт?

Панков пэш чот шудалаш тӱҥалэш , Мичук ӱстарэн 
пэлэшта:

—Могай шонто улам мыйэ... Альэ ныллэ куд нйага 
вэл улам да...

— А кугэчэ пӱтӧ годым, витльэ кумыт ыльэ,—манын 
Баринов кычкыралэш.—Ш кэак, вэт витьлэ кумыт маны- 
нат... Молан шойыштат?

[ЫТНО Изо 
:ол 'кэвы! 
(уягик-в-л; 
юшкалты 
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Лӧза кап-кы.лан шоҥго кугыза—Суслов дэн кол ку - 
Ушо Изот тольыч,—чылажэ л у  йэҥ нарэ погыныш. Хо- 
:ол -кэвыт ончылно опса воктэн шинча, чылымыи ш упш эш , 
)уяшк-в-лакын кутырмыштым колыштэш. Мулсик-влакшэ 
юшкалтышлаштэ да кид-кучэмлаштэ шинчат.

Кэчэ йӱштӧ, олача-вулача вэлэ: то пыл, то кэчэ. Ка- 
за мучко пэш писын пыл лопчык-влак кайат. Шинчышэ 
£эн йегышо вӱд кэнэта-волгалт волгалт кайат, шинчам; 
)ымыктат. Йужгунам адак рӱп пычкэмыш лийэш. Мотор 
1НЙЫШЭ ӱдыр-шамыч урэм мучко Й ул вэкыла чымат, йуб- 
Ыштым пулвуйыга шумэш нӧлтэн, пашмакыштым мурык- 
гэн тарванат. Рвэзэ-влакат кужо эҥэр-воштырым кучэн 
кур^кыт. Коклан-коклан илалшьтрак ттэҥясат ошкылэш, 
^(эмнан тураш  шуытат, упшыштым налын эртат.

Мигӱн дэн Кукуш кин ӱчашат: кӧ вийан кучэдылэш— 
гупэч альэ тӧра? Кукуш кин купэч вэк шога, а Мигунжо 
„помэшык утларак кэртэш “—манэш. Тудын вичкыжрак 
йӱкшӧ Кукушкинын вузга йӱкшым чылт лэвэдэш.

Господин Фингэровын ачажэ Наполэон Бонапартым 
пондаш гыч рӱзэн. Господин Фнигэровшо гын, у-йуй па- 
тыр ул.маш: кок йэҥым ик канаштэ шойа-корка гыч куча 
да саҥга дэн саҥгам ваш колта улмаш... Как пэра гын, 
кыньэлаш птат шоно. Вот могай тудо.

— Ну, йӧра, тыгэ лийжэ...—Кукуш кин кэлша, угыч 
адак йэшара:—Ну, купэч адак помэшчик дэч утларак коч- 
кын кэртэга... Кочмэҥгыжэ, мӱшкыр ӱмбаланжэ тий тӱ- 
чатат .лийэш. Л тыйын тӧрат мо...

Поро уш  акылан Суслов вуйым шийэш:
— Эк, Михайло Антоныч! Ала мо кызыт, калыкын 

пэҥгыдылыкшэ пыташ тӱҥалын. А ожно вэт, господа го- 
-дым, эрӓ кошташ ок лий ыльэ—чыла йэҥланат пашам

Ш нйага [муыт кльэ. Нктат йара кийэн огыл...
— Д тый „адак крэпосной правэ лийжэ" манын за- 

маныя шавлэньым возэн пу. Вара помэшчик толэш,—игылтын
1Т маны-1.______________

1) Мужик-влакыа вааяльыштыи паш раш оа ш инпэ, аондвн пнтарвваи.
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Изот пэлэшта. Роыась кид-кучэы ӱыбалан пэралтэн чн- 
лымжым понка, Изотыы шыман ончалэш.

Ромасьын кутыраш  тӱҥалмыжым вучэм. Ындэ туд< 
мом каласа гын, манын шонэм? Ромась ок пэлэши, 
колыштын гына шинча. Й ул покшэлнэ паракот урмыжэщ 
Курык йӱмачын ӱдыр-влакын мура йӱкышт шэргылтэщ 
кармонь йӱк шокта, Роҥгэдын-рошгэдын урэм мучко йӱ 
шӧ ошкылэш, ӱгӱнчэш , вакаш толаша, вӱд покшэкэ „быз- 
льоп“ да „бызльоп" пурэн ш огалэш, Мужик-влак эркш 
кутырат, ӱҥышэмыыла койаш тӱҥальыч. Мутыштат ойган' 
ла чучэш. Мыйын шӱмланат, йӱр толшашлан ала мо, нэ 
лын чучэш. Оласэ шумым, тӱрльӧ йӱкым, оласэ калыкые 
угэ-э коштмыштым, лым лийдэ викан кутырмыштым шар' 
нэм, пылшыштэм ораньэк йоҥгалтэш.

Кастэнэ, чай йӱмына годым, Хохол дэч—кунам тые 
мужик-влак дэн кутыркалэт?—манын^йодым.

— Эй, каваршаш,—манын кутыраш  тӱҥальэ,—шка! 
палэт чай, мый нунын дэн политик паша нэргэн урэмыш 
тэ кутырэм ыльэ гын, вигак кучэн нагайат,. йакут обля' 
сым ончыктат ыльэ.

Трубкам пыясыкта, уло пондашыясэ шикш дэн вӱды> 
лалт пшнчэш. Ышкэягэ ойла:—

— Йалысэ калык—чойа, эскэрышэ^ калык. Эн утла- 
ракшэ йот йэзглан ок инанэ, лӱдэш. Йот йэҥ дэч вэл 
огыл—тудо пошкудыж дэч, эсогол—шкэж дэчат лӱдэш: 
Тэвэ могайэ йалысэ муягик. Альэ эрыкыш лэкмылан куш 
ло ийат эртэн огыл, кӧ кизыт ныллэ ийышкэ шуын гын, 
тудо кул  илыпшм ужын, пэш раш шарна. Эрыкын мо ту- 
гай улмыясым умылаш пэш йӧсӧ. Ш укыжо,—эрык—тидз 
кузэ шонэм тугэ илэм, манмэ лийэш  шонат. Но—йыр-ваш 
начальник, нуно пэш мэшайат. Помэшчик-влак дэч калы- 
кым кугуж а 'ш упш ын нальэ. Кызыт ындэ ик господин 
вэлэ—кугыжа. Вара мо тугай эрык? Тэвэ альэ ясап шуэш, 
мо тугайягым кугыяга шкэ ончыкта. Кугыягалан крэсаньык 
моткоч ӱшана. Тудо крэсаньыкым шупшын налын, помз* 
чикым йара кид дэн кодэн; кулэчымат тугак ыштэн кэр-
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^эш—уло паракотшым, кэвэтшым шупшын налэш. Мужиы 
^угыжан вӱр, тудо умыла—госцодин кунар ш агалрак, ту - 
[нар сан, иктэ гын эша лучо лийэш. Тудо кугыжан 
,эрык“—умылтарымыжым изин-кугун вуча. Вара тунац 

мом моштэт тудым руалташ  лийэш шона. Эк, кунам ту- 
до я;апшэ ш уэш  гыв? Вуча, пӱйым пурын коштэш. На- 
чальниклан шыдешка. Вэт начальник дэч поснат ок лий— 
укэ гын ваш-ваш пуштын пытарат, кырэдыл йарнат. Ш н- 
жыч, кӧ тугай крэсаньык!

Тӱнӧ мардэж ш ӱшка, окна йандам йӱр дэн мушкэш. 
Урэмыштэ шэм ӱмылка овара; мыйын ш ӱмланат йокрокын 
чӱчэш. Ик шырымын, маска йӱк шындэн-шындэн йоҥгал- 
1ТЭШ.

Калыкым туныкташ умылтараш кӱлэш . Тудо власьым 
[шкэ шупшын налаш тунэмжэ. Ш кэ кокла гычшак, шка- 
ланжэ кэлшышэ начальникым, становойым, губэрнатырым, 
кугыжам шкэ лукшо... шкэ шогалтыжэч.

— 8й, тыгэжэ гын, шӱдӧ ийат эртас...
— А тый Троичэ мартэак шуктынэт ыльэ мо?—ма- 

нын Хохол йодо.
Кастанэ чай йӱмӧгггӧ Ромась ала куш ко кайыш. Л а- 

'тпк час жапыштэ урэмыштэ лӱймӧ йӱкым кольым. К ур- 
жын лэктым. Моткоч пычкэмыш, йӱр опта. Капка дэкэ Ми- 
.хайнл Антоныч толэш, кугун, шэмын койэш.

— Лӱдыч мо? Мый лӱйшым вэт...
— Кӧм?
— Тэвэ тушто ала могай-влак пэчэ мэнтэ дэн кэр- 

жалтыныт. Мыйым кырынэшт. Ида ушдымыланэ—лӱйаш  
тӱҥ алам —манам. Огыт колышт. Ик-кана пылпомышко раш- 
калтарэн шындышым. В[имат огыл-пылпомыш ок сусырго...

Пӧртӧнчыланак кудашаш тӱҥальэ, ночко пондашы- 
жым иунчалзш, имньэ гай пӱргал-пӱргал колта.

Кэмэм ролсан улмаш, шайтан: внтыш. Кудаш  
кудалтэн вэсым чийаш возэш. Лэворвэрым эрыктэн 
моштэт? Пожалуйста, карасин дэн йычыйа, укэ гын рӱда- 

лгэш
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Сур шинчажэ шыман ончалэш, лӱдмыжӧ пырчат па 
лэ огнл. Ӧрат вэлэ: кӱзэ тыгэ чыта‘? Чурий-ончымо ваш' 
тарэш шогалын, ӱпшым тӧрлата—тунамак мыйланэм. шиж- 
тарэн кутыра:

— Сэлаштэ эскэрэнрак кошт. Эн чотшо пайрам ГО' 
дым эскэрэ. Тыйымат, поягалэ, кырэн опташ шонат. Кас 
тэнэ кэрэк кунамат ш учката. Пэлэнэт тойам ит коштыкто; 
«ырыктэт вэлэ, адак лӱдэш, манын шонаш тӱшалыт. 
лӱдмыжӧ огэш кӱл! Нуно ш кэжат лӱддымак огыт ул...

Пэш сан илаш  тӱҥальым. Кажнэ кэчын у  шинчыма 
шым погэм. Йэстэствознаньэ дэн кнага-влакым лудаш  тӱ 
ҥальым. Ромась мыйым туныкта:

— Максимыч, тндэ наукым пэш  чот шинчаш кӱлэщ  
Тидэ наукышко айдэмын эн сай уш -акылжэ пышталтыи, 
Тудо уш-акылым погэн налашэт кӱлэш .

Арньалан кум-кана, кастэн-кастэн Изот кугыза толэш, 
Мый тудым лудаш  туныктэм. Эн ондак мыйланэм инаны 
дымын койэш ыльэ, вара сэмын мокташ тӱ1гальэ;

— Пэш сай умылтарэт улмаш. Тыйланэт, эргаш, учи 
чыл лийаш кӱлэш... Кэнэта:

— А тый пэш патыр улат маныт вэт... Айда, тона 
дэн ваш шупшын ончэна—кудыжо сэҥа: мый альэ тый

Кукньышко ыпйэн тойам коыдышна, йол-копканам 
ваш ыштэн кӱварвакэ шичиа, иктыжэ вэсыжым пӧлтэн 
шогалташ йатыр тӧчышна. Хохол воштыл-вош.тыл тарата:

— Ну, ну, кӧ кэртэш, ну! Ай молодэс! Изот кугыза 
мыВым нӧлтальэ, сэ1гыш. Утларак йыбыртыгн, мыйы^г чот- 
рак пагалаш тӱзгальэ:

— Нпчэго—таза улат улмаш!—манын мыйым' куандат 
ра.—Ж алкэ вот, кол кучаш  от йӧратэ. Йӧратэт ыльэ гын, 
кол кучаш  пырльа коштына ыльэ. Йӱдым вэт, Й ул воктэ- 
нэ—эк, мом манаш гын... йалтак рай, йумын рай!

Пэш сай тунэмэш, умла. Изи рвэзэ гаы оҥа-вачыз 
книгам налэшат, тӧрштыл-тӧрштыл лудаш  толаша:

—Эк, кэртам вэт, а! Лудам вэт, товатат, лудын кэртам!
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Шиычажыи кумэн, мо лудмхйжыи уш дэн, наизз^^сть 
каласа:

„Изи эргыжын ш ӱгаржэ воктэнэ 
Тулык кодшо аважэ 
Утэн кайэн пэш шортэш...
Уҥышӧ, тымык мландэ умбалнэ 
Пк вӱтэльэ варгыжэш..“
— Уясат?

Лла мыньар кана, мый дэчэм пачаш-пачаш йодэхп 
ыльэ:

— Кузэ гынат умылтарэ, шольаш! Кузэ тых^э, чыыым- 
/как, лийын кэртэш? Ала мо тугай удыркалмэ-шамыч вэ- 
лэ вэт. Мый нуным ончэм, нуно мутыш савырнат, а мут- 
шо вэт гакэнан, илышэ улы т—чонан... Мый нуным умы- 
лэм .. Кузэ тыгэ, а? Вэт мыйланэм иигӧат ок каласэ. Кар- 
тинч'э гын, эшэ ыльэ... А вэт кадырик дэп тойа вэлыс... 
Вэт тидэ кнагаштэ уло шонымаш уло, а?! Кузэ тыгэ ли- 
йын кэртэш? Ӧрмаш.

„Ом ш инчэ“ манмэм тудлан ок х^элшэ ыльэ. Да, кузэ 
вара умылтараш? Илэн-толыи. очыний, пхкат умыла. А кы- 
зыт уыылтарэн ом кэрт.

— Йузо паша, колдовство,—кугун ш ӱлалта, кнага 
.странитсым волгыдыш ыштэн тӱткын онча.

Ала ыо тудо пзишак йоча сэмынрак койэш ыльэ, ку},[ 
ниаш рвэзэ гай куана, воштылэш ыльэ. Ик манаш—тудо 
чулым чолга йыхг ыльэ.' Моло колызо сэмынак тудо поэт 
ыльэ, Йул вӱдым, тымык умыр касым, пӱртӱсым йӧратэн 
шогэн.

Ш ӱдыр-Блакым онча, мый дэчэм йодэш:
— Хохол туштат мэмнан гайак айдэмэ ила-манэ1н, 

кузэ шонэт, чынак ыо? Тушто хсузэ илат гын? Ихстаж кузэ, 
знакым пуэн монь, палэн налшаш ыльэ. Мэмнан дэч вэсэла- 
рак плат дыр? Нупо сайрак улыт докан?..

Изот—тулык, шкэтынак колым хсучэн ила, шочмшк- 
лан нигунамат ӧкынымаш укэ, эрэ йыбыртэп коштэш. Йал 
калык дэн ок кэлшэ, нунылан шыдэшкэнрак нла. Тӱжва- 
чын 1’ына сайын койэш: I - ; - .
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— Нуно порын койыт гынат, нт инанэ. Йа.11ысэ ка- 
лы к—кок ш ӧранкӱзӧ гай: тачэ тыгэ, эрла вэс тӱрлб. Кэч кӧ- 
жат шкэнжым гына айдэнылан шотлэн пагала. Мэр пашам: 
ок йӧратэ, катыргэ-манэш. Нунын кидыш вэрэшташ ок 
йӧрӧ.

Пушкыдо кумылан йышэтат пэш чот шыдэшка, мэро- 
йэд-шамыч нэргэн кутыраш  тӱҥалэш :

—Нуно молан пойан улыт? Молан’ моло дэч чаткатан 
илат? Нуно, сволыч каш ак, уш ан улыт. Эргашэм, шинчэн 
лий: крэсаньыклан кэлшэн, кӱтӱ  гай илаш  кӱлэш, тунам 
ижэ тудо вий лийын кэртэш? А кызыт мый ш ала кошты- 
на, шала. Нуно мэинам чыра сэмын падыштат. Ш каланышт 
шкэ тушманым ыштат, осӓлым кондат. Н уно—шучко улы т, 
осал. Тэвэ уна, нунын дэн Хохолна кузэ толаша...

Изот—патыр, мотор кап-кылан... ӱдырамаш-шамыч 
эрыкым огыт пу, чыланат тудым йӧратат. '

— Копэшнэ, мый тидэ пашаштэ пужлышо йэҥ улам,— 
манын поро чон дэн Изот каласа,—марийышт мыйым огыт 
йэратэ... да, мыиат нунын олмышто лийам гын, шыдэшкэм 
ыльэ шол. Манат да вэт, ватэ-шамычым кузэ от чаманэ, 
чаманаш кӱлэш . Ны пайрамжэ укэ, ны сэмалымаш: имньэ 
сэмын пашам ыштат. Кугызашт гын йӧраташ огыт йарсэ... 
А мый... 'Мый мо... Мый йара йэҥ з^лам. Йз -̂жо ватэ марлан 
толын ны шуэш, ны у кэ—марпйышт влак вик кыраш тӱҥа- 
лыт, мушкындо дэн спйлат: кӧлан вэрчын шонэт? Чыла мый 
вэрчэм. Мый тптакан улам. Иктым: гына ватэ-влак дэч йо- 
дам: ваш-ваш ида сырэ! Мый чылаландат ситарэм, манам, 
чыладамат чаманэм, ик гайак улыда вэт мыйланэм...

Аптранэнрак воштыл колта, ойлаш тӱҥалэш:
— Адак ик кана барыньэ дэн чуч-чуч гына родым 

кучэн ом ул. Тудо лачак ола гычын дачышкэ толын ыльэ. 
Мотор, чурийжэ чэвэр, капшэ шӧр гай ошо, упш ӧ гын, 
пӧрвой сорт кз^^льаш. Ш инчажат кандалгэ, шыман он- 
чалэш. Мый тудлан кэчэ йэда колым .ужалэм ыльэ, эрэ 
ӱмбакыжэ ончэм ыльэ. Вара тудо, тыланэт мо кӱлэш ?— 
манын йодо, Мо кӱлэшыжым шкат шинчэт вэт, маньым-
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Тугэ гын йӧра, кастэнэ мийэм, вучо,—маньэ. Чынымак— 
кастэнэ рӱмбалгымӧҥгӧ мнйыш. Ш ыҥа-влак дэч лӱдӧ, шы- 
л ’а-влак мутайышт, нимомат ыштэн ыжна сэҥэ. Ом чытэ, 
пэшак кочкыт,—манэш. Ш кэжэ шортшаш гай лийын. Ик 
•сутка гыч марийжэ тольо. Марийжэ ала могай судьйа ул- 
маш. Тэвэ, барынь-влакэт могай улыт,—манын шылталшы- 
хЧа шкэ ойжым кошартыш.—Нунылан шыҥа-шамыч илаш 
мэшайат.

