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— ...Тыгэ, ындэ тидэ возымо сэры- 
шэм ачатлан намийэн ну. Эрла пио
ньэр сборыткына кузэ гынат толжо— 
маньэ пионьэр вожатый.

— Йӧра, намийэн и у эм. Мыйын 
ачий мутым колыштэш, тудо мэм
нан ойым шукта,—манын пионьэр 
йвук вожатый кид гыч кагаз лас- 
тыкым налын, мӧҥгыжӧ ошкыльо.

срИву К МОНТЫ ШКЫЖӦ мийэн пуры- 
шат, пионьэр вожатыйын сэрышы- 
жым ачажлан кучыктыш.

Пагалымэ 
Алэксэй Алэксандрович!

Эрла школыштына пионьэр сбо- 
рым ыштэна. Алэксэй Алэксан
дрович, ожнысо пашазэ плышэтым, 
Лэнин дэн ли им э тым, Владимир

Ильич кузэ пашазэ - влакым рэво
льуцо пашаш шупшын шогымо нэр
гэн ойлэн пуат йодына. Мэмнан 
йодмынам шуктэт манын ӱишнэн 
кодына.

Пионьэр-влак лӱм дэнэ салам,
Отрӓд вожатый Иванов С. И .
— Мийэт вэт ачий?—Ивук йодо.
— Мыньар шагатлан лийэш? Сэ- 

рыш кагазэшыжэ ончыктымо огыл.
— Кум шагат кастэн.
— Йбра, мийэм,—маньэ Ивукын 

ачажэ.
* **

Мэмнан илыш
Пионьэр сбор. Сборышко чыла 

пионьэр, моло тунэмшэ, туныкты-^ 
шо-влак, адак йужо колхозник-вла-

ЛЭНИН НЭРГЭН ШАРНЫМАШ
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кат толыныт. Тошто комунистын 
ойлымыжым чыланат палэн нал- 
нэшт. Еомунист—Алэксэй Алэксан- 
дровичын ойлымыжым чыланат пэш 
колыштыт. Алэксэй Алэксандрович 
шуэрак, пэш раш ойла:

— ...Тидэ шукэртак лийын, ындэ 
кумло ийат шуэш. Тунам мый са- 
мырык ыльым. Мэханик заводышто 
пашам ыштэм ыльэ. Тунам ачам 
укэ ыльэ, рэвольуционьэр улмыжлан 
тудым орландарэн пугатыныт. Йэш- 
на авай да изи гаужарэм, адак изи 
шольым ыльэ. Тунам мэ пэш удан 
илышна: уло йэшгэ вӱдыжгӧ подвал 
изи пблэмыштэ илышна. Мэмнан 
илымэ пблэмышкына кэчэ волгыдо 
ныгунамат пурэн огыл. Эрэ пычкэ- 
мыш, нэлэ йужан пачэрыштэ орла- 
нэн илышна.

— Алэксэй Алэксандрович, а мо- 
лан сайрак квартирым тыланда 
илаш пуэн огытыл?—ик пионьэр 
коклаттт пурэн йодо.

— Мланна сайрак квартирым 
ышташ капиталист каш акыш кэса- 
йын илышаш вэрчын оксам чаманэн 
илэныт,—маньэ да адак умбакыжэ 
ойла.—Заводышто паша ышташ пэш 
нэлэ ыльэ. Кажнэ кэчын 14-16 ша- 
гат пашам ыштышна. Тугэ гынат, 
пашадарым пэш шагал пуат ыльэ. 
Кочкаш, йӱаш, чийаш ок ситэ 
ыльэ. Пашазэ влаклан эрэ йӧсӧ да 
йӧсӧ илыш толаш туҥальэ. Ик кана 
мэмнан заводышто пашазэ-влак пу- 
дыранышт. Паша акым кузыкташ 
йодаш туҥальыч. Могай тушто ку- 
зыктымаш, пашазэ-влакын ойыш- 
тым оза ынэжат колышт. Мэат фаб
рик кудывэчэш погынымашым ыш
тышна. Ик пашазэ ойлаш тӱҥальэ:

—Йолташ влак, пашадарым нӧл- 
талмэшкышт, пашашкэ она лэк!..

Мэат тудын ойлымыжым куанэн 
колыштна. „Огына, лэк, огына-а!..“ 
вийан кычкырэна. Изиш лий, „Ка
зак!.. казак-влак!..“—манын паша-

зэ-влак шэнтач кычкыральыч. Он- 
чалын колтышна, тунамак имньэш- 
кэ казак-влак кудвэчыш кудал пу- 
рышт, мэмнам лупш дэнэ лупшапт 
туҥальыч. Мыйын тупэшэмат сайы- 
нак логальэ, тувырэмат кушкэтлэв, 
могырэмжэ вураҥын. Казак-влак ко
ло йэҥ нарэ руалтэн налын, тьур- 
маш наҥгайышт.

Мэмнан пашазэ илышна тыгай 
ыльэ.

Лэниным пэрвой кана ужмэм
Ик кана мыйым илалшырак йол- 

ташэм—„кастэнэ мый дэкэм тол“—  
маньэ. Мыйат тудын дэкэ мийшым. 
Тушто иктаж коло йэҥ утла ыльэ. 
Чыланат илалшырак пашазэ-влак 
улыт. Нунын коклаштз йошкаргы- 
рак пондашан ик йэҥ ыльэ. Тудо 
мыланна ойлаш туҥальэ:

— Тэ, пашазэ-влак, йудшӧ, кэчы- 
жэ пужалт-пужалт пашам ыштэн 
толашэда. Тэндан паша ыштымэ 
дэнэ озада вэлэ пойа Тэндан илыш- 
да эрэ йӧсэмэш да йӧсэмэш. Оза 
влакым поктэн колтымэшкыда, тэн
дан илышда ок куштылэм. Оза-вла- 
кым пытарыман. Пашам пырльа,. 
иктыш ушнэн, ваш-ваш кэлшэн ыш- 
каланда ыштыза—манэш.

Мэжэ тудлан тыгэ ойлэна:
— Тидыжэ чын. Кузэ нуно оза- 

влакым поктэн колтыман? Нуным 
полицэ арала. Нунын вэрч кугыжа 
шога.

Тудо адак мыланна умыландара:
Ончыч кугыжам луктын шуман. 

Тидланжэ пашазэ-влаклан иктыш 
чумыргаш да ышкэ партийым ыш
таш кулэш. Уло пашазэ калык тар- 
вана гын, кугыжа нуным сэҥэн ок 
кэрт.

Мыйат колыштын, вуйэм йыр ты
гэ шонэн шогэм: чыным ойла вэт!

Варажым мыйат палышым,—тудо 
Й Э Ҥ — Лэнин улмнш. Тыгэракын май 
Лэниным пэрвой ужынам.



Тылэч вара коло ий эртыш. Гэр- 
маний дэнэ сар тӱҥальэ. Пэш шу- 
(ко калыкым сарыш поктэн нанта- 
йышт. Тужэч ко йол дэч поена, ко 
кид дэч поена пӧртыльыч. Шу- 
кыжо адак вуйыштымат пыштышт. 
Тидэ жапыштэ мыйымат салтакыш 
нальыч. Молан, кӧн вэрч мэ кучэ- 
далына? Кугыжа, помэшик, фабри- 
кант-влак вэрч. Варажым мэмнан 
коклаштэ возымо кагаз-влак кош- 
таш туҥальыч. Тушто тыгэ возымо: 
„Сарым пытараш! Пойан ваштарэш 
кучэдалза!." Нинэ ластык эрэ Лэ
нин дэч толэш улмаш. Лэнин тудо 
жапыштэ вэс кугыжаныштэ илэн, 
тужэчын тудо мланна ойым пуэн, 
корным ончыктэн, туныктэн шогэн.

Кузэ Лэнин туныктэн, тугак 
ыштышна

Кум ий кучэдална, чытышаш га- 
йат огыл ыльэ. Варажым пашазэ- 
влакат, салтак-влакат тарванышт. 
Кузэ Лэнин туныктэн, тугак ыш
тышна. Фэвраль рэвольуцышто ку
гыжам луктын шуышна.

Тугэ гынат, власть шкэ кидыш- 
кына ыш логал. Тунам Врэмэннэ пра- 
витэльствым ыштышт. Тудо власть 
дэч пашазылан нимогай пайдажат 
ыш кой. Тудо капиталист-влаклан 
вэлэ полшыш. Варажэ учашымаш 
тӱҥальэ: йужышт Врэмэннэ прави- 
дэльствэ вэрч шогат, йужышт Ваш- 
ларэш ойлат. Мыйат варажэ раш 
умлэн нальым: пашазэ клас ик гай 
ушнаш туҥалэш гын, сэҥэн кэрт- 
шашлык. Вара мыйат болынэвик 
партиыйш пурышым. Партийыштэ 
пэш шуко паша ыльэ. Чыла завод- 
лаштат, фабриклаштат мэ тунам 
погынымашым ыштылна, пашазэ- 
влакым Лэнин туныктымо почэш 
умылтарышна: „Иолташ-влак, уш- 
ныза! Ышкэндан пашазэ партий

К о л о  и й  э р т ы м э к йырда пэҥгыдын чумыргыза. Сар 
альэ тӱҥалын вэлэ!“

Лэнинын Росийыш толмыжо
Кэнэта март тылызыштэ, Швэ- 

ций кугыжанышын Стокгольм олаш 
Лэнининын шумыжым колна. Кузэ, 
мо шот дэн тудо тушко кайэн ни- 
гӧат эн ончыч шинчэн огыл... Тудо 
ссылкыштэ улмаш. Швэций дэн Фин- 
льандий кугыжаныш границыштэ 
Росийыш кайшымат, Росий гыч тол- 
шымат пэшак чот ончэныт. Садлан 
Лэнин Росийышкэ вэрэшт кэртэш, 
альэ укэ—палэ лийын огыл.

Ала мыньар кэчэ эртыш. Кэнэта 
„Лэнин Росийыш толэш, Пэтрогра- 
дыш (кызыт Лэнин град) апрэльын 
3-шо кас дэнэ толын шуэш" манмэ 
увэр тольо. Ты увэр мэмнам пэш 
куандарыш.

Кастэн 7 час жаплан Пэтрогра- 
дысэ болыпэвик комитэтын порт дэк 
чумыргыгана. Партий Рӱдӧ Коми
тэтын Йошкар флагэш вождь Лэ- 
нинлан салам мутым возышна. Мэ 
тужэч тарванэн, Финльандий вокза- 
лыш кайышна. Рэвольуцо муро урэ- 
мым шэргылтара...

Вокзал... Вокзал воктэн пашазэ, 
салтак-влак шыҥ-шыҥ шогат. Па- 
тыр бронэвик-влак, матрос-влак то
лын шуыч.

Пойэзд толаш жав шуко кодын 
огыл гынат, вучаш пэш кужун ту- 
чэш. Пэш вучэна... Изиш лий, 
мундӱрнӧ-мундӱрнӧ тӱтыра лонташ- 
тэ тул койо... Пойэзд толэш... То
лын шогальэ... Ончэна: визымышэ 
вагон гыч В. И. Лэнин, почэшыжэ 
Надэжда Константиновна, адак моло 
йолташыжэ лэктыч. „Смирно-о! 
йырым йыр командэ йук шоктыш. 
Оркэстр куанэн ваш лиймэ мурым 
шокташ туҥальэ. Путынь салтак 
„на караул" пычалыштым кучышт... 
Иэҥ йук шыпланыш... Лачак ор
кэстр пуч гына кумылым нолтэн



шокта... Вара кэнэта пич малшэ по- 
мыжалтмэ гай чыла тарваныш, 
ылыжэ. Пӱтынь мландэ чытыралтмэ 
гай „ура-а!.. ура-а!" йук вийан 
шэргылт кайыш. Лэнин содор он- 
чык лэктын шогальэ. Угыч „ура“ 
пачаш-пачаш шэргылт кайыш. Изиш 
лий, почотЕО караул ончылно шин- 
чышэ броньэвик ӱмбак Лэнин ку- 
зэн шогальэ. Адак пачаш-пачаш 
„ура“-ым кычкырат. Рэвольуцо тул 
коклаш толыы пурмыжо Лэниным 
ала мо сэмын куандарэн. Тӱсыжӧ 
шыргыжэш. Уло шӱмжӧ дэнэ тэвэ 
ик вэлыш, вэс вэлыш савырнэн му- 
тым ойла:

—Йолташ-влак! Чыла бойэц-влак- 
лан кугу салам! Йолташ-влак! Врэ- 
мэннэ правитьылствылан ида уша- 
нэ. Тудо тушман кашаклан вэлэ 
нолша, тэндам турлӧ сэмын онда- 
лат... Мланна социалист рэвольуцо 
вэрч кучэдалаш кулэш. Мучашкэ 
шумэш, пролэтариатын сэҥымаш- 
кыжэ кучэдалмашым шукташ кулэш. 
Гэрманий дэн кучэдалман огыл, по- 
мэшык дэн, пойан дэнэ, вур йушӧ

оза-влак гдэнэ кучэдалман. Путунь 
туньасэ социалист рэвольуцо вийан 
лийжэ! Чыла власть—еовэтлан! Фаб
рик дэн завод—пашачылан! Млан
дэ—шэмэр крэсаньыклан! Вийан 
лийжэ социалист, рэвольуцо! маньга 
вийан ойлыпт.

Лэнин ой шукталтэ

Лэнин партий вуйлатымэ почэга 
пашазэ дэн шэмэр крэсаньык 1917 
ийын, Октьабр тылызыштэ капита- 
лист-влакым сэҥышна. Властьым 
шкэ кидышкына нална. Тугэ гынату 
капиталист-влак пычалыштым ышг 
кудалтэ. Нуно пашазэ дэн шэмэр 
крэсаньык ваштарэш пижыч. Тыгэ 
1918 ийытптэ граждан сар тӱҥальэ. 
Пашазэ—фабрик завод гыч, крэса
ньык -пасу  гыч граждан сарыш ка- 
йышт. Комунист партий вуйлатымэ- 
почэш Иошкар армий лий. 1918 ий 
гыч тӱҥалын, 1921 ий мартэ граж
дан сар лийын гаогыш. Лэнин пар
тий вуйлатымэ почэш мэ сэҥышна. 
Лэнин ой шукталтэ.
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и к о й  й э  ш
Казаков Миклай

I. „ЧЭВЭРЫН, ИЗАМ!“

Н элэ сокырла
Кэчэ ончалэш.

Шыжэ солкала,
Йуштынак чучэш. 

