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СТАЛИН АЭРОДРОМЫШТЫ, ЛЕТЧИКВЛӒ ДОНЫ

1934 ин 2 майын. Ирокшенок яжо, аяран 
кечӹ. Московский аэродромышкы таманяр 
шӱдӹ самолет чонгештен толыныт. Тенгечӹ 
нинӹ Красный площадь вӹлнӹ кекомбывлӓлӓ 
рядӹн чонгештенӹт. Первомайский пиш кого 
парад ылын.

Тагачы металлический кеквлӓ цилӓн земля 
вӹлӓн строялт шагалыныт. Нинӹ пишок шу- 
кын ылыт, лыдашат янгылет! Тиштӓкен чӹнь



кешӹ изи истребительвлӓ дӓ кок эдем шӹш 
мӓн разведчиквлӓ. Дӓ грозный бомбовозвлӓ, 
лилипутвлӓ (изивлӓ) дӓ великанвлӓ (коговлӓ) 
шалгымы гань, шалгат. Самолетвлӓ рядӹн, 
мӹндӹркӹ строялт шагалыныт. Каждый ма- 
шинӓ анзылны летчиквлӓн, механиквлӓн, ра- 
диствлӓн, пулеметчиквлӓн дӓ бомбардирвлӓн 
командывлӓ строялт шагалыныт. Цилӓн ко- 
жаный курткым, шлемым чиэнӹт. Цилӓштӹн 
летный сӹнзӓлык дӓ перчатка. Пулыш гач 
прӓжӓ мычкы картвлӓӓн сумкывлӓ дӓ револь- 
вервлӓ кечӓт.

Каждыйын сӹнзӓшток кого сусу каеш. 
Мӓ ӹшке докына, аэродромышкы, шергӓкӓн 
хынавлӓм выченӓ.

Трӱк команда юк шактыш:
— Смирно!
Мӓ ӹшке машинӓвлӓнӓ доран тӹнгшӹ 

гань лин шагална.
Теве рядӹ мычкы сусун „ура“ манын сас- 

лым юк кӹдӹртӹш гань мӱгӹрӓлт кеш.
Мӓ ӹшкӹмнӓн хынавлӓнӓм — Сталин тӓн- 

гӹм, Ворошилов тӓнгӹм дӓ Горький тӓнгӹм 
ужын колтышна. Анзылны, ладна ашкылтыш- 
дон Сталин ашкедеш. Мӓ сусу пардон „смир-
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но“ командымат монденнӓ. Каждыйок лиш- 
кӹрӓк пыра, великий эдемӹм анжалаш ста- 
рая. Цилӓн Сталиным приветствуят, дӓ цӓр- 
нӹдӹмӹ „ура“ саслым юк когоэм миӓ, аэро- 
дромым темӓ.

Иосиф Виссарионович шӓлӓм ӹштен вур- 
гымла кидшӹм то кӱшкӹ лӱктӓлеш, то ши- 
нель онгыш кидшӹм тая. Мӓмнӓн рядӹвлӓнӓ 
дорц эртӹмӹжӹ годым, тидӹ летчиквлӓн дӓ 
механиквлӓн лицӓшкӹ тусаренок анжылты. 
Проста шинельжы, кемжӹ дӓ картузыжы ти- 
дӹн сӧдӧемӓш тӹнгӓлшӹ усиӓн пуры дӓ энер- 
гичный лицӓэшӹжӹ пиш олмыдеш. Тиштӓкен 
мӹнь пӹтӓри тидӹн ышан дӓ изиш йӹрӓл- 
тӓлшӹ сӹнзӓжӹм ужым.



КРЕМЛЬЫШТЫ, СТАЛИН ДОНЫ

. Кокшы гӓнӓ мӹнь Сталин тӓнгӹм Кремль- 
ышты ужынам. Тидӹ теве кыцелӓ лиӓлтӹ.

Мӹнь самолет ӹштӹмӹ заводышты летчик 
ылӹнам, машинӓвлӓм испытываенӓм. Ик гӓнӓ, 
у самолетым испытывайымы паштек, мӹньӹм 
Кремльыш ӱжӹнӹт. Мӹнь цӱдейӹшӹм дӓ 
тыргыжланышым.

— Малын,— шанем,— мӹньӹм Кремльыш 
ӱжӹт? Вет мӹнь, совсемок проста летчик 
ылам.