Изот кугы за Кукушкиным пэш чот моктыш:
— Кукушкиным эскэрэ—тудо поро чонан айдэмэ! Ту- 

,дым, напраснэ, огыт йэратэ. Тудым йэраташ  кӱлэш . 
„Айда лийжэ ойлыштэш, курыктыл коштэш—маныт! Вэт 
руш  йэҥ  манмылан „у всякого скота своя пестрота“. Шо- 
рык—шорык сэмын, уш кал—уш кал сэмын лийман.

Кукуш кин мландым ок кучо. Тудо йӱаш  йэратышэ, 
тарзылан коштшо, изи ватым на.лын. Ватыакэ пэш осал, осал 
гынат, чулым, патыр айдэмэ. Кукуш кин пӧртышкыжӧ ап- 
шатым илаш  пургэн, а шкэжэ мочаштэ ила, Панковлан 
пашам ышта. Кукуш кин увэрым пэш йӧрата. Иимогай 
увэр  ок шокто гын, шкэ шонэн луктэш , сӧрастарэн оп- 
лышт коштэш.

Михайло Антоныч, колынат,—укэ? Тиньковский урӓд- 
яик службыжым кудалтэн манастӱрыш кайа—маныт. Ка- 
лыкым витарымэ ок шу, кырэнам, ындэ сита... Манак лий- 
мэм шуэш. Шабаш!—манэш.

Хохол шоналтэн пэлэшта;
А тыгэжэ начальникда ок код-ыс. Чыланат куржын

пытат.
Кукуш кин шэрдымэ ракш ӱпшым парньаж дэн тӧрла- 

та: тыгыдэ олымым, шудым, чывэ пуным, войым луктэда:
— Чыланясак огыт курж. Ардымэ йэҥжэ ок курж,очы- 

'ни. Кӧ намысан гын, ок чытэ. Тэвэ, тый от инанэ гынат, 
•ик историм каласэм, колышт.

„Ушан” номэшчнк кува нэргэн кутыраш  тӱҥалэш .
— Тудо моткочак осал, шотдымо кува улмаш. Тудын 

дэкэ губэрнатыр коштын, толмыжо йэда каласэн: оудары-
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н ь  а, изЕшак шекланашэт возэш вэт. Укэ гын, сай ок лня; 
ТыЁын осал улнэтым Пэтэрбургышкат шуктэныт, кугы - 
жа дэк кагазым колтэныт—манын кутырат! Помэшчик ку-> 
еа изин-кугын койэш, йӱкта-пукша, у:калтарымыжэ го- 
дым тыгэ кутыра: йуыо дэн пырльа кайэ, ит вурсо мый- 
ым, ыыйын характыр тугайэ—нигузэат вашталтэн ом кэрт. 
Кум ий да тылызат пэлэ эртыш, кэнэта помэшчик ' кува 
Еоро чонан лийэш, крэсаньыкым чумыра: наза ты лапда 
мландэ, сай илыза, чэвэрын, вуйэш  ида нал, мый ындэ- 
кайышым...

— Манастӱрыш,—манын Хохол пэлэшта. •
— Кэрнак, 'игумэнлан кайэн... Тыйат колынат аман'^—  

ёрыылдык лийын Кукуш кин пэлэшта.
— Нигунамат колын ом ул.
— Вара ку зэп алэт ,кӧ  каласэн?
— Мый тыйын ыогай улмэтым палзм,-Хохол шыргы-

жэш.
Фантазьор вуйяш м рӱзалта:
— Мо тый калыклан ниманчат от ннанэ?.. Азап... Ӧрат

БЭЛЭ.
' Кэрэк кунамат тыгакак: Кукуш кинын осал гэройяго 

сай айдэмыш савырна, осал лнймын^лан ӧкынаш тӱшалэш. 
Ш укыжо годым куштырам шӱк ораш кыгакымэсэмын ма- 
настӱрыш „сулык касараш “ чымат.

Йужгунам вучыдымо шоныыашы.м луктэга, кэнэта 
шӱлыкын пэлэшта:

•— Сӱасым, напраспэ, сэҥэна. Сӱас мэмнан дэч кок па- 
чаш сайрак!— '

Сӱас нэргэн пктат кутырышо укэ. Чыланат сад оза- 
влакым артэльыш ушымо нэргэн кутырат, иктыш чумыр- 
га.ш катгашат.

Ромась Спбяр нэргэн, тусо пойан крзсаньык нэргэп 
каласкала. Кэнэта Кукуш кин вудымалташ тӱҥалэш:

— Сэльодкым нктаяс кум ий от кучо гын, нимучаш- 
дымэ чот шарла, тэҥызымат сэр гычшэ луктэш , вара ту- 
нам потоп лийэш... айдэмэ илыш пыта. Сэльотка путрак 
тӱлӧ кол!
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Кукушкнным пэлэрак йэҥлан шотлат. Т угэ’ гынаг' 
тудын ойлымыжым колыштыт, ойлымыжо нэргэн ӱчашат,, 
кӱлэш  гын сырэнат кудалтат. Йужыжо тудын ойыштбг 
чыным муаш толаша.

—Эй, шаламбай, тэптэрдымэ,—маныт ыльэ тудым 
уланракш э. Ковыртаташ йэратышэ Панков шоналтэнрак 
кутыра:

—Сапан эрэ туштым туштэн каласа. Тудо йомак гай 
айдэмэ...

К укуш кия тӱрлӧ пашамат ыштэн мошта. Тудо—пэч- ' 
кэзэ, коҥга оптышо, мӱкшымат онча, ватэ-влакым сурт-ка- 
йык ашнаш туныкта, Пулатньик пашаланат кэртэш. Кэч 
моланат кид-йолжо толэш. Изищ ӧрканэнрак шогылтэш 
гынат, мом тӱҥалын гын шуктыдэ ок чарнэ. Пырыс-вла- 
кым моткоч йӧрата, тудын мочаштыжэ пктаж лу  пырыс 
уло, чылаштымат пукша, коракым, чаҥам кучэн кош- 
тэш. Садэ шот дэнак корак кочшо пырысэт сурт-кайыкы- 
мат пӱчкэдаш тӱҥалэш. Чывигым пытарат. Ватэ-шамыч 
тумасат, пырысым кыраш толашат. Кукушкнным ала мо- 
тӱрлын вурсат. Кукуш кин ок ойгыро, огэш лӱд!

—Мом сургэда? Пырыс вэт ппй дэч писырак, тудо— 
окотньык тукым. Мый нуным кайык кучаш  туныктэм. Ш ӱ- 
дӧ дэп ашнаш тӱҥ ална—ул^алаш тӱҥална .. Тэвэ кушто 
пайдажэ... Эй тэмдан, ннмо шотда укэс-с!..

Тудо ожно годым, тнйакланат кэртэш улмаш . Кызыт 
мондэы. Угыч туиэммыжэ огэш ш у. Ушан улмыжлан кӧра 
Ромасьын мо ойлымыжо нэргэн ннго' дэч ончыч пала, кӱ- 
лэшым муын кэртэш.

—Тыгэ, тугэ,—кочо эм йӱш ӧ пзи рвэзэ сэмын чурпй- 
жым ораньэк куптыртылэш:—Тугэ гын Нван Грозныйын ты- 
гыдэ калыклан осалжэ укэ улмаш...

Тудо, Панков да Изот мэмнан пачэрышкына кас й э - 
да гайак коштыт ыльэ. Ромасьын сандалык лиймэ нэргэн., 
вэс государствысэ илыщ нэргэн да тӱньан рэвольуцо Дэн 
чытырналташ тӱҥалмыжэ нэргэн ойлымашыжым агытан'
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л1урымӧшкэ колыштыы шинчат ыльэ. Паыковлан утларак- 
шым француз рэвольутсо кэлшэн:

—Вот тидэ да... илышым савырэы шындыыак лийын 
—маннн мокталтэн пэлэшта.

Тудын ачажэ кз^гу лӧгаран, ӱмбальэ ш инчан, пойаЕг 
кугыза улмаш. Ындэ Панков кок ий лпйэш  ачаж дэч ой- 
ырлэн, посна ила. „Пэш чот йӧратымыж дэнэ Изотын 
уиыкажым—тулык ӱдырым марлан налэш, чот эскэрэн 
онча, оласэ платьым чиктэн коштыкта. Ачажэ тудым кар- 
гэн, эргыж сурт воктэн кайымыжэ годым, кизытат шӱвэ- 
цэн-шӱвэдэн эрта. Панков ик пӧртшым арэндэ шот дэн 
Ромасьлан пуэн. Пӧрт воктэн кэвытым ыштэн. Кэвыт поч- 
мыжлан сэласэ пойан-влак пэш чот сырэныт, ужын кэрт- 
дэ илат. Панков нуным огэш колышт, кӧргыж дэн нуны- 
лан шыдэшкэн коштэш. Йалысэ илыш тудым кӱй  пызыр- 
мэ гай пызыра:

—Иктаж могай рэмэслам шинчэм ильэ гын, налыштэ 
'Ом пӧрдал ы льэ—олаштэ илаш  тӱҥалам ыльэ,—манэш.

Пэҥгыдэ сӧрал могыран, эрэ чатката вургэмым чи- 
л1эн коштын; кугэшна, шкэнжым ала мош ужэш ; пэш 
шэклана, нпгӧланат ок инанэ.

—Тый кумыл шупшмо дэн, альэ :нктаж могай рас- 
чот лийж э манын тыгай пашалан пижынат?—манын Ро- 
■мась дэч йодэш.

—А тый кузэ шонэт?
—Ш кэ каласэ.
—Тыйын шонымаштэт кузэжэ сайрак?
—Ом палэ? А тый кузэ потакайэт?
Хохол пэш чот пижэш, пытартыш вэлэш мо кӱлэ- 

шыжым Панков дэч палэн налэш.
—Уш дэн, росчот дэн ыштымэ сайрак лийэш. Уш- 

Ӓкыл пайда дэч посна ок илэ, уш  дэн ыштымэ паша кэ- 
рэк кунамат пэҥгыдэ лийшаш. Кумыллан ӱш анэт гын, 
вашкэ йомынат кэртат! тудо—плокой совэтчык... кумыл 
дэн тӱҥалыан гын, мый ала момат ыштэм ыльэ! К уж у ӱ п
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попым ш укэртак йӱлалтэм ыльэ! Кудо-оккӱлыш нэржым ые-  
жэ шӱш!

Поп-арлан нэр гай нэран шыдэ кугыза. Тудо Панко- 
Еым йыгыштарэн пытарэн: ачаж дэн сургымаш коклашкэ- 
нэржым ш ӱшкын коштэш.

Тӱҥалтыш жапыштэ Панков мыйым ок нэратэ ыльэ^ 
эрэ шӧрын онча, оза сэмын кычкырал-кычкырал колта 
ыльэ. Вара чарныш, сайракын койаш тӱҥальэ. Тугэ гы- 
нат кӧргыштыжӧ тупуй  шонымыжо уло гай чучэш. Адак 
мыйат Панков дэкэ шӱман ом ул  ыльэ.

Йандар, чатката, ару кыдэжыштэ шпнчымынам альэ' 
маркэат мондэн ом кэрт. Й уалгэ кас. Окна-шамыч пэш 
чот пэтырэн шындымэ. Ӱстэл вуйышто ламбэ тул йӱла. 
Туш так тура сашган, лузга пондашан, тӱрэдмэ ӱпан андэ- 
иэ кутыралтэн шинчалта:

— Айдэмылан вольык шот гыч лэкташ  тӧчыман. Во- 
льык дэчын эрэ ойырлаш, кӱш кӧ кӱзаш  кӱлэш... Тидэ- 
илышын тӱҥжӧ...

Кумытын ш улэн колыштыт... кумытынат ушан улыт, 
кумыльныштынат шинчашт ласкан ончалэш. Изот тарва- 
ныдэ шыпкэ шинча, тудлан гына шоктышо мӱн- 
дӱр йӱкым колыштмыла койэш. К укуш кнн шып шинчэн 
огэш кэрт, шыҥа вптарымэ сэмын эртак кадыргылэга.. 
Панков волгыдо ӧршыжым чывышталын, эркын гына ыьг- 
лаш  тӧчэн кутырш ыла пэлэшта:

— Тугэ гын, сословий-шамыч так, очыний лэктын 
огыт ул... Кӱлэш  да лэктыныт...

Мыйланэм Панковын шкэ тарзыжым—Кукушкиным 
шӱрдылмыжӧ пэш кэлш а ыльэ. Тудо Кукушкнын шонэн 
лукмыжланат ок сырэ ыльэ, умылаш тӧчэн колыштэш 
ыльэ.

Каҥашымаш пытыш. Мый шкэ дэкэм, чэртакыш кӱ- 
:зэм. Виш окна дэк шинчып, малышэ сэла ӱмбак ончэм. 
Йыр-ваш тымык лэвэдэш —пасуштат, йалыштат. Шэм кава 
пундашыштэ шӱдыр-шамыч кэчат, мыйым огыт уж  гынат, 
мландэ ӱмбакэ чурргэ ончат. Шӱмлан йӧсын, пызырмэ^



110

I;

IV;

II'-.

I

тай  чучэш. Шонымаш ала куп1То, йыр-ваш чоҥэштылэш. 
Мый ик йалым вэл огыл, т^^жэм йалым ужам. Чыланат 
мэмнан еэла сэмынак мландэ пэлэн пызнэн шинчат. Тымык, 
путырак тымык.

Вудакаҥшэ тымык йӱд мыйым шокшын ӧндалэш, чо- 
нышкэм тӱжэм чывытан кэрылтмыла кэрылтэш. Омо ш у- 
мо гай чучаш  тӱҥалэш , могырэм лаҥгазэ лийэш, кӧргыш- 
7ЭМ ш учката лийш аш  гай йӱштын чучэш. Мландэ ӱмбал- 
нэ мый пэш пзи, пэш пычырик падыраш улам...

Мыйын ончыкэм йал илыш толын шогалэш. Кнагаштэ 
возат: йалысэ илыш сай, оласэ калык дэч тазан
■нлат, йандар йуж дэн шӱлат, тамылын кочкын, ласкан 
папалтат. Укэ, мый тудым ом уж! Оай илыш олмэш: му- 
чашдымз нэлэ катыргэ паша дэн толашат, сусыргышо, 
чэрлэ йэҥат шуко погынэн, вэсэла йэҥ  шагал. Пашачэ 
дэн мастэровой-шамыч олаштэ илат, нинын гайак пашам 
•ыштат. Тугэ гынат нуно утларак вэсэла, утларак впйан, 
утларак куш тылго улыт, крэсаньык сэмын ойгырэн, 
илышлан ӧкынэн шннчымашышт укэ. Йалысэ калык уш  
дэн огэш' илэ, тудо сокыр дэн иктак—ниалткалэн-нинал- 
ткалэн илаш то лаша, ала мо дэч эрэ лӱдыт, ваш-ваш 
ӱшанымышт укэ, мо гынат пирэ сэмын илымэ гай илат.

Мыйланэм умылаш пэш йӧсӧ: молан нуно нлыш са- 
йэмдаш тӧчышӧ йэҥ дэч кораьгын шогат, Хохол дэн Паи- 
ков гай йэҥым ужын-уждэ, пагалыдэ коштыт.

Мый олан сайжым ужам. Ола йал дэчын ончылно 
шога. Тудо пийалым кычалэш, сай илышым, уш ан илы- 
шым ышташ толаша, тудын задачыягэ уло, кушко кайша- 
шым шинча. Тэвэ тыгай йӱдым оласэ кок граждап-влак 
ушышкэм толын пурат:

„Ф. Калугин дэн Д. Нэбэй“.
вЧас олмыктышо, ыштышэ мастар-влак. Хирургичэс- 

кнй инструмэнтым, зфгымо машиным, музыкальный ӱзга- 
рым, тулэч молымат тӧрлаташ налына“.

Тидэ вывэскэ изи магазинын аҥысыр опса ӱмбалныж» 
'Кэча. Опса кок могырышто пуракаҥ  пытышэ кок окна.
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Ик окна дэыжэ чара в^^йан, оатгга воктэныжэ лаш ка гай 
пантан Ф. Калугин шинча, кидыштыжэ—лупо; йыргэшкэ 
чурийан, тичмаш, лым лийдэ гайак шыргыжэш, вичкыж 
чипча дэнэ час кӧргым пургэдэш, сургайшэ ӧрш дэн лэ- 
вэдалтшэ чумыраш упшажым почылдэн ала могай мурым 
муралта. Вэс окна воктэнясэ—Нэбэй, шэмэ, кудыр вуйак, 
кугу  важык нэран, сливэ гай шинчап да кошар пондашан 
кугы за шинчылтэш. Моткоч какший, кукш у айдэмэ—йӧр- 
'Шэш ина гай койэш. Тудат ала могай тыгыдэ арвэр-вла- 
кым кучылтэш, тӧрлата, коклан-коклан кугу  йӱк дэн кыч- 
кыра:

— Тра-та-там, там, там!
Нунып ШЭ1ГГЭЛНЫШТ, мом от шоно, тудо шот дэч пос- 

я а  кийа: йашлык-влак, машина-влак, ала ыо туганьэ колэ- 
са-влак, аристон-влак, глобус... Оҥавалпышт тӱрлӧ-тӱрлӧ 
кӱртньӧ арвэр, иырдыж воктэн, рад-дэнэ час-влак кэчат, 
мурат вэлэ чолткыктат. Мый нуным кэчэгут ончэн шогы- 
мэм шуэш, куж у капэм гына мэш айа—волгыдым авыра. 
€адлан  нуно мыйым поктат, чурийыштым куптыртат, 
кидыштым рӱзат. Мыйат кораҥам, тротуар дэн кайшыла 
кӧранэн ошкылам: ,

— Эк, мыйат тыгэ ыштэн моштышаш ыльэ... Могай 
ч'.ай ыштэн мошташ!