Мэмнан кувдэч тич 
Калык погынэн. 

Бригадир изам
Армий(ы)ш ужатэн. 

Комбо гай койал 
Кусь имньэ-влак 

Шонэвыт кайаш 
Тачэ у олаш.

Шинчэш трантасыш 
Шыргыжын изам. 

Мыйым сай бндалын 
Кормышта кизам. 

„Шольым Эдуард, 
Сэрышым колтэн, 

Шого чарныдэак
Кылым сай кучэн. “ 

Нумалалын Рэмым
Йэнтайжэ лэктэш, 

Ударник изамым
Шокшын шуишалэш. 

Йыр ончалын шыргыж 
о Шинчалта изай. 

„Иодташ-влак,—манэш,— 
Чылан коде а сай!“ 

Комбо гай шуан
Кайат имньэ-влак. 

Корно дэн вийан 
Олавэк вашкат. 

„Чэвэрын изам,—
Манам мый почэш, 

Галстукым рузал
КуМЫЛ КУЗЫШ 1 1 ЭШ.

II. ИЗАЙЫН СЭРЫШ ЫЖЭ

„Шольым; Эдуард, 
Пэш шокшо салам!
Вот писмам тылат 
Мундырч колталам.

ф
Йошкарфлотэц улам, 
Лумэм—лэйтэнант.
§р йудым лэктам 
Иыр-ваш ончэмат,

Вахтыштэ шогэн 
Чэкым оролэм.
Шэм тэҥыз шургэн 
Оршыла орлэн.

.Мыйын эл мала 
Иудын румбык дэн. 
Тэҥыз дэн ала 
Толэш шакш(э) пызнэн...

Пэш ончэм моткоч: 
Ок тошт шэм тушман! 
Шогат матрос мыт 
Тыштат, да туштат.

Малэ, сайын эл,
Оролэт ушан.
Оролэтшэ—патыр,
Огыл вэт лудшан,

Винтовкым кучэм,
А шинчам куга... 
ӱжара рончалтын 
Йолжым йыр кышка.
У элэм пожалтэ,
У элэм ружга.
Авто чот чымалтэ, 
Самольот вужга.
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Мыйын смэн вашталтэ,
Мыйэ корнышкэм,
Лэктым воштылалын 
Кидэм кормыштэн.
,\Тогайрак гын Рэмжэ,
Иэҥгат мом ышта?
Кузэрак колхозшо 
Пашажым шукта?
Тидэ кэчылаштэ 
Мийа патэфон.
Тыиым чот пагалшэ,
Йзат Синопон..."

III. ВАШМУТЭМ

„Тау, сай изай, моткоч, 
Сэрышэтым налынам,
Пустынь, курык, чодра гоч 
Кайжэ кайыкла салам!
Колхознажэ киндэ планым 
Кум тон уто дэн тэмэн. 
Полусложно машинажым 
Конкурс жьури пӧлэклэн.
Тыйын годым пэлэ кодшо 
Паровикна шун ышталт.
Кэрэк кэчэ, кэрэк йӱдшӧ 
Чарныдэгэчэ йоҥышта.
Вот тэҥгэчэ у машин дэн 
Шийын ончышт у кылтам.
Иэш йажон шийэш машинэ, 
Пырчэ кутко муно йалт...
Мондэнамыс тӱвыт, йалт!
Чылт уэмын мэмнан йал.
Сатэр гайэ лий(ы)н урэм. 
Коштэш ындэ шып мурэн 
Пистэ ганьэ кушшо Рэм!
Воктэнэм шинча йэҥгай 
„У салам,“—тудат манэш. 
Токан толшо патэфон 
ПГколнажым тэмалэш
Пашанажэ корныш возын, 
Фэрмым шэфыш нал(ы)н отрӓд. 
Возэм тидьш шым час водын. 
Тыйын шольыч—Эдуард!"

„Тыйэ ала ӧрыч 
Чот пагалмэ шольым?

Пэл ий пагыт годьщ 
Ыжым кэрт возэн. 
Ончыгэчэ йӧршын 
Болница гыч тольым.
Шӱм воктэнсэ ранэ 
Ындэ йалт кошкэн.

И к шыжэ кастэнэ 
Шогэна тосдэнэ,
Нимат ок кой мучко,
Ой пэш шучко йуд.
Вӱд оҥ укэ йӧршын. 
Кэрчын завотшо 
Шокта мӱндыр вэчын.
Укэ моло йук.

Мэмнан вахтэ йырна 
Оршо гайэ пӧрдын, 
Тӧрштылын умбакэ 
Ир, шыдэ мардэж.
Агутан муралтыш.
Тэвэ вашкэ эллан 
Эрын занавэсшэ 
Кок вэк почылтэш.

Иньаныдэ нылшыш 
Пурыш вэслан йӱкшӧ, 
Изиш волгалтмэт дэн 
Пуш ӱмыл койэш.
„Кӧ коштэш?“ ман йодна, 
Вара лушна кушкӧ,
А пуш йӱк пудэгэч 
Пульыла толэш.
Частьыш увэртарымэ— 
Кнопкым мый тэмдальым, 
Колаш-илаш луддэ 
^ахтэ гыч волэн.
Иӱштӧ тэҥыз вӱдыш 
Моторкым колталын, 
Шична коктын тушко, 
Кайышна вашкэн.

Шолэм йӱрэт сэмын 
Пульам шыжыктат чот,
А мэат вашэшышт

IV. „ОЙ МОГАЙ КУАН!“



Только колтэна.
Тэвэ толын гцуна. 
„Кидым куш!" маналын 
Нуным налнэна да 
Улыт пэш чойа:
Огыт нӧлтӧ кидым. 
Ваштарэш на талын 
Пульам лыҥ колталын 
Мэмнам СЭҤ Ы НЭШ Т. 
Нунын пушыш коктын 
Мэраҥ гаи тбршталын 
Иктыжым пи дна да, 
Вэсыж(э) урла пэш.
Мыйын йолташ йбрльб. 
Каплан шокшын чӱчӧ, 
Копыж „лий“ коваштэ, 
Шогалыныс у п.
Вара шарнэм пыртак: 
Канлан чучб йуштб .. 
Мэмнан нуш воктэнак 
Шоктыш палмэ йук.
Шпион кучалтын. 
Нунын улмаш шуко 
Снарьад, винтовко, 
Йатыр припас.
Ой, моганьэ шучко!
Вэт моганьэ шучко! 
Курымланак шыҥыш 
Вуйыш тидэ ка с.
Совэт элын шочшо 
Улыт йатыр йатыр. 
Нуным кугу Сталин, 
Моло вождь куштат. 
Ожсо тарзэ йэгг гыч 
Лийым элнан палмэ, 
Элна вэрчын вуйым, 
Пышташ эрэ йамдэ 
Улам кэч куштат!
Чылан кодса сайын 
Кугу лийжэ Рэмжэ, 
Йэҥгатын копажым 
Шокшын кучэм мый. 
Мыйын—Синопонын, 
Лумэм йыр-ваш кайыш. 
Ой, могай куанжэ!
У айдэмэ мый!*

V. „МЫЙАТ ГЭРОЙ“ ...

Изай!
Изай!

Тул гай шум 
Кыра мыйын чарныдэ.
Тыйат палэт—мыйын лум 
Кодын огыл шарлыдэ!
Шукэрт огыл фэрмэ дэчын 
иомын ыльэ ош туна.
Пэшак шэрыч кажнэ кэчын,
Кажнэ суртышто тунам.
Ты кычалмэ арам вэлэ 
Туна ыш лэк садыгак.
Ик эрдэнэ Арамвалкэ 
Йэчэ дэнэ кайэнам.
Чоштыра лум вач льэнтэ гайэ 
Кодэш шуйнылын кыша.
Тэвэ коп о изи тайыл, п
Чашкэрлажэ иэш лУшка.
Ончэм кышажэ тунан 
Чагакэрла дэкэ толэш.
Моткоч гаыгыр чашкэрлажэ 
Йолыш имыла иижэш.
Маска сэмын шэҥын нуршым.
А покшэлнэ йандар вэр.
Тушто такыр идым гайэ... 
Тушто—шоло... тушто вур.
Ты ушкал мэмнан колхозын 
Моло огыл—тудо лач! 
Тарваналын район вллыга 
Кайшым чылтак мардэжла.
Милиционъэрлан чыла олыным 
Чыла почым —мом лудаш!
Паша тидэ—нон Ольошын, 
Туд(ы)м кайышт олаш вудал.
Изай, палшыч паша могай! 
Прэмий(ы)м пуышт колхозэш.
Уш гыч ок кай тидэ пагыт 
Вуйыш кэлгынак возэш.
Кушкэш шольычпэш уста лийын
Тудо ок луд нимо дэч!
Мэмнан онжо—кугу Сталин, 
Кушта тудо чот таптэн!



М. ГОРЬКИЙ

Яэ ЛЭ НЫЧКЭМЫ1П. шыгыр- 
пӧртыштӧ, окна йӱмалнэ, кӱварыш- 
тэ, мыйын ачам кийа. Ош вургэмым 
чийэн. Пэш кужу. Чара йолжын 
парньаж-влак шотдымо торлалты- 
ныт. Оҥышто шып гына кийшэ, 
эмыратышэ кыд парньалажат кагыр 
улыт. Тудын вэсэла шинчажат вӱр- 
гэньэ окса гай шэм тыртыш дэн 
лэвэдалт пэҥгыдын тӱчылдын. По- 
ро шӱргыжӧ шэмэмын, шучкын ко- 
йэш, шырэн вочшо пӱжӧ дэн мы- 
йым лӱдыкта.

Авам йошкарйубкым чийэн, нэлэ 
чара могыран, пулвуйэш сукэн шо- 
га, ачайын кужу, пушкыдо ӱпшым 
саҥга гыч шойагорэмжэ дэк шэм 
шэргэдэн шэрэш,—тидэ шэргэ ДЭН  

мый арбуз комым йыгэн пӱчкэдаш 
пэш йбратэм ыльэ. Авам чарныдэ, 
эрэ кужгӱ, соптыра кэчкыжмэ йук 
дэн ала мом ойла. Тудын шара 
шинчажат пуал нытэн, кугу чӱчал- 
дышан шинча вӱдшӧ йога, лум шу- 
лэн йогымыла вэлэ койэш.

Мыйым кыд гычэм кувавай куча,— 
тудо тыртыш, кугу вуйан, кугу шин- 
чан, пушкыдо унчэш нэран. Тудо 
чыла шэмэ, пушкыдо, адакшым пэ- 
шак оьгай.

Т’удат ала мо ойыртэмын, авайын 
йӱкшылан кэлыштарэн, шортэш,

уло капшыгэ чытыра— ачам дэк 
гаӱкэн мыйым шупшкэда; мый чак- 
нэн чараклэм, тудын шэҥгэк т ы 
лам. Мыйланэм шучко, йӧнысыр...

Мый альэ нигунамат кугу-влакын 
шортмыштым ужын ом ул, кувавай 
шуко гана каласыш:

— Ачат дэн прошайэ, ындэ нигу
намат тудым уж, колыш тудо... 
жагг шудэ, ыгакэ часыштыжэ огыл... 
тыгэ шортын каладымэ мутшым 
ыҥлэнат ом ул. Мый чот туй ыльым,— 
иол умбак птогалнам вэлэ ыльэ: туй 
улмэм годым— тидым рашак шар- 
нэм--ачам вэсэлан мыйьщ ончыш- 
тэш, мый дэнэм толаша ыльэ, вара- 
жым кэнзта укэ лий, тудым —оҥай 
йыҥ—кувавай вашталдыш.

— Тый кужэч толынат?—туддэч 
мый йодым. Тудо:

— Кӱшӱч, Нижний гыч, адакшым 
йолын огыл, вӱд дэн толынам, вӱд 
дэн йолын огыт кошт палэт, пӱгы- 
льмб!—маньэ.

Тэвэ тидэ воштылтыш, брмаш, 
ьтҥлыдымап! ыльэ: кӱшнӧ, пӧртыш- 
тб, пондашан, чийалтымэ пэрсиан- 
влак плат, подвалыгатыжэ шоҥго 
йошкар калмык шорык коваштым 
ултлэда. Тошкалтышын кыд-кучэм- 
жым кугакыж шинчын мунчалтэн 
волаш лийэш, а пурэн кайэт гын,



мундыра гай пӧрдын волэт,—тидым 
мый сай шинчэм ыльэ. Молан тыш
тэ вудшб? Чыла чын огыл, чыла 
воштылшашын товаҥ пытэн.

— А, молан кузэ мый пӱгыльмӧ?
— Молан? Лӱшкымэтлан,— адак 

воштылын ойлыш. Тудо эмыратэн, 
вэсэлан, мут гыч мутым латэш кон- 
дэн оҥай ойла. Пэрвой кэчэ гычак 
мый туцдэн кэлшышым, шумланы- 
1НЫМ. Ындыжэ тидэ пӧрт гыч ваш- 
кэракмыйдэнэм пырльа кайжэыльэ.

Мыйын илышэм авам нэлэмда; 
тудын шинча вудшб да чот шорт- 
мыжо мыйын кбргыгатб у шижма- 
гаым, тургьшым тарватыш. Тудын ты- 
гайжым мый пэрвой ужам,—  тудо 
эрэ строгий ыльэ, шагал кутыра;* 
тудо ару, тбр, кугу имньэ гай, кап- 
шэ пэнтыдэ, кидшэ пэш вийан. Кы
зыт гын, уло капшыгэ кэлшыдымын 
туржалтын, купнэн нытэн, ӱмбал- 
ныжат чыла кушкэдлалтын; вуйыш- 
то кугу о ш ал о  уиш гай тбр кий- 
шэ упшат чара вачыштыжэ шала- 
нэн кийа, шӱргыжымат пэтырэн, 
пунэмыш пидмэ пэл у пшӧ ачайын 
малэн колтыгао шӱргыжым тУкалэн 
лУҥгалт кэча. Мый шаҥгысэкак 
пулэмышт;-) шогэм гынат, тудо м ы 

й ы м  иканатыш ончал,—ачайым шэ- 
рэш, шинча вУд йоктарэн улнэн 
эрэ магыра.

