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Волокит штышз-влок.
Рушарньа. Райсэльсовэт ончылно пазарла 

койэш. Имньым йолыштат. Нӧртыш пурат, 
лэктыт. Тӱтырала кӱшкӧ гамака шикш кӱза. 
Чаҥ йӱк шокта: луаткок шагатым кыра.

— Л у шагатлан погынымаш лийшаш 
альат погынэн огыт шу. Родо-влак, вара мом 
штэна, погынымашым почына моУ

— Почаш кӱлэш толдымыжо ындэ ижэ 
ок тол.

— Почына гын, почына. Иогынымашна 
ночмо лийжэ. Тачэ райсэльсовэт паша нэр- 
гэн Алэксандров докладым шта. Мутым Алэк- 
сандровлан пуэм.

— Алэксандров кок шагат мучко окшак- 
лэн-окшаклэн школ нэргэн, корно нэргэн, на
лог нэргэн. моло нэргэнат шуко ойлӓ.

— Мый ындэ ойлышашэм ойлэн иыта- 
рышым.

— Кӧн йодшашта уло йодса. вара тэр- 
гаш тӱҥалына.

— Мыйын уло.
— Ойло.
— Мыйын ик паша нэргэн ойлышашэм 

уло. Райсэльсовэт вуйлатышэ пэш кугу во
локитчик.

— Шого, альэ йодмашым шташ кӱлэш. 
Вара тэргаш тӱҥалына.

— Укэ, мыйын ойлышашэм пэш важный 
вопрос. Тидын нэргэн чыла калык пэш ой
лэн коштыт.

— Ойло, Йапык, ойло.
— Погынымаш оза, ойлаш эркым пуэда, 

мутым пуэм.
— Ойлыжо, ОЁЛЫЖО...

х — Йолдаш-влак, мэ тыштэ райсэльсовэ- 
тын пашажэ нэргэн колыштна. Алэксандров 
йолташ эрэ сай пашажэ нэргэн гына ойлыш 
Тудын йоҥылыш пашажат шуко уло. Кызыт 
Совэт-власть учрэждэнийлаштэ волокитым пы- 
тараш пижын. А мэмнан райсэльсовэтыштэ 
гын, вуйлатышэ шкак вэлэ волокитым шта.

Мый ик кана ушкал колымылан удостовэрэ- 
ний налаш толынам ыльэ. «Тачэ ом йарсэ, 
эрла тол,» манын колдыш. Эрлашыжым то- 
льым, «вэтэринарный врач дэч справкым 
кондо» манын колдыш. Вара кондышым, тидэ 
тудо ок ситэ, манын тылчат пэлэ коштык- 
тыш. Тыгэ паша ончыкак ок кай. Мэмнан 
райсэльсовэт крэсаньыклан ок полшо.

— Чынак!.. Вэрно!.. Мыйат кум тылч.....
— Шогыза, ида карэ. Йапыкын волокита 

нэргэн ойлымыжо ваштарэш ойлэм.
— Колыштса. Мый кӧ уламУ Мый тэм- 

дан дэч ӧрдыжэш шочын ом ул, тэмдан йа- 
лак улам. Тэмдан сэмынак шурным ӱдэм. 
Мыйын лулэгэмжэ крэсаньык лулэгэ огыл 
шонэда моУ Йапык волокита манын кычкыра. 
Мый крэсаньык гын, тэат крэсаньык улыда. 
Мый волокитым штэм гын, тэат волокитчик 
улыда,

— Кузэ мэ волокитчик улына, мэ учрэж- 
дэнийштэ шинчэна моУ

— Тугэ... тугэ. Волокита учрэждэнийштэ 
вэлэ шонэда моУ Тэвэ налогым налыяа. Но- 
йабрыштэ тӱлаш кӱлэш, тэ йанварыштэ тӱ- 
лэда. Окса укэ, тудо укэ, манын шуйкалэда. 
Тидэ волокита огыл моУ Адак ӱмаштак по
жар машина налаш оксам погаш иунчалын 
улыда ыльэ. Альэ пэлыжымат погымо огыл. 
Тидэ волокита огыл моУ Молылан кычкырат. 
нимомат огыда штэ: корно ачалмаш укэ, рай 
сэльсовэт пОртым уэш лэвэдаш штэн улыда 
ыльэ, тудат укэ. Шкэ кычкырэда, «тидым 
штэна, тудым штэна» маныда, Огыда штэ. 
Мый волокитчик улам гын, тэат волокитчик 
улыда. Вот что! Йапык кӱлэш огылым кыч
кыра. Чэрлэ вольыкым шулдын налын, стра- 
ковой оксам налын пойынэжэ. Вот что! Мый 
ойлышашэм пытыш. Шкак сайлэн улыда. 
Волокитчик улам гын, айда шкак луктын 
колдыза.
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Кугу чиновник вуй шийош кайо.
(I ойыр. „Арлан“ журн. № 4 ончо „Кугу чинозник отпускыш кайа“ ).

Кодшо кэҥэжым отпускыш мийэн толмэк- 
шэ Павэл Ивановичлан пэш нэлэ жап толын. 
Тудым тошто «игышт-влак» чӱҥгаш пижыныт

— Тый ожно поплан шогымэт годым мэм- 
нам чот орландарэиат, маныт.

— Учичыл-влак ӱмбак шойам шойыштын 
чурмашкат пэтыркалыктэнат, ойлат.

— Кызыт партийыш пурэн, пирыла шо- 
рык коваштым чийэнат да, партийны кой- 
дарыл коштат. Отпускыш миймэтат партий- 
лан ок кэлшэ, манын койдарат.

Тидэ чыла Обком пылгаыш пурат, тудын 
пашажьтм тэргэн налын, партий гыч луктыт.

—  Ык!.. Альэ ончыктэм. Корным муам. 
Тэ тыштэ мыскылэда гын, мый мӱдӱӱӱӱркӧ 
вуйым шийам. Мыйым садыгак мӧнтэш пар
тийыш пуртат, манэш.

Сӧрмыжым шукта. Ик тылчэ, вэс тылчэ 
вуча, мӱдӱрчын мӧнтэш кагаз толмаш укэ.

Павэл Ивановичат вучэн-вучэн изпш гы- 
на вэлэ йавыгымашкэ шуын огыл.

— Йумылан тау, шоктыш. Ындэ шкэ 
кайэм, пашам шкэ ончыланэм тэргыктэм шо- 
налда.

Тэлэ йӱштӧ. Павэл Ивановичлан Москош 
кайаш жап шуын. Ожно, поплан шогымыжо 
годым, иктаж вэрэ кайаш кӱлэш лийэш гын, 
ӱзгарым кок арньа ончыч пога, кум-ныл кэ- 
чэ ончыч мончаш пура ыльэ. Мончаш кас- 
тэн пурэн, эрдэн кайэт гын, кылмэн локты- 
лалдат, манын ойлэн. Кызытат тоштыжо сэ- 
мынак шта да, лэктын кайа.

* *
Моско. Павэл Ивановичын чон пътртка. 

Аркэлэй дэк гын, пэш куштылгын пураш 
лийэш ыльэ. ЦКК-аш пураш гын, пропуск 
да мойын кӱлэш, вӱрэт ок код, манын шкэ 
чонжым йӧсландара.

— Пожалуйста, товарищ Иванов! шок
тыш.

Ломовой имньыла эркын, шыман тошка- 
лын ЦКК пӧлӧмыш пура. Сын-тӱсыжӧ, йол 
тощкалмыжэ, пэлэштымыжэ ончалмаштак тош
то койшыжым ончыкта. Кызыт гын, вуй нӱж- 
мӧ, оҥылаш йумалжат, тӱрвӧ ӱмбалжат чара, 
шойа корэм лодэмалдын.

— Мый тышкэ тэмдан ончылан шкэ па
шам.... манат тӱҥалын ыльэ.

—Павэл Иванович Иванов манын комис- 
ыштэ шпнчышэ коклаш пурэн, партийыш

кандидатлан 1920 ийштэ пурэн. Тудо кызыт 
ожно поплан птогымо годым штымэ пашажлан 
титаклалдэш. Тудо поплан шогымыжо годым 
учичыл ӱмбак шуко шойам увэртарэн шогэн. 
Учичыл нэргэн крэсаньык влаклан вуйым 
щийын коштын. Тунэмшэ влаклан сайын 
пукшэногыл, нуным орландарэн, моло сэм- 
ынат шыгырэмдэн илэн, манын йӱкта.

— Йолташ Иванов, вара партийшкыжэ 
кузэ пурэнат?

— Мый тунэмдымэ пычкэмыш чимарий 
эргэ улам. Озап оласэ сэминарыштэ казна 
шот дэн тунэм лэктынам. «Маска пусакыштэ» 
мый гына тунэмшэ улам ильэ. Учичыл ӱмбак 
шойам шкэ сэмынэм огыл, йодмо почэш вэлэ 
увэртарэн шогэнам.

1917 ий дэч вара мыйын йӱмылан ӱша- 
нымэ пытыш.
Шуко вэрэ пом лӱм дэн совэтым моктэн 
салам мутым каласкалэнам. 1.920 ийштэ 
партийыш «торжэствено» пуртэн улыт.

— Попышкыжо вара кузэ пурэнат? Тый 
шкэ пычкэмыш калыкын пӧрвӧй тунэммыжэ 
улат. Нуным туныкташ кӱлэш ыльэ. Нуным 
пызырэн улыт, тый нуным туныктымо олмэш 
пызыраш вэлэ полшэнат. Молан шӧйажым 
увэртарэн илэнат?

— Мый .тунам альэ пэш самырык улам 
ыльэ. Чэркыштэ служитлэнам гынат, тунык- 
тымым мый ик канат кудалтэн ом ул. Мыйын 
туныктымо саскажэ кызыт шӱдӧ дэн совэт 
пашам ыштат. Нунак мыйым ӱшандарэн 
партийыш пуртэныт. Партийшкыжат шочмэм, 
тунэммэм, туныктымэм, поплан шогымэм 
вэрыштак пурэнам. Тыгэ штымэм дэн мый 
партийым койдарэн ом ул. Партий пашаштэ 
иктажым штэн шуктэн ом ул гын, тудлан 
ӧраш ок лий, тугай лийэда,

— Молан вара учичыл влакшылан шкэ 
поп койышэтым штылынат?

— Мэ, поп влак, шкэ шонымына сэмын 
штэн огына ул, мэмнам шкэнам чэркэ оза- 
кнӓз-влак кормыжыштышт ашнэн улыт. Мэ 
шкэнан сэмын нимом штэн кэртын огына 
ул. Мыйым ида вурсо, чэвэрын мыйын ӱмбач 
чыла нэлыжымат кудалтыза, манын тошто 
протойэрэй лан вуйым сакэн, мый ындэ тэм
дан корнышто ом ул шоналдат, ЦКК-лан 
туштым ончыкта.