Тыгай йэҥ-влакым мый пагалэм. Нуно машиным ора- 
ньэк шинчат, пнструмэнтым кучылт моштат. Нуно—тӱ- 
ньамбалнэ мо уло—чылажымат тӧрлатэн—ачалэн кэртыт. 
Нуно кӧ улыт шонэда, нуно—айдэмэ... чын айдэмэ улыт, 
чын...

Йалсэ илыш ок кэлшэ, калыкшым гыя палэн ом кэрт. 
Ватэ-влак гын, эрэ туй у^гына—маныт. Нунын то шӱм корш- 
та, то логар аҥым налэш, то оҥым пэтыра, шукыжо годым 
мӱшкырышт коржэш. Пайрам годым ма, тыгылай годык 
ма, капка ончыко лэгылдэн, альэ Йул сэрышкэ чумыргэы 
эрэ тидын нэргэн, чэрлэ улмышт нэргэнак кутырэн эрта- 
рат. Чыланат ыоткоч вашкэ шыдэшкат, нигунам уждымаш 
гай тумарлат. Ныллэ-кок ыраш кӧршӧк пуды ртнннлан—
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Бэрчын кум йэш тойа дэнэ, кӱзӧ-товар дэнэ кырэдылэШ;^ 
ш ӱкш ӱ куван кидшым: тугат, нк рвэзын вуйжо>'
кӱрлэш. Тыгай крэдалмаш арньа вуйэш гайак лийэда.

Рвэзэ-влак ӱдыр-п1амыч дэн вожылдымыла толашат,. 
тӱрльӧ сэмын мускылат: ӱдыр-влакым пасуэш  руалтэн 
кучат, тувырыштым нӧлтэн вуйышт гоч мочыла дэн кыл- 
тат, яӱдыр пэлэдышым ончыктэна"—манын кычкырат, 
чара кутанан ӱдыр-влакэт кычкырат, варгыжыт, ну- 
дыш тат тыгай модышым йэратат ала мо—пндмэ- 
мочылам чаманэн рудымо гай эркын рудат, тувырыштым 
пыкшэ гына ӧрканэн волтымо гай волтат. Кугэчэ йӱд ш уэш  
гын, чэркышкэ кайат. Вара тушто рвэзэ-влак ӱдыр-влакын 
коварчыштым нийалткалат. Попыштат тидым ужэш , чытэв 
ок кэрт: „Молан тэ чэркыш коштыда? Больык улда мо?' 
Тыгай пашалан вэс вэрым ода му мо?“—манын ш удалаш  
тӱҥалэш . _

— Вэра тыштэ пэш чоткыдак огыл докан? Тыштэ 
Украин калык сэмын огыт ипанэ,—манэш Ромась.—Ала 
мо тысэ калык кумалмэ пашаштыжат тэмдымэ гай, лӱдш ӧ' 
гай чучэш . Тидыжым нимат огыл—вэскана религий кид 
гычын вашкэрак мучышталтын сэҥат. Рэлпгпй вэт—пэш 
оса.л инанымаш, вуй аҥыртыш  улэш ...

Качэ-шамыч моктанаш йэратат, тугэ гынат лӱдыт 
Мыйым нуно кум-кана кыраш тӧчэныт, кэртын огыт ул. 
Ик кана гына йол вургышкэм тойа логалын. Изиш окшак- 
лаш  тӱҥальым. Ромась кугызамат шижын нальэ:

— А, коштын-коштын ик йокмам муыч ужат? Мый 
вэт тыйлат ш укэртак ойлэнам...

Хохол йӱдым кошташ ок кӱштӧ гынат, мый тошкэм 
шэҥгэчын, пакча гоч Йул воктэкэ лэктам, олыкым да йо- 
гышо вӱдым ончэн арама йӱмалнэ шинчэм. Й ул вӱд шӧрт- 
ньӧ чийа дэн чийалтымыла койэш. Тудын ӱмбалнэ тӱсды- 
мӧ т-ылчэ коштэш. Мый тылызым ом йэратэ, ала мо шуч- 
кын чучэш; тудым ужамат йӧсын, пийла урмыжмо шуэш. 
Тылызын шкэ волгыдыжо укэ, кэчэ волгыдо дэн волгалта- 
ра; тудо колышо, тушто нымогай илышат укэ, манмым
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кольымат, пэш чот куанышым. А льэмартэтуш то тоӓ тӱоан 
калык ила шонэм ыльэ. Нуно чыланат той вургэмы:1г чн- 
йат, нолышт циркуль гай впйаш, ошкылаш тӱҥалыт 1'ын, 
чаҥ гай шэргылтэш шонэм_ ыльэ. Вольык, кушкыл-шамы- 

чат ораньэк той. Ындэ палышым—тылчэ нара иэр, пуста 
вэр улмаш. Эк, тудын ӱмбакэ кугу  гына мэтэор мнйэн 
вочшо да когартыжэ ыльэ, тылчэ кэчэ гай лнйьш шкэ вол- 
гыдыжо дэн волгалтшэ ыльэ!

Й ул вӱд ока сэмын вогалт-волгалт кайа. МыЙын вут 
йэмат рашкэмшын, чулымын шонаш тӧҥалэш, кэчэгут ной- 
г̂о ӱмбачын ала молсо куштылгып чӱчэш . Вӱд покшэчын 

шэмалгэ корно дэнэ паракот кайа, ту.л пунан кайык гай 
чолгыжэш, паракот почэш пушкыдо йӱк шэргылтэш, ку- 
■̂'У ш улдыр пэрм этай  шокта. Лапка сэр воктэчыи тул 

патгга нушкэш, ала куш  шумэшкэ йошкар йолжым шу- 
йалтэн волгалтэш —тидэ кол кучышын понар/кэ койэш, ка- 
ва гыч волэн вочшо шӱдыр сэмын йӱла.

Кнагаштэ мо лудмэт ораньэк кыньэ.чэш, лунышко то- 
лын пура, нымучашдымэ чаплэ сӱрэтыш савырна; вуйэт 
пӧрташ тӱггалэш—йогышо эггэр почэпг пушкыдо йун; дэн 
нйын кайымыла вэлэ чучэш.

Мыйым Изот кугыза муэш. Тудо йӱд кэчыштэ утла- 
рак кугун, утларак сайын чучэш.

— Тый адакат тыштэ улат?—манылдэн Изот кугыза 
воктэкэм шинчэш. Ш уко маркэ шьш шпнча, шӧртньӧ тӱ- 
«‘ан порсыи гай поидашыжым нийалтэи эггэр дэнэпылиом!.!- 
»1ым онча.

Шоналтэп кутыра:
— Тунэм шуам гын, чот лудаш  тӱггалам. Вара йыр- 

ваш кошташ, чылаясымат умылаш тӱҥалам! Внй шутымо 
сэмын гсалыкым, калыкым туныктэм. Да. Калыклан уло чо- 
мэтым почын моштэт гын, пэш сан ли11эш! Дажэ ватэ-ша- 
нычат чон пытэн гсаласымым пэш сай умылат. Тэвэ шу- 
кэртак огыл—нк ватэ мыйын воктэнэм пушышто шинча: 
колэна гын, хМО лийэш гг/гн?—манын йодэгп. Вэс тӱньаланат, ад 
дэн райланат ом инанэ,—мапэгн. Кольыч? Нунат вэт шодьаш...

Мыйын унивэрситзтӧы
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11к мигал мутым ок_му, вара пэлэшта;
— Чопан улыт, илышэ...
Нзот—йӱд айдэм.э. Тудо сӧралым яала, сӧрал нэргэн 

изи йоча гай куапэн кутыра, мутшо ласкан, лнж гэ лэктэш 
Йу.мо дэч огэш лӱд, лӱддэ ипапа. Тудо йумым иоро кумы- 
лан, пэш сай кугызалан ужэш, сандалыкын озажлан шот- 
ла.

— Йумо шкэтын, сад.ланак лыла вэрэ огэш шу, ооа- 
лы.м пытарэн ок сэҥэ... шкэтын кунам сэггэт! Мускара 
огыл вэт. Тэвэ альэ жап ш уэш —чыла сэҥа. А кристос 
нэргэн нимо шотымат ом мз^ Крнстосшо молан кӱлэш? Йу- 
мо уло гын, тылэч коч мо кӱлэш! Сита. Тушто ала могаӓ 
эргэ лэктын. Эргэ гын мо вара? Йумыжо альэ колэнак 
огыл вэт...

Иатыржэ Изот кугыза нк .мут лукдэ шын шинча, кок- 
лан гына кугун ш ӱлалтэн нэлэшта;

— Да-да, тэвэ кузэ улмаш...
— .Мом мапьыч
— Шкалапэм кутырэм...
.Угыч шӱлалта, вудакаҥшэ тӱтаыыш онча ^
— Тпдэ нлыш—путырак еай!
Мыйат кэлшэм:
— Да, осал мана1н огэш лнй—сай!
Паркыт гап пупткыдо нтэм вӱд ка.тасэн монттыдымо 

сылнын кайа. Тудын ӱмбалпэ канык-комбо корно нтий гаӓ 
волга.ятын, кут’у пӱгӧ гай кадыргэн шотп. Ш ӱдыр-влакшэ 
птӧртпъӧ турттйла койыи, вун ӱчмбалнэ лӱтггалтын йулгат. 
Тыгай шотым штг/кыи айдэдсэ тпӱмат ^гураш тӱтгалэ1П, ту- 
до плытпытт ййпырт ') улмтчяат нэргэн уптдымо мурым 
мура.

Мӱыдӱр олык ӱ.мбалнэ, чэвэр пыл лои га т’ычыи мурш- 
талтын, кэчэ йол лэктэш; тэвэ уна кэчэ волгыдо павлин 
кайытг поч сэмтли кава мучко шарла, чӱчкатн тӱн’а.лэш.

— Могай тидэ кэчэ! Йалтак ӧрат!—штйалан Лэҥ 1ай 
йыбыртэп Изот пэлэшта.

Р  т а й п а .
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А мурш- 
павлии |  

лэш.
Ш' 1'ай

Олма пу ПЭЛ9ДЭП1. Йалы.\с кыналгэ тӱсан пургыж пэ- 
тырэн; йыр-ваш ӱпша, тэгнт пуш  дэн тэрыс пушыы сэҥэн 
тамылэ пуш  ЛЭ5ТЭШ. Чарныдэгыээ шӱшпык шӱшка, кэчы- 
валыы гын, шырчык мура, кава пупдаштэ койдымо ту- 
рий шыргыжэш.

Панрам кастэнэ ӱдыржӧ, орйэи'жэ урэмыштэ, куэ йӱ- 
малнз .мурэн-мурэн моды.лдат, упшашт кайык игэ упша 
гай койчш, йӧсланэн пыльгыжаш толашат. Изот кугызат 
йӱшӧ йэҥ гай воштылалын шога. Тудо пытэн, шинчажэ 
•лакышкэ волэн, чурийткэ строгын утыр моторын койэш. 
Тудо кэчыва.лым кэчэгут мала. Кастэнэ урэмышкв лэк- 
тэш, алн мом шыпкэ шоналтэн коштэш.

Кукунскин сырдэгызэ торжа йылмэ дэн витара, а Изот 
воштылгилын ойла. '

— Шып илэ, шын! Укэ гын мом ыштэт?—Эк, илаш 
путыпакат оҥай! Тамылэ Р1лаш вэт пэш .ласкан лнйэш! 
Шӱ.млан кэлшышэ мут лэктэш! Йужо мутшым колмэшкэ- 
тат от моидо; ылыжат гынат ннк туды.м нюналтэт!

— Шого тэвэ, мужик-тпамыч ончыктат!—манын Ромась 
койдара.

— Ончыктат гыи, чыхапг вэрэштэш. Лот'алтат гын, 
уто ок лнй... арамак огыл...—мапыи !1зот рокмалта,

Йӱд йэда гайак шӱпшык йӱк дэн пырльа садыштэ, 
пасушто, этгэр воктэнак Мигунын шӱмыш вочшо му- 
ро йӱкшӧ шэргылтэш. Тудо сай муро-шамычым пэш мото- 
рын мура. Мурыжлан вэрчын тудым, осал пашажэ улв 
гыпат, шукыжо простнтлат.

Мэмнан кэвыт ончыко шукыжо годым, шуматкэчэ кас- 
ЛЭН8 чумыргат. Суслов, Мягун, апшат Кротов, Барнно* 
толдэгызэ ннгунамат огыт код. Р елжгэ кутыралтэн шинчвт 
Ик каш ак кайа, вэс кашак толэш .. тыгэ нэл йӱд маркэ 
-эртарах.. Йужгынам йӱшӧ-влакат лнйыт, сургат—утларак- 
’Шэ пэл шинчан Костин салтак каргаша, Тудын шо- 
ла кндыштыжэ кок парньажэ укэ. Токмак кид-
лсым нӧлта.)1эш, лупш эн-лупшэн кычкыра, мушкындым рӱ- 
эа, агытаи ган тӧршталтэн кэвыт ончык кӱза:
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— Хохӧл, каргымэ калык, турко вэра! Каласэ, молан 
чэркыш от кошт, а!? Албаста чон! Кӧ улат тый, калаоэ? 
Смутйан, кэрэмэт! ,

Тудым сырыктат:
— Мишка, молан парньатым лӱпэнат? Турко дэч лӱ«- 

дынат мо?
Костин шыдэшка, кырэдылаш пижэш: тудым кучат,. 

воштыл-воштыл корэм йӱмакэ тыртыктат. Йӱшӧ йэ1гэт 
чымыра гай пӧртып волшыжла, чаргыж-чаргыж кычкыра:

— Караул! Пушт-ы-ы-ыт...
Вара ораньэк пурак вузык лийэш, кыиьэл шогалын. 

Ромась дэк лшйа:
Ик шкальыкым пу ыльэ—манын йодэш.
— Молан иуэм?
— А куапдарышым вэт... йара льургыш та мо?—ма- 

нын Костип эмрата. Чылапат ик канаштэ воштыл колтат.
Ик-кана эрдэнэ, папрам годым, мэмнан стрӓпкана кон’- 

гаш тулым пыштышат тӱгӧ лэктэ. Мый лачак кэвытыштэ 
улам ыльэ. Кэнэта „бргӱл* шоктыш, кэвыт йапда „чыр-чор*^ 
шаланыш, оплавалнэ улшо камбэт йашлык мнйэн возо... 
Мои ышташ? Кукньышко курж аш  тӱшальым; ончэм, пӧрт 
окна гыч шпкш лэктэш. Иӧрт покшэлнэ ала мо чытыра,^ 
пудэштэш. Хохол вачӱмбачэм руалтэн кучыш „шого|“—  
маньэ

Пӧртӧнчылнӧ стрӓпка магыра.
— Эй, пӱлэр...
Ромась пудэштмашкэ пура, кугурак  пэлэштэн кыч- 

кыральэ:
— Чарныза! Вӱдым копдыза! Вӱдым!
Кукньо кӱварвалнэ пу ко.мыльа-влак шикшын кпйат,. 

чыра-влак йӱлат, кэрмыч-влак пӧрдалыт. Коҥга кӧргыш- 
тӧ ӱштын лукмо гай йандар. Ик вэдра вӱдым муын йӱл- 
шӧ пу ӱмбак оптальым. Тул вуй-влакым коҥгаш кышкаш 
тӱҥальым,

— Ш эклаиэнрак!—манын Хохол пэлэшта, стрӓпкам 
комнатышкэ шӱкэн пурта.
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— Аксиньа, кэвытым тӱкылӧ! Макеимыч. эскэрэу ала 
З^гыч пудэштэп!... Чӱч шинчын комльа-влакым ончаш 
тӱн'алӧш , коҥгаш кышкымэмат мӧҥгэш луктэда.

— Мом ыштынэт?
— Л тэвыс!
Шырпэшта.лт нытышэ йыргэшкэ комылъам мыйланэм 

шуйа. Про дэн шӱтымӧ шэм рож койэш.
—■ Уыылэт! Нуно комыльа кӧргыш тарым оптэныт... 

Эй, йӱлэр кашак! пк кырэмга тар дэн мом ыштэн кэртат?
Пу комыльам ӧрдышкӧ пышта, кутырэн-кутырэн кид 

м^шшаш пижэш;
— Йӧра коч, Аксиньд, пӧрт гычын тӱгӧ лэктын, ук» 

ш н  сусырга ыльэ...
Кбчо шикш шулэн пытыш. Атыла пудыргэн окна 

кодып огыл, К01гга пундаш ш ӱтлэн
Х охоллан ниыат огыл, тошто гайак коштэш.

Урэмыштэ ньога-шамыч кычкырат!:
— Хохолын пӧртп/ӧ йӱла... Пожар!
Ала могаи ӱдрамаш урмыжэш, компатэ гыч чон лэк- 

ш аш  гай Аксиньа кычкыра:
— Михайло Аптоныч, лапкым пудыртат!
— Ну, нз'-, мом кычкырэт?—ночко пондашыжым со- 

лы к дэн йыгэн Ромась пэлэшта.
Виш окна гычып лӱдын пытышэ чурий-влак ончат 

шинчаштым шикш кочкэш—кумэн толашат, коклаштышт 
нктэ каза гай кычкыра:

— Пуным сэла гычшак поктэн лукташ  кӱлэш . Ну- 
нын эрэ мо гынат лийэда! Тӱрльӧ скандалым ыштат... Ой, 
йумыжат, мом гына уягаш вэрэштэш ындэ?

йзи гына йошкар йыҥ ырэслэн-ырэслэн окнаш кӱ- 
заш толаша—огэш кэрт, пурла кпдыштыжэ товар, шолаж 
Д8НЭ окна йаиакыш кэрясалташ толаша, йаклэшт-йаклэшт 
кайа.