Омсашкэ шэм пӧрйэҥ-влак, адак 
чалдак-булочник ончат. Тудо сырэн 
жычкыра:

—  Вашкэрак нантайза!
Окнаш шэм шаль шовыч сакымэ; 

тудо мардэж дэн парус гай адак 
ловыкаҥ овара... Икана мыйым ачай 
парусан нуш дэн коштыкта ыльэ. 
Кэнэта кудырчб рашкалтэн колтыш. 
Ачай воштылальэ, пулвуй кокла- 
шыжэ М Ы ЙЫ М  Г1ЭҤГЫДЫН ишэн шын- 
дышат, кычкыральэ:

— Нимат огыл, ит лӱд, Лук!
Авам кӱвар гыч кэнэта тбршдал-

дэн кыньэльэ, тунамак ,,уюп“ волэн

шинчэ, ӱпшым куварэш шалатэн 
комдык йбрлын кайыш. Тудын со- 
кыр, ош тусыжб какаргыш, вара
жым ачам сэмын пӱжым шырэн, 
пыкшэ гына шучко йӱк дэн каласыш:

— Омсам т^чса... Элэксэйым лукса!
Мыйым шукалын, кувавай омса

дэк тбршталдыш, кычкыральэ:
— Родо-влак, ида лудыктб, ида тӱ- 

калэ, Христос лумдэн йодам— кайза! 
Тидэ—калэр огыл, шочмо жап шун, 
чаманыза, кузэ гынат...

Мый пычкэмыш лукыш, шондык 
шэҥгак шылын шинчымат, тужэч 
ончэм: авай кувар мучко кугыргыл 
пбрдалэш, — кычкыра, шулэштэш, 
пужым пурэш; кувавайжэ тудын 
воктэн нушкэш, эмыратылын, куа
нэн ойла:

— Йумын ача, йумын эргэ лу- 
мэш? Вар^ш, чытэнак кэрт! Свӓтой 
йумо ава, аралэ...

Мыланэм шучко. Нуно ачай вок
тэн кувар умбалнэ початгыт, тудым 
тукалат, п э р г ы ж ы т ,  йыҥысат, кыч- 
кырат, а ачайжэ ок тарванэ, вогн- 
тылшыла вэлэ койэш. Тыгэ жап шу^ 
ко эртыш— куварыштэ аҥыпгылыт; 
авай шуко гана йолумбак шогалэ- 
дыш—эрэ йрльӧ; кувавай порт гыч 
шэм пушкыдо мундыра гай пбрдын 
лэктэ; вара кэнэта пычкэмыштэ аза 
магырал колдыш.

— Иумылан тау! Слава тебе, 
господи! Рвэзэ! —маньэ кувавай, 
вара сортам чуктыш.

Мый лукэшэт малэн колтэнам ала 
мо,— умбакыжэ нимомат ом щарнэ.

Мыйын вуйыгнтэм кодшо вэс шар- 
нымаш— йуран кэчэ, шӱгарын пус
та ир лукшо; йаклакӓ, йолэш пиж- 
шэ рокан чаҥгаташтэ мый шогэм— 
ачамын колоткажым волтэн шынды- 
мэ выньэмыш ончэм: выньэм пунда- 
шыштэ йатыр вУд уло, адак ужава- 
влак улыт,—кокытшонарынчэ колот- 
кан комдыш умбакшат кӱзэн шин
чын ыт.



Шугар ончылно—мый, кувавай, 
нӧрышб будкысо йыҥ, адак кольман 
кок шыдэ пӧрйэҥ-влак. Чылана ум- 
бак тыгыдэ шэр гай лэвэ йур вэлэш.

— Урыза,— маньэ будкысо йыҥ, 
вара тарванэн умбак кайыш.

Кувавай шургыжым вуй шовыч 
мучашыш шылтэн, уштын, шорташ 
тӱҥальэ. Пӧрйэҥ-влак, пугырнэн, 
выньэмып рокым вашкэ кышкаш 
туҥальыч, вӱд льопкаш т?ҥальэ; 
колотка умбач тбрштэн, ужава-влак 
выньэм пырдыжыш тбрштылаш ту- 
ҥальыч, укэ—сирлышэ рок нуным 
выньэм пундашыш пызырэн волдыш.

— Чакнэ, кораҥ Льоньа,—маньэ 
кувавай, вачэгычэм кучэн, мый ту
дын кпд гыч мучыштышым—каймэ 
огэш шу.

— Эх, могай, йумыжат,— кувавай 
ала мыланэм, ала йумылан бпкблэн 
пэлэштыш, вуйым сакэн, шуко шып 
шогыш. Ачайын шугаржат мландэ 
дэн тбрланэн шуэш, тудо альат 
ш л а .

Пбрйэгг-влак кольмышт дэн млан- 
дым савырэн оптэн лочкат. Мардэж 
толын йурым брдыш пуал нанта- 
йыш. Кувавай мыйым кидгычэм 
кучышат, пэш гнуко шэм ырэсла 
кокла гыч умбакэ чэркышнаҥгайыш.

— Тый молан от шорт?—шугар 
гыч лэкмэк мый дэчэм йодо. —Ш ор
там ыльэ!..

— Ш ортмоокшу,— пэлэштышым.
— Огэш шу гын, шортмо ок кул— 

шыпак калаеыш.
Чыла тидэ брмаш гай ыльэ: мый 

пэш шагал годым коштмылан огыл, 
лач ондалымэ, нэлэ годым гына 
шортам ыльэ: мыйын шинча вудлан 
ачам эрэ воштылэш ыЛьэ, а авай 
кычкыра:

, — Ит шорт! Шорташ ок лий!
Вара мэ кумда, пэш лавыран ур- 

эм дэн, шэмалгэ йошкар суртла 
кокласэ корно дэн кайышна. Мый 
кувавай дэч йодым:

— Ужава-влак ындэ лэктын огыг 
кэрт?

— Ындэ огыт кэрт! —пэлэштыш. 
Бог с ним!

Тыгэ чучкыдын ачамат, авамат 
йумо лумым огыт ойло ыльэ.

/ ? А Т Ы Р  КЭЧЭ эртымэк,— мыйу 
кувавай, авай изи кайутышто шин- 
чэна— параход дэн кайэна; шочшо» 
аза—мыйын шольо Максим колон„ 
ош вургэмэш путырэн, йыржэ йош
кар тасма дэн вудыл пидмэ, лукыш- 
то устэл умбалнэ кийа.

Шондык,- пидыш-влак умбалан 
вэраҥ шинчынамат, имньэ гоинча 
гай мугыльо, тыртыш окнатп ончэм. 
Ночко йандау шэнталнэ чарныдэ, 
румбыкан, шоҥан вуд йога, муча- 
шыжат ок кой. Коклан, кэнэта нбл- 
талтын, йандау м нулалэТп. Мый 
шиждэак куварыш тбргатэм.

— Ит луд,— манэш кувавай, пуш 
кыдо кидшэ дэнэ куштылгын вбл- 
талын, мыйым нидыш умбак угыч 
шында.

Вуд умбалнэ— сур, ночко тутыра: 
ала кушто брдыштб шэм мландэ 
койалэшат, тутыра дэн вуд шэҥгэ- 
лан угыч йомэш. Иырыштэ чылаи 
чьггыра, луҥга. Авам вэлэ, кидшым 
вуй шэҥгэк ыштэнат, пырдыжыш 
эҥэртэн, пэҥгыдын, тарваныдэ шо- 
га. Тудын тусыжб шэмалгэ, курт- 
ньалгэ пич, шинчажэ нэнтыдын 
тучылдын. Эрэак т ы н  шога, йбр- 
шын вэсэгатын, уэмын, тудын умбал
нэ илатьйэжат мыйын уждымо, па- 
лыдымэ.

Кувавай тудлан икана вэлэ огыл^ 
йатыр гана, шыи ойлэн: '

— Варуш! Иктажым, кэчизишак^ 
кочкашэткулэш. Кочкат?

Тудо шып, огэш тӓрванэ.
Кувавай мый дэнэм шып кутыра„ 

авай дннэ— йукын, шэкланэн, брмал- 
гэн кутыра, шагал ойла. Мыланэм 
тудо авай дэч лудмыжла вэлэ ко-



ёэнт. Тидым мыӓ ыҥлэм, саддэнак 
кувавай дэк мыйын кумылэм лий- 
шэмда.

— Саратов,—кэнэта, чот сырэн 
«авам пэлэштыш.— Матросшо кушто?

Тэвэ тудын мутшат брмашлык, 
■брдыж: Саратов, матрос.

Кандэ вургэм чийшэ, лопка, чал 
йыҥ пурыш, изи йашлыкым кондэн. 
Кувавай гудым нальат, шольымын 
капшым погэн опташ тӱҥальэ. По
гэн онтымэкэ, кидшым шуйэн омса 
дэк нумал кайыш. Садэ кужгуэт ка- 
йутын аҥысыр омса гыч шбрын вэ
лэ лэктын кэртэга, садлан омса дэ- 
ран брын шогальэ,—воштылдыш 
вэлэ.

— Эх, авайжат,—авам кычкыра
льэ, туд дэч колоткам шупшын на
льат, коктынат омса гыч лэктын 
ёомыч, мыйжэ кайутэш, кандэ йэ- 
ҥым ончэн, кийэн кодым.

— Щольычшо вэс тӱньаш кайэн ' 
колтыш мо?—мый дэкэм пугыргэн 
тудо пэлэштыш.

— Тый кэ улат?
— Матрос.
—  Саратовшо кэ?.
— Ола. Окнашкэ ончо, тэвэ тудо!
Окна дэч тӱжвалнэ мландэ тарва-

нылэш; мландыжэ шэмэ, сирлан, 
тужэч тӱтыра нблтэга, сукыр дэч 
шулын налмэ катыш киндэ гай вэ
лэ койэш.

—  Кувавай кушко кайыш?
—  Уныкажым тойаш.
— Тудым мландэш урат?
—  А вара кузэ? Урат, тойат.
Мый матрослан ачам тойымо го

дым ужава-влакым кузэ урымо нэр
гэн ойлышым. Тудо мыйым нблтэн 
кидышкыжэ нальат, пэнтыдын тэм- 
дальэ да шупшальэ.

— Эх, шольо, тый альэ нимат от 
ьнглэ! —тудо пэлэштыш.— Ужава- 
влакым чаманымэ ок кӱл, господь с 
ним! Аватым чаманэ, ужат, ойго кузэ 
тудым туячыктарэн!..

Мэмнан умбалнэ урмыжалтэн му- 
гырал колтыш. Мый ындэ палэм— 
тидэ пароход, ыжым лӱд. Матрос 
писын мыйым кӱвар умбак шогал- 
тышат, руал каласыш:

— Куржага кулэш!
Мыланэмат куржмо шуын колтыш.

Мый омса гыч лэктым. Пэлэ пыч- 
кэмыш аҥысыр шэлшыштэ нимат 
укэ. Омса дэч тораштак огыл тош- 
калдышыштэ той чылгыжэш. Кушко 
ончальым гын— тупышто котомкан, 
кидыштэ иидышан, узгаран йыҥ- 
влакым ужым. Тидэ палэ—чылан 
пароход гыч кайат, — тыгэжэ мыла
нэмат кайаш кулэш.

Калык тушка дэн пырльа паро
ход тӱрышкӧ шумэкэм, сэрыш вон- 
чьшо изи кувар ончылно, чылан 
мыйын умбак кычкыраш туҥальыч:

— Тидэ кэн? Тый кэн улат?
— Ом шинчэ.
Мыйым шуко шукэдыльыч, руч- 

калышт, нийалткалышт. Вара чал 
матрос толын шу, мыйым руалтэн 
кучышат, каласыш:

— Астрахань гыч, кайутыео...
Кайутышко мыйым куржын ну

мал намийышат, пидышна умбак 
шуральэ да кайшыжла парньам ру- 
зэн каласыш:

— Мый тыланэт ну эм!
Вуй умбалнэ лушкымаш эрэ шын- 

лана, пароход чытырнэн вуд умбалнэ 
ок луҥалт. Кайутын окнажым ала 
могай ногко пырдыж авырэн; пычкэ- 
мышалтэ, шулаш йбсб лий, узгар 
пидыш ала мо оварымэ гай вэлэ 
тучыт— мыйым шыгырэмдат, чыла- 
жат сай огытыл. Ала мыйым ыш- 
кэтэм йбршынак тидэ пуста паро- 
ходэш кодат?

Омса дэк мийышым, огэш по- 
чылт,—тудын той кылжым путы- 
ралаш ок лий. Шбран. бутылкам 
нальымат, уло вийэм дэн  омса кы- 
лым пэрэн колтышым. Бутылка 
йбршын шаланэн пытыш, шбржб



йолышкэм вэльэ, кэмьипкат йогэн 
пурыш.

Кэртдымэмлан чот сырышымат, 
иидышла умбак кӱзэн возын шып 
гына шортын колтышым, варажым 
шинча вуд дэнак малэн колтэнам. 
Пойалтым гын— пароход адакат 
лӱшка, лунта, чытыра. Кайут окна 
кэчэ гай йӱла. Мыйын воктэнэм ку
вавай шинча, ала мом шып ойлэн, 
сантажым куптыртыл упшым шэ- 
рэш. Тудын упшб пэш чучкыдӧ, 
пэш шуко—вачыжымат, оҥжымат 
кӱжгун лэвэдэш, шинчышыжла пуд- 
вуйышкыжат шуэш, куварыштат 
шэм упшӧ кандалгын койын кийат. 
Кувар гыч пэл кидшэ дэн нблта- 
лын, сакэн кучэн, пунэмышкыжэ 
шуэ пу шэргэм тока гына пурта. 
Турвыжб кагыргылэш, шэм шинча- 
жэ шыдын чылгыжэш, уп коклаштэ 
тусыжб изин, воштылтышын койэш.

Тачэ тудо шыдан. Мый,—молан 
упэт тыгай кужу— манын йодым гын, 
тудо ТЭҤ ГЭЧШ Э шокшо, пушкыдо 
мутшо дэн каласыш:

— Наказаньэ олмэш йумо пуэн 
очыни, нинэ шайтан тучам шэрын 
кэрт! Рвэзэм годым тидэ оршам дэн 
моктанэм ыльэ, шонто вуй дэн шу- 
далам! Тыйжэ малэ! Альэ ондак, йуд 
дэч вара кэчэ альэ изиш вэлэ нбл- 
тын...

— Ындэ малымэм ок шу!
— Ну, тугэжэ, ит малэ,—тунамак 

кэлшыш, ыгакэжэ уп пунэмжым пу
на, диван вэк онча,—туштыжо авам 
шургыжым куш ыштэн комдык кус- 
лэ кыл гай вийакшын шу^нэн ки- 
йа.—Еузэ тый тэҥгэчэ бутылкатым 
лочкэнат? Шып ойло!