мыйын
Мый 1904 ийыштэ шочынам. Кэчыжым 

ом шинчэ, малэн колдэнам да, мондэнам. 
Илышэм кум оыыртышлан шэлаш лийэш: 1) 
ачам дэн илымэ, 2) чӱчӱм дэн илымэ, 3) шкэ 
оза улам.

I. Мыйын ачам пэш осал ыльэ. Тудокы- 
рашыжэ ок кырэ ыльэ да, вуйлаи гауко ло- 
галын. Вуй гычэм эрэ шиштылак чӱнтэн 
илыш. Садлан, мый эро чӱчӱм дэкэ шылын 
курыштадыштам ыльэ. Пытартышлан чӱчӱ 
мыйым шкэ тӧкыжӧ нальэ.

II. Чӱчӱ мыйын пэш сай. Чӱчкыдыч кы- 
лэндырым пукшыш. Вара тамым нальым да, 
пэшкыдыжым кочмымат чарнышым. Пушкы- 
до лийжэ, ӓдак ик чашка шӧр кӱлэш, манаш 
тӱҥальым. Тидэ чӱчӱлан ыш кэлшэ ала мо 
да, мыйым школыш тунэмаш колдыш.

Ик кана чӱчӱньӧ чӱчӱлан сырэн да: «чӱ- 
чӱэт, тый эрэ кылэндырым йодат да, шко
лыш колдэн— школыш кайа гын, йыҥысымы- 
жым пылшэм ок кол,» манэш. Тылэч вара 
мыйын чӱчӱм дэчат шӱмэм йӱкшыш. Чӱчӱм-

„ Я Л  И М Э Н  Т“.
— Курйан! Мылам эрэ алимэнт алимэн, 

кутырат. Мо тудо тугай лийэш? Мылам гын, 
«нал имньэт» ^анмыла вэлэ шокта.

—  Тэвэ илэт гын палэт.
— Курйан! Ындэ алимэнтэт палышым 

вэт. Плагилан аза штыктымэмлан тылызэ 
йыда кут тэҥгэ гыч тӱлаш суд судит.тэн. Тэ- 
в:) мо алимэнтэт улмаш. Тыгэжэ «нал имньэт» 
манмэ олмэш «пу имкьэт» манашат кэлша.

Качым толаштарат.
—  Ой, таҥэмжат, таҥэмжат,
Мыйын йӧратымэ моторжат,
Мслан мыйым тый вурсэт,
Кэчэ йыда шудалат?

— Тыйжэ мыйым онталэт,
Кэчэ шудым пэш пукшэт,
Кэчэ шудэт мыланэм
Ок кӱл, кайэ мый дэчэм.

— Тыйэ мыйым йӧратэт гын,
Порсын шовычым налын пу,
Шӱм чонэт дэн чаманэт гын,
«Арланымат» налын ну.

— 011, Арланжат, Арланжат 
Молан тыйэ шочынат?
Оксам арам чыкыктэт,
Качым чоныш внтарэт.

Ашыртан.

ИЛЫШЭМ.
лан ӱчым штэн тунэмаш ӧрканаш тӱҥальым. 
Пк кэчэ школьтш кайэм да, кок кэчэ, вуй 
кошта мапын мӧҥгыштӧ кийэм ыльэ. Чӱчӱ- 
лан тидэ ыш кэлшэ. Кукшо кылэндыр огыл, 
шкэмымат ачам дэкэ поктэн колдыш.

III. Толмэкэм ачам чотырак вэлэ ийала- 
наш тӱҥальэ. Смола завод гыч шэмэм толэш 
да, чылтак ийалан шотлэм ыльэ. Сырымыжэ 
годым шинчам каралтэн колда да, могыр ко- 
ваштэм кушкэдалтмыла чӱчэш. Вэс кана 
адак заводыш каймыжэ годым мыйымат ӱжэш 
да, «мый кум ий годсэк тунэмынам, смола 
заводыш ом кай» манам ыльэ.Тыгэ ойлымы- 
лан ачам мыйым маска конаж дэн кыраш 
тӱҥальэ. Пытартышлан чоньтшкэм витыш. 
Олашкэ служнтлаш шылын кайаш шонэнам 
ыльэ, эрлашыжым ачам возыда колыш. Сур- 
тышто шканэм оза лийаш вэрэштэ.

Кызыт шкэ оза улам. Ачам кырмаш укэ. 
Чонэмлан пэш ласка. Паша укэштэ шорык 
кӱтӱчылан шогальым. 8 ий годсэк шорык- 
влакым сай командытлышым. Шорык-влак 
мыйым пэш йӧратат ыльэ.

1926 ийыштэ комсомолыш пурышым. Пур- 
мэкэм мыйым пэш вурсат ыльэ. Ой, тидэ шо- 
рыкэт огыл ужат, шоналдышым. Вара сайын 
гына ойлаш тӱҥальым. Ойлаш тунэмашат 
пэш йӧсӧ улмаш. Доклад штымэ дэч ончыч 
кок-кум кэчэ йамдылалдаш тӱҥальым. «Йол- 
даш шамыч» манаш тӱҥалам, умбакшэ 
укэ. Адак «йолдаш шамыч, тачэ»...адак пы- 
та. Тыгэрак кэчэ мучко кочдэ-йӱдэ пӧрт муч- 
ко коштам ыльэ. Вара эркын-эркын, ик шо- 
мак пэлэн вэс шомакым, вэс шомак почэш 
кумышо шомакым уштарэн-уштарэн ойлаш ту- 
нэмым. Пӧрвӧйжӧ Сэргэйын ушыжо кайаш 
тӱҥалын, маныт ыльэ. Кызыт ындэ огыт 
вурсо «молойэс» вэлэ маныт.

Лач ик ойгэм гына уло. Мый шкэжэ 
пэш мотор улам. Ожно шорык-влак йӧратат 
ыльэ. Кызыт ӱдыр-влакат йӧраташ тӱҥалы- 
ныт. Эн чотшо кок ӱдыр йӧрата: иктыжэ
Па—и, вэсыжэ Нат—ьа. Иктыжэ 18 нйаш, 
вэсыжэ 21 ийаш. Тидэ йӧратымылан моло 
комсомолэс-влак пэш мыскылат. «Уна, тэвэ 
Сэргэй могай мотор дэнэ коштэш» маныт. 
Шкэ коштнэшт ала мо? Садлан чонэм пэш 
ойгыра. Нунын дэч ончыч марлан налаш 
ӱньар укэ, мом штэм... мланэм умылтарыза.

О—р йал, Турэк к-н, Сэргэй. 
Арлан дэч: Сэргэй шольо! Арлан тыйым цэ- 

-эш чамана. Кок ӱдыр тыйым йӧратэ- 
ныт гын, алимэнт тӱлэнак йомат.



К Э Л Ш Т А Р Э Н .
Макар Выльып шонто-тоштэш тунэмшэ. 

Кэч кунам йӱын руштын толэшат:
— Мый кэ улам? Мый оза улам-манын 

лӱдыкта. Атэ узгарым гын, йӱмӧ йэдак пу- 
дырта.

—  Ой Выльып, мом тӧчэт, молан тыгэ 
штэт?-манын сэмала (эмдата) ватыжэ.

Каври эргыжат ачаж ваштарэш пэлэш- 
таш ок тошт.

— Выльып Каври пырэзэ гай, ӱҥышӧ 
качэ,— маныт.

Ик кас дэнэ Выльып (айык годым) ӱстэл 
тӧрыш шинчынат ойла:

— Кува, мый тыгэ шонэм. Васли Тача- 
на-вуйэш шушо, пэш талэ ӱдыр. Пӧрйэҥ виса 
пашам шта. Тыгай ӱдырым ӧрдышкӧ колташ 
огыл, Каврилан наланГкӱлэш...

— Косломолышто шога вэт-манэш ва
тыжэ...

— Косломол?..
— Погынымаш йэда рвэзэ-шамыч дэнэ 

коштэш...
— Косломол... Косломолым налаш ок 

лий мо?
— Ала... шкэ шинчэт, шкэ оза улат...
—- Кэч кол когыль, манын лӱмдышт-ла-

шам гына штыжэ... Йӧра вэт КаврийУ
Каврийат кэдша. Тачанам Каврилан у 

сэмын поп дэч поснак налыт.
— Эй, йумашяэ! Макар Выльып Каври 

зргыжлан комсомолышто шогышо ӱдырым 
поп дэч посна налын-манын кува-кугуза 
влак йызлат.

Сӱан кумшэшын Выльып ватэ у шэшкы- 
жым туныкта:

— Выльып йӱн толэш гын, торэш ит 
лий, мом шӱда тудым штэ. Тудо айдэмжак 
тугайэ рушмо вуйа атэ-ӱзгарым пудыртыдэ 
чонжо ок тэм. Руштмо годымжо сэмынжэ. 
кой-кэлштарэн мошто...

— Иӧра, йӧра-манэш Тачана.
— Чу, толэш...
Выльып лум вӱдылка пура.
— Эй, шэшкэ! Лумым почко!
—  Йӧра,-манын Тачанат, выньыкым на

лын лумым почка.
— Кугурак почэш... кэлштараш тунэм...
— Кэлштараш йӧсӧ огыл.
— Шып! Тый ужар вуйан, мый чалэ 

пондашан...
— Ачиймытын казажэ тый дэчэтат чал 

иоҥдашан,—воштылын Тачана пэлэшта.
— Мом ойлэт? Шып!—чай атым налын

Пийалан улыт.
Пӱнчэр сола комсомол-влак: 

Йошкарлашкэ толыныт!
Ильа, Максим, Мэтри, Микал 
Йошкарлашкэ толыныт.

Кастэн тыштэ—Йошкарлаштэ 
Тэатрышкэ пурэныт;
Ильа, Максим, Мэтри, Мцкал 
Тӱрлыжымат ужыныт.

Вара мӧҥгэш каймыштла 
Пэлыштопым муыныт;
Ильа, Максим, Мэтри, Микал 
Йомш(о) аракам муыныт.

Иктыт-коктыт куэрэт,
Шӱдӧ коло лышташэт,
Пэлыштопшо—пэрэштопшо 
Иктэ вэлэ мом штэтУ #

Пэшак тальан корныжат 
Пакма улыт рвэзыштат 
Пэлыштопым, пэлыштопым 
Кузэ пайлаш мом шташ?

Рвэзэ-влакэт чыла кэртыт 
Тидым шэлаш йОным муыт;
Ильа, Максим, Мэтри, Микал 
Пэлыштопым шэлыныт.

Кэ тыгайэ муралтат,
Урэмэтым вэл шэлытУ 
Молан тыгэ лӱҥалтатУ 
Мо пайрэмым штэнытУ

Нинэ улыт комсомол-влак,
Аракаштым лӧкэныт;
Ильа, Максим, Мэтри, Микал
Садлан тыгэ муралтат. _________________
кӱвар ӱмбак кудалта ужатУ

Тачана вэс мужырым налын кудалта!