Кидышкыясэ ком.пьам кучэн Ромась йодэш:
— , Кушко пурэт?
— Йӧрыкташ, тул йорыкташ.
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— Нигуштат ок йӱлыс...
Мужик лӱдын умшажым кара, кэнэта йомын кайа.. 

Ромась пӧртӧнчык лэктэп!, пу комльажым калыклан он- 
чыкта:

— Тидэ комыльа кӧргышкӧ, тэмдан кокла гычак, ала 
кӧ тарым шӱшкый шьшдэн да мэмнан артаиашкэ чыкэн. 
А таржэ ша1'алрак улмаш, нимомат ыштэн кэртын огыл...

Мый Хохо.л ШЭ1ГГЭЛНЭ, ка.лыкым ончэн шогэм. Товар 
кучэн шогын^о ЙЫ1ГЭТ чытырэн-чытьфэн каласкала:

— Пу комыльажым изшн-изшн ӱмбакэм ыпт ко.лто...
Костин салтак подылнат шуктэн, варгыжэш:
— Тудо с о т а н а м  п о к т э н  л у к т а ш  кӱ.:1Эш...

Сутышко пуаш к^^^лэш...
Ш уко ЙЭ1ГЫШТ Ромасьым ончэн шып шогат, инанэп- 

инаныдэ мутланымыжым эскэрат.
— Пӧртым шалаташлан шатдл гх^н, ик пут тар кӱ- 

лэш.Ну, ындэ кайыза! Ситыш...
— Старыстэ куш тырак коштэш?—манынала кӧ йодэш..
— Урӓтньнкым хшндышаш!
]Салык шаланэн иытыш. Ш укыяш кумыл волэн кайы- 

мыла койыч.
Мэ погыналтэн чай йӱаш  шннча. Акспньа чайым 

тэмка,яа. Иигунам лийдымэ сайын, ласкан хшйэш, Ромасьым 
енчэн мутлашх:

— Пунын ӱмбак вуйым шийаш кӱлэш . Вара тыгэ> 
толашымыштым чарнат хлльэ...

— От сырэ мо, кугызай?—манын мыйат йодым-
— Тӱрлӧ кӱлэш-окылан шыдэшкаш жап укэ.
Ч ы л а  й э ҥ а г  т п д ы н  Х'ай л и й э ш  ы л ь э  г ы н , м о л и й э ш

г ы н ? — м а и ы и  ш о н а л т ы ш ы м .
Хохол Озаҥыш кайымэ нэргэн да тӱлсэчып могай кни- 

гам кондышаш ыэргэн гыиа кутыркалаш  тӱчгальэ.
Кокла гычын, тндэ йэнчлн чонжо укэ, а чон олмэш 

час орва сэм1)ХН заводитлэн шындымэ мэханизмэ '̂■ло, ма- 
нын шоналтэн колтэм ыльэ. Мый Хохолым моткоч пага.лэм,. 
йэратэм ыльэ. Коч ик-каыа сыржэ, йолжо дэн тавалтен.
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тыгэ>

колтыжо ыльэ. Сырыкташ тӧчэнам гынат, кэртын ом ул 
Моло йэҥланат шыдэшкымэ шотшо укэ ыльэ. Эрэ ласкан, 
шыман гына кутыркалэн нлэп.

Ик кана нӧрык Суслов дэч йодо:
— Молан тый, шоҥго йэҥ, шойакым ыштэт, вийапг 

чонан дийаш эт кӱлэш ыльэ?
Суслов чэвэргыш, шкэжэ вэл огыл—ош иондашы/кат 

Йошкаргап! тӱҥальэ.
— Тыгэ ылэн вэт нимогай пайдамат отИту, шкэ чапэ~ 

тым гына волтэт... пах^алымым чарнат.
Суслов кугызат вуйжым кумык чыкэ1г шогалэш:
— Чьшакак—нпмогай паОдат укэ!
Вара Рохгась Р1зотым ончыкта:
— Тндэ кугыза—чон айар', чон вуйлатышэ йэҥ! Тыгай 

йэггым начальниклан гыиа оайлыман. Тудо вара калыкым 
ЧГ.Ш корно дэн вӱдэп нантайа ыльэ...

Ромась Озаҥыш кайаш тарваныш. Мом, кузэ ынгты- 
шагпым мыйланэм пэш лачымын умылтара. Мужнк-влактзгн 
пудэш тараш  тӧчымыштым, кармэ пӱгпкыл кайымым мон- 
дглмӧ сэмынак, мондгчмыла вэл койэпг, тудгчн гтэргэн нк 
мутымат ок пэлэпгтэ.

Папков тольӧ, коита, кӧргы.м ончал1.га пгӱлгдкаггшэ 
йӱк дэн йодо: '

- -  Ыжда лӱд  мо?
— Мо дэч лӱдашыжэ*^--
— Сар дэн иктак. Бойна!
— Тол, чай нӱатп шич!
— Кува пэш вуча.
— Куш  мнйэнат улмаш?
— Изот дэнэ кол кучымангкэ мнйышиа .да...
Тудо кайыггг, кайшыжлан пӧртончыл тураштэ адатг 

нэлэдттыш:
— Война, война дэн иктак!
Тудо, Хохол дэн эрэ кӱчыкгчн кутыра, Шариэм. Шар- 

нэм, Ромасьын Йван Грозный кугыжа нэргэн кудырэн
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чарнымӧн гыжӧ, Изот кугыза— „Кӱ'1ымӧ кугыжа улмашӱ' 
—манын пэлэштыш.

— Шыл торговой улмаш ,—-маньэ Кукушкнн. А Пан- 
ковшо пэшгыдынак каласыш:

— К угу уш ан манаш огэш лнн. Кпӓз-влакым пуш тэ- 
дэн, а нуньтн олмэш тыгыдэ дворӓн кашакым куштэн, Адак 
умбачын вэс мландэ гыч пностра пэц-влакым кондэн: 
Тыгай пашам уш-акыл дэи ыштымэ ыанаш огэш лий. Изи 
помэшчпк ку гу  дэчын осалрак. К армэ—пнрэ огыл, пычал 
дэн лӱйаш  огэш лпй, тугэ гыпат пирэ дэчын утларак 
1шгыштара.

ШуЬ вэдырам пумальш Кукуш кнн тольо, конта.м 
ачалшымсла кутыра:

— Орадэ гын, орадэ вэт! Шкэ могыры1ЛТышт тийым 
лытарэн огыт кэрт, йэтгым пытараш тӧчат. Тый, Антоныч, 
тӱш ка сатум пт кондо—ш агалрак да чӱчкыдырак ш упшык- 
го! Укэ гын, нуно йӱлалтэнэт кэртыт. Пуно дэн мо муча 
ншм муат. Тыйын кызыт, ик оггай ыштымэтлан шӱмышт 
иэш шэлын коштэш.

Сэлаеэ пойан-щамыч, чынымак, ик- „оггай“ ыштымы- 
лан—сад артэль почмылан пӱым иурын плат. Тпдэ артэ- 
.льышкэ Ианков, Суслов .аа эпгэ кок-кум шотанрак оза-в-так 
ушнэпыт. Йалысэ нуясна дэн ик марда-влак хохол кугызам 
утларак пагалаш тӱҥальыч, сату налшат койын шукэмэш. 
ё)оогы.л, Баринов дэн Мпгуяов гай-ша>1ычшат впйышт шу- 
тымо с.эмын артэльэ пашалан полшаш толашат, Хохоллан 
йӧным ыштат.

Мый Мигуным пэш йэратэм ыльэ, утларакш э тудц^г 
шӓган сӧрал муро мурымыжо кэлш а ыльэ. Мурмыж годы.м 
шиЕчажым иэтыра, орланышэ чурийжэ йӧсын койэш. Ту- 
до тылчыдымэ пычкэмыш, пылан йӱдым йӧрата ыльэ. Ты- 
г’ай као ш уэш  гын, мыйым ӱжаш тӱшалэш ыльэ;

— Йул вОктэкэ мий! коктын сайрак.
Тушто изи пуш  омбакэ шинчэш, чарымэ снастьым 

пыштэн стэрльадь колым куча; вара кагьтр йолжым шэм 
вӱ^тышкӧ шуйэн пэлэ йӱкын мутланаш тӱҥалэш :
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— Мыйып ган йэҥым барин мускыла гын, вуйжо дэн 
ннй модшаш, чытэн кэртам. Тудо-йыҥ, мэмнан палдымым 
пала. А тэвэ ышкэм гай мужик шогырэм да гын, кузэ шот- 
лыман? Мэмпаи коклаштэ вэт ойыртэмжат иктэ вэлэ; туд* 
тэҥгэ дэн шотла, а л£ый кумыр дэнэ!

Напилка дэн крӱчӧк-влакым йыгаш тӱҥалэш:
— Мыйым, вор-маныт. Чын, сулыкдымо улам, манаш 

огэш лий. Вэт чылапат ваш-ваш грабитлат, вага-ваш коч- 
кыт, пктэ-вэсын вӱрыштым лӧкат. Да! Мэмнам йумо ку- 
далтэн, а чорт—чаманэн.

Шэм эҥэр мэмнан воктэчып нушкэш, шэм пыл ӱмба- 
кэ кӱза, шэм пычкэмыпт, йӱдыштӧ огэш кой вэс могыр 
сэржат. Йол йымалнэ улшо ошма тпыр-тпыр шокта, пуш- 
кыдо вӱд отгго йолэм чыгылта. ■

— Илышажэ кӱлэш  вэт?—т«угуракын шӱлалтэн Ми- 
гунжо йодэш.

Куфык ӱчмбалнэ пэш йӧсын шш урмыжэш. Омо лу- 
гыч шонымыла шонэм:

— Молан тый гайэтлан илаш? Тыгэ плэн молан йӧра?
Эҥэр ӱ^^мбалнэ чытыдымэ тымык, шӱш гай пычкэмыш

шучкын чучэш.
Хохолым кошартат. Тыймат йымыктарэн гшштат—ма- 

ны н Мнгунь вудымалта. Вара шиждэгызэ, эркын мураш 
тӱ ҥ ал эш .

Авам мыйым йэратэн,
Тыгэракын манылдэн:
Эк, тый, Йашка, суксо чон 
Илэ шыпак, сай ньопьой!..

Тудо шинчажым кума, йукшӧ утларак внйаы, -йӧсын лэк- 
тэш, париьаштат эркын тарванат, снасть кандырам эркын 
рончат.

Ыжым колышт мый авам,—
Эк, ыжым колыштал...

Мурэн пытармӧҥгӧ, Мигун кыж-гож тарвана, изи пу- 
шыжым вӱдын! ш ӱкалын пурэн шогалэш—кэнэта пычкэ- 
мышкэ Ёомыя кана. Почэшыжэ ончэн шогышыла, тыгэ шо- 
на.лтншым:
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— Молан тыгац йэ1г-шамыч илат гӹн?
Лдак мый Баринов дэнат пэш кэлгаэна ыльэ. Бари- 

нов моктанаш йэратышэ, ик вэрыштэ плдымэ, кокла кошт- 
ГПО, Й01'0 ЙЭ1Г. Тудо МОСКОШТО ИЛМЫ'/К нэргэн шӱвэдэн-щӱ- 
вэдэн кутыра:

— Ипа о'ла! Шотдымо. Чэркыжэ—латныл тӱжэм да 
куд штуко, а калыкш э—иктэ кодтэ жульык! И чыланат 
иэсотко дэн кийат, истиннэ крнстос—пэлэ колшо и.мньэ гай 
улыт, Йэ, богу! Купэч-влак, салтак, мэшчанин чыланат мо- 
гырыштым „шырок“ да „шырок'- удрлрат. Лла кузэ могы- 
рышт чыта? Ушэм вэл кайа. 'Лдак тушто иэш кух'ӱ пуш- 
ко уло—„царь иугшса“—маныт. Вот да-а... Тудым Пэтыр 
Вэлнкий шкэ вэлыктэн. Кӧн ваштарэш вэлыктэн шонэт— 
бунтовщик, ваштарэш огыл мо: тудым ик ватэ йӧратэн, 
дворӓн ватэ .. Пэтыр Вэликий тудыи дэн пырльа иичм нй 
да куд кэчэ нлэн, маиэш. Вара кум шочшан ватэтым ку- 
далтэн, то-йэс йӧратымым чарнэн. Дворӓн ватэт иэш чот 
сыра, уло калыкым чумырэн бундым тлшташ тӱтгалэш. 
Пэтыр Вэлнкий шона, шона да так пуш кэт дэн колта-дык, 
индэш тӱжэм К 5 '.м ш ӱ д ӧ  кудрло кок ЙЭ1ГРММ икаиаштэ пуш - 
тэш. Вот могай иаша... Вара шкэжат лӱдэш —митрополит 
й^нларэтлап каласа: тидэ кува.м иэтыраш ь\ӱлэш,—манэш. 
А мо шонэда—иэтырат вэт.

Мый тудлаи—тыгай паша лийьш ок кэрт, кудо-окӱ- 
лым куктыш тат манам. Баринов пэш чот сыра:

— Ой, йу.мо-пӱршӧ! Тыйын характырэт нимоланат ок 
йӧрӧ! Мылам тидэ историйым згчопый йэҥ, Кийэвыш .щвӓ- 
той“ вэрыш мийышэ кутырэн. Тудо тыгэ ойла:

— Кииэв ола—мэмнан сэла сэ.мынак курык ӱ.мбалпз 
шинча,—манэш. Эшэржат уло .манэш. Лӱм5кым гына .мон- 
дэнам. Йул вӱд дэн татгаотарымаштэ—вӱд лакэ вэлэ, 
нэш. Олаштыжэ йомат. Урэмышт-влак кри-гури гай кагыр 
УЛ1ЛТ, чыланат курык ӱ.мбак кӱзат. Калыкш э—хохол, Мп- 
хайло Лйтоныч гай огыл, вэс тӱрлӧ улы т—а.ла польак, ала 
суас, сэмын улыт, ннмомат палаш огэш лий. 0  о-о—ойлат 
гыи, иимуньарат ыихлаш огэш лий, чорт ишнча, ала мо.м
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лопайат, манэш. Лавырап, пун вузьтк котптыт. [)1жавам 
кучэн кочкыт, ыжывашт иктаяс л у  крэмга нэлытан липэти, 
манэш. Ӱшкыжьтм кычкат, ӱшкыяг дэиак куралыт. Эн изн 
ӱшкыжшӧ мэмнан ӱш кыж дэч ныл пачаш кугу, манэш, 
кандашлу вич нутан да монь. Тушто адак манак пэш шу- 
ко уло, чылажэ—витьлэ шым тӱжэм, а аркэрэйж э=кок 
шӱдӧ птымлэ кумыу, манэтп. Эн чудак ттлй улат( Кузэ 
ӱчаш аш  тоштат? Мтмй шкэжэ мийэн ом ул. Мый точпость- 
ым йӧратэм... Мом колынам, тудым каласэм...

Баринов сипырым пэш йӧрата ыльэ... Мьтй тудым 
уш аш  да шукэмдаш тупыктэнам. Шэлэдымым пырчат ок 
йӧратэ. Кут^у стшыр-влакьтм куснэн шукэмда, титакым тлтп- 
тылэш. Онтма ӱмбалаи куж у рад оипырым тойа дэн воза,. 
изи рвэзэ гай пшнчажым карэн, пэит чот куанэн ктмчкыра:

Эп, тыгайым нигӧат каласэн ок мошто, очыпий!..—ма- 
нын шыргыжэш.

Бариновып кап-кылжэ чатка манаш огэш лий, вур- 
гэмжэ шӱкпгӱ, тумышан, а чурийжэ соптырий огы.л̂ —'^о- 
ваналт пытышэ пондатпыжэ пэш кэлштара. Ш ара шинчансэ 
лзи йочала эрэ шыргыжэпт. Л ла можо гынат, Кукуш кин 
дэн ик гайрак улыт. Садланак кэлшымаштдгнт укэ.

Баринов Касппй тэггызыгпкат кок-кана мийэн, колым 
кучэн коштып. Тудын нэр1'эы ты1'э куктгдпттэп;:

— Тэтгыз, о-ой, тудым нимо дэнат татгастараш ок лий, 
Тьтй тудтлн опчылио ӱвыра дэн иктэ у.,лат^ Тэ1гт,тз воктэн 
илашыжат пэш сай, тамтдлэ. Туш ко тӱрльӧ калыкат по 
гьтна: дажэ арки.\гандрит мийэн: нымат огыл—пашам ыптта. 
Адак ик кукаркэ кува ыльэ. Тудо ожпьтжо прокурорым 
йэратэн илэн улмаш, Ила-ила—ок чытэ: эк, прокурор ттлй пэш 
мотор улат, мтдй тьтйым пэш йэратэм,-манэш. Тугэ гг:^нат, 
чэвэрын—мый каныштд.м, манэш. КГ» тэҥызым ик-каиауячын 
]’ын, адак уждэ ок чытэ. Кукаркэ куват тугак лийын 
—-чытэн огыл. Тушто вэт йотггыдо, ласка. Кава пундаш сэ- 
мынак нпманчат шыгыр огыл. Мыйат туптко кайэм, йӧр-»- 
шын кайэм. Мый калыкым ом йэратэ, вот мо... Мылам пу~
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‘оты ньы ттэ и л а ш . кӱлэш, но ик пустыньымат ш отанрак  
шым ом шннчэ.

Барпнов сэла мучко, суртдымо гшй сэмын тышкэ да 
тушко, коштын эртара. Чыланат нгылтыт, мускылат. „Ма-' 
нэга-манэиг" мутшым гына колышташ нэратат.

— Иэш оҥай шойыгптэш... мускарачэ...,—маныт.
Тудын кӱлдымаш ойлыгатмыжо шуко йэҥын вуйясым

пудратэн. Тудо шкэ фантазийжэ дэн Панковымат йатыр 
кана ӧрыктэн:

— Баринов—Грозный нэргэн пэш шагал Бозалтын: 
шуиыжым кнагаш пуртыдэ шылтэн кодэныт,—манын ку- 
тыра. 1’розный шонымыжо сэиын вашталтын кэртэш ул- 
маш: чӱчкыдынак куткыж (орел) лийын конгтэгп ыльэ,-ма- 
ныт манэш. Тудлэч вара оксаштлаштэ куткыжым ыштат 
манэгп, Грозыый лӱмэш.