Тудо мутшым ойыртэмын мурэн 
ойлат—мыйын вуйэш нэлэдыш гай 
раш, тутлын, сайын пэнтыдэм ко- 
дэш. Тудын шыргыжмыжэ годым, 
вишньэ кычкэ гай шэмалгэ шинча 
сортаж-влак кугэмыт, пэш кэлшы
шэ сылнэ тул гай чукталдыт. Ш ы р

гыжмыжэ вэсэлан таза ош пужым 
шырата. Шэмалгэ шӱргыжӧ йатыр 
куптыргылын гынат, уло тусыжб 
рвэзын, волгыдын койэш. Лачак ти
дэ шургыжым пушкыдо, куптыргы- 
шо, лоика рожан да йошкар муча- 
шан нэржэ каргэн. Тидэ нэржэ дэи 
ший дэн сылнэштармэ шэм чонтай 
(табакэркэ) гыч тамакам упшынчэш 
1Пкэжэ чыла шэмэ гынат, кбргб 
гыч— шынча вошт — пычкэмышал- 
тын волгыдо дэч вэсэлан, шокгаык' 
волгалта. Тудо кумыкырак, пугыр- 
рак, пэш топката, кужгу, тугэ гынат, 
кугу пырыс гай куштылгын, йбн- 
лын тарванылэш,—адакшым садэ- 
эмыратышэ йанлык гайак,' тугай 
пушкыдо...

Тудо толмэш пычкэмыштэ, шыл- 
тымашэш малмэ гай илэнам. Тудо 
тольо— мыйым иожалтыш, волгы- 
дыш лукто, мыйын йырэм чыла 
мучагадымэ шуртыш шуйэн, турлб 
сылнэ ту сан аргаашыш пидэ. Ви- 
гак, умыр мучкылан, шумэмлан эн 
лишыл, эн чот ыҥлап1 лийшэ, эн 
шэргэ, чак йолташ лийэ. Тудын 
кычалдылдэ туньам йбратымыжэ— 
нэлэ илыш годлан пэьггыдэ вийым 
пуэн мыйым пэҥгыдэмдыш, вийаҥ- 
дыш.

/ У ы л н э  И Й  ончыч пароход-влак 
пэш эркын коштыт ыльэ; мэ 
Нижнийыш шумэш нэш кужун ка
йэн улына. Мый пэрвой кэчын йы- 
тыра, лиймыжым рашак шарнэм.

Ийгэчэ сайэштэ. Кувавай дэнэ 
кэчэгут эр гыч кас маркэ жапын 
ойар кава йӱмалнэ, палубышто эрта- 
рэна. Кок вэлнэ шыжын шбртньб 
дэн чийалтымэ, порсын дэн турлымб 
Йулын кок сэржэ. Вашкыдэ, брка- 
нэн, орава шулдыржодэн румбыкан 
кандалгэ вудым лопкэн, йогын вага- 
тарэш ошалгэ пароход эркын н у т -  
кэш, шэнтэлныжэ баржым шупшэш.

14



Баржыжэ сур тусан ночко копшаҥ- 
гэла вэлэ койэш. Иул умбалнэ эр- 
кын гына кэчэ ийэит. Сагат йыда 
йыр-ваш чыла вашталдэпг, чыла у: 
ужар курык-влак—мландын моткоч 
сылнэ чийэмыштыжэ —мотор вайа- 
лончо гай волэ койыт; сэрлаштэ 
йал, ола-влак шогат, мӧндурчын мУ- 
гундола вэлэ койыт. Шыжэ шӧртньӧ 
лыщташ вуд дэн йога.

— Тый ончо, могай сылнэ вэт!— 
минут йыда гайак кувавай ойла. 
Ик вэл борт гыч вэс бортыш кош- 
тэш. Ышкэжэ йымэн вэлэ, шинча
жат куанэн кугэмын.

Шуко годым, сэрьш чот ончымыж 
дэнэ, мыйымат мондэн кудалта: борт 

, воктэн, КИ ДШ Ы М  О Ҥ Ы Ш КЫ Ж О  пы- 
штэн, шыргыжалын, шып ончэн 
шога, шинчагатыжэ— шинча - вуд. 
Мый тудым пэлэдышан шэм йуб- 
кыжо гыч шупшкэдэм.

— А?—вара ижэ тбршталда.— 
Мый малэн колдымо сэмьн омо уж- 
мыла шогэм,— манэш.

— Молан шортатшэ?
— Уныкам, тидэ куанымэ дэн да 

шоҥгылык дэн,—шыргыжалын ой
ла.— Мый вэт ындэ шоҥго улам, 
кудло утла шошо-кэҥэж эртэн.

Вара тамакам нэрышкыжэ шуп- 
гаыльат, мыланэм сай разбойник,- 
влак, сватой йэҥ, йанлык осал вий 
таргылтыш нэргэн ала могай шуч- 
ко ойлымаш-влакым ойлышташ ту- 
ггалэш.

Йомакым эркын, тыматлын, шур- 
гэм дэк лийшэмын, лопкамшэ шин- 
ча-сортаж дэн шинчашкэм ончалын 
мыйын шумышкэм мыйым НӦЛТЫШ Ӧ 

вийым оиталмэ гай— ойла. Мурымо 
гай ойла, мыньар шуко ойла— муг- 
шб тунар еылнэштэш, йбнэштаралт 
толэш. Тудым колышташ нэшак 
сааэ. Мый колыштам да йодам:

— Варажэ?
— Варажэ тэвэ мо лийын: кома- 

ка йӱмалнэ кугыза—сурт оза шин

ча, копажым лашка дэн йулалтэн, 
лаштыртэн, луҥга, кэчкыжэш. „Ой, 
кольа-влак, кошта, ой, кольа— ньо- 
га-£лак, чытэм!"

ИолнгЫМ нолталын, копажым кид- 
шэ дэн куча, сакалтэн лӱҥгыкта, 
шургыжым оҥайын куптыртылэш, 
туяоынат коштымо гай вэлэ койэш.

Йырна матрос-влак шогат—пон- 
дашан, кумылан йыҥ-влак. Нунат 
колыштыт, воштылыт, кувавайым 
моктат. вара адак йодыт:

— Кувавай, адакат иктажым ой- 
ло-йа!

Вара каласат:
— Айда мэмнан дэк кас-кочкыш

пурлаш!
Кастэн, кочмо годым, тудлан ара'

кам йуктат, мыланэм арбузым, ды
нным пукшат; тидэ шолып ыштал- 
тэш: пароходьГшто саска кочкаш 
чарышэ йэҥ кайа, тудо кочшо дэч 
шупшын налэшат, вУдыш кышка. 
Тудо йэгг будочник гай той полты- 
шан, адакшым эрэ йӱшӧ, калык 
тудлэч шылэш.

Авам палубы гн шагал годым лэк- 
тэга, мэмнан дэч ӧрдыштӧ шогылтэш. 
Тудо эрэ шып, огэш мутланэ. Ту
дын кугу, кэлшышэ капшэ, шэмалгэ 
кӱртньӧ гай тӱсыжӧ, нэлэ корона 
гай пунэмыш пидмэ огпалгэ упшӧ— 
чыла тыгай ыльэ, вийан, пэҥгыдэ 
улмыжо мьгланэм тУтыра, пыл вошт 
коймо гай шарналтэш. Кызыт гын,



ӧрмалгэ шара шинчажэ йӧнысыр 
онча...

й кан а  тудо пэнтыдын пэлэштыш:
— Авай, тэмдам калык вопзтылэш!
— Йумо ужэш!- кувавай шонал- 

тыдэ „айда-йора“ маншыла кала
сыш.—Айда кӱлэш гын, тэммэш- 
кышт воштылыгпт!

Нижний койаш тӱҥалмэк, кува- 
вайын йоча гай куанымыжым мый 
пэш раш шарнэм. Кид гычэм гаушп- 
кэдэн, мыйым борт дэк тӱрыш шука, 
кычкыра:

— Ончо, ончо, могай сай! Тэвэ 
мэмнан Нижиийжэ. Тудо тэвэ мо
гай, йуман! Чэркыжэ, тый ончо-йан, 
ош комбо тучала вэлэ койыт.

Изишак огэш шорт, авай дэч 
йодэш:

— Варуш, ончал, могай вэт, а? 
Ала мондэнатат? Куанэ, йыбыртэ!

Авам кумыл-сыр, пэшкыдын шыр- 
гыжэш.

Пароход йытыра ола ваштарэш, 
эҥэр покшэлнэ, пэш шуко судно 
коклаш шыгыр вэрэш шогальэ. 
Судно-влакын мачтышт шондаш гай 
чучкыдо улыт, чурикышт дэн кавам 
пудалат. Пароход шогальэ вэлэ ту
дын воктэкшэ кугу гына пуш то
лын улык волтымо тошкалдыш 
(трап)-ыш пагор дэн пижыч. В ара
жым иктэ почэш вэсэ пуш гыч йэҥ- 
влак тошкалдыш дэн пароходыш 
кузаш тӱҥальыч. Кэчэ дэч ончыч, 
писын, кугуак огыл, кукшака каҥ- 
гарак шоҥго кугыза толэш. Вур- 
гэмжэ кужу, пондашыжэ йошкаргэ, 
шӧртьнӧ гай, кайык нэран, ужар 
шара шинчан.

— Ачай!—кужгун, чот авам кыч- 
кырал колтыш, тудын умбак кэр- 
жалтэ, тудыжо авайын вуйжым ку- 
чышат, изи йошкар кыдшэдэншур- 
гыжым нийалкала, кэчкыжынрак 
кычкыра:

— Мо-о, дура? А-а! То-то, вот... 
Эх, тый...

Кувавай, винта гай пбрдын, ала 
кузэ иканаштэ чыла шупшалэда, 
энталэш. Тудо мыйым йэҥ-влак дэк 
шукэн вашкэн чот ойла:

— Ну, вашкэ-э! Тидэ— Микал 
кугызат, тидэ Иапык... Натальэ 
кувайэт. Тидэ—изат-влак, коктынат 
Саща улыт, акат Кӓчыри, нинэ чы
ла мэмнан тукым, тэвэ кунарэ!

Кочай тудлан каласыш:
— Таза улат, авай?
Нуно кум кана шупшальыч.
Кочай мыйым калык туча гыч 

шудырэн луктат, вуй гычэм кучэн, 
йодо:

— Тый кэн тыгай улат?
— Астрахань гыч, кайутысо...
—  Мом тудо ойла?—кочай авай * 

дэч йодэш, авайын мутшьш колын 
шуктыдэак, тукалтэн каласыш:

—  Шургӧ луэтшэ ачатынак... Пу- 
шыш волыза!

Сэрыш лэктын шунат, кугу мок- 
лака ку дэн шарымэ корно дэн туш 
кан курыкыш кузаш тӱҥална. Кок 
вэлнэ туржалтшэ шудан кукш та- 
йыл.

Кочай дэн авай эртак ончыч ка- 
йат. Кочайжэ авайын коҥла йумак- 
шэ вэлэ шуэш, кучыкын чучкыдын 
откэда, авайжэ тудым кушучынулык 
ончэн, кӱшучын йужышто ийын кай- 
мылавэлэ койэш. Нунын почэш: шэ- 
мэ, шэрмэ йаклака упан, кочай га
йак канта Микал кугызай; ошалгэ, 
кудыр вуйан Иапык, чылгыжшэ 
сай платьйэ чийшэ ала могай кӱж- 
гӱ ӱдрамаш-влак, адак куд йоча- 
влак, чыла мый дэчэм кугу улыт. 
Чылан шып, тыматлэ улыт. Кува
вай да изи Натальэ кувш  дэн мый 
кайэм. Тудо йалт ошо, кандэ шин
чан, кугу мушкыран, чучкыдын ош- 
кэда, вара шулышым погэн, тока пэ- 
лэшта:

—  Ой, ом кэрт!
— Тыйжым молан тарватэныт?—
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Н1Ы ДЭШ КЭН кувавай пэлэшха.— Вот 
мо гай ушдымо тукым!

Кугу жат, изижат—мыланэм чыла
нат ышт кэлшэ. Нунын коклаштэ 
ышкэмым ӧрдыжлан шотлэнам. Ку- 
нагайат шыпланыш, пэлкэ лий.

Чотшым мыланэм кочай ыш. кэл
шэ, тудын тушман улмыжым вик 
шижым. Садланак тудым пэш он- 
чаш, шэкланаш тӱҥальым.

Тайыл корнын мучашышкыжэ 
ш у на. Тудын эн кушныжӧ, пурла 
сэр гычшз урэмым тӱҥалын лапка- 
рак ик пачашан порт шинчылтэш. 
Тӱжвачшэ лавыран кына чийа дэн 
чпйалтымэ, лэвэдышыжэ улыкӧ кэр- 
шалдын, окна-влак тӱжвак мугыль- 
гэн лэктыныт. Урэм гыч тидэ порт 
мыланэм кугун тучо, кӧргыштыжӧ 
гын—изи, нэлэ пычкэмыш пулэм- 
лаштэ шыгыр. Пбртыштӧ приста-' 
ньыштэ шогыгао пароходы со гай, 
шыдэшкышэ йэҥ-влак коштыт, порт 
кайык-влак гай тушкан рвэзэ-шамыч 
лушкат, толашат, адакшым чыла 
вэрэ, порт тич ала могай осал упш 
тэмын.

Мый кудовэчыш лэктым. Кудовэ- 
чат кэлшыдымэ: йыр-ваш кугу ночко 
лапчык-влак сакэн пытарымэ, адак 
нугыдо, тӱрлӧ тусая вудан чан-влак 
шинчат. Нунышто лапчык-влак нӧ- 
рэн кийат. Лукышто, лапка гына 
нэлэ шаланышэ пӧрт комакаштэ 
чот гына ну йула, ала мо пюлэш, 
лорга вэлэ; койдымо йэҥ ала могай 
ыҥлыдымэ шомак-влакым чот ойла:

— Сандал— фуксин—купорос...
Туҥальэ да иэшак писын—нугы

до, олача, ойлэн моштыдымо йӧн- 
дымӧ илыш йога. Тидэ илыш—пэш 
)юро, ӧрыктарышэ чынан, кугу ушан 
йэҥ (гэний)-ын сай ойлымо шучко 
йомак сэмын— мыланэм шарналтэш. 
Кызыт, 1 оштым ушыштэм ылыжтэм 
гын, ко клан ышкат тока гына ыҥ- 
лэн кэртам: чыла тыгак лийын мо, 
кузэ лийын, адак шуко йодыш па-

Мый кудовэчыш лэктым...