— Ужам, ачий!-манэш.
— Тый мом штылатУ
— Тый мом штэт, тудым кэлыштарэм...
— Ончо вуйэт коч тойа дэнэ пижыктэм!..
— Мый кӧршӧк кучэм дэнэ...
— Ы-ы, орадэ! Мый дэчэт от лӱд, ужат?
— Лӱдаш маска от ул... Уна шарнэт дыр 

Йыван вӱмаштэ пӧрньам кузэ оптышнаУ Тый 
висат кучылт кэртам дыр...

— Ик кана тойа дэнэ пэрэмак!
— Пэрымэт йарак ок йом. Шоҥго вуйэт 

дэнэ суд ончыко шогалмэт шуэш гын, пэрэ..,
— Чпу! Сэшаш ок лий...
Тидэч вара Выльып кэч кузэ чот руш

тын толэш гынат, урэмыштат шэшкыжым 
моктана гына:

— Мыйын шэшкэ тӱжэм тэнтэм шога. 
Нимо дэч ок лӱд-нимо дэч ок вожыл...



 —  5 -  — ---------

Ч ы г а н  ватэ .
Кэҥэж. Парэнтэ сомлымо жап. Чыган 

ватэвлак  йаллаштэ мужэдын коштыт.
Йапийат —чыган ватэ лийэш. Ошо, кужу 

руш ватын сарапаным ала кушто муын. Са- 
рапан ӱмбач шэм пинчакым чийэн. Ончылан- 
жэ мэшакым сакалдэн. Катам чийэн. Кугу 
шовычым пидын. Вара урэмыш лэктынат, 
чыган ватылак писын «кывырт-ковырт» шэҥ- 
гэлжым пӱтыркалэн ошкылэш. Колызо Йыван 
ужынат, окнам кыра. «Э-эй, зайди, зайди!» 
кычкыра. Йаний пура. Йыван налаш куды- 
вэчыш лэктэш. Йапий почэш рвэзэ влак 
пурэнытат, Йыван нуным «тыланда мо кӱ- 
лэш, кайза тыжэч!» манын поктэн лукто. Й а
ний пӧртыштӧ шолга, ващтарэшыжэ Йыван 
шогалынат, колышт шога. Йапий озажэ ыжнэ 
палэ манын, вуйжым кумыкрак штэнат, пэш 
каласкала: «Ти бэдный чэловэк... бэдный... 
у тебя 4 сыновэй, 2 дочери есть. У тебя 
1 лошадь, 1 корова, 5 овэц, 5 куриц, 1 со-

МАШИН ДЭН
Марий Китньэ рвэзэ влак кэчывал годсэк 

куршталыт. Иоча влак шинчын кочкашат 
огыт йарсэ, кӱсэныш киндэ курикам чыкэныт 
Да Турэк вэл кугу корныш ончэн шогат. Тур- 
эк гыч кум шагатлан понар дэн сӱрэт ончык- 

’ таш толаш сӧрӧныт ыльэ.
Нил шагат эртыш. Калык пэлыжэ шала- 

нэн иытыш. Кок шагат гыч пэлын изложат 
кайаш тарванэныт ыльэ.

— Понар машиным кондат, налаш лэкса 
манын, рвэзэ кычкыральэ.

Пэл шагат гыч конпэрэнсий почылто. 
Доклад штышэ копа лопкыт кнагам шкэ сэм- 
ынжэ лудын йӱкын каласа, Лудэш адак 
пэлэшта.

Калык кокла гыч-сӱрэтым ончыктыза 
—манын йоча йук чаргыжэш. Вуйлатышэ 
тунамак оҥгыр дэн чара.

Понарым шындышт.
—Ну, товарищи, сечас. картинкам ончык- 

тэна!—иктыжэ маньэ.
—Родо-влак, машина пбрдыкташ нэлырак; 

чот пӧрдыктэт гын, сай койэш... вийанракым 
шогалтыза!

— Коваштэ штышэ Сэргэйм шогалтыза 
—калык кокла гыч кычкырат.

— Ну-ка, Сэргэй, становись, крути колесо! 
Да пушэ нажаривай.

Это мне ни почем!
Ж-ж-ж...р...р...р... динамо мӱгыра. Пыкшэ

бака и 1 кошка» манэш—Йапий. Йыван ӧр- 
мыж дэнэ эрдыжым «роп» пэра. «Ай йумаш- 
нэ! ну чыган ватэ, чыла пала... йышгэ воль- 
ыкгэ. Пий-пырыс йоктэ пала, ой йумашнэ» 
ватыжлан кыдэжыш мийат ойла. (шкэ йал- 
жыным кузэ от палэ?) Адак Йапий дэкэ ми
йат «сколько кодоп я эшэ живом?» йодэш. 
«15 годов ти живешь, баба-то 20 годов 
живет» Йапий каласа. Ышкэ пэш лӱдын, 
адакшым тэвэ воштыл колта. Кува тый 20 
ийым илэт, мый лучко ийым, манэш ватыж
лан. «Васлисам тэвэ туйо кийа, мужэдыктэ 
кунам парэмэш?» ватыжэ ойла. Йапий тидэ 
ойым колынат, вигак руал иуа: «у тебя доч- 
като хворает.» Пэлэшта. Йыван тидэ шомак- 
лан эшэ чот ӧрӧш. «Ну тидэ айдэмэ огыл 
ала мо. Мый альэ йодаш вэлэ толам, тудо 
каласэнат пуыш. Ӧрат! кузэ тидэ пала, ну 
йумашнэ!.» пэлэшта. Вара Йапий лэктын 
кайа. Пӧдыр-Пайдуш.

ОЙГАНЫШ НА.
гына, пырдыжыштэ волгыдо вӱдылка койаш 
тӱҥальэ.

— Пушо вэрчи, йолагай! — мыскарачэ 
марий кычкыра. Калык «рӱж» воштыл кол- 
дыш.

Машина кылда шиймэла шӱргэн шинча. 
Турэк гыч толшо кэтмьтжым каргыжын умыл- 
тараш тӧча:

— Ужыда? Москошто йошкар салтак- 
влак парадым устраиватлат... Пурла вэлныжэ 
Лэнин мавзолэйжэ койэш... Тэвэ Ворошилов 
— калык комисар.

Пырдыжыш Бубнов йолташ сӱрэт лэктын 
шинчэ. Умылтарышэт шинчам карэн шога- 
льэ:—Тэвэ тидэ, йолташ...— тӱкныш. Кумыт- 
ын содор мутланаш тӱҥальыч.

Тэвэ «чолт» шоктыш, динамо пӧрдык- 
тышэ шӱштӧ (суран) кӱрлӧ.

Пэл шагат гыч пыкшэ-пыкшэ ургэн шук- 
тышг. Ындэ руш Сэргэйым чаманышт Тудын 
олмэш моло-влак чэрэт дэн оравам пӧрдыкташ 
пижыч. Паша ончык кайа. Ындэ умылтарышэ 
гына укэ.

Орава пӧрдыкташ ӱдыр, ватэ влаклан 
чэрэт шуо.

— Э, уштымо, тыгай кӧтырэм пӧрдыкташ 
ӱнар ок ситэ — манын ӱдыр ватэ-влак омса 
дэк нушкаш тӱҥальыч.

Вара сӱрэтым пыкшэ-пыкшэ ончэн пьь- 
тарышт: С* А.



ТАЗДЛЫК ОНЧЫМО. с к о т ы ш т о .
Кӧ винамат?

(Шыкмамат йал гыч).
Ӱ арньа годым, мэмнан йал Мариа

лӱман азан ватэ Чнбшшур чэркан йалыш 
уналыкэш мийэн. Азажым мӧнтэшыжэ
шуэн кодэн.

Осал пий.

Уналан мийат подылэш,
Азажымат мондалэш.
Шогалэш... кушталта,
Мурымат муралта.

Мӧнтыштыжӧ изижэ 
Тылчат пэлаш азажэ 
Чон лэкшаш гай кычкыра 
Йӱкын пэш чот магыра.

Карыжэ вэлэ азаэт 
Ок кол тудым Мариаэт 
Аракам гын, иэш «пэдта»,
Чаркам вэлэ кумыкта.

** * 
Мӧнтышкышӧ-азаждэк 
Марпа касдэн пӧртылэш 
Онча шэпкаш: игыжэ 
Пыкшэ-пыкшэ шӱлэштэш.

— Кондэнам мый тыйланэт 
Тамлэ шӧрым льопкашэт,
На, коч вашкэ нырчийэм 
Ой, мо лийнат ӱдырэм?

Тыгэ манын номыш гыч 
Луктэш Марна чизыжым 
Вара налэш шэпка гыч 
Колышо гайэ азажыш.

* *
— Могай тушман-кэрэмэт 
Пурэн-лэктын мэмнан дэк 
Мыйын азам чылт каргэн 
Очьтнн локтэн кодэн.—

Тыгэ манын эрдэн эр 
Шикшэш Марпа мужаҥ дэк 
Палымэ шуэш могай чэр 
Пижын тудын аза дэк.

=1«* *
Эк, ушдышо ӱдрамаш 
Буйэтланак сай нушаш 
Налэт вара тый тунам 
Аракам кузэ йӱмман?

Ончыкыжо аракам
Ит йӱ тый ик «капльымат»
Вара лийэш азатат 
Таза чонан, капкылан.

Арлан.

Вуйлатышэ: Кызыт пайрэм огыл, паша 
жап. Тугэ гынат, скотыш поктыкташ вэрэш- 
т.э. Шукыжо пашадам кудалтэн толын улыда 
дыр? Нэлэш ида нал. Мэмнан йаллан чодрам 
бэсплатно пуат. Кагаз толыи.

Кадык: Айда, нимат уко! Наша пирэ 
огыл, чӧдраш мучыштэн ок кудал.

Вуйлатышэ: Мыйат тугак шонэм. Ско
тышто ончышаш паша адак лышак погынэн. 
Тэвэ ӱмаштэ налмэ сэмссудым мӧнтэш йо- 
дыт. Тидлан адак кагазым колтэныт.

Калык:Пайрэмым муньгг ужат! Наша жа- 
пыштэ кӱлэш огыллан скотым штыл кийат. 
Айда кайэна, наша уло.

Эрзз.

Т э п т э р  у к э .
— Йэшэт укэ улыт амаи, кушко кайэн 

нытэныт?
— Мэмнан-влакын кушко каймышт палэ, 

Ариныш... Йыван покравичылыш сукопиль- 
ышкэ рэвэз шташ кайэн. Йогор .комусомол 
собэраньыш, Вачнжэ школыш пэлнэрыш ка
йэн.