Мый палэн нальым; калглклаи гпукыжо годым лийыи 
кэртдымэ, фаитастнчэокин ойлымаш кэлша, чын нлыгп нэр- 
гэн ойлымо нунылан тунарак огэш кэлшэ.

Тыгэ шонымэм Хохоллан каласышым. Хохол вошты- 
лалы н кутыра:

— Плэи-то.чын тндэ шот пыта. Лльэ калык шонэн 
ок могнто. Шонэн мошташ тӱҥ алэш  гын, кэрылык 
нэрг'эн вашкэ умыла, илышын чынжым муэш. Лльэ ту 
мартэ вучалташ возэш. А кызыт Баринов дэн кукуш кин 
гай чудак-шамычшымат колглшташ кӱлэш . Нуно вэт ху- 
дожник, 1:очинитэль улыт. Кристосат нивын сэмынак чу- 
дак улмаш докан. А вэт тудат йужыжы.м . удан огыл 111«» 
нэн луктын.

Сэласэ нужнарак-шамыч нумо нэргэн пэш гнаг^ал ку- 
гырат гчльэ. Тидлан мый шуко ӧрын коштынам. Суслов 
■гына лэлэштымыжэ йэда „чы.лажат йумын кидыгптэ" ма- 
нын ш ӱлалта ыльэ. Ала мо тидэ мутшат мут укэ гыч ка- 
ласымыла вэлэ чучэш  ыльэ,

Нинэ коклаштэ нлаш пэш сайэ. Мый нунын дэч ш у - 
ко тунэмынам. Ромасьын мутшо пэнтыдэ пушэгггэ гай чу- 
чэш ыльэ. Тудо шкэ вожшым илышын рӱды ш кы ж ак кол-
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та. Укшлажз тӱвиргын кушкэш, парча йэда иэлэдыш л эк - 
тэш—шонымашыш савырна, лыиыашыжэ-шыргыжшэ йан- 
дар мут лийэш.

Мыйат шкэ кушмэн шижаш тӱйгальым, пэ1ггыдын. 
кутырэм. Лрам огыл кнаг<ч-влакын тамылэ, руштыктышо 
мутыгатым кочкынам.

Хохол кугызат тидым шижын мокталташ тӱҥальэ:
— Сай корныш лэктынат, Максимыч, сай ыштэт!
Тыгай мутшо нимо дэч коч шэргын чучэш ыльэ.

Кӧргыштэм шуко кана таум ыштэнам.
Кокла гычын мэмнаи дэкэ Панков ватымсымат конда 

ыльэ. Тудын ватыжэ кандалгэ шинчан, изи каиан, ӱҥыш ӧ 
ӱ^драмаш, „оласэ сэмын,“ чийэн коштэш. Тудо шыпак тӱр- 
выжым пурлын, пусакыш  шинчэш, колыштын тпинча^ 
Оҥай мутым колэш гын, шӱргыжым пэтыра, йыштак вош» 
тылэш. Панков тидым шияшн, Ромасьлан каласа:

— Умыла вэт, а!
Хохол дэк ала могай йэҥ-гаамычат толыт ыльэ. Хо- 

хол нунын дэн пырльа мыйыи чэрдакыгакэм кӱза, тушко 
ала кувэш кэ шинчат.

Аксиньа тушко кочкаш-йӱаш кӱзыктэн пуа. Нуно ту- 
1панак малат. Нунын толмым иктат огэш гаиж. Йӱд рӱдӧ 
лиймэшкэ кутырат. Вара нуным Изот дэн Панков пушыш 
шындэн, эртэн кайыгаэ паракот дэк альэ лишыл присты- 
ньыш (Лобышкыш) памийэн кодат. А мый курык ӱмбач 
енчэн шогэм, шэмэ, альэ тылызэ волгыдо дэн волгалтшэ 
аҥэр вӱд ӱмбалнэ пзи пуш  койын-койын колта, тудын 
ӱмгалнэ панар тул чылгыжэш, паракод капитанлан сигна- 
дым пуа... Тх1гэ ончэн шогэм гынат, ала могай кугу  па- 
ш алан полшымэмла чучэш ыльэ.

Ола гычын Дэрэнкова Марийа толаш тӱҥальэ. ТудО' 
ындэ мыйланэм ожно уясмэм гай ок чуч. Ала молан ужмэ- 
мат ок шу, сырэм вэлэ. Тудын шинчажат пийал муыпш 
яэҥ  гай йӱла. Эй, манат да вэт, тудын почэш ындэ понда- 
шан, кугу  йэн' коштэш. Хохол моло йэҥ дэн кутырымо' 
гайак кутыра, пондашыйшм гына чӱчкыдын нийалта да>
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ш ничажэ куинэи волгалтэш. Марнйан вычкыж йӱкшӧ оҥгыр 
.гай вэоэлан шэргылтэш: тудо каилалгэ ллатьйм чийэн, 
ӱпышкыжӧ кандалгэ лэнтым сакэн. Умшажы^с почдэак ала 
могай муры.м кӧргышты-;кӧ мура, локама тӱсан шӱргыжым 
ош шовыч ДЭ1Г лунш а. Мый уж.м;эмланат ӧкыиаш тӱҥильы.м.

Кэнэта, урж а шушаш  годым Изот кугыза йомо. Вӱ- 
дыш пурэн канэн докан, маньыч. Кок кэчэ гыч Иэот ку- 
гыаан нушымсым Йул вэс могырышто, сэла дэчын шым 
.МЭ1ГГЭ ӱлыкыла вэрэштыныт. Пуш салжэ шаланэн, лунда- 
шыжэ шӱтлэн. Йужыжо, Изот ку1'ыза малэн колтэн, а иу- 
пдыжо баржа кок.лаш вэрэштын шаланэн,—.манын кутырат. 
А Изотшо вӱд йы.макэ кайэн. .

Тидэ жапыштэ-Ромагь Озаҥыштэ лийын. Кастэнэ .мый 
дэкэм, кэвытышкэ Кукуш кнн то.льо. Пэш ӱн'ышын мэшак 
ӱмбалнэ шинча, вара йодо:

— Хохол кунам толын ш уэш ‘?
— .А,.ла. Ом шинчэ.
Кыралтшэ шӱргыжым коиаж дэн йыга, эркын тумаса, 

логарэш ыжэ лу  шичмэ гай ырла.
— Мом тӧчэт?

ТӱрВ1^жым пшэн .мыиыи ӱмбакэм ончальэ. Оҥылашы- 
жэ чытыра, ишнчажэ йошкаргэн. Ойлынэжэ—огэш кэрт. 
Вара урэмыш ончальш пыкшэ-пыкшэ тутыпэн кутыраьм 
тӱн'альэ:

— Мый Мвгун дэн коктын мийышна. Изот кугызаы 
пушыжым ончышна. Пуп1 иундашы;кэ товар дэн руымо— 
умылышыч? Моло 01’ыл—мэмнан Изотнам пуштыныт! Пуш- 
тынак у.гшт, шонэм...

Кукуш кнн вуйжым рӱза. Шинчажэ „чы.т-чыл“ койэш, 
алэ кӧм ш удалэш, вара шып лийэш, крэслаг.и тӱҥалэш. 
тудын шорт.мыжо шуэш, тӱрвыжат „лыи-лъш“ тарвана. 
■Укэ, огэш кэрт. Ойго дэн, шыдэ дэн пӱнэшталтын могыр- 
•жо чытыра. Кыньэл шогалэш, дшсын гына ошкыл колта. 
Огэш ыошто, шортын мом тый ыштэт!

Эрлашыжым йоча-шамыч йӱштылмышт годым Изот 
жугызам, сэла дэч пзиш кӱшнырак, шаланышэ баржа йы-
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малнэ ужыныт. Изот бгфяса руль йымалнэ кум^тк кийэн, 
вуЁзко шаланэн—вуйдорыкшо вӱдыш кайэн. Кол кучышо 
кугызан шэҥгэчын нэраныт, шойа-корка;кэ товар дэн 
пӱчкыи налмэ гай шинча. Вӱд йогын Изоты..\{ нӧлта, йол- 
жым шӱка, кидшы\[ зарвалта—колшо йэи' сэрыш лэкташ 
толашылплзкла койэш.

Курук ӱмбалнэ иктаж лу нарэ пойан йэҥ-влак шогат. 
Альэ иузкнаракшэ насу гыч толын огытыл. Внчкыж тойа- 
жым. кок могырыш рӱзэн, нэрым шуншын, лӱдшӧ мэраҥ- 
гыла, вор гай шнцчан старыстэ коштэш, йошкар тувыр 
шокшыж дэ)1 иэржы.ч ӱштылэш. Йолзкым торэн, .'кГӱшкыр- 
асым каднртэн торговой Кузмнн кугыза шога, Кукуш кин 
дэн лгьпши ӱмбак оичал-ончал ко.лта. Саҥга валжым пэнг 
чот кунтыртэн, тугэ гынат тӱсдымӧ шинчаж гычын шин- 
ча-вӱд лэктэш, шадра чурнйясэ жалкын койэш.

— Ой, шучката, озорной наша лийын!—маньш старыс- 
тэ коштэш, кадыр йолжо чӱчкыдын тошка.—Ой, сай огыл 
вэт, ношкудо-шамыч! Чот логалэш.

Тудын кӱясг5̂  кӧтӧрка у ватэ шэшкыжэ кӱ ӱ.мбалнэ 
вӱдыш ончэи пишча, чытыргшша кидшэ дэн оҥжым ырэс- 
ла, тӱрвыжӧ лӱҥгалтэш , ӱлӱл  тӱ1»выжӧнэш кӱж гӱ, йош- 
каргэ, инй тӱрвӧ гай йыгыжгыи ӱлыкӧ кэча, шорык нӱй 
гай ужаргышэ нӱйжӧ койэш. К урук ӱмбачыи пэлэдыш 
чуггга гай ӱдыр-ша.мыч волат, рвэзэ-шамыч, нуракаҥ  ны- 
тышэ музкпк-гнамыч чггмат. Калык ора эскэрэирак сурга:

— Кычыка кугуза ыльэ...
— Кузэ кычыка?
— Мо дэн нэрэиыт?
— Тэвэ кычыказкэ кӧ—Кукушкин!
— йЧпй айдэмым арамак локтыльыч...
— Да... Изот шын илэн шол...

1Пын илзн-э-н? —мужнк-шамыч дэк тӧрштэн Ку-
кушкгш Гкычкыра.—Молан вара нуштын улда, а? Ово-
лочь тӱшка!..

Ала могай ӱдрамаш оршыла кычкырал кодта, кыч- 
кыралмыж дэн ка.лыкым ео.ла дэн лупшалмыла лупш альа

! ![!;1



—чыланат-гшй орала чумыргэн кычкырлаш, тумарлаш ту- 
ҥальыч. Кукуш кпн торговоп дэк куржын мпйа, тудын 
козыра шӱргыжым сова:

— На тэвэ тыйланэт, кучо .мӱгпндым! Скотпнэ. 
Кидшым рӱзэн-рӱзэк калык ора гыч тӧршталтэн лэк-

тэш. -мый дэкэм курж ын мипа:
— Кай тыжэчын, кырэдылаи! тӱҥалыт!
Купткэдылшэ тӱрвыж гыч вӱр пога гынат, иэш чсг

куанымыла койэш.
— Ужыч, мый: Кузмпп торговойым кузэ колтышым!? 
Лӱдш ӧ нишчаж дэнэ баржа вэкэ ончэп, Баринов кур-

жын тольо, Барж а воктэкэ, калык чумыргэн. Тужэчыҥ 
староотын ВИЧКЫ5К йӱкшӧ шокта:

— Каласэ, кӧлан мы]й вольа.м пуэнам? Кӧлан?
— Тыжэчыи мы1'1лапэ.л[ удралаш  вэрэштэш,—манын- 

-Баринов курык ӱмбакэ кӱза. Ш ӱлаш йӧсӧ, пэш умыр 
шокшо кас. Тул гай кэчэ кӱма\ӱ кандэ пыл логгташкэ пу- 
ра. Мӱндырнӧ кӱдырчӧ йӱк ^пэргылтэш.

Мыйып опчылно Изотын капшэ тарваиа, ӱпшӧ шогал- 
мэ гай койэш, вӱд почэш шуйнэн .лӱҥалтэш. Тудын пыч- 
кэмыш йӱкшым шарнэм, сай мутшат ушышкэм толын 
пура:

— Каа^нэ цэн’ынат нӧргыжӧ, йоча койшыжо лппман' 
Кэрэк могай йэҥыиат йоча койышымшм, рвэзэ ко1!шыжым 
тарваташ кӱлэш . Тэвэ Хохол—мантлт: тудо шкэ'жэ кӱрт- 
иьӧ—а чонжо гын,—рвэзэ чоп!

Кукушкпн воктэнэм ошкылэш, шыдэшкэн кутыра:
— Чыланамат тыгэ пытарат, чыланам... Орадэ кашак!.. 
Кок кэчэ гыч Хохол пӧртыльӧ. Ала молан пэш ны-

быртэн, моткоч вэсэлан койэш. Тӱнӧ иычкэ.мыш, вашкэ- 
нэл йӱд ш уэш . Опса пур.мӧнтыжӧ вигак, Хохол кугыза 
вачӱ.мбачэм вӱчкалтэп колтыш:

— .\льат от малэ, Максимыч? Мо пэш шагал малэт? 
—маньэ.

— Изотым пӱштыныт...
— >1о-о?
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Ш ӱргӧ о^ужо оварэн шинчэ, пондашыжэ ои' мучко йо- 
гэн кайш аш ла чытыра. Картузшым налдэак пӧрт пок- 
ш элнэ 1нога, шинчажым: кумалтэн—вуйжым рӱзалта.

. — Тыгэ... Кӧ пуштынжо палэ огыл... Эй, очыний. 
Тӧрза дэкэ мийэн шинчэш.
— Вэт мый тудлан ш укэртак ойлэнам'... Начальство

ТОЛЫН“
— Тэҥгэчэ. Отановой толын.
— Вара мом ыштэныт?—манын йодэш, шкаланжэ шкэак 

ваш мутым пуа,—Конэчнэ—нимат ука!
Мый тудлан, становой тошто сэмынак Кузыин дэкэ 

пурэн, Кукушкиным торговойым шӱргӧ гыч совымылан 
«йӱштӧ пӧртыш“ шындэн...—манын каласышым.

— Тыгэ... Мом ындэ ыштыман?
Мый кукньышко самбар шындаш кайышым.
4 ай йӱмӧ годым, Ромась кутыра:
— Тыгэ калык шкэнжын эн сай йэҥжым пуштэда! 

Л ӱдэш  ала мо? Сай йэҥ „суртыштлан ок кэлш э“ докан? 
Сибирыш этап дэн каймына годым, ик каторяганин мый- 
ланэм тыгэ ойлыш: тудо шолыштын илэн, шкэтын огыл, 
кашакын—ш айкэ дэн коштыныт. Бизытын. Нунын кокла 
гыч иктыжэ -кутыра: айста, пвэ-шамыч, шолыштмым чар- 
нэна! Оадак нпмогай пайдажэ укэ—сай плышым она уж ,
:—манэш. Вара тудым малэн колтымэҥгыжэ, пиктэн пуш - 
тыт. Каласкалышэ йэҥэмат пуштмо йолташыжым корно 
мучко мокта: пэш сай, уш ан рвэзэ ыльэ. Вэсэла, йандар 
чонан йэҥ ыльэ, сай таҥ ыльэ,—манэш. Мый тудым кы- 
зытат чаманэм,—манэш. „Вара молан пуштында?—манам. 
—Кучыкта манын лӱдда мо? Укэ, кунам кучыкта! Тӱжэм 
тэҥгэм пуэт гынат, ок кучыкто. Такак пуштна. Сайын ыш 
чуч. Тудо правэдникыш лэктэш, а мый сулыкан лийына. 
Кэлшымына пытыш. Тудын дэн кэлш аш сайын ыш чуч. 
Луштна!"

Хохол ӱстэл кокла гычын лэктэш, кидым ш эҥгэкыжэ 
кучэн, чылымым пурлын пӧрт мучко кошташ тӱҥалэш . 
Ораньэк ошо, йол таганыш шушо кугу  сӱас тувырым чи

5 Мыйын унивэрситэтэм
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йэн. Чара йолжо дэы чот тошкалын, хроналтэнрак эркын 
мутлана:

— Сай йэҥ дэч лӱдын илышым, нуным пытараш тӧ- 
чышым шуко ужынам, Правэдный йэҥ-влакым кок тӱр- 
льын ӧнчат: йа пий сэмын сырыктылын, индырэн-индырэн 
кошартат. Йа шкэшт пий сэмын нунын йол йымалнэ мӱш- 
кырышт дэн нушкын толашат. Тыгэжэ—ш агалрак лийэш . 
А нунын сэмын илаш тӧчымышт, тунэмаш тӧчымыштогэш 
кой. Сай Й31ГЫМ ужмыштак ок ш у гын вэлэ? Кӧ шинча?

Йӱкшышӧ чайан саканым куча, адак кутыра:
— Ужмыштак ок ш у докан? Чынак вэт, нуно нэлэ 

каш а дэн могай гынат' илышым ыштат, тпдэ илыш дэн 
кэлшат. А тушто ала могай бунтовщик лэктэш: тыгэ илы- 
мэ ок кӱл! Вэс тӱкын илыман!—манын кычкыра. Тыгай 
илышлан мэ кунар вийым пыштэнна, кунар йӧсым чытэн- 
на... А тый шалаташ шонэт! Тый ийа улат! На тыйланэт! 
—туныктэн коштшо правэдникэтым ,брлоч“ пэрэнат кол- 
тат... Ит мэшайэ! А такшэ гын—тыгэ ит илэ!-—маншыжэ 
чыным ойла. Нунак вэлэ плышым ончыко колтат.