лымэ, ӧрдыш шукалмэ шуэш,— 
„уштымо тукымын“ пычкэмышилы- 
шыжэ осал пашалан пэш нойан.

Илышын чынжэ чон чаманымэ 
дэч кушнӧ вэт. Адакшым мый ыш- 
кэ нэргэнэм ом ойло, шыгыр, шулаш 
лийдымэ, шучко илыш дэч шумэш 
мо кодын, кузэ илымэ, кызытат 
тыгылай руш йыҥ илышэ уло,— 
тидэ нэргэн возэм.

Кочайын суртшо тич чылан чыла 
ваштарэш .ваш-ваш сырымэ, осал- 
ланымэ шокшо тутыра тэмын; тудо 
кугу-влакым чыла аҥыртара, ситар- 
тышыжым йоча-влакат тышкэ чот 
ушалтыт. Эртымэкэ кувавай ойлыма 
гыч палышым: авайын изак-шольак 
влакшэ ачашт дэч погыштым ойраш 
чотактолашымышт годым лачак авай 
толын шуын улмаш. Вучыдымын, 
кэнэта авамын пёртылмыжо нунын 
ойрлалтшаш, поена лэкшаш кумы- 
лыштым адакат чотырак пиеэштэн, 
вийаҥдэн. Авам кочай шонымо сэ
мын огыл, ваштарэш, ышкэ шотшо
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дэн марлан кайэнат, тудлан пуаш 
ыштымэ кузык пого-узгарым кочай 
кучэн кодэн. Кызыт нуно авам ту- 
до кузыкым йодэш, маным лудыныт. 
Нуно изай-кугызай-влак тидэ погым 
ышкэ коклаштышт пайлаш шонат. 
Адакшым шукэрсэкак шкэ коклаш
тышт ваш-ваш пэшак вурсэдалыт, 
ӱчашат; кэлан маетэрскойым олаш 
яочаш, кэлан— Ока вэс вэлан, Кана- 
вин слободаш.

Мэмнан толмо дэч вара шукат 
ыш лий, кухньэш, кэчывал кочмо 
годым, вурсэдалаш туггальыч. Изай- 
кугызай-влак ТӦ рШ ТЭН  КЫ Н ЬЭЛ  Ш О; 

гальычат, ӱстэл гоч кагыргылын 
лупшкэдэн, пуыттым пий гай шы- 
рэн, рӱзалтын, чытырэн кочай ум- 
бак урмыжаш, кычкыраш^туҥальыч. 
Кочайжэ чыла йошкаргэн, совлаж 
дэн устэмбалым чот лочкэн,— агу- 
танла кычкыральэ:

— Чыладам нимо дэч поена вуй- 
да дэн луктын колтэм! Кушко мош- 
штэда, тушке кайыда...

Щургыжым йбнысыр кунтырты- 
лын, кувавай пэлэштыш:

— Ачажэ, нунылан чыла ну,— 
тылавэт ласка лийэш, пу!

— Шьш, тэмлышэ кува!—кочай 
кычкыральэ, шинчажэ йула вэлэ. 
Орат вэлэ: тыгай изи йыҥ—тынар 
чот—пылыш пэтырнымэш кычкырал 
кэртэш!

Авай кыньэл шогальэ, устэл тӧр 
гыч лэктын, эркын окна дэк мийэн, 
чыла дэк тупывь савырнэн шогальэ.

Кэнэта Микал кугызай шольы- 
жым совэн колтыш. Тудыжо кычкы
рал колтыш, мийэн пижэ, коктынат 
кувар умбак йбрлын кайышт, пэ- 
ьгыжын, вурсэдалын, кычкырэн, ку- 
гун шулэшт пбрдалыт.

Йоча-влак шорташ туҥальыч. 
Мушкыран Натальа кувай кычкы
рал колтыш. Авам тудым энтал 
нблтал кучышат, ала купт. нанта- 
йыш. Шэдра палан, вэсэла ньанька

йоча-влакьш кухньо гыч поктэн 
лукто. Дукэн-влак мугырат вэлэ— 
нурэн кайэдат, Лопка вачан рвэза 
Цыганок подмастэр Микал кугызай 
тупыш кушкыж вэлэ кузэн шин- 
чын, чара вуйан, пондашан, тпинча- 
лыкан ЙЭҤ Григорий Иваныч мас- 
тэржэ ласкан гына шургб £ шовыч 
дэн кугызайын кидгаым пидэш.

Кугызай шужым шуйэн, шуэ пон
дашан оҥылашыж дэнэ , куварым 
йыга, нэш шучкын пэҥыжэш. Ко
чайжэ устэл йыр куршталын, йбе- 
ланэн кычкыра:

— Иза шольо-влак! А! Ик т о ч 
но вур! Эх, тэ-э...

Вурсэдалаш туҥалмышт годымак^ 
лудымат, мый комака умбак кузэн 
кайшым. Тужэчын лӱдын, нимолан 
брын ончэм—кувавай Иапык изайын 
вуран шургыжым шургб мушмо той 
атэ гыч мушкэш. Тудо шортэшг 
йолжо дэн тава, кувавайжэ тудлан 
нэлэ йук дэнэ ойла:

— Каргымэ, ир тукым, мӧм ыш- 
тылыдч, шоналтыза!

Кочай, кушкэдлышэ^ тувыржым 
чийшыжла, кычкыра:
' — Эй, таргылтыш, тый йанлык- 

влакым шочыктэн оптэнат.
Йапык изай каймэкэ, кувавай лу- 

кыш кэрылтэ, мӱгыраш туҥальэ:
— Свӓтой йумын ава, шочшэм- 

влаклан ушым пу !..
Кочай тудлан йоштэк шогальат,— 

савырэн, йӧрыктэн шумо, йоктарэе, 
шалатэн пытарымэ устэлыш ончэн? 
эркын пэлэштыш:

— Аважэ, тый, нуным шэкланэ. 
Укэ гын, нуно Варвярым йбршын 
пытарат, вара мо сайжэ...

— Сита, йбра! Тувырэтшым ку- 
даш-йа, нушкылам...

Кочайын вуйжым кидшэ дэн иш- 
эн, саҥгажым шупшальэ. Кочайжэ 
кувавай дэч изи, тудын вачышкыжэ 
шургыж дэн шуҥгалтэ.



—' Ужамат, ойрлаш логалэш, ава
жэ...

— Кӱлэш, логалэш, ачажэ!
Нуно шуко кутырышт; ончычшо

сайын, варажым— агутан-влак ваш 
кучэдалаш нижмэдэч ончыч йолышт 
дэн мландым удырмо сэмын ту- 
дат йолжо дэн кӱварым таваш ту- 
ҥальэ, кувазайлан парньам рузэн 
чот кӧргӧ шып йӱкшӧ дэн ойла:

— Мый тыйым шинчэм, тый ну
ным утларак йбратэт! Тыйын Ми- 
ьалэтшэ- -эзуит, Йапыкшэ—фарма
зон! Нунылан кодат гын, мыйын по
том йуын нытара-ат, локтылыт...

Комака умбалнэ йоҥылыш Чар- 
ванэн утьугым шукал колтышым—0 
тошкалдыш оҥалам пэркалэн, муш- 
кылдыга вудан лаканыш „шубыр- 
дуҥ“ пурэн возо. Кочай тошкалты- 
шыш тбршталдэн кузышат, мыйым 
шудырал волтэн йбршын уждымыла 
мыйым тура ончаш туҥальэ.

-г- Кэт ыйым комака умбакэ шын- 
дэн. Ават?

— Мый ышкэ.
— Шойыштат!
— Укэ, ышкак. Мый лудынамда...
Кид копажэ дэн эркын гына саҥ-

га гычэм пэрэн мыйым кораҥдыш.
Йӧршын ачаж гай! Кайтыжэч...

Мый куанэн гына кухньо гыч 
шыжалтым.

Мый рашак ужам кочай ушан, 
писэ ужар шинчажэ дэнэ мыйым 
эрэ шэклана, мый лӱдамат. Ш ар
нэм тидэ когартшлэ шинча дэч 
эрэ шылмэм шуэш ыльэ. Мыланэм 
кочай осалла чучэш ыльэ. Тудо чы
ла дэн воштылын игылтын, оҥарэн, 
чылам сырыкташ тбчэнойла.

Эх, тэ-э-э! чучкыдын тудо ой
ла ыльэ. „Э-э-э“ манмэ кужу йук
шб эрэак мыйын кбргыштб йокрок, 
йупттӧ шижмашьш тучыктэн.

Кастэнэ кочай, кугызай, пашпзэ- 
влак мастэрской гыч кухньыш нойэн 
садлан йулалтымэ купорос дэн чийал-

гэн пытышэ кидан, тасма дэн пидмо 
упан— чыланат кухньо лукысо шэм 
йумо-оша гай койын толыт. Кас чаш 
жапыштэ канымэ годым, тидэ шуч
ко часыштэ, кочай мыйын вашта
рэш шинчэш. Варажым, моло уны- 
кажэ-влакын сырьшэ бпкбштым лук- 
ташлан, мыйдэнэм лумын, нуно дэч 
шуко кутыра. Тудын чылажат тор,, 
ибрдымб гай, чуйака. Тудын атлас
ный порсын дэн турлымб жэлэтшэ 
тошто, йыгалтын начаргэн, ситцэту- 
выржо туржалтын, йолаш пулвуй- 
жьш кугу тумыш-влак тузат. Тугэ 
гынат, эргыж-влак пинчакым, ма- 
нишкым, шуэш порсын ластыкьш 
пижыктэн коштыт гынат, тудо нуно 
дэч арунрак, сылнырак чиймыла 
койэш.

Толмэкэм пэш шуко кэчат ыш 
эртэ тудо мыйым бкымлэн молитва- 
влакым туныкташ туҥальэ. Моло 
йоча-влакышт чыланат мый дэчэм 
кугу улыт, окна гыч шбртньб чу- 
рик вуй-влакшэ койшо Успэн чэркы- 
сэ дьачок дэн кнагалан тунэмыт.

Шып гына коштшо, лудшб Ната
льэ кувай мыйым туныкта. Тудо изи 
йоча гай шурган удрамаш, шинча
жэ гын вошт койшага гай во-олгы- 
до, тудын шинчашкыжэ ончэн вуйын 
Ш ЭҤ ГЭЛ  пэлжым ужаш лийшашла 
чучэш.

Мый тудын шинчажым кужыи, са- 
вырныдэ, чарныдэгэчэ шинчам ку- 
малтыдэ ончаш йбратэм ыльэ. Тудо 
шинчажым кумалтэнрак ончалэш, 
вуйжым савыркала, варажым эр
кын гына йодэш:

— Ну, ойло-йан:„ Отче наш ижееси"
— Мый „Мо тугай— яко-же?"— 

манын йодам гынжэ, тудо, лудшыла 
ончалын, ойла:

— Тый ит йод, тыгэ сай огыл! 
Мыйын почэшэм гына ойло: „отче 
наш"... Ну?

Мый брам: молан йодькпташ сай 
огыл? „Яко-же“ ала мо шылтымэ



ой гай вэлэ, садлан мый лумынак 
турлб сэмын тудым оҥарэм ыльэ: 
§р-— „Яковже", „я в коже“...

Тугэ гынат, ошалгэн, шулышаш- 
.ла койын, кувай чытэнак тбрлаты- 
лэш, йукшб гын эрэ кӱрыштэш:

— Укэ, тый просто ойло:„яко-же“...
Тудо ышкэжат, тудын чыла мут-

шат простой огыт ул. Тидэ мыйьш 
когартара, молитвамат тунэмын 
шарнаш огэш пу.

Икана кочай йодо:
— Ну, Ольошка, тачэ мом ы ги

ты шыч? Модынат! Ужамат саҥгагатэт 
какаргэ. Какаргым муаш кугу паша 
огыл, шуко ок кул! А „отченашым" 
утнэмынат?
|# Кувай эркын гына пэлэштыш:
“**■—  Тудын шарнышыжэ, памӓтьшэ 
томам..

Кочай йошкар шинча нунжым 
нблталын шыргыжальэ:

— Тыгэ гын, лочкэн пуаш кулэш!
Угыч мый дэчэм йодо:
-— Ачат тыйым кыра ыльэ?
Мом ойлымыжым раш ыжым ум-

лат, шып кодым, авам каласыш:
— Укэ, Максим тудым кырэн 

огыл, мыланэмат кыращ шудэн 
огыл.

— Молан тыгэ?
— Кырэн от туныкто—-манэш 

ыльэ.
— Чыла шотыштат, дурак улмаш 

тидэ колышо Максим, прости госпо
ди!—шыдын, руэн кочай пэлэштыш.

Тидэ мут-влак мыйын чоным лап- 
каьгдыш, сырыктыш. Тудат тидым 
шижэ.

— Мо тый турвэт пашкартэнат? 
Эй, тый...

Варажым, вуйыштыжо ший гай- 
рак чылгыжшэ йошкар ушным ни- 
йалтэн, пэлэштыш:

— Тэвэ мый шуматкэчын напэр- 
сток вэрч Сашкам ,,рончэн“? пуэм.

— Кузэ тыгэ ,,рончаш?;‘— йодым 
мый.

Чыланат воштыл колтытпт, кочай
жэ каласыш:

— Вучалтэ, альэ ужат..Л
К а л а ш н и к о в  М. к у с а р э н .

Кызыт м эм яая Совэт элыштыяа йоча-влак пэш 
сааыя, лаская, туяэмын, впйым погэя пэлэдалтыя 
кушкыт.

М эм яая йоча-влаклая тошто яэлэ илышым шня- 
чымая. Адакшым тошто яэлэ  илыш гычак кузэ кугу  
йэҥ -влак лэктыяыт, тудымат палимая.

Тэ чылаяат палэда: м эм яая эн кугу совэт писа- 
тьылна—А л э к с э й  М а к с и м о в и ч  Г о р ь к и й .  Тудо 
пэшак шуко йӧсым чытэн кушкыя, пэш кугу пролэтар  
писатьыл лийыя. Мэ кызыт „Пиояъэр йӱкэш “ тудыя 
„Детство" книга гычшэ, изигодсо илышыжым возымо 
книга гычшэ т ӱҥ алт ы ш уж ашым пэчэтлэна. Тидэ изи  
уж аш гычак рэвольуцо дэч ончыч йоча кузэ илымым, 
А. М. Горький кузэ илымым палэя яалаш  лийэш. Тидэ 
книгам (рушла) библиотэклаш тэ яалы я лудыякэртыда, 
мар лаж  э М арТИ З вашкэ пэчэт лэя лук  тэт.