— Тэний самаижат тугайэ, изижэ ку- 
гужо эрэ пурат, эрэ пурат. Пурашыжат ала 
кушко лнйэш. Тэвэ адак эсогыл ӱдыр-вла- 
кым лэкпурышто туныктат.

Тыйжат иктаж вэрэ иырышаш, мом шкэ- 
так коштэдэт?

-% Йыван дэлэгатыш пуртэм маньат, иур- 
та мо ала?

Э-э, дэлэгатыш пураш лийэш, вара жалвэ 
лэктэш.

Ряб Гр.

Чылажымат шзкланзн шукташ 
ок лии.

Пӱнчэр-сола (Йошк. к.) марий Тамац 
Эльэксэй Чыбыкнур чэркыштэ старстылан 
шога. Чэркысэ иарыш окса дэн торгайа, 
адак поплан 70 тэҥгэ дэн армӓшэш пуа. 
Адак ӱдрамаш влаклан аза штымэ дэч лад- 
ыным кочкаш пуэда,

Поп ӱдырамаш почэш курышталаш йӧра- 
та. Поп койышым ужын, ала старыетыжат 
курышталэш. Алимэнт тӱлаш (аза пукшаш) 
ынжэ вэрэшт манын ӱдрамаш-влаклан ладыи- 
ым пуэда ада?

Кӧ  щинча?



О Н Т А Л Э Н  О Т  К Э Р Т . ^
Орша кантон, Кукмарий пэршыл пӧрт 

ончылан тыгай кагаз возэн сакымэ:

ӧрш аикэ болънисыштэ 
шогыто врач Русанов Лк-  
еар починпа коклаш вур- 
гэм чумуркам йомдарэп, 
К ӧ муышо нондэн пуаь гип, 
Русанов п ӧ л ӧ к  о ш эш  70 

оксам пуа.

Мый кудалыштмэмла муынам да, ом на
ми йэ. Тудо мыйым ондалынэжа ала мо. Ала 
70 нэл кумырашым, ала 10 сокыр когырым 
нуа, иалэ огыл, ала коштдымо Миклай ку- 
гужан кагаз оксажым пунэжэ. Арлан.

У М А Р И Й  МУТ.

Мужаҥчэлан инанэт— шкэ вуйэтым йом- 
дарэт.

Попын ойжым колыштат—шкат вашкэ 
шонтэмат.

Доктырын ойжым колыштат—таза вийан 
тый лийат.

Агрономым колыштат—озаилыкэтым нӧл- 
талат.

Комунистлан ӱшанэт—кулак кид гыч му- 
чыштэт.

«Ашыртан».

■— Тропим, имньэдым молан от кондо? 

—  Кондымэмлан мучыштэн кудалын.

— Тэвыс шӧрмычшӧ уло, мучыштэн кайа- 
гын, шӧрмычшат укэ лийэш ыльэ вэт.

— Ондрий кугузай кучэн—кудаш пуэн.

Укэ гын, шӧрмычжымат икта кушак йомда- 
ра ыльэ.

У  М У Р О .
„Арлан“ дзн „Йошкар Кэчэ“

(«Пойан дэн йорло» сэмынак). 
«Арлан» журнал манат да 
Можым тудо йӧрата?..
Тудо марин калыкым 
Воштылтылаш йӧрата.

«Йошкар Кэчэ» манатда 
Можым тудо йӧрата?
Тудо марий калыкым 
Туныкталаш йӧрата.

«Арлан», «Арлан» манатда 
Кэжым тудо пурлалэш?
Орадэ, його-шамычым 
Витарэнак пурлалэш.

«Йошкар Кэчэ» манатда 
Кэжым тудо мокталэш?
Поро паша штышым 
Моктанэнак мокталэш.

«Арлан» журнал манатда 
Кэжэ тудым лудалэш?
Ӱдыр, качэ, шонтыжат 
ТуДым лудын воштылэш.

«Йошкар Кэчэ» манатда 
Кэжэ тудым налалэш 
Уло марий калыкат 
Тудым налын лудалэш.

«Йошкар Кэчэ» дэн «Арлан» 
Марийлан пэш кӱлэшан 
Нуным лудын кэч кэжат 
Палэн налэш чылажымат.

Намор дэнэ Копорий.

В о ш з ш  м у  т.
Шэкланышэлан: Орша кантон Лайсола 

Тропим Йогор дэкэ ӱдыр влак касдэнэ шин- 
чаш погынэнытат, рвэзэ влакым пуртэныт.

Мыйым ышт пурто. Пӧртӧнчыл омсажым 
пидын кодышым — ӱдыр качэ чурмаштэ 
киймыла шинчышт, манын возэт.

Пэш поро пашалан тунэмынат. Ончыкы- 
кыжат тугэ штылаш тӱҥалат гын, Арлан 
шканэтак ушым пуа.

Кэрдылан: Кыдал Сэмэ сола ӱдыр озам 
штэн, вожылмаш артамышт укэ, манат. Аза 
шочмо осал паша огыл, тый шкэ осал па
шам штынэт ыльэ: эпэрэшак ӱдыр влакым 
«Арлан» гоч мыскылнэт ыльэ.



Кузэ мый Москош
— Илэт гын, тӱрлыжымат ужат,— маныт. 

Чынак. Кодшо шыжым чодра паша нэргэн 
Моско олашкэ мийшым, над колтыщ.

Калык колта гын, кайдэ ок лий. Корны- 
лан оксам калык дач поган пуышт.

- — Ну, кува, ында чэвэрын...
— Чэвэрын, манат колашлан кайэт мо?
— От шинчэ, ’тэннй «волокит» уло ма

ныт.
— Могап волокит, пирэ гана мо?
— Могайжым ом шинчэ. Икэчэ кантон 

гыч нк йэҥ толынат «воликит» уло, тудо 
мэмнан тушманна—манэшат, тудыгыч лудам..

— Тый шкэтак, йӱдым иг кошт,—манэш 
ватэ.

Кува дэнэ тыгэ ойырлышна.
Олашкэ шуна-крэеаньык нбртыш пуры- 

шым. Эрлашын:
— Тыштэ эн кугу начальныкщэ кушто?— 

манын йодам.
— Уна, тидэ урэм дэнэ тыгэ кайэт, ва

ра шола вэкэ кораҥ вэлэ-ваштарэшэт пбр- 
тыш пуро,—манын нк рвэзэ йэҥ каласыш.

Пурышым:
— Кутырэда!—манам.
— Кутырзна, тол нгыч, мом каласэт?, 

манын йодэш.
Мыйат вашгарзшыжэ пушкыдо пӱкэныш 

шинным. Кӱсэн гыч кагазым луктым.
— Тыгай паша дэнэ толыиам,—манам.
Мыйын кагазым нальат, онча.
— Тидэ пашам вашкэ шташ ок лий. Ти

дэ кагазым комиеышкэ пуаш кӱлэш. Комисэ 
эрла кас дэнэ ижэ лийэш. Кумышто гына 
раш каласаш лийэш,—манэш.

, — Ончык ок лий?..
— Ок лий. Комисэ ончыдэ шташ ок 

лий....
— Тугэ гын. тугэ...—манын лэктын кай- 

ышым. Ик кэчэ эртыш. Ола урэмлаштэ элэк- 
трнчэский тул волгалтара. Тул волгыдо дэнэ 
урэм воктэн кайэм. Ик пбртыщтб калык 
дӱшкымб йӱк шокта.

— Мыйат пурышым, ӱстэд Йэда пурам 
лочкат. Руштыныт, мутлаиат, каргашат.

— Мый сусыр улам. Мый калык вэрч 
сарыштэ коштынам. Икгыдэчат ом лӱд.... 
нктэ кычкыра. Вэс вэрэ чодра паша 
нэргэн мутлаиат.

Мыйат, изиш ончэн шогышымат, шинчым.
— Ик путилкам йуьш ончаш. Калык 

вэрч коштам, йӱам гынат, йазык огыл— 
шонэм.

мийэн коштым.
Ик путнлкам кондышт. Тудым йӱым. 

Ай, вуйышкат кӱзэн огыл, адак иктым, ку- 
мышым... нилымшым. Умбакыжэ ом шарнэ.

Эрдэн иомжалтынам, крэсаньык пбрт куд- 
вэчыштэ кийэм. Йӱкшто, мокмыр, чытырык- 
та. Кудвэчышкэ кузэ толынам, ала иктаж 
йэҥ кондэн— ом шарнэ. Кӱеэныш чыкышым 
окса кошэльок уло. Ончэм, оксажэ ик урат 
укэ.

Ындэ пытышым. Тэвэ кушто «волокит» 
улыаш. Мом шташ? Мом кочкын илаш? Мӧҥ- 
гӧ кайаш окса укэ, адак паша вийэн огыл. 
Паша шуктыдэ калык ончык мийэтат, мом 
каласэт?

Кӱчаш лэкташ гын вэлэ. Ола покшэк 
кайышым, пӧрт воктэн шинчымат, упшым 
кучэн шинчым. Эртэн кайшэ дэч, — криста- 
райи—нал гыч калык паша дэнэ колтымо 
йэҥлан полшыза! манам. Иктэ 10 урым, вэсэ 
20 урым пуат. Йужыжо йодыт:

— Чынак йал паша дэн колтымо йэҥ 
улат мо?..

— Наза кагазым ончыза! окса пытэн, 
паша вийнэн огыл —волокит тынарыш шукта, 
манам.

— Адак учрэждэнилашкат пурэдэм: тэҥ- 
гэм, полтыникым пуат.

Ик кэчэ эртыш. Кас дэнэ оксам шотлэм
18 ТЭҤГЭ Л11ЙШКЭ ПОГЫНЭН.

— Кэчылан 18 тэҥкэ йӧра вэт. Тидэ 
шот дэнэ 10 кэчым илэм гын 180 тэнтэ! 
У пбрт шындаш сита, — шоналтэм. Шуж- 
ымо ӱмбадан чаплын кочкымат, малага кай
ышым.

Эрлашын адак туга к. Кумышо, нилым- 
шэ кэчэ— арньа. Кок арньа эрта. Окса йаг- 
ыр погынэн. Окса уто огыл, пашат нэлэ ог
ыл, илэм шоналтэм— кэчэ йэда шинчэм.

— Тый кб? Павыл улат мо?
Ончыкэм шкэнан Рик вуйлатышэ 

мийэнат йодэш.
— Альэ от палэ?
—  Мом штэн шинчэт?
Мом штэт? Тэнийсэ жапым шинчэт. Тид- 

ым чыла волокит шукта. Учрэждэнийштат 
эрэ «эрла тол» — маныт.

— Эк, орадэ. Мом шойыштат? Тыйын 
кондымо кагазым тылчэ эртэн налынулына— 
почто дэн колтэныт. Тый колэнат, шонышна.

— Ой товат,— ындэ вэрэштам,--содор 
гына тарванэн котомкам крэсаньык пбрт 
гыч пурэн нальымат, мӧҥгышкӧ кудалам.