Кнага кийымэ оҥамбак ончыкта:
Тэвэ уна нннэ! Возышо-влак. Эк, кнагам возэн 

мо^птышаш ыльэ! Ом кэрт шол—йылмэм томыра, шоны- 
машэмжат пэш нэлэ.

Вуйжым эьгэртэн ӱстэл дэкэ шинчэ:
— Пзотым чаманэм... Ж алкэ...
Шуко маркэ шып шинча, вара пэлэшта:
— Ну, айста малаш возына!..
Чэрдакышкэм кӱзэн окна гыч ончэм. Пасу кумдыкэш  

шурно волгинчэ волгалтэш. Тудым ужын, тылчэ лӱдын 
чытырнымыла койэш. Ныӱучашдымэ пий урмыжэш , опта. 
Йӧра, кэч пий йӱк шокта—укэ гын, калык илыдымэ ост- 
ровышто улмэт гай чучэш  ыльэ. Пэш умбалнэ кӱдырчӧ 
^гӱгыра, пӧртышкб окнагычын ш ӱлаш  лийдымэ шокшо ш ӱ 
лыш пура.

11ЫЙЫН ончыляэм, тура сэрысэ арама йӱмалнэ, Изотын 
капшэ кийа. Каядэ чурийнсэ дэн кава пундашым онча. Кыл -
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мышэ шинчажэ йандау гай волгалтэш. Ш ӧртньалгэ понда- 
шыжэ лугалты н пытэн, пондаш кокла гычын почылтшо 
упш лжэ жойэш.

Тӱҥжӧ, Максимыч, поро кумыл дэн, ласкалык лийэш! 
Мый кугэчнм  молан йэратэм шонэт—тудо эн пуро эн лас- 
ка пайрам!—Изотын ойжО ушышко пура.

Кандэ йолашылсэ кандэ йолжо воктэн пижьш шога, 
тудо шокшо кэчэн! кошкэн. колп^о йэҥ  ӱмбалнэ кармэ 
тӱш ка шолэш. Могыржо гычын укшинчыктышаш гай йы- 
гыжгэ пуш  лэктэш.

Кӱш  кӱзымаш тошкалтыштэ йол йӱк ш эргылтэш. 
Опсаштэ кумык пӱгыргэн Ромась пура, койкышкэм толын 
шннчэш. Пондашыжым кормыжтэн кутыра:

— Шинчэт, мый вэт ӱдырым налам!
— Ӱдрамашлан тыштэ куш тылгак огэш лий...
Ала эшэ иктаж мом каласэм манын вучалтэн шинча. 

Мый каласышаш мз^̂ тым ыжым му. Щ учкын чучыктэн вол- 
гннчэ волгалтэш.

— Дэрэнкова Машам налам....
Ты мартэ тидэ ӱдырым „Маша“ маншэ иктат лийын 

огыл. Садлан вэрчын пэш оҥай чучо, шиждэгызэ воштылал 
•колтышым.

— Воштылат аман?
— Укэ. '
— Шоҥго улам шонэт, чай? Тудо рвэзэ...
— Ой,'укэ-э!
— Тудым тыйат йэратэнат маныт? Чынак?
— Изишак лийын а.ла мо...
— А кизыт? Нимат укэ? Мондалтын?
— Укэ гай чучэш, мондалтын.
— Тэмдан гайлан эрэ чучэш . А мыланэм гын тугэ 

•огыл. Уло шӱмгэ-мокшгэ пижынам. Тылэч коч чыташ вий 
ч ж  ситэ.

Кыньэл шогалэш, ала мом шкаланжэ шкэ тупуй ыш- 
"гышыла нэлын пэлэшта:

— Тыгэ... Налашак вэрэшташ!

■)!'

I
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— Вашкэ налат?
— Ш ыжым. Олма погэн налмэҥгырак.
Ромась кайыш. Мый малаш пурэн возым. Ш ыжэ ш у - 

мӧҥго, тыжэчын лэктын кайэм гын, оҥайрак лнйэш, манын 
шоналтэн кийышым.

Вашкэ шушо олма погымо пагыт толын ш у. Олма пэш 
чот шочын, урожай к у гу . Олма пу укш-шамыч мландыш 
шумэшкэ кадыргэн кэчат. Сад мучко тамылэ пуш . Тушто 
йоча-шамыч кычкырлат, йогышо олмам погэн курш талыт.

Август тылызын пӧрвӧй числаштыжэ Ромась Озаҥ 
олашкэ мийэн тольо. Тудо кок оҥа пуш  дэн сатум кондэн. 
Эрдэнэ, кандаш час жап ыльэ. Хохол вэс вургэмым чийыш,. 
шӱргым мушкын кутырэн-кутырэн чай йӱаш  шинчэ:

— Йӱд кэчыштэ Й ул вӱд дэн толаш путырак чэслэ.,
Кэнэта, ала мо тугай пушым шижэш:
— Когар пушым ода щ иж 1
Садэ минутыштак кудвэчэ гыч Аксинан кычкырымы,' 

жэ шокта:
— Йӱлэна! Ой, йумыжат! Пожар!
Содор гына тӱгӧ лэктын куржна. Лэвашын пакча вэл 

пырдыжшэ йӱла. Тидэ лэвашыштак каравиным, тэгытым,. 
ӱйым кучэна ыльэ! Уш кайыш! Йошкар тул  йылмэ пыр- 
дыжым нула, лэвэдыш ӱмбакэ сава. Аксиньа-вӱдым конда. 
Хохол тидэ вӱдым пэлэдалтшэ пырдыж ӱмбак кудалта. 
Нимат укэ, утыр вэлэ йӱлаш  тӱҥалэш . Хохол вэдражым 
тыртыктэн колта, кычкырал шында:

— Огэш лий! К чорту! Максимыч, содоррак пэчкэм 
дукташ  ппж! Анпсьйа—кэвытыш!

Пэш содор гына тэгыт пэчкэм шӱдырэн луктым. Ка- 
расин пэчкэм руалтышым—уло карасин мландышкэ йога,. 
лэчкэ пашкар лэктын возын. ПэЧкэ пашкар мумэшкэм 
•чэваш кумдыкэш тул налэш, чодыгэн-чодыгэн воштылаш 
тӱҥалэш , шӱшкышӧ мурым мура. Пэлэ пэчкэм луктым. 
Ончэм—кӱш ӱл урэм гычын ватэ-шамыч, йоча-шамыч ш ау- 
дэн  волат. Хохол дэн Аксиньа кэвыт гыч сатум луктэдат,.
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корэм пундашыш кышкат. Урэм; покшэлнэ чалэм пытыш» 
шэм кува шога, мушкындым рӱзэн-рӱзэп кычкыра:

— А-а-а, ийа тукым. Вэрэштыч.
Лэвашыш угыч куржын пурышым. Чыташ ок лий. 

ыугыдо ш икш  сава. Ала мо урмыжэш, пы чал сэмын пу- 
дэш тэш. Тувыраш мучко йошкар лэнтэ-влак кэчат, пыр- 
дыж тул рэш этка гай койэш. Ик кугу  пэчкэм толашэн- 
'толашэн опса дэкэ намийышым~пижын шинчэ. Ӱмбакэм 
тул-йып шыжалтэш, коваштым ш ӱткала., Полшаш толза, 
манын кычкырэм. Хохол куржын мийэн мыйым содор гына 
шӱдырэн лукто.

— Курж  вашкэ... Пудэштэш...
Ромась пӧртӧнчыкӧ кӱзыш . Мыйат почэшыжэ—чэр- 

дакыш кэм кӱзэн кайышым. Тушто мыйын сай дэч сай 
кнагам-влак кийат. Ш эргэ кнага-влакэм иктэ кодтэ окна 
гыч кышкышым. Бара адак упш  йашлыкым колтынэм 
ыльэ. Окнажэ пэш аҥысыр—йашлык ок пуро. Пэл путан 
кир дэнэ окна йанакым кыраш тӱшальым, ала можо „бук“ 
шоктыш, чэртак ӱмбакэ йӱр гай озхтальэ. Мый палышым— 
карасин пэчкэ пудэштын шаланэн. Пӧрт лэвэдыш  чыты- 
раш  тӱҥальэ, окна кок могырым нарынчэ тул йога. Мый- 
ланэмат чытыдымэ шокшо лийын кайыш, Тошкалтыш дэк 
куржын мийышым—мыйын ваштарэшэм пыл гай нугыдо 
шэм шикш кыньэлэш, тошкалтыш мучко вӱр гай чэвэр 
кишкэ-влак нуш кын кӱзат. Ӱлнӧ, пӧртӧнчылнӧ пэш чот 
пудэш тзш , кӱртньӧ пӱ  дэн пуш эҥгэ пурмыла шокта. Нн- 
моланат ӧрым. Ик магал шып шогышым. Тошкалтыш ӱм- 
бал окна гычын йошкар пондашан нарӹнчэ чурий онча- 
лэш —вара йомын кайа. Ты жапыштак пӧрт кокла кумды- 
кэш тул ора лӱҥ гаш  тӱ1галэш.

Ындэ пытышым шонэм. Вуйэмлан чодыгэ чучэш . 
Йол нэлэмын. Ш инча коршта—шикш дэн шокшэш тӱлыж- 
гэн.

Ала могай инстинкт почэш утаралтмэ йӧным муым— 
шкэ мыясэрэм, кӱпчыкым да мочыла орам руалтэн кучы- 
шым, уло могырэм пӱтырэн шындышым, вуйэмжым Рома-
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сьын тулыпшо дэн лэвэдым—лӱддэгызэ окна гуяс тӧрш- 
тышым.

Корэм пундашыштэ улмэм Ш И Ж Ы М . Мынын к ӱ д ы н э > 1' 

лап лийын Ромась кугыза шинча, ала кӧлан кычкыра;
— Мо-о? Мом манат?
Ш улшо пӧрт ^ӱмбак ончэн, кыньэл ш огалг^м, Пӧрт 

воктэнысэ шэм мыландым йошкар йылмэ-шамыч нулат, 
Окна 1’ычын шэм шикш лэктэш, лэвэдыш ӱмбалнэ чӱчкэн - 
чӱчкэн нарынчэ пэлэдыш куш кэш .

— Вара кузэрак? Мо лийыч?—манын Ромась пэлэшта., 
Ш ӱргыжӧ щӱчашын, пӱясалтын пытэн, шинчажэ лӱдш ыла 
койэш, ночко пондаш коклаштыжэ мочыла йарым кэча. 
Мыйым пэш кугу, сылнэ, кандарып1Э толкын лэвэдэшГ 
Кэнэта шола йолэмлан когартымыла шокшын йурц- 
кын чучэш. Чытэн шым кэрт, ^олэн шинчаш вэрэштэ. 
„Йолэм муклэштын",—манын Ромасльан каласышым.

Ромась кугы за йолэм кучылт ончышат, уло вийжэ' 
дэнш упш ы л колтыш. Йолэм „лычок“ шоктэн пурэн шпн- 
чэ. Моткочак куанышым, йӱшӧ сэмын кыньэл шогальым.. 
Утарэн кодымо погым, окшаклэн-окшаклэн, моча дэк ну- 
малаш тӱҥальым.

Ромась' кугыза чылымым пурлын зэсэлан кутыра:
Пэчкэ пудэш т кайыш. Карасин йӱр пӧрт ӱмбакЭ' 

шый^а. Ындэ пытэтак шонышым. Моткоч кӱш кӧ туд 
мэҥгэ кӱза, кава пундаш тэ тул поҥго лийэш. Ораньэк 
пӧрт ӱмбак вола. Кэнэта, уло пӧрт йӱлаш  тӱҥальэ. Ындэ- 
Максимычэм пытыш,—шоналтышым.

Ромасьна молгынамысэ гайак .ласка чонан лийэ, ӱз- 
гар-шамычым сайын чумыркалэн опта да шэмэм пытышэ,. 
ш ала вуйан Аксиньалан каласа:

— Тэ тыштэ эскэралтэн шинчыза, ынышт нумал курж,. 
а  мый йӧрыкташ кайэм...

Корэм йымакэ кагаз ланчык-влак чоҥгэштэн волат.
— Эк,пэш  жалкэ улыда...—манын Ромась ш ӱлалта,— 

Ӓэралтымэ кнагам улда ыльэ вэт... Эк-кэ-кэк!
Нылымышэ дӧртат йӱла. Шокшо кэчыштэ орышо ту д
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шкэ паша/кым ыштэнак ышта. Тудлан пэчэ ма, савар ма,. 
нимат огыл—кок могыргэ когартэн кайа.Тул—шэргэ олым 
лэвадышым шэрэш. Кадыр тул парньа-влак чытаным шот- 
лат, кӱслэ кыл кырымэ сэмын модын-модын тӧршталтат. 
Шикгааш пытышэ йужышто тул йылмын шучката, 
шокшо, ЙЫ1ГЫСЫШЭ мурыжо лӱҥгалтэш , адак шулышо пу- 
ш эҥгын шыман, эркыи гына „чыт-чыт“ ман№ясэ шокта. 
Йӱлышӧ сурт гычын шӧртньӧ „чаша влак“ чоҥгэштэн- 
Ч01ГГЭШТЭН урэмышкэ волэн возыт. Пӧрйьпг-шамыч, ватэ- 
шамыч шот дэч посна, нигуш  пураш  ӧрын толашат. Чар- 
ныдэ кычкырат:

— Вӱдым, вӱдым!
Вӱдшӧ тораштэ, куры к йыыалнэ—Йулышто. Ромась 

пӧрйыҥ-влакыы кок группылан шэлэш, пожар кок могы- 
рысо пэчэ-влак дэн лэваш-влакым ш алаташ  кӱшта. Тылэч 
вара иясэ урэм мучко кайышэ тулым авыраш йӧн ыштал- 
тэ. Пашажым гына лӱдын ыштат, йэҥ  пашам ыштышыла 
вэлэ койыт.

Мыланэм нигунам уждымо патыр липмэмла чучэш. 
Урэм мучаштэ старыстэ дэн пойан каш ак шогат. Кузьми- 
нат туш так шога. Нуно нимомат огыт ыштэ, тойам рӱзэн, 
кычкырэн гына шогат. Пасу гычын йара имньын чымат. 
Ватэ-Елак нӱслат, ноча-шаыыч ыагырат.

Орышо тул адак нк суртышко мийэн кэржалтэ. Йӱ- 
.чаш тӱҥалш э вӱчам содор гына пужэн кудалташ  кӱлэш. 
Вӱча пырдыжшэ кӱжгӧ укш эр дэн тодын ыштымэулмаш. 
Пӧрйыҥ-влак эн ондакак рӱясгэ пижыч, руэн кышкаш тӱ- 
ҥальыч. Вара сэмын тул йып чымаш тӱҥальэ да руэн 
кышкымыштым чарнышт. Когаргышэ вургэмыштым пыгэн- 
йыгэн кораҥ шогальыч. Мый гына пэш чот кучэдалам.— 
Ит лӱд, Максимыч!—манын Хохол кычкыра. Нимайат чы- 
таш ок лий, ӱпэм когарга. Ромась кугуза ала кӧн вуй 
гыч упшым руалтэн налын, мыйланэм упшалтэн шында: 

 ̂ — Тудо мучашым йӧрыктӧ, а мый тыштэ руэм!
Ик мэҥгым рушым, вэсым йӧрыктэн пыштышым— 

вӱча пырдыж лӱҥ гаш  тӱҥальэ. Мыйат содор гына пырдыи-.



136

КЭржаЛТЫ4Г, хохол иол гычэм шкэ дэкш э ш упш ы- 
льо, шыр-шор шоктэн пнрдыж волэн возо, вуйышкэм 
вошт тул Ёып лэвэдэ. Пӧрйыҥ-влакат тарванышт, чытан 
пырдыжым; урэмышкыла шӱдырэн луктыч.

— Ыжыч йӱлӧ?—Ромась йодо.
Ромасьын чаманымыжэ вийэм дэн писылыкэм шукэм- 

дыш. Уло моштымэм луктын, пагалымэ йэҥ  ончылно са- 
иын, талын коймэм ш уэш, шкэмым чаманыдэ тул  вашта- 
рэш  Ш О Г Э М . Тудын М 0 К Т Ы М Ы Ж Ы 4 1  адак угыч вучэм.

Нугыдо ш икш  лоҥгаштэ кӧгӧрчэн сэмын койын кнага 
лышташна-влак альат чоҥгэштылыт.

П урла могырышто тул  вийым чактарэн шындышна. А 
шола вэлыштэ гын, чотрак вэлэ тӱҥ алэш —индэшымсэ 
суртыш кат тул пижэ. Ала кунар пӧрйыҥ-влакым оролаш 
кодэн, молыштымат ораньэк шола вэлышкэ колтышт. По- 
йан-шамыч тугакак шогат, нунын воктэч курясмэм годым 
иылшэмлан „лӱмын йӱлалтэныт" манмэ шоктыш.

Кӱж гӱ мӱшкыран торговойлсо—„ тудын мочаштыжэ 
ончаш кӱлэш !—манын рокмалта.