Алэксэй М аксимович Горькийыя илышыжым ту- 
нэмза, возымо кяига-влакш ым лудса.



ОЙЛЫМАШ
Чапай

И т  ЭЖ. Шокшо кэчэ. Граница 
воктэнсэ куго ола мучаштэ аэродро
мы што калык лыҥ. Войэннэжат, 
штатнэжат шуко.

— Плотнадкым эрыкташ!--шокта 
аэродром началньыкын йӱкцтӧ.

— Иктаж шудӧ йошкарармэйэц 
плошадьэ покшэк дэктэш. Кидым 
кучэн шэрэҥгэ дэн шогалыт. Он- 
чык ошкылага тӱҥалыт. Плогаадкэ 
эрна. Чыланат тужвак лэктыт.

Плошадкэ покшэлнэ „Р-5“ луман 
самольот-влак койыт. А самольот 
воктэн—парашутист-влак*

Кэнэтак „дур-дӱр дӱрр“ токтыш . 
Пронэллэр-влак пӧрдаш . туҥальыч. 
Самольот-влак почэ-почэ тарванат. 
Пуракым „вуж-вуж“ тарватэн нуно 
нэрвойжым мландэ дэн кок шӱдӧ 
мэтр чоло кайат. Вара мландэ дэч 
ойырлэн куш кузат.

Самольот шуко. Аэродром умбалнэ

„врр р р “ вэлэ шокта. Пӧрдын ку
зат. Эрэ кӱш ко да куш ко.

Тэвэ нӱно кум киломэрт куктны- 
тыштӧ. Звэна дэнэ чоҥэштат. Звэ- 
наштэ кум самольот.

— Ындэ тӱшкан тӧрштымаш ли- 
йэш,— шокта рупор гыч старт вуй- 
латышын йукшӧ.

Изиш вэлэ лийэ—тӧргатылашат 
туҥальыч. Тэвэ ик нэлэ самольот 
гыч кандаш иарашутист почэ-почэ 
тбрштат. Пэрвойжым нуно изи мун- 
дра гай вэлэ койыт. А варажым 
ош парашут „йул-йул“ лийын ова- 
рэн кайа,

— Ой-йой, мотор койыт!—шоктыш 
йоча йук.

Тыдэ изи Мэтри. Тудо—пионьэр. 
Тудо— авиомодэлист. Моло йоча- 
влак коклаштэ тудат изи модэльым 
кучэн шога.

21



— Тый самольотыш шинчынат?— 
йодо тудын дэч ик йолташыжэ.

— Шинчынам — моктанэн кала- 
-сыш Мэтри.—А тый?

— Мыйат шинчынам!— маньэ ту- 
дыжо.

Изи Мэтри парашут дэн волышо- 
влакым куанэн онча.

— Кугэмам гын, мыйат тбршты- 
лаш туҥалам,—манэш тудо.—Пара- 
шутым кузэ чийаш мый шинчэм. 
Пэрвой вышкэ гыч тӧрштылаш ту- 
ҥалам, а вара самольот гыч.

Изи Мэтри самольотым йбрата. 
Тудо йуный авиомодэлист-влак кру
жокышто тунэмэш. Нуно кружо- 
кыштышт мотордымо самольотым— 
планьэрым ыштэныт. Изи Мэтри 
планьэрым ышкэжат ыштэн мошта. 
Л  ач дэтальжэ вэлэ укэ.

Стартыштэ „гуж“ вэлэ. „Ура“ 
кычкырат, копам кырат. Тэвэ пара
шют дэн тбрштышб-влак волэн ш у
ыт. Мландыга волэн шогалын, пур
л а  йа шола вэлкэ йбрлыт.

— Молан вик огыт шогал?— йо
дэш Мэтри дэч йолташыжэ.

— Вик шогалаш огыт шудб,— 
умландара изи Мэтри.— Вик шога- 
лат гын йолым корштыкташ лийэш.

Изи Мэтри тукы м  шинча. Тудо 
изи—сандэн вэлэ ок тбштб. А мо 
дэльым ышта. Тэвэ кизытат тудо 
ышкэ ыштымэ мэдэльжым кучэн 
шога. Руководитьыл умбак чучкы
дын савырнэн ончалэш.

Кружок руководитьыл—кужу йэҥ. 
Войэннэ вургэмым чийэн, тудо МЭРГ- 

гэ гай вик коштэш.
— Ну йоча влак, таланда чэрэт шу

эш,—вэсэлан маньэ тудо.
Мэтрилан тыдак кулэш ильэ. К у 

нам ышкэнжын модэльжым йужыш 
колта—ты жапым нэш вуча.

Тэвэ руководитьыл сэкундомэрым 
луктэш. Почэ-почэ лӱмым каласа.

Йоча-влак кидысэ модэльыштым 
колтат. Изи гына самольот мэдэль- 
влак йужышто кадыргыл чоҥэшты- 
лыт. Кбн пэл минут, кон ик минут 
жапыш чоҥэшта.

Тэвэ изи Мэтриланат чэрэт шуэш. 
Тудо модэльжым ик кидшэ дэн нбл- 
тэн изиш куржэшат, мучыштарэн 
колта. Мэтрийын модэльжэ молын 
дэч сай. Шуко жап чоҥэшта. Вара 
нэржэ дэн мландыш мийэн кэрыл- 
тэш.

— Кок минут!—шокта руководи- 
тьылын йукшб.—Тыдэ мэмнан кру
жокышто—рэкорд!..

Изи Мэтри пэш йывыртыш. Вэт 
тудын модэльжэ пэрвой вэрым на
льэ.

Иоча - влак Мэтрийым путырэн 
нальыч. Тудын дэн ойлат, тудын дэч 
йодыштыт, Мэтри куанэн.

— Мый вэс модэльым ыштэм гын, 
кок минут огыл, кум минут ЧО Ҥ ЭШ - 

таш, лу минут чоҥэшташ туҥа- 
лэш!— манын тудо моктанэн каласа.

Рэдакцэ дэч: Й оча-влак, тэ йуный авиомодэ- 
лист-вЛак кружокышто тунэмыда, альэ укэ?  Ту- 
нэмыда гын, авимодэлиспг пашада нэргэн рэдак- 
цыш возэн колтыза.



П Ӧ л  э  к
Андор Габор

/7а в ш и н ы ш т э  Ковалчукын
йочаж-влак, Франц дэн Гансхэн, за- 
вот кудывэчэш мыйым йывыртэн 
ваш лийыч.

— Толза вала, Габар йолташ! 
Тау толмэтлан. Октьабр пӧлэкым 
ужынатат? „

— Могайым?
— Мэмнаным манам...
— Мый кушэчын ужын картам, 

т>эт тыштэ лийдымэмлан ындэ кок 
арньа утла лийэш!

Тыгэ кутыркалымэкэ нуно погы- 
нымашкэ куржыч. Пӧлэкым обэза- 
тьылнэ ончалаш шӱдэн кодышт.

Чал вуйан, пудымӧ, куитыргылшо 
шӱрган шонто гына кува мыйым 
омса почын пуртыш.

— Тый Моско гыч толынат? Ли
тератур кружокым вуйлатэт? Мыла- 
ш м  тыйын пашДт нэргэн шукэр- 
так ойлэныт. Тэвэ ты пӧлэмынкпу- 
ро, тышкэ. Тыштэ изиш сайырак.

Ойлаш тӱҥалмаш
— П1ИЧ тэвэ тыдэ крэслашкэ, 

шич. Мэмнан ожно табурэткэ вала 
ильэ, а кизыт тыштэ крэсла, ш ез
лонга уло. Тый мый дачам „Эльза 
дэн Карл кушто улыт“ манын йо- 
дыч (мыйжэ, ончат гын, нимомат 
йодцн ом ул!)... Нуно йачэйкыштэ, 
альэ тысэ сэмын манаш гын, парт- 
групышто улыт. , Вуйэш йт нал, 
шонтэмалтмэкэ тошто шомак дэч 
нигузэат ойырлаш ок лий. Рвэзэ- 
влак отрӓдыш куржыч. Могай пиал, 
нуно тыштат пионьэр-влакак ма- 
нылтыт! Мый рвэзэ игышывэ-вла-

гым пэш йӧратэм. А Франдхэн— 
йбршэш шӧртньӧ! Тыланэт тудын 
дан кэлшагаэт кУлэш.

— Францхэн чыла шотыштат...— 
каласынэм мыйжэ, а кува адакат 
туҥалэш.

— Гансхэнат сай. Мый нуным 
когыньыштымат пэш йӧратэм. Ой, 
вэт тида омо ужмыла вала тучэш. 
Кизыт гын ӱшанэнат ом кэрг, пыр- 
льа улмэмлат ок туч. Нунылан тыш
тэ моткоч сайэ, нуно мыйын сай 
чукайэм - влак-с... Мэмнан Бэрли- 
нысэ рвэзэ-влакым гитлэр органи- 
зацыш ӧкымэш пуртатат, нунын 
вуйыштым тӱрлӧ шӱкшак дан тэ- 
мат... Тушто пролэтар йоча-влаклан 
мо чоло йӧсӧ, тидым тый от шинчэ.

Мэ пшнчынна. Мый шэз-лонгыш- 
то шинчэм, а кува— крэслаштэ. Ку
ва кӱжгӱ мэж шӱртӧ дан чулкам пи- 
дэш.

— Мэжым кучэн ончо, тидэ Бэр- 
линысэ гай мо? Тушто тиддач нуш- 
кыдырак. Мо уло—уло. Но мэ ту
дым Бэрлиныштэ налын кэртына 
мо? У кэ-с! Бэрлиныштэ выньэр, мэж, 
вургэм пэш шэргэ, тидым шинчы- 
ман. Тушто чылажат армийлан ка- , 
йа. Туньамбал сар жапыштэ кузэ 
ильэ—кызытат тугак. Шылым кӧ 
кочкэш? Армий. Ӱйьш кӧ К ОЧ КЭ П1? 

Армий. Ожно гын нинэ кочкыгаым 
арэ штурмовик-влаклан шӱшкыктат 
ильэ, а кызыт армийлан.

Тидэ ш о ҥ г о  у д ы р а м а ш ы н  п о л и 
т и к  ш и н ч ы м ы ж л а н  м ы й ж э  орынам. 
Ӧ р м э м ы м  т у д о  ЫШКЭЖаТ ш и ж э ш .

— Да... Тый ончылнэт кӧ тыгэ 
куктышт шинча— тидым тыйэ от
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налэ, очыни. Мый—Мартын кува- 
важэ, Карлын аважэ. Бэрлин гыч 
улам... Эльзан аважэ Труда лӱман 
ильэ. Тудо фашист власть лиймэ 
дэч ожнак колэн. Мыйын толмэмлан 
арньа лийэш.Тыштэ,ужамат,йӧртэш 
вэсэ. Омо дэнэ ужмэмла вэлэ тучэш... 
Фабрикыштэ йошкар знамэ туж- 
валнак кэча. Нимогай ош латты к- 
шат, шэм эҥырэмышыжат укэ. Шин- 
чалан ӱшанымылат ок туч. „Ингэр- 
национал" мурымым колам гынат, 
ала мо ушанымыла ок т’ Ч. А туш
то тыгэ ильэ: кудвэчыштэ йоча- 
влак трук „Интэрнационал“ мурым 
мураш тӱҥалытат, тыгудэштак по- 
лицэ толын шуэш ильэ, вара йоча- 
влакым рэзинкэ тойа дэн кыра. Гэр- 
манийыштэ тыгэ шуко гана лийэда. 
Тушто фагаист-влак оза улыт, а 
тыштэ—иролэтариат.

Кува и к жаплан чулка иидмы- 
жым чарныш.

— Ончалальэ,мыйПотсдам кӱвар 
гай шукшу улам. Мый ындэ шымлэ 
ийышкат шуам. Каргымэ гитлэр 
элэшак каварэм шонышым. Тушто 
мэ ик торзшкэ чумырэн гаогалтымэ 
йанлык-влак гай эрэ пурэдыл илэна 
ильэ. Трук Карл дэч тыгай сэрый:

„Авий, Москошко тол!“ Мыла
нэм границыш шумэш кузэ лэк- 
тын шуаш— ты нэргэн гына шонаш 
кодо. Мый узгар-влакым ужалкалы- 
шым. Иолташэм-влакат мыйым ышт 
чарэ. Нуно тыгэ гына маньыч: „Ку
вавай, (нуно мыйым тыгэ маныт 
ильэ) кувавай, тылэтла тыйым ужаш 
ок лий. Ындэ мылана тыгай сай 
кассирым муаш йӧсӧ“.

К у в а  й ы ш т  п а ш а  ы ш т ы м а ш т э

Му ВА кугэшнэн „рыгг“ вийнэн 
шинчын. Парньаж дэн устэлым пэ- 
ралтыш.

— Мый уло квартал гычат, ыш- 
кэнан порт гычат погэм ильэ. Па
шам сай шындымэ ильэ манын кэртам.

Мый ӧрым.
— Кузэ тыгэ, Гитлэр годымаг 

партийна пашам ыштэнат?
— Лачак тыгэ шол. Ожно мыйын 

ийготэмлан кора кугу пашам огыт 
иу ильэ. М О П Р-ы ш то пашам ыш- 
тышым, погынымата-влакым эрта- 
рыльым, подпискым погэм ильэ. 
Варажым ийготэм эшэ эрташ туҥа- 
льэ. Тэ, рвэзэ-влак, мэмнам эшэ па- 
шаш кичкэн кэртыда. Фашист-влак 
кэч ала кузэ эскэрышт, мыйым, 
шоҥгым, садак поктэн огыт шу. 
„Шоҥго, кугу колъа чыла кӧршэ- 
кышкат шуэш“ манмэ шомак уло. 
Мый йышт гына шиждымашын по
гэм ильэ. К алы к мыланэм ушанэн 
„шоҥго кува оталэн огэш кэрт, ту
дым мэ шукэрсэк шинчэна" м анат 
ильэ. Шуко годым мыланэм кухньо 
пусакэш шылтэн пыштыма гыч иы- 
тартыш кумырыштьш луктын тгуат 
ильэ. Мый ты кумырым чулкаткам 
шылтэн, тылчэ йыда сайын гына 
намийэн пуэм ильэ. Ик шултыш 
киндэм кодын огыл гынат, мый ты 
окса гыч ик пфэннигымат налын ом 
ул. Тидым йолташэм-влак раш шин- 
чэныт.