Пбртыш пурышым изи эргэ чытырэн



шога, мыйым онча.
Ачий, тый улат мо?
— Мый. Аваг куш кайэн?
— Авий мончаш кайэн. Эрла сӱан лий- 

эш. Мыйын вэс ачий лийэш. Тый колэнат 
вэт, кузэ вара толынат гын?..

Кэнэта ватэ пурэн чурт шогальэ.
-—Мом ончэт? Мондэнат мо? Вэс марий 

дэнэ кэлшэнат?-—йодам...
Ватэ ӧрын шогальэ.—Мондэн ом ул— ко

лэнат шонэнам. Кузэ тугэ, кушто илэнат?— 
манэш.

— Волокит ашнэн. Тэвэ пашэдарым пуэн, 
— манын кӱеэныш чыкышым — окса кошэлэк 
укэ. Лач кӱсэнэш 1 ур дэнэ 2 ураш кодыя. 
— Чну! куш кайэн кошэльэк тичак эрта 
чэрвонэс ыльэ вэт!.. Азырин волокитак пы- 
тарэн...

Кас дэнэ скот лий. Скот калык мыйым 
ту нэлыт ту укэ — тый кравитьыл! Пойы- 
нэт улмаш! Йал лӱмым шӱктэнат, йал гыч 
поктэн колташ! манын кычкырат.

Мыланэм шӱлалташат огыг пу. Кэч кэрэм 
оҥкышко кэчалт!

Товат.

Омо ужшылан.
Кугулогарорлан: Ӧмэшэт лавраш гшжат гын, 

ватэтым кырэт да, судыш вэрэштат.
Ноштанлан: Омэшэт пырыс конча гын, 

йӧратымэ таҥэг сыра.
Комсомолэтслан: Шэм коракым омэш ужат 

гын, таҥэт поп дэкэ кайэн чэркэш вэнчай- 
ыкта.

Опкынлан: Омэш чывэ ужмо—вашкэ «кэл- 
дэ-лу» йӱаш вэрэштшашым ончыкта.

Йашкалан: Олаш каймэ годым сӧснам ваш- 
лийат гын, ола гыч чот руштын толат.

Сапайдалан: Омо дэн марийэт вэс ватым 
налэш гын, марийэт кола.

Важык умшалан: Корнэш тагам ваш лийат 
гын, кыралтат.

Лапка нэрлан: Омэш оксам ужат гын, ут- 
ларак пашам иуат, оксажэ ок логал.

Орйэҥ ватылан: Омо дэн кушгэт гын, ма
рийэт ӱп гычэт кучэн кыра, йа ойрэн колта.

Ш мвуйлан, Кырльалан, Сопромлан. Иэпрэм 
кувалан, Онис папайлан, молыланат: Омыда ра- 
шак огыл. Палаш пэш йӧсӧ. Уэш возэн 
колдыза.

«Арлан Рвэзэ Йӱк.»

Кнага винаматэш кодын.
Топка-влак (Шэр. к.) комсомол йачэйкын 

погынымашыжым тэ ик канат ужын огыда ул 
вэт. Ужаш кӱлэшак ыльэ.

Тэвэ ик погынымашым кӱчыкын сӱрэт- 
лэн ончыктэна.

Тачэ тыгай доклад колыштшаш: Вэс кугу- 
жаныш дэн СССВ илыш, докладым Иайвэр- 
дин М. шта; у мэтр виса шот; Шэрнур кан- 
тонысо комсомолын 8-шэ кана погынымаш. 
Тидэ кок докладшым Матьанов шта.

Погынымаш почылто. Пайвэрдиным кыч
кырат. Пайвэрдин укэ. Ындэ Мартьанов йол- 
ташлан чэрэт шуо.

— Мый докладым йамдылэн ом ул— ма
нэш Мартьанов.

— Кэч иктаж шомакым каласэ.
— Омак кэрт.
Кумшо доклад адак Мартьановынак.
— Кэч тидэ докладшым штэ. Погыны- 

машкат шкэдак мийэнат ыльэ вэт.
— Погынымаштэ мом ойлэныт, тудым 

чыла ик кнагашкэ возэнам ыльэ,— манэш 
Мартьанов тудо кнагам кузэ ала Шэрну- 
рэш йомдарэнам. Ала кушак йомдарэнам, 
шкат ом шинчэ.

- — Кнагажым йомдарэнаг гын, йомдарэ- 
нат, кэч мо лиймыжым гына ойлэн пу манын 
йодынак йодыт рвэзэ-влак.

— Чынак кнага дэч иосна ом-ак кэрт.
— Мыньар доклад лийын?
— Визыт.
— Могай—могай?
— Кнага дэч понсна каласэн ом кэрт.
— Канткомолыш кэм сайлэныт?
— Васильэвым да мойын, молыжым кна

га дэч поена каласэн ом кэрт.
П. Саска.

Ида лӱт.
Кыдал Озакйал (Йошк к.)

Пӧтрай Васук Кӱшыл Озакйалыш шинчы- 
машкэ мийэн да, йоча влакым кинжал дэн 
лӱдыктылын. Вара тидэ кинжалым кугурак 
влак шупшын налыныт.

Васук комсомышто шога.
В. Шырчык

Тудын кинжал дэч лӱдмӧ ок.кӱл, йоча- 
влак лӱдыктылаш гына нумалштэш вэт.



Й О Ш К А Р - О Л А Ш Т Э .
Тоштэр вуйым ш и й ж

Арлан изай, почылтмэмлан ындэ кок ий 
эртыш. Марий коклаштэ улшо тӱрлӧ тошто 
ӱзгар 2,500 чоло чумыргэн.

Узгарэм кызыт Марий Пэдтэкникум пӧр- 
тыштӧ шыгырнэн ӱмбала кийат— пэш йӧсла- 
нат, иӧрдалыт, сусыргылыт. Илаш пэш йӧсӧ: 
тунэмшэ-влакат, молыжат ӱзгарэм шот дэч 
посна кучылдыт, пудыртылыт, шкаплаштэ, 
йашлыклаштэ кийылтшэ тӱрлӧ вургэм ӱзга- 
рым когарышат локтылаш шона.

Ончыкыжо пӧрт дэч посна илаш лийшаш 
гай огыл. Калыкланат ончыкташ пэш шонэм. 
Шылшыла тӱнчыгэн илэм. Марий кок- 
лас:) ӱзгар кэчын шарла, шукэмэш.

Кок ий годсэк иӧрт йодаш йатыр кош- 
тым. Мэдвэдэв дэчат, Бутэнин дэчат, Мухин 
дэчат йатыр сӧрбалышым—нимом шташ ыш 
лий.

Арлан изай, ындэ тыйым сӧрбалэм. Тый 
ныл йолан, гшсырак, лӱтдымырак улат. Ку- 
далыштмэт годым иктаж кунам мый дэкэмат 
савырнэн ончо. Ала иктаж вэрэ пӧртым муын 
кэртат. . Тоштэр.

«Арлан дэч ». Кызыт Бутэнин йолташ 
Москош Совэт погынымашыш, Мухин коман- 
дировкыш кайэныт. Бутэнин толмэк корнэш 
ваш ом лий гын, эрлашыжымак Обисполко- 
мыш мийэн толам.

Партшколышто йужо тунэмшылан—пэш 
кугун паша пуалтэш—шӱлаташат жап укэ.

Тэвэ Б —он шӱлалташ ок йарсэ—эртак кур- 
ышталэш...

— Б — ов куш куржат?
— Паша дэнэ...
-— Могай паша?
— Паша пытыдымэ.... Канткомол шэп 

пашалан ой....
Адак партшкол практикылап колтэн... Ой, 

мутлаиаш ом йарсэ...
— Кушко тугэ вашкэт?
-— Тэатрыш... практикылап...
— Могай практикэ?..
— Тансым туныктат—-
■— Партшкол кӱштымӧ почэш мо?
— А... мы.... йбра..., кайаш кӱлэш...
— Чынак рвэзым ончэтат чаманэт вэлэ... 

Партшкол тудын ӱмбач пашам кудалтэн ок 
кэрт мо? Лупш.

Нимо дэч  луты ды мо.
Сар пашаштэ нимодэч лӱтыдымым «гэ- 

рой»-маныт. Тугай гэройлан наградым «Ор- 
дэн красной знамэни» пуат.

Илышыштэ орадэ гэрой уло гын, могай 
наградым пуат гын?

Тэвэ Марий тэатрыштэ ик Соколов ар
тист нимо дэч лӱтдымӧ-лач гэрой. Артист 
коклаштэ иктаж тунэммэ нэргэн газэтым, 
альэ кнагам лудаш тӱҥалыт гын, Соколов 
эркым ок пу.

— Лудмэтым чарнэ! Укэ гын садак куш- 
кэдам,— манын кычкыралэш.

Мом ойла гын, мутшым шуктэнак шукта. 
Ик кана ик артист «Йошкар Кэчэ» газэтым 
лудаш тӱнальэ. Моло артиет-влак колыштат 
пижыч. Соколов газэтым налын кушкэт ку- 
далтыш.

— Тэвэ газэт! Газэтэш кӱ.тэш окылым 
вэлэ возкалат. Мый рэдаксий дэнэ кнага 
ужалымэ кэвытым ужмэмат ок шу—манэш.

Адак кодшо ий артист вий дэнэ пырдыж 
газэтым луктыт ыльэ. Соколов гэройжо вэрч 
тидэ газэтыш логальэ. Садлан пырдыж газэ
тым кушкэт пытарыш.

— Газэт илыш пужаш вэлэ йбра. Кэч 
мыньар газэтым луктыда гынат, садак куш
кэт пытарэм! — манэш,

Соколов дэч лӱдын кӧра пырдыж газэт 
тачат укэ.

Нӱшкӧ
Соколов очыни «Арлан» дэч патыр ок 

лий. Арлан кок тӱжэмат иэлэ дэнэ чумыр 
марий коклашкэ шарлэн шога. Соколов ушыж 
дэнэ чыла кушкэт пытарынэжэ да, кидшэ 
кӱчык.

„Арлан ДЭЧ“  Рэдаксийыш толэшат Со
колов тыгэ ойла ыльэ. Мыйын нэргэн ала 
мол ап «Арлан »-ыш огыт возо. Возат гын, 
йӧратэм вэлэ» — манэш.

Ындэ Соколов йодмым шуктышна.

с у д ы ш т о
Судьа: Йашпатыр, Тоймэт тэ кучэдалын 

улы^а, ала ваш сӧрасэда?
Йашпатыр: Ой, сӧрасаш укэ. Сӧрасаш вэт 

арака кӱлэш. Аракам йӱына гын, крэдалдэ 
огына чытэ. Вара адак судыш кошташ паша 
лийэш. Огына сӧрасэ.