Мӹнь назначымы веремӓэш Спасский во- 
рота докы кешӹм. Тӹштӹ мӹньӹн удосто- 
вереним анжевӹ.дӓ шукы этажан соты здани 
докы двор гач провоен нӓнгевӹ. Мӹнь кы- 
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дашым, вара лифтдон кӱшкӹ кузышым. Пиш 
шукы комнатвлӓӓт, путыялташат куштылгы. 
Яра эче, цилӓн погынымы залым мӹлӓм ик 
тӓнг моаш палшыш.

Мӹнь амасам пачым дӓ залыш пырышым. 
Тӹштӹ пӓлӹмӹ лицӓвлӓ ылевӹ. Мӹнь ик 
гӓнӓ агыл нинӹм портретвлӓштӹ ужынам. 
Ворошилов тӓнг шаям попа. Молотов пред- 
седательствуя, Сталин окня доны шалга дӓ 
ӹшкӹмжӹн яратым трубкашкыжы табакым 
опта.

Мӹнь инженервлӓ дӓ летчиквлӓ сага стӧл 
лошкы шӹнзӹм. Стӧл вӹлнӹ у самолет мо- 
дельвлӓ шалгат. Нинӹ лошты мӹнь мӓмнӓн’ 
машинӓмӓт ужым, шукердӹ агыл тидӹм мӹнь 
испытываенӓм ыльы.

Ворошилов шаяжым попен пӹтӓрӹмӹкӹ, 
Сталин стӧл докы миш дӓ, модельышкы ан- 
жыктен, яды:

— А ти машинӓдон кӱ чонгештӹлӹн?
Мӹнь кӹньӹл шагальым дӓ тӧрӧк шеклӓ-

нен колтышым.
— Ну, Байдуков, машинӓ гишӓн мӓлӓннӓ 

шайышт пу. Мажыдон тидӹ тӹлӓт яжо? Ма- 
жы тидӹн худа?
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Модель докы мимем годым, Сталин мӹнь 
вӹкем ласкон анжылтеш. Ь1шкеӓт лишкӹрӓк 
миэн шагальы.

Мӹнь ладнан шайышташ цацышым дӓ 
мам самолет гишӓн пӓлем, цилӓ шайыш- 
тым.

Иосиф Виссарионович то мӹнь вӹкем, то 
модель вӹкӹ шӹренок анжалеш, вуйта мӹньӹн 
летчик-испытательын мыштымашем пӓлӓш 
цаца.

Мӹнь шайышт пӹтӓрӹмӹкем, Сталин тӓнг 
ядышташ тӹнгӓльӹ. Ядыштмашыжы техеньвлӓ 
ылевӹ, вуйта Сталин ӹшкеок летчик дӓ ин- 
женер ылеш.

Мӹнь цӱдейӓш веле линӓм. Кышец тенге 
яжон Сталин авиацим пӓлӓ? Вет тидӹн пиш 
шукы, пиш шукы пӓшӓ!

• Тӹнӓмок мӹнь цилӓок ынгылышым. Ста- 
лин — великий гениальный эдем ылеш. Тидӹ 
шукы тыменьӹн дӓ. шукым пӓлӓ. Сталин че- 
стно ровотайышы цилӓ эдемӹн ӹлӹмӓшӹм 
шергеш шотла. Сталин летчиквлӓм ярата, нӹ- 
нӹ гишӓн заботя. Седӹндонок тидӹ самолет- 
влӓ яжо лиштӹ дӓ ӹлӹмӓшлӓн лӱдӹшлӓ ӹн- 
жӹштӹ лиэп манын, цилӓок анжа. Седӹндо- 
8
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нок вет Сталин тӓнг рабочийвлӓдон, инженер- 
влӓдон, летчиквлӓдон советӓйӓш ярата.

Иосиф Виссарионович ладнан, олен дӓ 
шаналтен попа. Тидӹн шаяжы пиш викӓтӓ 
дӓ ынгылаш лимӹ.

Мӹнь тидӹн йӹрпӓл колтымы воротникӓн 
проста френчшым, кем вӹкӹ лык ӹштӹмӹ 
брюкыжым дӓ тидӹн лап кавалан хромовый 
кемжӹм анжышым. Мӹнь кожаный кисетым 
ужым, тӹшкӹ Сталин табакым дӓ ӹшкӹмжӹн 
айырлыдымы трубкажым пиштӓ. Мьшь, по- 
пымжы годым, тидӹн проста дӓ спокойный 
движенижым, шутя ӹштӹмжӹ годым йӹрӓл- 
тӹмӹжӹм ужым.