Тыгай мутым кольымат, пэш иэлын чучо.
Эн ондак пэш чотак толашышы4£. Вара сэмын артыкэм 

пытыш, волэн шинчым. Мландэ ӱмбалнэ шинчымэмжат 
изиш гына ш арнэ41. Тупэмлан шокшын чучэш, ала могай 
шокшо ӱзгар ырыкта. Ромась мыйын ӱмбакэм вӱдым опта. 
Пӧрйыҥ-ша4£ыч иыры4£-йыр авырэн шогат, пагалэн куты- 
рат;

— Вийан рзэзэ!
— Тидэ лийэш гын, ч ы л а  лийэш... в у й Ы 41 ок пу!— 

;яан41Э шокта.
Ромась йол вургыш  эҥэртышы41, изи аза сэмын шор- 

тын колтышым. Хохол мыйын ночко вуйэм нийалтэн пэ- 
лэшта;

— Пт шорт, Максимыч! Каналтэ!
Баринов дэя Кукуш кнн, коктын чорт гай ш ӱчаҥ пы- 

тышэ, 4ШЙЫ41 корэм йӱ41акэ вӱдэн наҥгайышт.
— Нымат, шольаш! Ындэ пытыш.
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— Лӱдыч?
Мый каналтэн ыжым шу. Ончэм, мэмнан моча дэкэ 

икталс л у  йэш вола, Эн ончылно старыстэ ошкылэш. Ту- 
,дын почэш кок сотский Ромась кугызам вӱдэн навггайат. 
Ромась кугы за—чара вуйын, ночко тувыржын пэл шок- 
шыжо укӧ, пӱижӧ чылымым ишэн, чурийжэ пӧкмӧрын, 
ш учкын койэш. Костин салтак кычкырэн-кычкырэн, пон- 
дыжым рӱзэн  ошкылэш:

— Пйа чоным тулыш  кудалтышаш!..
— Поч моча опсатым! Молан тӱкылэн шинчыктэт?
— Сравоч йомын—пудыртыза кӧгӧным,—йандарыиРо- 

мась кугы за каласа.
Мыйат кыньэл шогальым, мландэ ӱмбалнэ кинышэ 

пондым руалтэн Ромась воктэк мийэн шогальым. Сотский- 
влак кораҥыч. Старыстэ чарга йӱк дэн лӱдын пэлэшта:

— Православный-шамыч, кӧгӧным пудырташ огэш
лий!

Мыйын . ӱмбакэ парньйжым шуйэн Кузмин кугыза 
кычкыра:

А тидэ кӧ тугай? Тидлан мо кӱлэш?
— Тымланэ, Максимыч!—манын Ромась кутыра.— 

•Сату-влакым мочаш оптэнам шонат. Садлан вэрчынак туш- 
ко пурынэшт. Тул пижмыланжат мыйымак титаклат. „Шкэ 
чыкэнат маныт.

' — Пудырто!
— Православный калык...
— Мо дэч лӱдыда?
— Ышкэ отвэчайэна.
Ромась пылшышкэм пэлэштыш: „Тупэт дэн мыйын 

тупэм авырэн шогал. Ш эҥгачын ынышт пэрэ.
Моча кӧгӧным пудыртышт. „У-угэ“ пурэн кайышт. 

Ш укак  ыш лий мӧҥгэш лэктыч. Тидэ жапыштэ шкэ пон- 
дэм Ромасьлан кучыктышым. Ш кэжэ мландэ ӱмбачын вэ- 
‘Сым нальым.

— Нимат укэ...
— К узэ тугэ?
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— Ык, ика тӱча!
Ала кӧ лӱдынрак пэлэштыш:
—■ Арам тӧрштылыда вэт, пошкӱдо-влак,..
— Могай напраснэ-э? Могай арам?—кэнэта ала мы- 

ньар йӱк шоктыш.
— Тулыш  кудалтышаш!
— Смутйан тӱшка!
— Артэльым ыштат!
— Вор кашак! Чыланат вор улыт...
— Чуза! Шып:—пэш вийан Ромась кычкыралэш.—  

Ужда вэт—мыйын мочаштэ нимат укэ... Сатум шылтэн ом 
ул... Эшэ мо кӱлэш ? Чыла йӱлэн... Мо кодын, ода уж  мр? 
Молан ш кэ погэм йӱлалтэм... ушдымо улам мо? Могай 
пользо лийэш?

— Страковаймэ вэт!
Адакат л у  логар ик-канаштэ кычкырал колтыш;
— Мом нуным ончэн шогаш?
Сита! Ты мартэ чытэн улна...
Йолэм чытыра, шинчамлан пычкэмыш койэш. Какар- 

гышэ тӱтыра вошт шучко чурий-влак дэн пун лошгаштЭ' 
шинчышэ упш а рож-влакым з^жам. Нинэ йэҥ-влакым ала 
кузэ кырэн оптымо шуэш, пыкшэ-пыкшэ чытэм. А нуно 
мэмнан йыр тӧрштылын оршыла кычкырат:

— А-а-а, пондо дэн шогат!
— Пондо дэн!?
— Пондашэм кӱрлнэш т ала мо—манын Хохол пэлэшта,. 

мускылэн кутырмыжым вигак шижым.—Тыланэтат, Макси- 
мыч, логалэш,—эк чыташна вэрэштэш! Чытэ, Максямыч. 
эркын... спокойно... лӱдш аш  укэ!

— Ончыза, молокососшын товар уло!
Чынымак, мыйын ӱштыштэм товар кэча улмаш. Мый 

тудым йалт мондэнам
— Изишак лӱдыт,— шкалэнжэ ш кэ Ромась кутыра.— 

Тугэ гынат, Максимыч, Товарым ит кучо! Иктаж лю... ли- 
йэш  гын...

Палыдымэ, кӱчӱк  окшак нын'' кэртмыжым варгыжэш:

Кэры 
'алжэ...

ЧыН1 
колтыш. 
Ш Э Ҥ Г Э Ч Ы !

гынат ӧн,
к и р  П 0 Ч Э 1  

Й Э Н ' Т О Л )

раш Тӱш 
— 1 
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тэн ко; 
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ЛЫН У 
ылтат.
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толаи
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Кэрлычым колтышаш, кэрмычым! Вуйышкыштак ло-' 
алжэ...

Чынымак, мыйын .мӱшкырышкэ.м кэрмыч комыльам 
колтыш. Мый тарванэнат шым шукто, садэ йыш ӱмбакэ' 
шэҥгэчын мийэн вараквд сэмын Кукунш ин кэржалтэ, кок- 
гынат ӧндалалтын корэм 11ӱмакэ пӧртын волышт. Кукуш - 
кир почэш Баринов, Панков, апшат, тулэч молат иктаж л у  
йэш толын шуыч. Тунамак Кузмин шотан йэш гай куты-- 
раш тӱшальэ:

— Тый^ Михайло Антоныч, уш ан йэш улат. Шкат 
шинчэт вэт, пожар годы.м калыкын ушыжо кайа...

— Айда, Максимыч^ трактирыш кайэна,—Ромась мы- 
йым ӱлсэш, чылымжым упш аж  гыч луктын, кӱсэнышкыжэ- 
ты ка ' Пондыжым тойалэн курук  ӱмбак кӱзаш  тӱҥальэ. 
!Воктэнжэ Кузьмин ошдылэш^ала мом Хохол дэн пэлэшташ- 
|толаша. Тудын ӱмбак ончалдэ Ро.мась руал  колтыш:
I — Кай тыжэчын, дурак!

Мэмнан пӧрт олмышто шӧртньӧ ора гай койын йул- 
гыжшо шӱй-влак кнйат. Йӱлэм покшэлнэ ку гу  конта шин- 
ча, ннмо лийдымэ тӱньык гычын калдэ шнкш „тыргэ“лэк. 
тэш. Ик лукышто вӱр гай ш уаралтш э кӱртньӧ койко пӧр- 
далэш, кӱртньӧ воштыржо эшэрэмыш нол гай койын вол. 
галтэш. Капка мэтггэ-шамыч шэм орол гай койын шогат.

— Кнагана йӱлыш,—Ромась пэлэшта, кугун ш ӱлал- 
тэн колта,—эк, тудыжо пэш йӧсын, жалкын чучэш.

Изи йоча-влак кугу  тулвуйым тойа дэнэ пӧртыкты- 
лын урэм покшэл лавраш кэ ш ӱкат, сӧсна игэ сэмын йӱш. 
ылтат. Тулвуй шолшо самбар гай чожгэн ошалгэ кочо- 
шикшым луктэш . Ош ӱпан, ш ара шнпчан икталг вич ий- 
аш айдэмэ шэм лавран лэвэ вӱдыштӧ шинча, кӱчӱк тойа 
дэнэ ластыргышэ вэдырам шэлыштэш, йогггалтшэ кӱртньӧ. 
йӱкым куанэн колыш тэш. Йӱлышӧ йэш-шамыч погыштым 
чумыркалат. Ватэ-шамыч шортыт, туманлат, пэлэ йӱлшӧ- 
л у  кӱмыжым тавалэн-тавалэн ик ватэ дэч шупшын налаш 
толашат. Тошкэмысэ сатланат пэш чот пэрнэн: шукыжын
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лышташышт пытэн,. чэвэр олма-влак чараштэ гыяа кэ- 
чалтат.

Мэ эҥэрыш  волэн йӱштылна. Вара трактирыш пурэн 
ИЕ мут пэлэштыдэ чайым цӱын шинчышна.

— Олма ужалымэ шотышто вӱр-йӱшӧ-влакым тэм- 
дална вэт,—манын Ромась пэлэштыш.

Панков тольо, молгынамсэ гай огыл—пэш пушкыдып 
койэш.

— Мо вара, шольаш?—манын Хохол йодо.
Панков вачыжым туртыкта:
— Мыйын суртшо страковаймэ ыльэ...
Шып лийыч, палыдымэ йэҥ гай шинчат. Нийалтышэ 

шинчашт дэн ваш-ваш ончат.
— Ындэ, Михаил Антоныч, мом ышташ тӱҥалат?
— Шоналтэн ончаш возэш.
— Тыйланэт тыжэчын канаш  кӱлэш .
— Кузэ лийэш  тэвэ.
— Мыйын ик шонымашэм уло,—манэш Панков,—айда, 

тӱгӧ лэктын кутырэна.
Лэктыч. Лэкмышт годым Панков мый вэкэм савырнэн 

каласыш:
— Тыланэт лӱдш аш  укэ! Тыланэт тыштак илаш лийэш: 

тыйым иктат ок тӱкӧ.
Мыйат лэктын, эҥэрлан тура вондэр йымакэ пурэн 

возым.
Кэчэ кас вэлыш тайнэн гынат, пэш шокшо. Тидэ сэ- 

лаш тэ мо ужмэм мундыра рончалтмыла рончылташ тӱ- 
ҥальэ. Путырак йокрокын чучэш. Ш укак ыш лий, пэш 
чот малэн колтышым.

— Эй,—омбэлан пылшышкэм шокта, ала кӧ мыйым 
рӱза, нумал наҥгаймыла чучэш .—Колэнак от ул  дыр? По- 
зкалт!

Эҥэр вэс могыр олык ӱмбалнэ ко.лэса гай лопка, йош- 
кар тылчэ волгалтэш. Мыйым Баринов кычкыра улмаш.

— Айда, Хохол пэш  кычалэш, лӱдын!
Кайаш тарванышна.

I
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— Тыланэт, кушто лнйын, тушто малэн кошташ огэш 
лий! ӱмбакэт кӱ  пӧрдын вола гын, мом ыштэт вара?' 
Адак калыцшыланат ӱшанаш огэш лпй. Калык вэт осалым 
ок мондо. Тысэ калык осал дэч молыжым огэшат шинчэ.

Вондэр лоҥгаштэ ала кӧ шогылтэш, укшэрлам тарвата..
— Муыч мо?—Мигунын йандар йӱкшӧ йодо.
— Муына1£,—манын Баринов пэлэшта.
Иктаж л у  тошкалтышым эртэн кайымэҥгэ кэлгын 

ш ӱлалтэн пэлэштыш:
— Кол шолышташ кайынэжэ... Мигунынат илышыжЭ' 

куш тылгак огыл.
Ромась мыйым шыдын ваш лийэ:
— Молан ш ала коштат? Кыралтмэт ш уэш  мо?
Лачак коктын гына кодмына мӧҥгӧ, ӱҥышӧ йӱк дэн

эркын каласыш:
— Панков тыйым шкэ .1£эланжэ кодынэжэ. Тудо кэ- 

вытым почаш шона. Мый тыйланэт кодаш ом кӱштӧ. Кар- 
ча-марча уло погэм Панковлан ужалышым... Ш кэжэ Тачэ- 
эрла Вӓткыш кайэм... Тушто тӧрланэн шумӧҥгӧ, тыйым 
шкэ дэкэм наҥгайэм. Йӧра вэт?

— Изишак шоналтэн ончэм.
— Шоно, эргаш, шоналтэ!
Тудо кӱвар ӱмбакэ возо, изишак пӧрдальэ да шып 

лийэ. Окна воктэн шинчышыла Йул вӱдым 'ончэм. Тылчэ 
волгыдо вӱдышкӧ возэш, пожар тул гай койэш. Вэс мо 
гыр сэр воктэнэ буксиркэ кайа, мачтэ вуйышто кум тул 
койэш, шӱдырлашкэ логад-логал эртат.

— Мужпк влаклан от сырэ?—омбэла йӱк дэн Ромась 
йодэш.—Сырмэ огэш кӱл. Нуно окмак улыт. Сырэн кошт- 
маш—окмак, орадэ паша.

Ромасьын мутшо мыланэм ыш кэлш э. Тыгай мут шы- 
дэшкышэ шӱмым нигузэат парэмдэн огэш кэрт. Мыйын 
шинчамлан йанлык умша гай шучко умша койэш, тужэ- 
чын шакшэ осал йӱк чымалтын лэктэш:

— Кэрмычым колтышащ, кэрмычым!
Альэ тидэ жапыштэ мый кудо-ок кӱлымат мондымаш.
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у кэ  ыльэ. Мый палэм, шкэт йэҥын осалжэ пэш шагал 
шукыжын йӧршэшак укэ. Чынымжэ гын, нуно поро чона! 
увэр улыт. Кӱлэш  гын нуным изи аза сэмынат воштьтлтап 
лпйэш. Кажныжэ тыйын ойлымэтым шулэн колышташ тӱ 
ҥг^лэш. Нинэ йэн’ шукыжо годым ш кэт илэн кӱштылгын 
пойаш лиймым пэш йэралтат.

Окоткаш альэ сэр ӱмбалсэ трактнрыш чумыргат гын, 
поро койшышт йал^ак йомэш, сай улмыштым тӱвыт шыл- 
тат; попын ризэ чийэн шогалмыжэ сэмын осал койшан, 
шыдэ койшым вургэмла чийат. Пойан йэҥ ончылно пий 
сэмын йэҥысэн сай лийаш толашат. Тунам вара ончалашат 
йыгыжгын чучэш. Йужгунам—пирэ гай сырэн кудалтат, 
пун шогалтэн, пӱйым шырэн йӱлэрла. У рлэр кычкырлат— 
кудо-окыллан вэрчыи кырэдал кышкат. Тидэ жапыштэ 
нуно пэш ш учко лш ш т. Ала мо,шот пагалымэ, сукэн во- 
зын кумалмэ чэркыштымат тидэ жапыштэ сӱмыршашла, 
вольык вӱчаш  савыршашла койын шогат. П гнэ йэҥ лон’- 
гаштэ поэт дэн йомак колтышо-влакат улэдат. По нуным 
иктат ок йӧратэ, чыланат игылтын, мускылэн койдарат. 
Нунылан полшэн шогышо иктат укэ.

Ом могато, ом кэрт тыгай йэҥ коклаштэ нлэн,—нэлэ 
шонымашэм Ромась кугызалан ойырлэн кайымэ кэчыжэ 
каласышым.

— Пэш эр тыгэ шонкалэт,—манын шылталшыла ваш 
мутым пуа.

—Тылэч вэс тӱкын лийынжат ок сэҥэ... Вара мом 
ыштыман?

— Шонымашэт йоҥылыш. Тыгай выводым ыгйташ огэш 
■ лий... Пэш куго титакыш пурэт.

Пыжылгэ мут-влак дэнэ мыашм шылтала, титак шо- 
ыымэм тӧрлата.

Йэҥ ӱмбак ойлаш ит вашкэ! Судитлаш куштылго.., 
Но, иктым гына шинчыман: тӱньамбалнэ чыла вашталтэш, 
эркын гынат сайыш лэктэш. Чыташ кӱлэш . Эркын, зато 
пэҥгыдын. Эскэрэ, йыр-ваш. кычалтыл, лӱддымӧ лий, вы- 
вод лукташ  ит вашкэ! Чэвэрын,- йолташэм! вапшэ ужына.
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Вашкэ ужашыжэ гына ыш вэрэшт. Лучко иц эрты- 
мэҥгэ ижэ, Ромась кугызам Сэдлэц манмэ вэрэш ваш ли- 
йаш логальэ. Тудо адакат „народоправэц“ паша нэргэн 
сылкыш тэ—Йакут обласыштэ лу  ий шинчэн лэктын улмаш.

Ромасьын Красновидово гыч кайымэҥгыжэ, моткочак 
нэлын чучо. Шкэ озажым йомдарышэ пыньэгэ сэмын сэла 
мучко кошташ тӱҥальым. Баринов дэн пырльа йалла йэг 
да илэн кошташ пэрныш. Пойан-шамычлан шийаш, парэҥ- 
1'э кӱнчаш , сат эрыкташ полшэн илышна. Пачэрнажэ Ба- 
риновын мочажэ ыльэ.

— Лэксэй Максимыч, салтакдымэ гэнэрал, кузэ вара, 
п ?—манын ик йӱран йӱдыштӧ Барннов йодэш.—Эрла кэ- 
чын тэҥыз тӱрыш кайэна мо? Йэ богу, мом тыштэ пӧрда- 
лаш ? Мэынан гай йэҥым тыштэ огыт жаплэ... А кӱлэш 
гын... цӱш ырак лиймышт годым, эскэрэ вэлэ: толынат 
пэрна...

Моча окнам йӱр пэркала. Моча воктэчын шошо вӱд 
гай йӱр вӱд йогэн кайа. „Б улт“ да „вулт“ волгинчэ вол- 
галтэш. Баринов йывыжгэ йодэш:

— Эрлак кайэна вэт?
Кайышна.
...Шыжэ йӱдым Йӱл вӱд дэнэ кайаш пэшак сайэ. 

Мэ руль воктэнэ, баржа мучаштэ шинчэна. Рульжым ком- 
до гай вуйан айдэмэ виктара, палубо ыучко нэлэ йолжо 
дэн пэш чот тошкэн савырна, кугун  ш ӱлалтэн кычкыра:

— Орро-оп? Орро—уп!..
Баржа ш энтэлнэ тэгыт гай нугыдо, мучашдымэ шэм 

вӱд порсын гай йарымалтын, эркын лупшалтэш. Эҥэр 
умбалнэ ш ӱч гай шэм пыл ора пӱтыралтын шога.