— Кувавай, Бэрлиныштэ уда дыр?
— Кӧлан кузэ. Пашазылан уда, 

илыш эрэ нэлэм шога. Шылым, 
уйьш ужылтынат огыл. Маргарин- 
лан кугу чэрэт лийэш ильэ. Туньам- 
бал сар дэч вара йатыр шужаш вэ- 
рэштэ. Ик иэнсий дэн монарак 
илэт. Тулы мат эрэак изэмдаш тола- 
шышт. Гитлэр правитьылствэ го- 
дымжо путырак йыгыжтарышт. Гра- 
иицышкэ шушашэм годым мый лу
ды м, ындэ пагарзм йӧршэш пужэм, 
шонышым. Умлэт, рэсторанан ваго- 
ныш логалынам!...

Тудо шыргыжальэ.
— Да мый мыскарам ыштэм. Ка- 

ласэ, гэрман иролэтаризт Гэрма- 
ныгатэ рэсторан-вагоньппто кунам 
кочкын? Тыгэ мый совэт границэ



мартэ кок олма дэнэ да кок курдка 
киндэ дэнэ толынам.

— Кувавай, тыгай кужу корны- 
лан тидэ пэш шуку огыл?

— Но тый ала йолташэм-влак 
мыйым тыгак колтэныт шонэт? Кэч 
можат эрэ шэргэ гынат мыланэм 
коштымо койам налын колтынэшт 
ильэ. Но мый нуным ушандарышым, 
кочмэм нимат ок шу маньым. Развэ 
мый нунын дытартыш шултышыш- 
тым шупшын налаш туҥалам! Вэт 
мый чыла улмо вэрыгпкэ, Российыш 
кайэм шонышым. Партийлан нал* 
маш—тидэ ик паша, но ышкэлан — 
вожылмаш...

„Огым“ маншыла кува вуйжым 
рузалтыш.

— Чын, мыйын кок ший маркэм 
йӧршэш у ильэ. Но мый нуным 
рвэзэм - влаклан пӧлэклынэм ильэ. 
Кувавай йара кид дэн уныка-влак 
дэк кузэ толэш? Ты маркым кучылт- 
мэм шуын огыл, садлан корнышто 
нимомат ыгаым нал. „Марка,— ыш- 
канэм ышкэ манам мый, — тыла
нэт 24 час жап гына шужашэт лога
лэш, ожно гын тиддэч кужу кор- 
ныш кочдэ коштынат, туркэнат".

— Тыланэт киндым да олмам 
кэч шукырак налаш кулэш ильэ.

— . Мый ниныжымат налын ом ул. 
Кок олмам мыланэм воктэн шин- 
чэн толшо удрамаш пуэн, а кок 
киндэ надрашыжым... Тидэ оҥай ис
торий, тидын нэргэн каласаш гы
нат, уто огыл.

Й а п о н э ц  д э н  о й л ы м а ш

А У М Ы Ш О  класын пӧлэмыштыжэ 
мый дэнэм пырльа пэш чаплэ гос
подин тольо. Тудлан кумышо клас 
дэн толаш вожылмашанат. ильэ. 
Мыйын ончымаштэ тудо кугу учо- 
ныйла вэлэ койо, кугу шинчам (оч- 
ким) чийэн, кнагам да мойн кучыл- 
тэш. Варшавыштэ пойэзд кужун

шога. Йапонэц коштымо койам, шы- 
лым, киндэ дэн адак ала могай ког- 
льым кочко. Чын, Варгаавыш шу- 
мэш тудат нимомат ыш коч. Вар- 
шавэш мыйынато ала кузэ кочмо 
шуаш туҥальэ. Йапонэц йодо: „Да- 
мэ, мо тый нимомат от коч?,,— ма
ньэ? Мыйат, тудо мыланэм „коч" 
манын каласа шонэн „пэш та у “ 
маньым. „Кушко тыгэ лэктынат, ка- 
йэда?“—мый дэчэм йодо тудо. Мый- 
жэ „Росийышкэ" манам. „Дамэ йам- 
дылалтэш,ужат?“— малдыш,— „ Кузэ, 
молан йандылалтам“— йодам. „ Коч- 
каш огыллан йамдылалтат манам. 
России гоч эртэн коштшо йолта
шэм-влак эрэ каласкалат. Тэат ну
нын гайак шужаш тӱҥалыда“—ма
ньэ. Мыйат тудлан шыдэшкышынрак 
каласышым: „Мый тыланда дамат, 
йолташат ом ул. Мый ындэ тыйын 
могай кайык улмэдым раш палы- 
шым. А тэ мыйын кугато шужэн 
илымэмым шинчэда? Мый Гэрма- 
нийыштэ шужэнам. А мыйын эргым 
Российыштэ кузэ ила, шинчэда? 
Тушто пэш сай ила, укэ гын мы
йым огэшат шудэн колто ильэ. Тудо 
мыйым пэш пагала, йӧрата. Мыйын 
уныкам - влакат (Бэрлиныш сурэ- 
тыштым колтэн ильыч)—чоткыдо, 
тичмаш, рвэзэ гай чумыраш улыт, 
шужэн илат гын, тыгай лийыт 
ильэ мо?“-  маньым. Тудо йоргаэш 
ӧрӧ. „Пожалыста, мый тыланда он- 
чылгочак шижтарынэм вэлэ ильэ “— 
маньэ. „Тыршымыланда тау, мый 
шонто удрамаш улам гынат, тэндан, 
йапоньэц сэмын, Российым шорын, 
тушманлаончымыдам шинчэм. Йапо- 
ньэц-влак Манчжурийымат ондалка- 
лышт. Тыгэ вэт? Российымат са- 
рышкэ шуншнэшт. Мый чыла раш 
палэм." Ты годым йапоньэц шып 
лийын шинчат, мыланэм кошкышо 
кок курика киндыжым уйдэч поена 
шуйыш. Ты кошкышо курикаж- 
влак тудын чэмоданыштыжэ кийэн.



Мый ту киндым ом налат, шоны- 
шым. Но тудо мыйын ом нал манын 
вуй рузалтымэмлан бпкэлыш Пэш 
кулэш, чорт! Иапоньэцын кинды- 
жыммый кочкын колтышым. Мэ гра
ница дэк лишэмна. Нэго... нэгр 
манмэ мут сэмынрак, ындэ каласэ- 
нат ом мошто...

— Нэгорэлойэ, кувавай!
— Могай нэлэ лӱм! Трук тыгэ 

галуна н формэн вургэм чийышэ 
йолтага тольо. Фураткэшыжэо инту
рист манын возэн шындымэ. Йодэш: 
„Тыгайрак ышкэт удрамаш тыштэ? 
Пушкыдо купэштэ, пэрвой клас дэнэ 
кайаш билэт тэвэ тыланда,— мал- 
дыш,— да адак тэвэ 100 гэҥгэ окса“. 
Мый йбршэга йудыгышым. Пушкы
до купэ, пэрвой клас! „Мартын ку- 
вавайжэ, тый альэ умырыштэт ик 
канат пушкыдо купэ дэнэ^коштын 
от ул. Ь1ндэ тыйэ пролэтар элыш- 
тэ улат,— бэрлинсэ шонто пролэтар- 
кым нэчкын, шыман ончат“... Мы
йым пэрвой класынт кусарышт. Йа- 
поньэцын, брмыж дэн, шинчажэ пот 
когыльо гай кугэмын, санташкыжэ 
лэкмыла койо. Йорлэштшына умба- 
кыжак кумышо клас дэнак кайыш. 
Карлэм тыгэ возэн ильэ: границэ 
гыч туҥалын кочкаш-йуаш рэсто- 
раныш кошт,— манын. Мыйат коч- 
кагалан котлэтым шудышым. Тулэч 
вара адак тамылэ уишан крэм дэнэ 
ыштымэ пэлэдышан когыльым да 
ик сакан йошкар вишньэ Нсцдив- 
кым йодым. Окса тулаш туҥалмэм 
годым, уло окса орам, шудӧ тэҥгэм 
ужшо манын тужвакэ луктым. Ту- 
дат туштак лимон дэн чайым йуэш 
ильэ. Коридорышко лэкмына годым 
тудо йыштак, нимом пэлэштыдэ 
удыралнэжэ ильэ. Мый тудлан: 
„Тыштэ чыла пролэтариатлан: пэр
вой класшат, кочкышыжат, чыла
жат"— маньым. Мый тыгакак маньым: 
„пролэтариатлан". Тэвэ-с, тыгэ Мос- 
кошко толын шуым, тцштэ чыла-

жымат ужым. Ыгакэ шинчамлан 
ишанымылат ок туч, чыла уло вэт.

П ӧ л э к ш э  к у ш т о  в а р а ?
Ну ВАВАЙ, тидэ пидмэ чулкат 
йоча-влаклан пблэклалтшаш мо? Н у 
но мыланэм октьабр пблэк нэргэн 
ойлышт, йамдылат маньыч.

— Ой, мом тбчэт тыйат! Сайын- 
рак ончал, могай кугу да: тышкэ 
Франц ышкэжат пурэн возын кэр- 
тэш. Тидэ чулкам эргымлан, Карл- 
лан йамдылэм. Мый ойлышым, вэт 
рвэзэ влакэм пэш йбратэм. Карл 
мыланэм „Мэмнан завотна Октьабр 
лӱмэш эллан шудб кугу тьэлэс- 
копым пблэклыш, тидэ—оптичэский 
манмэ завот. Мыйын толмэмлан 
пэш рат улыт. Мыйат пблэкым на- 
лынам. Ындэ тэвэ-с Октьабр пай- 
рэмлан рвэзэ-влакэмлан кувавайыш- 
тымат пблэклэн кэртам“— маиын во
зэн колтэн ильэ. Тыгэ тэвэ мыйым 
Бэрлин гыч кондыш...

Кувавай йывыртымыж дэн шорт- 
мо шинча вудшым уштылын, адак 
чулкаяа1м пидаш тӱҥальэ.

Моско лийшан йагюньэцдэч: „Йа- 
пон господин, тэндан пролэтарийда 
ышкэ аважым, гаудӧ тэҥгэ оксам 
колтэн, пэрвой класыш пуртэн шын- 
дэн, йоча-влак дэн пырльа кугу 
пайрэмым эртараш кувавайышт ку
лэш манын, тудым 2000 киломэтр 
тора гыч выписатлэн кэртэш мо?“— 
манын йодым. Тудо нимогай вашму- 
тымат ыш пу.

— Ах, Ш ОҤ ГО , шонто, куктэм 
вэт мыйат! Вэт Карл тыланэт ча
йым йукташ манын мыл'анэм кала- 
сэн ильэ, а мый тыгэ кужу жап 
мутланэн шинчэм...

Тудо кухньышко лэктат, тувэлым:
— Мый ындэ тыйын вуйэтымат 

аьгыртышым. Но шинчэт, тышкэ 
толмэм дэч вара угыч шочмэмла 
вэлэ тучэш. Тыштэ могай сай! Тый, 
кужымынатат, нимогайат ок туч.
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Тыланэт могай сай тучмыжым ыш- 
кэат каласэн от мошто. Мыйын 
умырэм шуэга гын, колмэмат огэгн 
шу. Кит кол сэмын мыйын курмэга 
илымэм шуэш.

Рвэзэ влак куржынтольыч.
—  Кувавай, ачий дэн авый то- 

лыт. Габор йолташлан чайым йӱк- 
тэнат? Кувавай, чулкат шуын? Ку
вавай, нисынрак ыштэ, а то от

шукто гын, Гитлэр дэкат еодор 
мӧнтэш колтэна...

Тудо нуным шупшалнэжат, вуч- 
калтынэжат ильэ, но нуно мый дэ- 
кэм куржын тольыч. Францын нэр- 
йьтмалныжэ нуж-вуд сэмын ош ту- 
чалтыш лэктын... Тудо мый дэчэм: 

— Ну мэмнан Октьабр пблэкна 
нэргэн мом каласэн кэртат?— манын 
йодо.

Мустави кусарэн.



Л У И А Ш Т У Н Э М Ы Т
М и ч у р и н - А з м э к э й

О .и  а  УРЭМ дэнэ эртэн кайшыла йоча-влак 
-лӱшкымӧ йукым кольым. Ваштарэшэм улшо кок 
пачашан ош пӧрт вэлкэ туслэн ончальым. „Ти
распольская неполная среднаяя школа №-2“ ма
нын чэвэртэн турлымб вывэскым лудын лэктым. Ио- 
ча-влак йӱкланымапткэ пурэн лэк- влакым ашнат 
таш лийым. Тошкалдышыш кузымэм 
ужынак, о ч ы б и й  ваштарэшэм тунык
тышо рвэзэ удрамаш лэктэ. Пала- 
сышна.

— Просим, пожалуйста!
Лопка коридор мучко турштыл

куршталшэ рвэзэ-влак йырэм увыра 
гай путырнынг. Шэньэл урвал- 
дэшэм, йа шокшэшэм пижэдылыт.

— Войэннэ заньатьэ мо?..— йыр- 
ваш йодыштыт.

—  Укэ, огыл,—манам. Шкэжэту- 
ныктышын почэш кайаш тӧчэм.
Укэ, киш гайак пыжыт, Чарналтэн 
устэл воктэн эҥэртышымат, турлым 
йодышташ пижым.

— Луйаш тунэмыда мо?— йодам
— Тунэмнэна!—ик йук дэн кыч- 

кьтральыч.
— А мом луйаш тунэмыда?..
— Бур-жуйым!—лопка нэран йо

ча кычкыральэ.
— Ну йора, туалгын туныкташ 

толам,— манын ушандарышымат, ту- 
ныктышо-влак дэк ошкыльыи.

Школжо тужвачат, кӧргӧ гычат 
ош шундэн чийалдымэ. Пьгрдыж- 
лагатэ Л э н и н ,  С т а л и н  сурэт-влак 
кэчат. Ик лукышто турлӧ илышэ-

Иашлыкыштэ шыҥ- 
шальэ влак ошмаш уралт возыныт, 
почыштым нблдыштыт. Йанда атэ 
кӧргыштӧ кш гкэ кадыргыл кина 
Вэс атыныэ ж ва-влак, лывэ, кол 
да тулэч молат. Рашотка йашды- 
кыш '1 э чэвэр йолан кӧгӧрчан-влак 
илат. Тушанак муным мунчат, игы- 
лат. Чылаштымат йоча-влак ышкэак 
нукшат, ончат. Ик пӧлэмыштэ тур- 
лӧ модэль: трактыр, плуг, автомо
биль, тулэч молат. Радам дэнэ чыла- 
жымат ончэн лэктымат, кунам тол-
шашым ойлэн кайышым.