Йыдым поздан мӹнь Кремль гӹц лӓктӹм.
Красный площадьым эртӹмем годым, мӹнь 

Сталин гишӓн— Ленинын ӹнян дӓ лучший 
ученикшы гишӓн шанышым. Тӹштӹ, крем- 
левский кӱкшӹ стеня вес велнӹ, тӹдӹ мӓм- 
нӓн ӹлӹмӓшнӓм яжоэмдӹмӓш гишӓн йыдет- 
кечет ровотая.



СТАЛИЯ ДОНЫ ХЫНАЛЫМАШ 

В Ӓ Ш  Л И М Ӓ Ш

Валерий Чкалов, Саша Беляков дӓ мӹнь, 
Сталинский маршрутдон кого дӓ трудна чон- 
гештӹмӓшӹм ӹштӹмӹ паштек отпускым плу- 
чайышна. Мӓ Кавказыш кӓнӓш кешнӓ. Сагана 
вӓтӹвлӓнӓ дӓ тетявлӓнӓ ылевӹ. Цилӓн ик 
дачышты ӹленнӓ. Каждый кечӹнь мӓ тангы- 
жышты нӱштӹлӹннӓ, кечӹ аярышты киэннӓ, 
теннислӓ дӓ бильярдла мадынна.

Икӓнӓ, сотыгечӹн стӧл лошты цилӓн кач- 
кын шӹнзӹмнӓ годым, телефон звоньым юк 
шактыш. Чкаловым ӱжӹн лыктевӹ. Тидӹ 
коридорыш лӓктӹ. Ш укат ӹш ли, тидӹ 
мӹньӹм сӹгӹрӓльӹ.
10



Валерий волнуялтшы ыльы.
— Колышт, Георгий, тагачы нӹл цӓшӹн 

мӓмнӓм вӓтӹвлӓнӓдон иквӓреш Сталин тӓнг 
ӹшке докыжы, дачышкы шӱдӓ,— Чкалов олен 
келесӹш.

Мӹнь шӹм ӹнянӹ.
— Тӹнь ӹнде ирок гӹцок шутяш тӹнгӓ- 

лӹнӓт ма?
Мӹнь мӹнгешӓт уш сӓрнӓлнем ыльы. 

Мӹньӹм тидӹн сӹнзӓ анжалтышыжы дӓ 
кидшӹн ладна агыл движенижы цаклыктыш, 
Чкалов лачок ак шутьы ылын. Шутяшыжат 
тенгелӓ лиэш ма?

Мӹнят сусу лин колтышым. Сусу пардон 
шӱмемӓт шӹрен шиӓш тӹнгӓльӹ.

— Мане, мане Георгий! Лач нӹл цӓшӹн 
Сталин докы! — маньы дӓ Чкалов мӹньӹм 
столовыйыш шывшын кеш.

Мӓ ӹшке сусу ылмынам Саша Беляков- 
лан дӓ вӓтӹвлӓлӓннӓ келесӹшнӓ.

Нинӹн цӱдейӹшӹ дӓ сусу лицӓштӹм си- 
ренӓт мышташ акли! Нинӹ телефондон келе- 
сӹмӹ каждый шамакым лу пачаш ядыш- 
тыт.

н



Цилӓн ӹшкьшнӓн делавлӓнӓм йӹлерӓк пӹ- 
тӓрӓш талашышна. Кыдыжы парикмахерски- 
йыш кевӹ, кыдыжы платьйым утюжаш тӹн- 
гӓлевӹ.

Веремӓнӓ эче шукы улым пӓленӓ гӹнят,. 
мӓ шӹренок цӓшӹшкӹ анженӓ.

Мӓмнӓнжӹ гӹнь, эче ик гӓнӓ ти чудесный 
эдемӹм, мӓмнӓн пӓшӓштӹш лишӹл другым 
йӹлерӓк ужмына шоэш.

Вара цӓш стрелка кым цӓш дӓ пелӹшкӹ 
шо.

Цилӓн йӓмдӹ ылына. Ик минугышты мӓ 
Иосиф Виссарионрвич Сталин докы хыналаш 
автомобилеш кыдална...