Копори.
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т о м н ш н .
Райсовэт пӧрт ваштарэш кок радам пу 

ора шинча. Пу ора коклаштэ Йапий дэнэ 
Микуш пум пӱчкэдат. Коктынат ала кэлан 
сырым ыла койыт. Райсовэг ончычын Мачук 
эртэн каймыла шогальэ:

Пӱчкэдэда?
— Пӱчкэдэна!

■ — Важыкланжэ монар тӱлат?
— Кум кана ватым мушкындэт гын, нуч- 

кэдэ вэлэ... манын Йапнй еырэн пэлэштыш. 
Кугу упшыжым шэнтэкыла иызыралэш.

— Хэ, хэ, хэ! Тидэ Микита вэрчынак 
ала мо логалын?

— Тый кузэ шинчэт?
— Шынчымыжэ.. ватэштшэ Микитам 

вэт йбрата. Кызытат йӱд йэда ватэт дэкэ 
малаш коштэш, маньгг—Мачук маиэиг.

Йапий йук пудэ «чок» щӱвальат, упшы
жым адак пызыральэ.

— Йапилан йырым ваш пнал укэ, йа 
вагэ шинчалтара, йа упшыжо чоныш витара, 
манэш Микуш.

Мачукат тамакам пижыктышат мӧнтӧ 
вэлкэ ошкыльо.

—- Шупшыл!
— Мом?
— Мом?! ГГилажым його ӱдырамашла 

пупшкэдэт-ыс! Пила шупшынат от кэрг 
мо?—манын Йапнй сырэн кычкыралэш.

— Шкэ, пилам огыл, ватэдымат кучэн 
от корт.

Йэҥ марий дэнэ коштыктэт — манэш 
Микуш.

— Чпу! Шкэтэт пӱч!—пилам кыдщэ 
гыч колтэн, товарым налэшат пу шэлышташ 
тӱ ҥалэш.

Йапи комльам руалэшат, вуй кочшо 
лупшалтарэн вэс комльаш — пэрэн шэлэш. 
Кугу упшыжым ик кана шэнтакыла тэмда- 
лэш вэс кана тэмдалэш—упшыжо эрэ шин- 
чам пэтыра.

— Ак ийа! Тый шынчалтарэт, ватэм 
шинчалтара. Тэвэ тылатат—упшыжым комльа 
ӱмбакэ пыштэн, лош руал ойыра.— Йодыт 
гын, упш ачалаш кайэн машлн каласэ, мӧҥ- 
ышкыжӧ ошкылэш.

II.
Тыгыдэ лум выжгыкта. Йапий пэл упшы- 

шын кӱсэныш чыкэн, пэлыжым вуй покшэ- 
лан шындэнат мӧҥгшкыжӧ ошкылэш.

— Ну, тачэ, Микита толэш гын, ушым 
пуэм,-ман шона.

— А—а! Толэш... Тидэ молын огыл, 
Микитан. Чытэ, туныктэм—манэшат, това
рым налын м а л ы м в э р  йӱамак пышта. 
Вургэмжым кудашын тушкак пышта,—шктат 
пурэн возэш.—Тачэ ватэм ӱмбаланак аву- 
рэм,.... шоналта.

Йапий-ватэ вольыклан кочкаш пуэдэн 
пытарат вӱд дэкэ кайа. Микита чодра вэл 
гыч товарым кыдалыш кэрынат пӱйжым 
шыргыктэн Йапий-ватэ ваштарэшла толэш.

— Чайӹм шолтынэт мо?
— Чайым...
— Йапиэт толын огыл дыр?
— Укэ. Тудым кум тылчэ шумэшкэ огыт 

колто. Суд кум тылчылан судитлэн.
— Тугэ гын, тачэ мийэм?
— Йӧра...
Микитат воштылалын мӧнтошкыжӧ эргыш.
Иапи пондашыжым шогалтэнат, эртышэ 

илышыж нэргэн мойн малымвэр йӱмалнэ 
шонкалэн кийа.

III.
Кас. Иапий—ватат тулым чӱкта. Микита 

сӧрымашкыжэ толын шуо...
— Чу, альэ, ит толашэ, окнаш шовычым

(Вдс могырыгито ончо).

9 суон, у муро.
Шоӓадӱр йал (Й оиск. к) марий 
Онисим Васли ӱдырым н а ш .  
Сӱаным у сэмын штыги, поп дэк 
ыш кай, йал совэтэш гына возал- 
тыч. Вара кум кэчым илымэк 
розводым гитыш.

Дрлан: Онисим Васлилан кармонг. дэн 
тыгай мурым муралтэн кошташ кэлша.

Марла:
Ватэ дэн илэн мо пайда 

Ватэ дэн илэн мо пайда;
Монтэш поктэн колтэм гын,
Тудо лийэш ик пайа.

Рушла:
Баба дома сидит гын,

Гулӓть коит мэшат вэт;
А топэрэ йа вольнащтэ,
Всэ гармошки сворочу.

Высоко орйол лэтайэт 
Крыльами нэбо достайот;
Мойа милка нэ кворайэт 
Кампэткымат огэш коч.
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сакалтэм.
— Тулжат ок кӱл...
— Пычкэмыштэ шинчаш, винаматан улна 

мо? Чайым шолтэна, йӱына, кочкына, вара... 
йӧра мо?

•— Чайат, кочкашат ок кӱл,— Йапий ватэ 
. дЭкэ мпйэн ӧндала— кужэч тыгай шочынат? 

Йапий дэч ойырло, мый дэнэм ушно...
— Ватэт уло...
— Ойырэм... Поктэн колтэм...
— Чаманэт..
— Тыжакак кабараш лийжэ.
— Йапии ватэ шучкын йырым ваш 

ончал колтыш...
— Мом, мо дэч лӱдыч?
— Чу, ала кэ пӧртышгӧ уло? Пэр йук 

шоктыш.
— Кӱлэш огылым ит ойлышт, иктат 

укэ,—манын Микита Йапий ватым малым- 
вэрыш йӧрал пышта.

IV.
— Йапин йолташыжэ Микуш пэтры- 

маштэ шкЭдак шинча. Кӱртньӧ воштыран 
окна гыч тылчэ волгалтара.

— Чпу! Закон... Ватэ кыраш ок лий— 
пэтырат. Мӧнтат огыт колто. Йапйй утлыш 
вэт, кэч ик йӱдым тӱшакыштэ ватэ вэлэн 
мала......

Омсаштэ шыдэ-годо шоктыш.
— Шинчэт?—омса рож гыч орол йодэш.
— Шинчэм—тӱгӧ лук..
— Ок лий... ик шагатлан вэлэ
— Мыйым ок лий, Йапим колтэнат?
— Мый колтэн ом ул, шкэ кайэн.
Микуш сӧрбалэн сӧрбалэн ик шагатлан

йодын шукта.
— Йапий дэкэ вэлэ мийэн толам, Йапий 

дэнэ коктын толына, лук...
— Ик шагат гыч толын шуда. Йапи- 

ланат каласэ: шагат гыч огыда шу гын, 
винамат лийда,... манын орол омсам почын 
Микушым луктэш.

Микуш йывыртэн гына— Йапий дэкэ 
куржэш.

* *
*

Йапи кровач йӱвалнэ пондашыжым шо- 
галтэнат малэн кийа. Омыным ужэш: ала 
могай эҥэрыштэ шуй кэлгыч вӱдыштӧ шога, 
воктэнжэ тӱрлӧ кол коштэдат. Йапин йӱмыжӧ 
шуэш йӱаш толаша-ушма караш ок лий,— 
илышаш кэчэ ӱмбачак, вӱд улмаштэ йӱдэ 
колаш логалэш омо дэнэ шоналта.
Карагулым кычкыраш точа.

— К.... к.... к крагул— кычкырал колта.

— Чу, кушто улам? Мо тыгэ? шоналтэн 
Йапий помыжалтэ.

— Йапий ватат ӧрын, вэрэшыжэ каньэл 
шинчынат шинчажым ӱштэдэн шынча.

— Могай омо, мо лийшашым ончыкта?.. 
Чу, кузэ тыгэ?

Микитам эскэраш возынам ыльэ вэт— 
Малымвэр йушач содор лэктэ— йырым— йыр 
ончалэш.

— Кушто Микита, кушто?
— Могай Микита
— Шып! Тэ Микита дэнэ коктын малэн

улда?
Кушко шылдэнат? Содор пу комльам 

налын тӱгӧ куржэш. Пӧртончыл омса воктэн 
шогальэ, онча. Омса дэкэ ала могай йэҥ 
толэш..— А—а, Микита! Тачэ тыжак ашта- 
рэм шоналта. Пу комльам нӧлталын пэраш 
йамдыла.

Микуш нойэн, шӱлэштын чурма гыч Йапи 
ӱжаш толэш. Омсам почо:

— Оой!
— Аа йэҥ ватэ дэкэ коштат?! Пуштам...
— Йапий, ушэт кайыш мо? Молан 

крэдалат? Йолдашэт улам...
— Микуш? Кузэ тугэ?...
— Орол тый почэшэт колтэн....
— Чпу! Нимом ом ыҥылэ. Микитажэ 

кушто? Томаша!..

Кукшо-Корэм марийын 
мурыжо.

К о м  в у ч а?
Мэмнан йална Кушкорэм,
Йал коч кайа ик корэм.
Тидэ корэм пэш тура,
Чылт ушэтым пӱтыра.

Мэ пычкэмыш улына,
Пэшак йорлын илэна.
Мэмнам кулак пызыра...
Корэм сэржат пэш тура.

Мӱкшат мэмнам пушкылэш,
Вӱльат шэҥгак чумалэш.
Киндат пыта, молат укэ,
Полшаш толшо иктат укэ.

Арлан: Тидэ Кушкорэм марийын мурыжо. 
Мыйланэм омыштэм ик йорло марий мурал- 
тэн пуыш. Чонланат йӧсын чучо. Чынак, 
Кушкорэм марий-влак кӧм вучат? А. В. Ка
линовым. Тудо агроном. Йал озанлык паша- 
лан тунэмын. Тугэ гынат, тудо шкэ йалыш- 
тыжэ йал озанлык нэргэн калыклан ок умыл- 
тарэ.
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Азырэн дэн кэрэмэтым ко ужын огыл?

Ик кана«Арлан»Орша сола (Пурсанур р. 
Йошкар-ола к.) гоч эртэн кайнэжэ улмаш. 
Урэмышкэ пурэ да, колыштэш: ик пбртыш- 
тӧ ӱдрамаш-влак пэш «кӱдыртат.» Мотыгайэ, 
кӧ тушто? Арланат шогалэш да, колыштэш.

— Кэрэмэт, азырин-влак, тылэчда мый 
ом лӱд— манын ӱдырамаш йӱк чаргыжэш.

Арлан азырэн дэн кэрэмэтым ик канат 
ужын огыл. Садлан тушто ужаш вашкэрак

Арлан арам ок мускыло.
Чибикнур марий Полэтаэв По- 

дырын удыржд ик арньаштэ кум 
марийлан кати.