* *
*

Л а л а с ы м э  кэчэм шуо. Очыни 
вучэныт. Омса гыч пуршэмлак ада- 
кат йырэм путыралдыч. Звонок дэч 
вара 7-шэ тушкашкэ винтовкым ку
чэн пурышым Ик минут нарэ мут 
лукдэ шинчышымат, чытэн кэртдэ 
йодыч:

— Тачэ луйэна мо?
— Укэ, ончыч винтовкым налэн 

налына, вара мишэньым мушко ум
бак налаш тунэмына,—манам.

Радам дэн винтовко ужаш-влакым 
каласаш туҥальым: ствол, затвор, 
ложа, шомбол... Ко эн ончыч палэн,
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умлэн налэш, манам, тудо эн ончыч 
лӱа. Чыланат ик гайэ тунэмаш ни- 
жыч. А вара кузэ луйымӧ нэргэн 
умландараш иижым.

Вэс ӱрокл н кагаз лыштагаэш 
чэрнила дэнэ мишэньымат ыштэн 
йамдылэныт.

Ик монар жап эртымэкэ „Тоз4* 
(изи калибран) винтовкым намийы- 
шым.

— Ну, манам, тачэ луйаш кайэ- 
на.

— Кайэна!—кичкыралыт.
Мэмнан дэн нырльа туныктышо-

влакат мийышт. Эн оняыч ышкэ 
луэн ончыктышым. Вара Рудко фа- 
мильан йочам шэньэльэшэм шуинык- 
тарэн пыштышымат, вивтовкым ку- 
чыктышым. Кидшэ чытыра,

—• Ит чытырэ,—манам,—лудат мо?
— Укэ, куанэнамат чытыралдэм,— 

манэш.
Рудко шола шинчажым кумалдэн, 

пурлаж дэн ствол мучко ончалыи

мушко дэнэ м и ш э е ь ы м  тӧрлышат.. 
спусковой крӱчокым эркын шупшы- 
льо. Тунамак „итлуч“ шоктыш. 
Рудкон вуйжо „кылт* лийэ.

Мишэнь шудӧ мэтр тораштэ. Чы
ланат мишэнь дэк куржына. Индэшан 
оҥго коклаштэ изи гына рож лийын 
кодын.

-  Тэвэ,—манам,—лӱйаш тунэмдэ 
тыгэ тура логалташ кулэш вэт,— 
моктэм,— ну кэрта-ат.

Рудко куанымыж дэн „мый Воро
шилов гай луйэм“ манэш. Моло- 
влакаг тэвэ тыгак тунэмаш туҥа- 
льыч.

 ̂ Йоча-влак! Тэат луаш тунэмза. 
Иошкар армий гыч пӧртылшӧ-вла 
кым школышкыда ужса, винтовкым 
тунэмза. Тыртыш мишэньым ыштэн,. 
мишэньыш ончаш(вучылаш) тунэм
за. Район организацэ дэч изи кали
бран винтовкым йодса. Осоавиахим 
кружокым почын, кулэш сэмын ту- 
нэмза!



ӒЖАЙ дэн пт гШ/ш
иомлк

Крылов Иван

ЛЭН ОЖНО Кажай. Тудо пэш 
чойа, ик марда крэсаньык улмаш.

Ик кана, тэлым. Кажай тэрым 
ышташ тӱҥалын. Эр гыч туггалын, 
кас марта тэрым ыштэн нытара. 
Кажай эрдэнэ эра к кыньэлэшат. тэ
рым урэмыш шуишын луктэш. Вара 
тэрыш кӱзэн шинчэшат, тайыл почэш 
чыма гына! Тидэ жапыштэ поп, йа
кын, йачок толыт. Попшо йодэш:

—  Кажай, тэрэтьш ужала г мо?
— Тэржым,— ужат чай, — манэш 

йакын,— простойак огыл, имньэ дэч 
поена кудалэш.

— Мыньарым йодат вара?
— IIIудӧ тэҥгэ.
Шӱдӧ тэҥгэлан тэрым налын кай- 

ат. Эн пэрвойак тэрым поп ышкэ 
дэкшэ нантайа. Мӧҥгышкыжӧ мийа. 
Кӱгу солам налэшат, тэрышкэ пурэн 
шинчэш. Тэрым кыра-кыра, тэр ок 
кай. 11оп тэр гыч вола да кудвэчэ 
мучко шупшын курышталыштэш. 
Эрлашыжым йакын толэшат, йодэш:

— Вара, тэрэт кайа?
— Ужат чай кышажым, кузэ ку- 

далышт пытарышым.
Йакынат тэрым мӧгггышкыжӧ наҥ-

гайа. Кугу солам налын тэрыш кузэн 
шинчэш. Тэрым кыра-кыра—тэржэ ок 
кай. Иакынат тидлан пэш чот сыра. 
Тэр гыч вола да, тэрым кудвэчэ мучки 
шупшын куршталыштэш. Эрлашы- 
жим эрак йакын дэкэ толын йодэш:

— Йакын, тэрэт, вара, кайа?
— Ужат чай кышажым, кузэ ку- 

далышт пытарышым.
Йачокат тэрым мӧҥгышкыжӧ наҥ- 

гайа. Кугу солам валэш да тэрыш 
кузэн шинчэш. Тэрым кыра-кыра— 
тэр ок кай. Йачокат сырымыж дэнэ 
тэр гыч вола да, шупшын куршта
лыштэш.

Эрлашыжым эрак попшо, йакынжэ, 
йачокшо чумыргат. Йачокшо ойла:

— Тэрым кырышым, кырышым 
да, сырымэм дэн шупшын куршта-
ЛЫ 1НТЫ М.

пакынжэ:— Мыйат тугак,
Попшо:— Мыйат.
Чот сыратат, Кажай дэк кайат.
Кажай нунын мийшашэгд шолшо 

шӱр кӧршӧкым лумыш луктын шын- 
да.

Кажай, тыйын кӧршӧкэт тул дэч 
поена шурьш шолта мо?
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— Мый эрэ тул дэч поена лум дэн 
гцолтэм,—манэш Кажай.

— Мош вара пуэт?—йодэш поп.
— Шудӧ тэҥгэ.
Кӧршӧкым шудӧ тэҥгэлан налын 

кайат. Пэрвойак поп нантайа.
Матушка, шурым шолтышаш, вэт 

кӧршӧкшӧ простойак огыл: тул дэч 
поена лум дэн шолтагп лийэш.

Матушкажэ кӧршӧкыш вӱдым тэма 
да, лумыш луктын шында.

Ик монар жал эртымэкэ поп ва- 
тыжлан ойла.

— Кӧршэкэдым ончал, ала шола- 
шат пурэн. .

Ватыжэ ончал пӱрат, каласа:
Вашкэ шолаш пура, н п ҥ эттал -  

таш туҥалын.
Йатыр жап эртымэк, ватыжэ адак 

лэктын онча. Санташкыжэ кылмэн 
шичшэ кӧршӧк пудэштынат кайа.

Эрлашыжлан эрак кӧршӧкым йа- 
кын нумал кайа. Ватыжлан шолташ 
ну а. Иакынын ватыж дэнат тыгак 
лийэш. Вара йочак нантайа— туш- 
тат тыгай сурэтак.

Эрлашыжым чыланат поп дэк 
чумыргэнытат, пэш кутыркалэн шин
чат: кузэ Кажайым пушташ.

Кажай нунын миймэ дэч ончыч 
шувыроҥэш вурым тичак тэмэн, ва- 
тыжын коҥла йумак чыкат, каласа:

— Тый шинчэн лий: лупш дэн 
пэрэм гын, кыньэл шогал,—манэш.

Поп тушка пурэн гына шуыныт— 
Кажай ватыжым коҥла йымак шу- 
ралтэн колта. Ватыжэ йӧрлын кайа.

Кажай вэт, нэш чойа: чулан гыч 
лувышым луктэшат, ватыжым „чжои- 
чжоп“ шэлынат пуа.

— Вудым кондышаш!—кичкыра- 
лэш Кажай.

Ватыжэ вуд дэкэ лэктын кайа.
Попэт адак лупшлан пижэ.
— Кажай, лупшэтым мош ужалэт?
— Шудб тэнтэ.
Лупшым гаудб тэитэлан налын 

кайат. Поп мбнтышкыжб мийат:

— Кува, вуд дэк кайэ, — манэш.
— Кэрэк.
„Кэрэк“ манын гына шуктыш, поп 

куважык шуралтэнат колтыш. Ваты
жэ йбрлын кайа. Поп куважым лупш 
дэнэ эй кыра, эй кыра,— ок кыньэл. 
Поп ватыжым налэшат, порт йумак 
шуа.

Йакынат лупшым нантайа, туды- 
жат ватыжым тыгак пуштын порт 
йумакчпуа, йачокжат тыгак ышты- 
лэш. Адак сырат да „Кажайым ын- 
дыжым пушташак" маныт. Нынын 
мийымэ шэҥгач туйан шылын шин- 
чэш.

Пбртыш мийэн пурат — Кажай 
укэ, ватыжэ ышкэтак вэлэ. Ватыж 
дэч йодыт.

— Кажай куш кайэн?
— Кажай каймылан ындэ кок 

арньат шуын,—манэш ватыжэ.
Кажай тудын шэнтачын уштэр- 

воштырым налэшат, йара мукш омар- 
тага пурэн шинчэш.

Попэт, йакынэт'— мбнтышкышт 
кайат да, имнььш кичкэн мукш омар- 
та шолышташ толыт. И к омартам 
мийэн тучыт— „мз-з-з" шокта, вэсым 
тучыт— „мз-з-з“. Кажай шинчымэ 
омартам тучын ончӓт— „гож-гож-гож 
шокта.

— О-оо,— манэш поп,—тыштэ пэш 
талэ улыт, нантайшаш. .

Иашлыклан пижыт. Йашлыкым 
тэрыш шындат да, пэш кудалӹт!

Кажай омарта гыч ольанрак кич- 
кыралэш:

— Шогыза-а-а!...
—• Уна, Кажайэт шокта, вашкэ- 

рак кудалшаш,— манэш поп.
Кажай адак:
— Шогыза-а-а!...
— Кажайэт. поктэн шуэш, ваш кэ- 

рак шуэн кодаш гын вэлэ,—маныт- 
ат, мукш йашлыкым шуэн кодат.

Тыгэрак ондалэн Кажай 300 тэҥ- 
гэ оксам налын. А. попын, йакынын, 
йачокын вагыштат колэныт.
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Задача дэн йодыш -влак

1. Тэ аэростат дэк чоҥэштэда. Аэростат каймэ могырко 
ончэда. Ындэ каласыза: кувэчла мардэж пуаш т ӱҥалэш , шэҥгач 
алъэ ончыч?

2. Чодраш пурэн тэ ӧрында. Кидыштыда компас укэ. Кувэлкэ  
лэкташ огыда ишнчэ. Тыланда йӱдвэлыш кайаш кӱлэш  гын, тыд- 
лан могай йӧн уло?

3. Кӧ пала: чоҥэштышэ ӱвыра сэкундлан шулдыржым кунар  
гана пэра?

4. Тӱньаштэ могай тэҥыз эн кэлгэ?
5. Эн нэлэ мэт ал могай (куртнъӧ, ший, алъэ моло тӱрлӧ)?
6. М олан пэш шокшо годым ош тувырым чиат?/
7. Мо лийэш  „Хивисайд лончо" манмэ?
8. Радиом эн пэрвой кӧ шонэн луктын?
9. Могай аймыл тӱнъаштэ эн вийан?
10. Мландын йӱдвэл пэлшаржэ ӱм балнэ кэч могай вӱдынат 

пурла сэржэ тура лийман. Могай учоныйын тидэ законжо?
11. Могай лӱм ан вулкан тӱнъаштэ эн талэ? Кушто тудо?
12. Паровозым кӧ шонэн луктын?
Йоча-влак! Ты йодыш влаклан  ко каласэн кэртэш гын, т у

дын лӱмж ым „Пионьэр йук" ж урналэш ончыктэна. Ваш-мутым  
кажнэ йодышлан возыза да лӱмдам, адрэсдам ончыктыза.

Огв. рэдактыр К. Т . Корьаков. Сэкрэгаоь И. Э. Ч апай.
Тэхрэдактыр Л. Васильэв. Корэктыр М. Аюпова.

Погаш 1936 ий 7/1, пэчатьыш 2/11 пумо. Мароблит № 5. Заказ Лг 4. Тира* 2112 экз. 
Кагаз кугыт 72Х105/16, 2,0 пэч. лист. 2,25 автыр лист. МарГИЗ-ын 1-й типографийжэ,

Йошкар-Ола. Совэт урэм, 54,





Мар.'ж.
Г~-^5— ЦЕНА 50 коп.

„ПИОНЬЭР ЙӰК“ альэ мартэ журнал рэ- 
дакцыштэ пашайэҥ укэ дэнэ жапыштэ лэк- 
тын ыш шого. Ындэ, 1-шэ йанвар гыч „Йам- 
дэ лий“ газэт пэлэн жапыштыжэ лэктын шо 
гаш тӱҥалэш.

„ПИОНЬЭР ЙӰК“ журналэш сылнэмутан 
ойлымаш, очэрк, почэламут, поэмэ, пийэс, 
йомак, муро, тушто, шарадэ, мыскара, рэ- 
бус-влак пэчэтлалташ тӱҥалыт. Адак литэ- ~ 
ратур пашалан туныктышо матэриал пэчэт
лалташ тӱҥалэш.

„Пионьэр йӱк“ журналым кажнэ тунэм- 
шэ-пионьэр-влак налаш вашкыза!

Журнал тошто гыч кугу лэкташ тӱҥа- 
лэш.
Журналын акшэ:

Тылзылан— 50 ырший. 
Кум тыл.— 1 т. 50 ыр. -1 
Пэл ийлан— 3 тэҥгэ. 
Ик ийлан— 6 тэҥгэ.

Подпискым „Сойузпэчать" область почто 
пӧлка, „Сойузпэчать“ район бӱро-влак, пис- 
моносэц-влак дэнэ ыштыза. Адак газэтыш.да 
журналыш возымо гонорар окса дэнэ рэ- 
дакцэ коч журналлан подпискым ыштэн кар
ты да.

Уж
вкладн. л*.

Рэдакцэ. ^
№ %3 Ц-

И*— У"*-*’

ӒКШ Э 50 ыр.