Мӓ анзыцна Михаил Иванович Калинин 
автомобилеш кыдальы. Ыжаргы лоштышы кок 
этажан изирӓк дача докы, ик веремӓштӹрӓ- 
кок мӓ кыдал мишнӓ.

Сталин тӓнг Ждановдон коктын мӓмнӓм 
пӧрт доны олицӓштӹ выченӹт. Сусун здоро- 
ваен, Сталин мӓмнӓм каждыйнам тусаренок 
анжылтеш. Наверны, тидӹ, мӓ кыце курор- 
тышты тӧрлӓненнӓ, тӹдӹм проверӓйӓ.

Тидӹ молнамшы ганьок простан дӓ скром- 
ны чиэн. Нӹл кӹшӓнӓн дӓ покшалны ик 
12



рядӹ полдышан луды куштылгы френч. Те- 
хеньок куштылгы брюкы-шаровар дӓ кавказ- 
ский пышкыды кем. Ныгыды ӱпшӹ кечеш 
сӧдӧйӹн тьолгыжеш. Сталинын лицӓжӹ шӹ- 
мӓлӓнен. Пӓлӹ, тидӹ изиш кӓнӓлтен,

Иосиф Виссарионович мӓмнӓн вӓтӹвлӓнӓ- 
дон знакомыялтеш. Мӓ кыцелӓ кӓненнӓ, 
ядыштеш. Тидӹн йори ӹштӹмӹ агыл проста 
ылмыжы дӓ скромныстьшы цилӓнӓмок хы- 
навлӓм ӹшке токыжы шывшыт.

Сталин мӓмнӓм аллейвлӓ мычкы нӓнгеӓ 
дӓ корны мычкы ӹшкӹмжӹн дачыжы гишӓн 
шайыштеш, каждый тӹшкӓм дӓ пушӓнгӹм 
анжыкта, нинӹжӹ гӹнь тиштӹ пиш шукы 
ылыт. Каеш, фруктовый пушӓнгӹвлӓм Сталин 
пиш ярата. Лимон тӹшкӓ докы мишнӓ.

Шалдыра сары лимонвлӓм укшлан намалаш 
куштылгы лижӹ манын, Иосиф Виссарионо- 
вич пушӓнгӹм переген бамбуковый пандым 
тӧрлӓлтӹш. Ш укынжок тишӓк лимон ак куш 
манын шаненӹт вет! Сталин ӹшке пӹтӓриш 
тӹшкӓвлӓм шӹнден, ӹшке нӹнӹм ухажьь 
ваен. Кӹзӹт ӹнде пӓлӹ, тидӹн примержы- 
дон шукы садоводок лимоным шӹндӓш тӹн- 
гӓлӹнӹт.

13̂



Сталин тидӹ гишӓн аздарым юкдон ша- 
11ыштеш дӓ шӹренок горе-садоводвлӓм ӓшӹн- 
дӓрен шутя.

Кого пушӓнгӹ докы мишнӓ. Мӹнь тидӹм 
совсемок ам пӓлӹ.

— Тидӹ махань пушӓнгӹ? — мӹнь Сталин 
гӹц ядым.

—  О, тидӹ замечательный растени! Тидӹм 
эвкалипт маныт,— пушӓнгӹн ӹлӹштӓшӹм кӹ- 
рӹн, Иосиф Вассарионович келесӹш.

Тидӹ ӹлӹштӓшвлӓм кидешӹжӹ тырыж шӹн- 
дӹш дӓ каждыйлан ӱвшӹнзӹктӹш.

— Цакледӓ, пышыжы пиш силан? Теве ти 
пышым вет самой, ӱштӹмыж кужнер ак 
терпӹ.

Панамский каналым стройым годым эвка- 
липт шӹндӹмдон американецвлӓ кужнервлӓ 
гӹц кыце перегӓлтӹнӹт, купан Австралишты 
ровотайым годым ти эвкалипток кыце палшен, 
Иосиф Виссарионович шайыштеш.

Техень замечательный пушӓнгӹм пӓлӹдӹ- 
мем гишӓн, мӹлӓм пиш намыс ыльы.

Тенгелӓ попен-попен шӹнӓт цаклы, мӓ са-
*

ды кымдыкеш сӓрнен шона.
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Хынавлӓм анжен мыштышы мӓмнӓн хозана 
БӦрт кӧргӹм анжен лӓктӓш шӱдӹш.

— Цилӓ кӹдежӹш пырыда дӓ анжыда, идӓ 
шеклӓнӹ.