— Лийъш ылъд гын, шанаштъ 
о марийлан кайэм ыльэ— манын 
гына моктандн коштъш.

Ольэ.

Арлан —Инанэм, инанэм Ольэ. Чынак 
Полэтаэв Пӧдырыи ӱдыржӧ кум качылан 
кайэн. Тугэ гынат, мый нимо пашалан ай- 
дэмым воштылаш ом тӱҥал. Нӧдырын ӱдыр- 
жӧ чон йӧратэн тыгэ ик марий дэч вэс ма
рий дэк курышталын огыл вэт. Тыштэ ача- 
жэ тугай гын, мыскара нимат укэ. Тыйын 
самырык ншнчатлан гына мыскарала койын 
Ойлашыжат чон йӧсыж дэн гына тыгэ ойлэн 
колтэн дыр.

Кэлан мо шташ 
логалэш.

— Пазарыштэ киндэ ужалаш толшылан
йӱкшӧ годым кылмэн шогаш логалэш.

— Вольыкым виса шот дэнэ пукшаш 
тунэмшылан вакш гыч висэн кондымо ложа- 
шым вучыман.

— Арлан журнал лудмо годым винама- 
тан йэҥлан чытырэн шогаш логалэш.

— Ӱдырымаш погынымашкэ кайа гын, 
марийжлан кочкаш шолдаш логалэш.

— Вуйлатышылан рэвизэ годым ойлэн 
мошташ логалэш.

— Милитсылан гын, моткоч кугун паша 
логалэш: Рушарньа-кугарньа йэда йӱшӧ 
йэҥым пого, кас дэнэ ола урэмыштэ тӱрлӧ 
кайшым шэкланэ. Спэктакль годым ӱдыра- 
маш почэш курыштал.

кудал пурыш.
Пӧртыштӧ Йогор Йыван Олэксэйын ва- 

тыжэ шинчам карэн—пикталтам, тэмдам йом- 
дарэм, казаматэш шӱыктэм—манын кычкы- 
ра. Олэксэйжэ (салтак гыч толын вэлэ) «ва- 
тым кыраш лийэш мо?»—манын шонэн шога.

Тэвэ могай азырин дэн кэрэмэтэт улмаш. 
Кӧ ужнэжэ гын, Олэксэй ватэ дэч пурэн 
йодса, тудо тыланда ончыкта дыр.

ТУЛУП ЙОМЫН, МОМ ШТАШ?
Шыкмамат Яал (Йошк. в., Чыбыкнур р.) 

марий Йыван ӱарньа годым лувуй дэк толын 
да: —содор калыкым покто, Настаси ватэм 
аракам йӱн колэн, —манэш.

Лувуй калыкым покта: курыштаЛэш, йӧр- 
шэш нойэн пытэн.

Калык погынэн. Настаси окна воктэн 
шинчылтэш.

Йыванын тулупшо йомын да, скотым 
поктыктэн улмаш.

Кулакым палэныт.
(Чыкма к-н Пызыкнур р. гыч)

—Ончо, йолташ К , мо пэш Шварц дэн 
Хлэбниковшым совэтыш пурташ тӧчэт? Нуно 
кулак улут-ыс, уштымо.

—Прошу бэз замэчаньи, йолташ Т., тый 
ничэво от шинчэ. Ончыч кулакшын сушность- 
шым пониматьлэ вара, ижэ кулак, манын 
выступатльэ. Йэстли знать кочэш гын, кулак, 
йалыштына огыл, районыштынат иктат укэ. 
Кулакым, уло гын, мӱшкӱр гычшэ ончэнак 
палаш лийэш вэт. Так что ит бэспокоитлэ.

— Уна, тэвэ нэмнан Шварц дэн Хлэб- 
никовын мӱшкӱрышт нэмнан гайак да кок- 
тынат и к вакш гыч арэндыштэ кучат. Тэвэ 
могай вэт кулакшэ.

—Тугэ гын, прошу мойу каньдидат сньять.
— Мо тыйым возэн огытул-ыс, молан 

мэньа сньать манат?
— Мэньа манам мо, мыйын выставитлымэ- 

влакым манам вэт.
— Эй, родэм йэҥым шинчыдэ «выставит- 

лымла» модман огыл. Совэт сайлымэ паша 
модыш огыл вэт.

—Айда пошел ты ......  шкэжат мый нар-
ак шинчэт.

Эрзэ.
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С  а Й Й Ӧ Н.
Шэрнур эмлым вэрэштэ чэрлэ дэн таза 

йэн’ым ойыраш пэш сай йӧным муыныт. Эм- 
лынвор опса кылгыч кужу кандра дэнэ пол 
путат кӱй комльам сакэныт.

Ындэ чэрлэ огыл таза йэҥжат кок кид 
дэнэ пыкшэ опсам почын пура.

Туз.
Ончыкыжо кок путан кӱй комльам сакаш 

кӱлэш-вара тазажат пурэн огыт корт-доктыр- 
ланат паша укэ лийэш.

Йадык Пылак эмлымвэр.
Йадык-Плак йалыштэ ик сокыр кува эм- 

лымвэрым шкэ гыч почын. Кызыт тудын 
капка ончыч имньэ ок кӱрылт. Рушыжо, ма- 
рийжэ кэчэ йэда эмлаш коштыт.

Пац^адаржым ӱзгар дэнэ нога. Ындэ ӱз- 
гар опташ вэрат укэ дыр? Паша права (па- 
тэнт) палаш ӱзгаржым торго дэнэ ужалаш 
кӱлэш.

< Длимал.
Тэний «вывэскэ» оҥа дэч поона ннмогай 

пашамат ш тат ок лий-штрапым штат. Па- 
дык пылак эмлымвэрэш тыгай вывэсткэ кэлша:

Йадык-Плак йалӹсэ таза яэҥӹи 
чэрландарымэ вэржэ.

Иошкар олаштэ тыгай
вывэскэ" кэча.>>

Пашалан йӱдгӱшӧ влак 

ушэ.мын киндэ кӱэшт- 

мэ пӧртшӧ

- < Г * 2
Коллектив 

безработных пе

карей Маробтруда.

— Микал, ончо-ончо!.. Тидэ иӧртышкӧ 
йӱдыгышӧ йэҥ-влакым ногат. Тыйын кочат 
йӱдыгаш тӱҥалын вэт тышкэ кондо, ала на- 
рэмдат.

Ӱдырым нолын кэртдыиэ.
— Йогор, молан альат ӱдырым от нал?
— Нимоланат ӧрнам...
— Молан?
— Авый Кычырим налиэжэ, ачий А нам, 

манэш, изай Овдоч пэш кэлша, манэш, 
йынтай Таирам налда гын вэлэ кэлшэм, 
манэш. Тэвэ тыгэ ӱчашэнак эртарат. А мый- 
жэ нуным ом йӧратэ, Варим вэлэ йӧратэм; 
мэмнан шамычшэ тудым ынэшт налыктэ. 
Ындэ нимо шташат орнам.

— Тый тэвэ кузэ штэ: Аватлан Кычырим 
налын ну, ачатлан Анам, изатлан Овдочам, 
йэнтатлан Таирам налын пу, а шканэт шкэ 
йӧратымэ Вэриэтым нал.

МУЖАҤЧӸЛАН УШАНЭН.
Мужангчылаи ӱшанэт— айдэм чоным пы- 

тарэт.
Курукумбал Макар Миклай кандаш тэҥ- 

гэм оксам йомдарэнат Кундуштӱр Осып кува 
дэкэ мужэдыкташ мнйэнат, Осып куба:

— Оксатым тулык Тачана шолыштын,— 
манын мужэт пуэн.

Миклай Тачана дэкэ толынат:
— Оксам иуэт гын пу, укэ гын садак 

пуштам!—манын кычкыраш тӱҥальэ.
Тачана Миклай мутшолан лӱдын чодра 

йэрышкэ тӧршташ куржо. Тау альэ пошкудо 
ужыныт, укэ гын, тулык Тачана мужаҥ вэр- 
чак ныта ыльэ.

Тумнинский.

Тачаналан огыл, Миклай дэнэ Осып ку- 
валан осал паша вэрчышт чодра йэрышкэ 
торшташ кӱлэш.

АРАКА КАП-КЫЛЫМ КУШТЫЛЭМДА.
—  Кэлмак йал рушшо йэҥ-влак (Пурсан. 

р. Пошк. к.) ӱарньа годым Мэтри Миклай- 
ыным пылышыжым пурлын налыныт.

— Крэсола (Пурсан. р.) марий Йэнис 
Одок1ш ӱарньа годымак Матвэй Пӧтрыным 
кидшым руалын.

Лывэ.

Аракам йӱат гын капкыл куштылгэмэш 
маныт. Тидэ чын огыл мо? Чын. Мэтри 
Миклайын пылшыжэ, Матвэй Пӧтрын кидшэ 
укэ лийын. Арака ок лий ыльэ гын, нуны- 
лан кид дэн пылышым арам нумалыштын 
орланаш вэрэштэш ыльэ.



Тошто п ой р эи -9ар н ьа  илыишш 
Яэҥыи кошорта.

(Морко к-н.)
Ӱарш.а-тошто пайрэм. Марий пайрэм ту- 

ганьэ: «рушташ кӱлэш руш гайэ» маныт 
ыльэ. Рушыйсо ала, марийжым маньыч гын, 
ты пайрэмлан пэш кэрылтын. Ӱжым тудо 
ала кочкэш, аракажым маньыч гын, чынак 
пэт чот лӧчка. Тэвэ Ӱарньа эртыш. Йӱн, 
мокмыр дэн колышо йатыр вэрэ шоктэнак 
шокта. Еолышо-влак: Вончоӱмбал Тикын
Пэчай, Кожла-Иэр Эчулай ватэ, Еуп-Со.та 
Йыван Йапык, Изи Еорамас ватэ, Эҥэр— 
Ӱмбал Шальэ Чылтырий Микита...

Моло титак: Изи-Еорамасыштэ ик окшак 
пӧрйэҥ ала мо шотлан пикталтын, Олок- 
Йалыштэ ик орадэ качэ—Нэстр йэҥлан сырэ- 
нат шкэнЖын логаржым кӱзӧ дэн шурэн 
(колэнжак огыл)... Эк-кэ-кэ! Совэт власть 
лиймылан вашкэ лу ий шуэш. Марийн альат 
(чылажын огыл) вуй йыр шоналтымыжэ 
шагал. Йӱн—орэн илышна ок т ӧ р л а н э, 
помына вэлэ...

Шомэр.

Марий колӹмо дзч мом штыман 
гын?

Кугу Кожлайал (Морко к-н) Пӧтру ватъгн 
имньыжэ колэн. Страковаймэ огыл да, стра- 
ковой оксам тӱлэн огыт ул.