Йырым йыр—эркын тарванышэ пич пычкэмыш, тудо 
эҥэр сэрым ӱштыл кудалтэн, уло мыландыжат пытымэ 
гай чучэш —нугыдо шикш дэн ночкыщко савырнэн! Ора- 
ньэк ӱлыкӧ, пустыньышко, кэчыдымэ, тылчыдымэ, ш ӱдыр- 
дымӧ вэрыш йогэн кайымэ гай чучэш.

Ончылнына, шинчалан койдымо буксиркэ ала могай 
тушман дэн кучэдылмэ сэмын ш ӱлэшт-ш ӱлэшт толаша.

г..;
I!;;,
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Кок тул  вӱд воктэнак, иктэ кӱшнӧ—чыла,жэ кум: тул пара- 
ходым' ужатарэн колтат. Мый дэчэм тораштэ, шэм пыл 
йӱмалнэ, шӧртьнӧ карака-влак сэмын эшэ ныл тул  койэш— 
иктыжэ мэмнан шинчымэ баржэ мачтын панар тулжо вол- 
галтэш.

Мыланэм йӱштӧ, тазыла шӱвырон’ покшэка кармэ сэ- 
мын пижын шичмэм гай чучэш. Тидэ шӱвырон'жо тайыл 
почэш ала кушко ӱлыкӧ вола. Волымо сэмын эрэ эркырак 
да эркырак кайымэ гай чучэш, вара сэмын йӧршынак чар- 
на шонэт. Паракотат шогалэш, урлымыяшм чарна. Уло 
йӱк пыта. Чыла йӱкат пуш эш гэ гыч лышташ йогымо с э -  
мын йогэн возэш. Пор дэн возымо мутым ӱш тыл кышкы- 
мэ сэмынак ӱштылэш. Чыла вэрэ тымык лийэш, илыш 
йомэш, илыш кылма,

Л узга упш  упшалшэ, куш кэдлэн пытышэ тулупан 
ку гу  йэҥна рульжо йыр коштмыжымат,—„орро-оп? орро- 
уп!“—манмыжымат чарна, курым мучкылан шып лийын 
шогалэш.

Мый тудын дэчын „лӱмэт кузэ?“—манын йодым.
— А тыйланэт молан кӱлэш ?—шыдын пэлэштыш.
Кэчэ шичмэ годым, Озан' пристань гыч лэктын ка-

йышна. Тунам тидэ маска гай йэҥын чурижым ужым.. 
Тудын чуриЁжэ сӧрал огыл, эртак пунвузык улмаш, эсо- 
гыл—шинчажат огэш кой. Ик бутылка аракам ӧндалэн 
руль воктэк шогальэ. Вара тидэ аракам вӱд коркашкн 
пыштэн, вӱд сэмынак йӱын колтыш. Йӱын пытармӧҥгыжӧ 
чэвэр олмам кочко. Мэмнан баржанам буксиркэ тарватыш 
Пунвузык йэҥнат руль рӱчакым кучыш , чэвэр кэчым он- 
чальэ, вуйншм рӱзалтэн шыдын пэлэштыш:

— Йумо тол, пӱршӧ тол!
Парокот Ыижэгородсо йармиҥга гыч кайа. Тудо чы- 

лажэ ныл баржам шупшэш. Барж а тнч сату: кӱртньӧ, оа- 
кыр адак ала могай йашлык-влак. Тидэ сатум ораньэк’ 
Пэрсийыш наҥгайат маныт. Баринов йашлык-влакым па- 
ралтэн, ӱпшынчын ончыш;

I
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— Тыа]тэ, очынни, пычал уло докан? Пмлэвскиӓ за 
вот гы ч --—маньэ

Руль  впктарышна Бариновын мӱшкыржым мушкындыж 
дэи шуралтэи колтэн йодо:

— А тыйын могай паша? Мо сомыл?
— А мый тугэ шонэм...
— Пылштӱҥэтлан огэш кӱл? А? Так нэрэт воктэн 

цуэм..!
Пассажир паракотыш шинчаш ӱнарна ок ситэ: окса- 

на укэ. Садланак мэмнам „поро кумыл дэнэ мнлос ышты- 
мьтла" баржа дэн натггайат. Мыланна моло матрос сэмы- 
нак баржам оролыктат, мэмнам вахтыштэ шогытстат. Тугэ 
1'ынат мэмнам огыт йӧратэ, кӱчызылан шотлат.

— А тый эшэ калык-—мапат, ӧпкӧлэн-ӧпкӧлэн Бари- 
иов кутыра.—А туш то—кӧ талэ тудо вэл улмаш... Ко кӧп 
ӱмбак шннчэш...

Парньа чыкэн ок кой—пычкэмыш. Понар тул дэн вол- 
галтшэ мачтэ нуй Гына койэш. Шэм пыл иэфть пуш  дэн 
ӱпшалтэш.

Руль виктаршын шып шинчымыжэ шыдым луктэш. 
Бопмаи лтыйым тидэ звэрлан полшаш шогалтэн. Тул-ша- 
мычым эскэрэн, с.авырнымаш вэрыштэ эркын каласа:

— Кучо!
Тӧрштэн йол ӱмбак шогалам, руль рӱчакым сав1лрэм.
— Г1ӧра,—манын тудо урла,
Палубыш волэн шинчым. 'Гидэ йэтгдэн ойлаш тӧчэм, 

нигузэак ок лий.—„А тыйын мотттй паша?“—вэлэ манэш.
Мом тудо шона гтлн? Камэ вӱдын Йул вӱдыга ушны- 

мо турашкыжэ шумына годым, нӱд йымал вэкэ ончалын 
рокмалтыш;

— Сӧолочь!
— Кӧ?
Ваш-мутым ыш пу.
Ала-кушто мӱндӱрнӧ пий пптымо шокта. Альэ и;гы- 

шын ӱясакажэ кодыи конэш, нычкэмыш сэтгэн кэртын 
огыл докан? Пий йӱкпэш  мӱндӱрнӧ, мийэн шудымаш гай 
тораштэ шокта.

10 Мыйып унявэрситатэм
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— Пий-шамыч тушто осал улы т,—руль воктэн шин- 
чышэ йэн’ вучымамдэн пэлэшта.

— Кушто—тушто?—манын йодым.
— Коч куш тат, чыла вэрэ... Пий тудо—жастойашнэ 

эвэрь...
— Тый кусо улат?
— Вологодский.
Ш ӱкш ӱ, рожын мэшак гыч парэшгэ йогымо сэмын, нэлэ 

мут шамыч йогаш тӱҥальыч;
— Тый дэнэт пырльа к ӧ —чӱчӱч мо? Мый1^н шотыш- 

го тудо—орадэ лийэш. А мыйын ч ӱчӱ  ушан. Куштылго. 
Пойан айдэмэ. Симбирскыштэ пристыньым куча. Тракти- 
рым, вӱд воктэн.

Адакат чарнэн шогальэ. Нойшо йэҥла койдымо шин- 
чаж дэнмачтэ вуйысо понар тулы н шбртньӧ эҥэрэмы ш сэ- 
мын кайымыжым эскэра.

— Умылтарэ-йа..- Грамотный, тийак улат вэт? От 
шинчэ—к5 тидэ законым воза?

Ваш мутым налдэак умбак кутыра:
— Тӱрльын ойлат: йужо—кугы ж а воза—манэш. Йу- 

жо—митрополит. А йужыжо—сэнат манэш. Кӧн возымы- 
жым шинчэм ильэ гын, тудын дэк, товатат, кайэм ильэ... 
Тый законым возэт гын, чоткыдым возо... тарванэн кэрта- 
шат ыныж лий...—манам ильэ. Закон кӱртньӧ гай лиймаы. 
Сравоч гай. Кажнэ йыҥын шӱмжым тӱкылаш  лийжэ, вот! 
Тунам вара мый шижам... Отвэчайэм... а кизыт огым...

Утыр эркын, шкаланжэ шкэ кутыра. Ойлымыжо сэ- 
мын рычак вургым мушкында.

Паракотышто рупор дэн кычкырат. Пий оптымосэмы- 
нак, тыгай тымык йӱдыштӧ тудат уто гай чучэш. Паракох 
кок мотырышто вӱдыштӧ волгалтарэн кэртдымэ, нарынчэ 
тӱсан тул шамыч ӱй чӱчалтыш  сэмынак «тырргэ® кайат, 
вара тугакак ш улэн пытат. Мэ утыр-утыр пычкэмыш 
лоҥгаш кэ пурэна.

Воктэнэм шогышо айдэмэ вуйым шийэш:
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— Куш  шуыэш мыйым шуктэныт? Ш ӱмланат йӧсӧ 
каньысыр моткоч. Ш ӱлаш ат нэлэ лийэш...

Кэрэк мо лийжэ, нимомат ом кычалтыл манын шонэм. 
Ш ӱлыкын чучэш. Рмо ш уаш  тӱҥалэш .

Эркын-эркын волгалташ тӱҥальэ. Кэчыдымэ, сур кэ- 
чэ толэш. Йул вӱдым вулно чийа дэн чийалта. Оэр воктэ- 
нэ вондэрла, кӱртньӧ рӱдаҥдэн лэвэдалтшэ пӱнчӧ-влак, 
йалысз пӧрт-влакат изин-изин койаш тӱҥальыч. Лҥа ӱм- 
балнэ кӱ  дэн ыштэн шогалтымэ сэмын ик йыҥ шога. 
Барж а ӱмбачын йожэк шулдыржо дэн шӱшкэн, чайкэ 
чоҥэшта.

Рульэвой дэн когыньнам оролмаш гыч утарышт. Мы- 
йат брэзэнтэ йӱмакэ пурэн возын малэн колтышым. Ш у- 
как ыш лий—йол йӱк дэнэ кичкырымэ йӱк шоктымо гай 
чучо—пожалт кайышым. Брэзэнтэ йымач ончэм, шинчамлак 
кум матрос-влак пэрнат. Нуно руль виктарышэ йэҥым 
эКОНторко“ пырдыж дэран ишэн шогат, тӱрльӧ йӱк дэн 
кычкыркалат:

— Кудалтэ, Пэтруха, кудалтэ!
— Йумо дэч лӱд...
— Мо ок ситэ тыйланэт?..
Кок кидшэ дэн вачыясым кучэн рулэвой шып шога. 

Йолжо дэнэ ала могай вӱдылкам пэш чот иша. Чылашты- 
мат почэ-почэ ончалын лорга йӱкшӧ дэн сӧрбала:

— Сулык дэч шылын курж аш  полшыза! Ода колто 
гын, пэш ку гу  йазык лийэш. Ида кучо!

Чара йолын, упшыжо укэ... Ик йолаш дэнэ тувырым 
гына чийэн. Товаҥ пы ты ш эш ала ӱпшӧ кумык-саҥгажыж 
лэтыра. Саҥга йымалныжэ ш урган шинча гай вӱраҥ  пы- 
тышэ шипчажэ лӱдш ыла сӧрбалэн опчалэш.

— Вӱд йӱмакэ кайэт вэт, от еэҥэ!—маныт тудлан,
— Мыйэ? Нигунамат ом кайэй... Колтыза, рвэшамыч!

Ода колто гын, тудым пуштам! Симбирскыш мийэн гауни. 
гын, ви гак .. сулык лийэш,

— Да, чарнэ.! Мом толашэт?
— 9 к, рвэ шамыч... Ода шинчэ тэ...
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Кидшым: кок Асогырыш лгарэн, эркын гына ,конторко“ 
пэлэн эҥартэн шинчэш

— Оулыкыш ида пурто, рвэ-шамыч... Йда пурто! Кол 
тыза,—манам,.

Йӱкшӧ пэш кэлгын ойганла лэктэш.
Калык вэкэ шуйнэн шогышо кидшэ чытыра. П унву- 

01>1к шӱргыясӧ дэн шаланышэ пондашыжат лӱҥгалтын шо- 
]'а. Ш урлаҥгэ шинча гай изи шннчажат тӱжвакэ лаш ка 
ладраш  гац лэктын шннчэш. Ала могай койдымо кнд ло- 
гаржым пйкта,—манын вэлэ шонэт.

Чыланат кораҥ шогальыч. Рулэвойат кыньэл шогалын, 
н.ӱдылка-кылтышыжым кучэн пэлэштыш:

— Тау, рвэ-шамыч! Пэш кугу  тау!
Баряса тӱрышкӧ мийэн, нымучашдымэ писын, вӱдыш-

1.Ӧ тӧрштыш. Мыйат тудым ончаш баряса тӱрыш  куржын 
мийышыи. Вӱдылка-кылтышыжым упш  сэмын вуйышкы- 
•,|;о шындэн, Пэтрухана эҥэрлан торэш, ошма йол вэкэ 
ийын кайаш тӱҥальэ. Тудын ваштарэш вӱд арама-шамыч 
лышташыштым йоктарэн, мардэис почэ1п лӱҥгалтын шогат.

Матрос-влак кодыгаш тӱҥальыч:
— Кайыш вэт... Ышкэнжым сэҥыш вэт.
— Ушыжо кайэн мо вара?—манын мыйат йодым.
— Укэ... Молан ушыжо кайа? Тудо чон утарашлан 

ьэрчын тыгэ ы ш та .. ^
Пэтрухат тальака взрыш шуо. Вӱд оҥышкышжо вэлэ 

шуэш. Шовыч кылтышыжым кӱшкӧ нӧлтэн рӱзалта.
Матрос-влак кычкырал шындат:
Чэвэ-э-ры-ын!
Ала кудыясо йодэш:
А паопорт дэч посна кузэ илаш тӱҥалэш  гын?
Ракш  чурийан, омыта йолан матрос мыланэм пэш са- 

йын гына каласкалыш:
— Симбирскыштэ тудын чӱчӱжӧ ила. Чӱчӱжӧ тудын 

пэш осал, шольыжыы йӧршын зоритлэн пытарэн. Садланак 
П1ЫДЫЖДЭН пуш таш  сӧрэн. Тугэ гынат ышкэнжым чаманэн.
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ч.;тлык Д8‘1 кораҥэ. Звэр гай гынат, поро чонан! Тудо—сай 
андэмэ...

Сай айдэмэт ошма-йол мучко ошкылэш, ш укак ок 
,9нй—чашкэр лоҥгашкэ пурэн кайа, койдымо лийэш.

Матрос-влак моткоч сай пуро кумылан улыт улмам, 
п4укыжомэмнанвэл гычак руш ламанмыла „исконные волга- 
,рп“ улыт, Эрэ Йул воктэнэ илат. Кас вэлэш ик йэшышт» 
улмэм гайак чучо. Эрлашыжым ончэм—тэҥгэчсэ гай огыт 
ул: мыйын ӱмбакэ шыдын, инаныдымыла ош шинча дэпэ 
ончат. Вигак палышым—Бариновым чорт. йылмыж гыч 
.шупшылын, садэ фантьзӧр чытэн огыл, мом гынат льапа- 
йэн шындэн, матрос-влаклан курыктыл пуэн.

Ойлыштынат вэт?—манын йодым.
ӧрмылдык лийэ. Шойа-корэмжым удыралын ӱдрамаш 

гаинчаяс дэн пыльгыжалтэн пэлэштыш:
— Изиптак лийып! Каласалтын...-маньэ...
— Мнй вэт Ш 1>га кошташ шӱдышым. Пимомат ит ой- 

-то,— маньымыс.
— Мый вэт шыпак коштынам. Историйжэ пэнт оҥа* 

.да нигузэак чытэн ыжым кэрт
Пӧрвойак—карт дэн моднэшт ыльэ. Ончат—карт укэ, 

рулэвой наҥгайэп улмаш, Пэш шӱлыкан койыт. Мыйат тн- 
дым ужын тӱҥальым вэлэ куты раш эт..

Йодышт ончнмӧҥгӧ шижын нальым. Баринов пэш чот 
курыктэн. Пытартыш вэлэш Хохол дэн когыньнам соловэй- 
разбоньыкыш савырэн, мужик-шамыч наштарэш товар дэн 
-шогалтэн..

Вуроаш да монь шым- тӱ1гал. Вурсэдалын садыгак ни- 
мо шотымат от му.

Тудо илышын чынжым ок йӧратэ Мо лийын кэртды- 
мым гына чынлан шотла. Ик-кана. мый тудын дэн коктын 
паша кычал коштмына годым, пасусо курык чонташтэ ший- 
чэна. Баринов ласкан пана, инандараш тӧчэн кутыра:

— Чыным чонлан кэлшышым вэлэ кычалман! Тэвв уна, 
корэмвэс могырышто кӱтӱ у.ло, пий кудалштэш, кӱтӱчат Е#- 
.чэга. Вара тыштэ мо сайжэ! Ш калана чонлан кэлшышим
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муына.-укэ? Укэ, от му! Эй, аргаш, шоналтэн ончыйав: 
воал йэҥ —кэрэ, чын.,. тудо чыла вэрэ коштэш. А сай йэҥ- 
жэ кушто? Сайжэ альэ шочын огыл, шонэн луктын огыт 
ул... Умылшыч? Вот мо1 Симбирскыш мийэи шуына. Мат- 
рос- шамыч мыланна сэрыш лэкташ  кӱштышт;

— Тэ мэмнанлык айдэм ода ул.
Пушышко шындэн Симбир приотанышкэ луктын к»- 

дышт. Нӧршӧ вургэмнам кэчэш коштышна. Кӱеэныштыэв 
шӱдынылдырлан лур мӧҥгӧ оксана ыльэ.

Тидэ окса дэнэ трактирыш чай йӱаш  кайышна.
Ындэ мом ышташ тӱҥална?
Варинов ӱш андарэнак пэлэшта:
— Могай мо?Мо да монь огыл, альэ умбак кайэна... Т& 

ҥыз дэк ш удэ она чарнэ.
Самарыш шумэш пассажир пойэзд дэн „мэраҥ“ лв- 

вын мийышна. Вара тушто адакат баржашкэ шична. Йк 
арньа гычын тыгай-тугайым уж дэ, Каспий тэҥыа тӱрыа; 
шуна. Изиш лиймэҥгэ, кол кучышо артэльыш ушнышва^ 
ка.чмык шамыч дэн пырльа Кабан-кул-бай лӱман промы€- 
лаштэ паша ышташ тӱҥална.
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