Мӓ пӧртӹштӹ утым нимат шӹнӓ цаклы, 
нимахань роскош уке. Тӹштӹ цилӓок пиш 
проста, скромны дӓ ире.

Столовыйыш кемӓштӹ Сталин окнян штор- 
влӓм пачын кеш дӓ обед йӓмдӹлӹмӹм яды.

Вара мӓ эче садыш лӓкнӓ.
Жданов когон кахыралтен колтыш. Тидӹн 

кахырымжы летчик Чкаловын кахыртыш гань. 
Мӹнь тидӹм юкынок келесӹшӹм, дӓ при- 
вайышым, летчиквлӓ соок прустуятат кахы- 
рат, маньым.

Иосиф Виссарионович изиш шӹдешкӹшӹ- 
рӓк юкдон попаш тӹнгӓльӹ, летчиквлӓ гишӓн 
заводвлӓ дӓ конструкторвлӓ эче худан забо- 
тят, самолетвлӓн кабинвлӓм шокшым ак ӹштеп 
маньы. Тӹнӓмок мӓмнӓмӓт, летчиквлӓм, выр- 
салтыш, тӓ ровотаяш яжо условим ада тергӹ 

•маньы, кынамжы лӱдӹш момент годымат 
парашютдон ада тӹргештӹ маньы.

— Летчикым ямдымеш, лучи самолетым 
ямдаш! Машинӓвлӓм мӓ шукым ӹштен кер-
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дӹна, теве эдемӹн колымашыжы гӹнь, — тидӹ 
тӧрлӓш литӹм дела, — келесӹш Сталин.

Веранда докы мишнӓ, тӹшӓкен кегльвлӓм 
шагалтен шӹндӹмӹ. Иосиф Виссарионович 
кегльлӓ мадаш мӓмнӓм яды. Тидӹ пӹтӓри 
ӹшке пун лелӹ шӓрӹм нӓльӹ дӓ, ловкан ма- 
хаял, тӹдӹм кид гӹц ханга мычкы колталтыш. 
Покшалны шалгышы кегльвлӓм — корольым 
дӓ таманяр салтакым йӧрӓл шуш. Вара Беля- 
ков мадаш тӹнгӓльӹ. Шӓрвлӓм вӓр якте кыр- 
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гыжтен шокташтыменьмешкӹжӹ, Сашашӓрӹм 
шукы гӓнӓ колтыльы. Мӓ шутя ӹштен, тидӹм 
со ваштылна.

Цилӓлӓннӓ ситен шомешкӹ мадмыкына, 
Сталин хынавлӓжӹдон советӓйӹш: обедӓйӓш 
веремӓ агыл вӓл? — маньы. Мӓ согласайышна. 
Тидӹ стӧл докы мӓмнӓм нӓнгеш. Обед годым 
цилӓнок ӹшкӹмӹштӹм свободнан дӓ веселӓн 
кычевӹ,'— Иосиф Виссарионович пиш яжон 
анжыш.

Мӹнь, ӹшкӹмемӹм, веселӓ кого праздни- 
кыштыш гань чувствыйышым.
= Обед эртӹмӹкӹ, Чкалов, Беляков дӓ мӹнь 
Сталин тӓнггӹц Северный полюс гач чонгеш- 
тӹм гишӓн ядна. Иосиф Виссарионович 
мӓлӓннӓ шукы попыш, тӓ полюс гишӓн эче 
чӹдӹ пӓледӓ маньы.

— Пӹтӓри полюсеш станцим строяш дӓ 
тӹштӹш погодым пӓлӓш келеш. Тӓлӓндӓжӹ 
яжон йӓмдӹлӓлтӓш келеш. Ти делашты „авось- 
лан“ дӓ „небосьлан" ӹнянӓш акли. Цилӓм 
лимӹлӓок ӹштӓш келеш, — маньы Сталин, 
мӓлӓннӓ отвечӓйӹш.

Мӓ тидӹн советӹм колыштна.
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Сталин советский летчиквлӓ гишӓн шӱм 
вашт шукым попыш.

Мӓжӹ эртӹшӹ гишӓн шаям тӓрвӓтӓш ца- 
цышна.

Ш укы и перви кугижӓн жандармвлӓ кыце 
тидӹм ссылкыш, Сибирьыш колтенӹт, Иосиф 
Виссарионович мӓлӓннӓ шайышты. Тидӹ 
тӹшец шӹлӹн.