Орол суас дэк мийэн да:
— Мыйын марийэмын йолашыжым нал. 

Пӧрйэҥ йолаш ужалымэ окса дэн имньым 
налат гын, вэс кана имньэ ок коло, манэш.

Марий колымо дэч мом • шташ кӱлэш 
гын?

Пэктэ

Арлан дэч. Пӧрйэҥ колымо дэч тудлан 
ӱдрамаш йолашым чнктэт гын, ок коло, 
маныт.

„Аныклош” туныктл.
— Йыван, тый сайын п лат тӱнэм от 

шукто. Аныклаш пырчат от мошто.

— Молан? Кӱлэшдымэ роскотым штэн 
ом ул-ыс.

— Кузэ укэ? Тэвыс, кӱртньӧ тырмам 
налынат, пу тырмадэнат пэш сайын тырма- 
лаш лийэш ыльэ.

— Пу тырмам Шыкмамат ӱдыр-щамыч 
пудыртат...

— Йолташ, молан комсомол погынымаш- 
ыш кошмэтым чарнышыч? Лэкнэт мо?

•— Мый комсомолыш пурэм гын, служит- 
лаш вэрым пуат шонышым. Погынымашыш 
шуко коштым, вэрым огыт пу. Сырэнам да, 
коштмым чарныгаым.

(Морко к-нышто)
— Тыйжэ кэч тӱлэм ыльа. Служышо йоҥ 

улат, жалывым налат.
— Окса укэ, жалывым огыт пу.
— Налогым огыт тӱлӧ гын, жалывым 

мом пуэна?.
— Жалывым огыт тӱлӧ гын, налогым 

мом тӱлэм. ч
— Налогым тӱлыза, вара жалывым пу

эна.
—Жалывым пуза, вара тӱлэм.
— Налогым тӱлӧ,
— гКалывым пуза!
— Тый пу!
— Тэ. пуза!
Калык «рӱж-ж» воштыл колдышт.—Еучэ- 

далаш тӱҥалза —манын шоктыш. — Щэрэвам 
шташ кӱлэш, вара кӧлан ончыч тӱлаш раш 
лийэш, маныт йужыжо.

Ряб. Гр.

Налог тӱлаш окса 
Пашаш кайаш шап

— Мэтрий налогым тӱлӧ.
— Окса укэ...
— Еиндэт уло вэт, оксат лийэш.
— Еиндэ ужалаш укэ, арака шолдаш 

кӱлэш..
— Еиндэ укэ гын, пашаш кайэт.
— Жан укэ... вуй коры шта... мокмыр.

Ашыртан.

Йӱмӧ годым шыл кӱлэшак.
■СИЗ Морк-эн’.эр йал (Турэк кантон) Йогор 

Еузма йӱн руштынат, «закуска» олмэш 
Выльып Ондрин нэрым пурлын налын.

Эскэрыщэ.

ИИ Еришкын Прокой шорык йол пайрам 
годым Мпкальан Йыванын пэл нэржым пур
лын налын. Йӱмӧ вуйа рунан нэрат тамлэ 
ужат?

В. Шурчык.

Ой, Еузма, Прокой! Ындэ лӱмда молан 
йбра? Нэр кочшо Еузма дэн Прокой лийнда 
вэт.
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•  •  •  АРЛЛНЫН ДОКЛАДШЭ. •  •  •
Чибикнур районышто,
(Чарла кантонышто).
Коштын - коштын нойэнам,
Йӧршэш кылмэн пытэнам.
Аракажым, товатат,
Мый йӱн ом ул ик пырчат.
Йӱштӧ гынат чытэнам,
Лӱдам гынат коштынам.

Шыкмаматыштэ.
Щыкмамат йал палымэ. йал,
Йолташэммыт илымэ йал.
(Шыкмамат гыч олаштэ 
Иатыр улыт служышо).
Шыкмаматыш пурышым 
Тӱрлӧжымат шук(о) ужым.
Мурэн коштыт, «кульатлат»
Имньыштым орландарат.
Тэвэ ончык ончальым,
Ларивон Васли лап возын 
Вӱдыш тӧршташ курыжэш.
Тудын почэш Кудыр вуй 
Поктэн шуаш шикшалтэш.
Тудым ончэн чылт ӧрым,
Вара чынжым палышым:
Вэс марий дэн ватыжэ 
Мала улмаш. Аважэ 
Малымашкышт шып пурэн,
Вэрэшыштак авурэн.

Чыбикнурышто
Чыбикнурыш тольымат,
Йӧршэш пытыш ушэмат:
Пойан Васли сарым шга,
Ксти Вӧдырым ропка.
Пойан Васлин ватыжат 
(Ӧрат вэлэ ой вийжат)
Почэш ок код Васлиж дэч 
Шкэдак шуэш чыла вэч.
Мыйат ончэм, молат ончат,
Нунат сар шташ йӧратат.
Иктэ вэсэ магыра 
Молыжлан гын, мыскара.

Щколышто.
Туныктышо.'— Йатманов, мый тыланэт кут 

олмам пуэм. Тый нинэ олмам Сэргэй дэнэ 
Максимлан тӧр шэлын пу. Мыньар олма гыч 
логалэш?

Йатианов: (тунэмшэ-йӧча)—Коктыт гыч. 
Туныктышо:— Кузэ коктыт гыч вэлэ? Сайы- 

ракын шотлан.
Тунэмшэ:— Тугак... Кок олмажым шканэм 

кодаш ок кӱл мо? Намор.

Аксарыныштэ.
Ондри Сэргэ пэш вийан.
Туштак' Тьопи Микаллан 
Шинчалыкым чиктылын,
Ужгажымат кушкэдын.
Сэргэ «служаш» пурынэжэ 
Чодра орол лийнэжэ.

Пэлэждӱрыштӧ.
Тыштэ кугу ӱдыр-влак 
Пэш чот кэртыт йӱашак.
Тачэ йӱныт «кэлдэ луым»,
Койышыштым раш ужым.
Пыкшэ—пыкшэ коштэдат,
Иӱа мэҥгэ гай лӱнтат.

Пэлэҥгэрыштз.
Айдэм улмаш... Ушдымо 
Сай пайрэмым уждымо.
Вэс ӱарньам ом уж шонэн 
Лӧкэн, лӧкэн, лӧкэн, лӧкэн,
Шинчын, возын, вара колэн.

Поланурышто
Корольов Йыгнатий, опкын 
Вийан эргыж дэн коктын,
Копэратсий кэвытэш 
Стопаньш чот кырэпыт,
Вочко КОЛЫМ «КОЧКЫНЫТ.»

пА рлан “ м утш о  гыч протоколыш  
возэн П. Л.

Турп корнзш ПИЙ Ш...Н вэт.
Кольчэвой пошто йырваш савурнэн кош- 

тэш. Садланак тудым. «кольчэвой» маныт. 
Нунын чылаштынат шкэ корнышт уло. Тидэ 
корно шот дэнак тудлан наша тарым пуат.

Тэвэ Орша кольчэвой пошто гын, у сэмын 
кошташ тӱҥалын. «Рэжим эконономиым» 
штэм манын ола мо внк корщлм кычал 
коштэш. Орша гыч Кужмарийшкэ толын 
шумэкэ вэс корно дэн кудалэш. Кӱбэр-сола 
дэн Кӧрдӧм Руш ӧрдьтжэш шинчэн кодыт.

Тыгэжэ Кужмарийшкэ пурыдэат кайаш 
лийэш, Шуарсола гыч Чыркэ районыш вэлэ 
кайаш вэт.

П. И. Л бэдэа дэн Кугэргин.

Арлан: Тӧрлаташ кӱлэш д а  а л а . . .  вик 
каласэн ом кэрт. Поштыжо «Арланым» лудэш 
манашат пэш лӱдыкшӧ. йоҥылыш лийам 
шонэм.

Отв Редактор. Андр Эшнинии.



Ш а р а д э в л а к.
.V' 1. Л» 4.

Йыда л воктэн тӱкнылат,
Мут ончылжым лач муат.
Тудым «тыйын» манмэкэт 
Мут мучашым йэшарэт.

Чумыр -мут дэн кызытат 
Чэркьтш коштшым лӱдыктат 
Кужу улан поп кашак 
Шопштмаш укэ, чын, л адак.

Л» 2.

Пбртэтым волгалта,
Тувырэтым л авырта.
Мут ончылжо тужэч пало,
Чынак, товат ом ондйлэ.

Ӱдыр-качэ мо вэрчын 
Иктэ вэсым йбратат?
Тудым шоно, тужэчын 
Мут мучашым тый луктат.

«Кувай. кондо тувырэтым!
Сайн ончалам тӱрэтым!»
Чумыр мутэм капшыгэ 
Ындэ налог шоныдэ.

№ 3. ч

Ончылнысо кок буквам 
Имньэ вэлэ сай ыҥла. 
Шэргэ шуддым коч кунам 
ВэсГ) кок буква палдара 
Корным пужа, локтылэш— 
Мутын мучаш койалэш. 
Чумыр мутын кидшэ укэ, 
Тӱрлӧ пашам ыштылэш. 
Шонэт сырэт, шонэт укэ: 
Тудым налашак кӱлэш.

Ожно шэмор пызырадтмым 
Мут тӱҥалтыш ончыкта.
С ату воктэн пбртылшым 
Мут иытартыш палыкта

У ром мучко тынтэ-тонто 
Йал лай тущман ошкылэш 
Тудым сай рак вуй йыр шоно: 
Чумыр мут чараш лэктэш.

Тыныш

о.
Марнйлан йӧрдымӧ буквам 
Мут ончыко щыпдыман,
В эр шовычым ончалат 
Умбакыжэ тый муат.

«Прэзын» 1ЮЧШЫМ шындэтат 
Мут мучашым тый муат,
Пӱтынь мутэм иамильэ 
«Иошкар Армийын вуйжо ыльэ.»

Ончыл кок буквам пэлэштэт,
Тый кайшэ имньым шогадтэт.
Сату налаш кӱлэшат 
Вэс кок буквам йодыштаг.

Палыдымэ ӱзгарым ужатаг 
Йолдашэт дэч тый йодат.
Пэлэштымэ мутэдым савырэт 
Мут пытартышым ыштэт.

Путань мутдэн марийна 
Пэлыжэ угла орлана.
Ындэ муаш нэлэ огыл 
Шонаш гына нзиш сомьтл.

Тропим Коргори.
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„ Я р л а н ы н “

оҥай мыскаражым кӧн лудмыжо 
шуэш гын, тудо

—  „ЙОШКДР Щ Г  —
газэтым налжэ. Газзт налдымылан „Арлан“ ок

колталт.  ̂  . . . . . -  -
„ЙОШКАР КЭЧЭ“ дэн „АРЛАН"

тылчэлан — 25-ырым,
пэл ийлан. . . . 1т. 40-ырым вэлэ шога.
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