Кого ӱштӹ телӹм Сталин сибирский тайга 
вашт кеен. Кӹлмӹшӹ Енисей рекӓ вӹлец 
ашкедмӹжӹ годым, тидӹ изиш веле колыде. 
Рекӓ покшалны тидӹ трӱк и лошкы вален 
кен. Тӹштӹ вӓк ылын, тидӹ тӹдӹм цаклыде.^ 
Тидӹн ловкыстьшы дӓ силажы веле вӓкӹн 
и тӹрӹм хватяш палшенӹт. Иӓн вь1д*тйдьш 
выргемжӹ вашт витен. Сталин йӹле и вӹк 
лӓктӹн. Сибирский кого ӱштӹжӹ нӧрӹш 
выргемеш тӧрӧк кечӓлтӹн. Выргем иӓнг шӹн- 
зӹн дӓ кӱ гань лин. Лицӓэш иӓн шершӓнгшӹ 
нӓлӹн шӹнден. Рекӓшкӹ вӹдлӓн кешӹ хре- 
сӓнь ӹдрӓмӓшвлӓ, тӓрвӓнӹшӹ ош и арам уж- 
мыкышть!, ведрӓвлӓштӹм дӓ вӹдвӓрӓштӹм 
шуэн колтен, лӱдӹн саслен солашкы мӹнгеш 
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кыргыжыныт. Техень фигур ылмашты эде- 
мӹм пӓлӓш трудна ылын.

Сталин пӓлен, кӹзӹток шокшы вӓрӹштӹ 
ак ӹрӹ гӹнь, лачокат колен кердеш. Тидӹ 
солашкы шоаш талашен. Тӹштӓкенжӓт лӱдшӹ 
хресӓньвлӓ тидӹм пӧртӹшкӹ пыртыделыт. 
Тидӹ эдемок ылмыжым, иктӓ-ма весӹ ылты- 
мыжым тидӹлӓн шукы попаш, ынгылдараш 
вӓрештӹн. Вара ижӹ ик пӧртӹн амаса пачыл- 
тын дӓ янгылышы Сталин ӹшкӹмжӹн выр- 
гемжӹм кошташ дӓ когон кижӹшӹ кӓпшӹм 
ӹрӹктӓш тӹнгӓлӹн. Техень случай гӹц живой 
кодаш, богатырский сила дӓ здорова келеш 
ылын. Колымаш гӹц тӹнӓм Сталиным цат- 
кыды организмжы веле спасаен.

Сталин ладнан шайыштеш, вуйта тенге тӹ- 
дӹдонат лиӓлте машанет. А мӓжӹ, шайышт- 
мыжым пыт колыштмы лошты, тӹдӹн лиш- 
кок миэн шӹнзӹннӓ, тидӹн веселӓ сӹнзӓ- 
влӓшкӹжӹ анжен шӹнденнӓ.

Малын вӓл кӹзӹт якте писательвлӓ тидӹ 
гишӓн ак сиреп манын, мӓ лоштына каж- 
дыйок цӱдеен.

Эче икӓнӓ ссылкы гӹц шӹлмӹжӹ гишӓн 
Иосиф Виссарионович вара ӓшӹндӓрӹш. Ти-



дӹлӓн веселӓ йӓмшӹк попазен, тӹдӹ корныш- 
ты шӹрен шагалын ылын дӓ кого ӱштеш ки- 
жӹмӹжӹм ӓрӓкӓ йӱн ӹрӹктен, Шагалмы вӓр- 
влӓштӹ тӹдӹм Сталин угошаен дӓ нинӹ изин- 
олен худа вӓр гӹц пакыла дӓ пакыла кенӹт. 
Прощайым годым йӓмшӹк Сталинлан со по- 
пен:

— Яжо эдем тӹнь ылат! Кыштышы млоец 
ылат вара?

Сталин задорын ваштылеш. Сталин пиш 
мыштен шайыштешӓт, веселӓ йӓмшӹкӹм 
ӓшӹндӓрен, мӓ тидӹ сага цилӓн йӓнг вашт 
ваштылына. Ленин докы, Российын рабочий- 
влӓ докы, ӹшке партижы докы талашышы 
Сталиным шывштен кемӹжӹм, конечно, йӓм- 
шӹк пӓлӹде ылын...

В А Д Е Ш

Стӧл лошты шукы уш шӹнзенӓ. Сталин 
мӓлӓннӓ веселӓйӓлӓш шӱдӹш. Цилӓн вес кӹ- 
дежӹш кешнӓ. Диванын лоцашты Иосиф 
Виссарионовичын тетявлӓжӹн фотографивлӓ 
шалгат. Тидӹ Светлана ӹдӹржӹм когон яра- 
тен попа. Тӹдӹ шукердок Москвашкы кен



колтен. Тӹдӹн занятивлӓ школышты тӹнгӓ- 
лӓлтӹнӹт.

— Тидӹ мӹньӹн дисциплинированный 
ылеш: занятивлӓ тӹнгӓлӓлтӹнӹт гӹнь, значит, 
тыменяш келеш!— маньы Иосиф Виссарионо- 
вич дӓ картычкым вӓрӹшкӹжок переген ша- 
галтыш.

Мӓ ӓшӹндӓрӹшнӓ, ӹрвезӹвлӓжӹдон сни- 
маялтмы фотографивлӓм тидӹ мӓлӓннӓ пужы 
манын кӹчӓш тӹнгӓлнӓ.

Тенге пыт кӹчӹшӹ хынавлӓдон мам ӹш- 
тет?— манын шаналтыш векӓт. Тидӹ кым 
картычкым нӓльӹ дӓ, вара мӓлӓннӓ вӹдӹл 
пуаш, пасна пиштӹш.

Кӹзӹт мӹнь шӹрен картычкым анжем, Ста- 
линым ӹдӹржӹдон дӓ эргӹжӹдон иквӓреш 
ужам, ӹшкӹмемӹн ӹлӹмӓшӹштӹш замеча- 
телъный кечем сусун ӓшӹндӓрем.

Семьяжын фотографивлӓм цилӓ анжымыкы, 
Иосиф Виссарионович ӹрвезӹ эдемвлӓм тан- 
цуяш яды. Тидӹ ӹшке пластинкывлӓм айыра, 
патефоным завоя дӓ куштым семӹм колта.

Цилӓлӓн танцуен ситӹмӹкӹ, со эче пате- 
фон донок ылшы Сталин, хордон мырымы 
волжский мыран пластинкым айырен колтыш.
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Тидӹ ӹшкеӓт мыраш тӹнгӓльӹ дӓ мӓ паш- 
текшӹ цилӓн шывшын мырымы руш мырым 
хордон мыраш тӹнгӓлнӓ.

Сталин Сибирьыилты векӓт мыраш тыме- 
ньӹн ылын, дӓ мыраш тӹнгӓлшӹ Жданов паш- 
тек мыштен мыралта.

Калининлӓн кеӓш веремӓ шоте ылгецӹ, мӓ 
тенгелӓ эче дӓ эче мыренӓ ыльы.

Михаил Ивановичым провожайымыкы, Чка- 
лов кӓнӓлтӓш кушеткеш вазы дӓ пингӹдӹ- 
нок амален кеш.
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Иосиф Виссарионович одеялым кандыш, 
амален кешӹ Валерийым тӹвӹлӓн левед пиш- 
тӹш, дӓ патефонеш веселӓ пластинкывлӓм 
колтен мӓмнӓм сусуэмдӹш.

Йыдпелӹм цилӓн бильярдла мадаш кешнӓ. 
Пӹтӓри нӹлӹтӹн мадна, ьара Сталин мӹнь- 
донем коктынок мадаш яды. Веремӓ цаклы- 
деок эртӓ. Мӹнь цӓшӹм анжалмем годым, 
йыдпел эртен ик цӓш дӓ пелӹ нӓрӹ ыльы...

Техень замечательный эдем дорц кемӹ пи- 
шок ӹш шо! Но вет тидӹлӓн иктӹн гӹцӓт 
яжон кӓнӓлтӓш келеш. Мӹнь пӓлем, тидӹ 
хыть кӓнӹмӓштӹ ылеш гӹнят, соикток ирго- 
дым ирок ровотаяш тӹнгӓлеш.

Мӓ Сталин тӓнгдон прошайышна дӓ, заме- 
чательный, проста, сусу эдемьш, цилӓ народок 
яратымы вождьым дӓ учительым ӹлӹм куры- 
мешнӓ ӓшӹндӓрен ӹшке ӹлӹмнӓ дачышкы 
кешнӓ.
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