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Т о л я .  Вашке урок пытышаш.
Мый окна гыч тӱгӧ ончем. Теҥыз гай канде каваште 

ошалге-сур пыл мардежоҥла ийын эрта. Теве изи пыл ластык 
шеҥгек кече шыле. Икмагал гыч чоян ончале да уэш йомо, 
пуйто мый денем сокыртагала модеш.

Пыл ора эртен кайымек, кече шинчажым пӱяле. «Мом 
классыште шинчет? Айда, айда пӱртӱс лоҥгашке» маншыла 
шыргыжале. Эх, тӱнӧ лияшет! Шинча ончылнетак кызыт са
дер ужарга, вуй ӱмбалнетак кайык мура. Мотор верым кыча
лын, тораш кайымат ок кӱл, мемнан школ кудывечыштак 
акацийже, сиреньже, жасминже тунар шуко, шотлен от пы
таре! Парчаштым ме шошо еда пӱчкеденат, нуно ялт кудыр
тен шындымыла койыт.

Пушеҥгылаште изи ужар лышташ-влак печкалт лектыныт. 
Кучен ончет гын, парняш вигак пижыт, клейым шӱрымӧ, 
шонет. Кызыт садер туге пушланен шога, пуйто духим шы
жыктыме.

Лышташ шарлен шумеке, акаций шӧртньӧ оҥгыржым 
рӱзалта. Вара сирень шара шинчаж дене шыргыжалеш.

А олмапужо, вишньыже! Пелед шогалыт гын, ончет ну
ным да шонет, пуйто ошалге-кына тӱсан лыве-влак, чоҥеш
тылын, кӱчык жаплан канаш шинчыныт.

Тек садерна пеледелтеш, кеҥеж мучко тӱзлана. Шыжым 
тудо мыланна чевер саскам пӧлекла. А теле эрдене пӧршан 
олмапум ужынат? Тунамат пелед шогалмыла коеш. Парчаш
кыже чевер оҥан ӧрш толын шинчеш гын, товат, олмалан 
шотлет.

Школна воктенак, изиш ӱлнырак, Лай эҥерын ший 
вӱдшӧ, шочмо-кушмо вернам сӧрастарен, йӱдшӧ-кечыже йога. 
Шошым, серже гыч лектешат, олык лапым пӱтынек авалта. 
Тунам ялт теҥыз серыште шогыметла чучеш. Вӱдшор годым 
ий кайымым ужын отыл гын, тол мемнан деке ончаш. Икте
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весым ончылташ толашыме семын, ий-влак вӱд почеш шур
ген йогат. Изи ий ӱмбак кугу ий керылтеш да пелыгыч катла, 
тунамак тудым йымакше темдалеш. Весе нигуш пураш ӧреш, 
шӧрын шогалеш. Кумшо серым пургедеш... Тичмаш лопка ий, 
пудыргыде, кӱвар аҥыш толын шуэш гын, огеш шыҥе да 
чыла ийым чараклен шогалта. Шеҥгечше йоген толшо ий- 
влак шӱкат, шургат — тыманмеш кугу черет шуйналтеш. Ту
нам пӱтынь эҥер шолаш тӱҥалеш, вӱд эше чот овара, сыра, 
шканже корным кычалеш...

Мӱгырен, шолын-пӧрдын, вӱдшор эртен кайымек, эҥер 
яндарештынак огеш шу, эҥыр дене кол кучашат куржына. 
Кече лекме да кече шичме годым мардеж пуйто шылын во
зеш, сер воктенсе арама уалаште ик лышташат огеш тарване. 
Тыгай годым кол чот чӱҥга, луктеден гына шукто.

Пӱртӱс сӧралген шумек, Лай тӱр гыч ойырлымет ок шу. 
Олык сӱан вургемым чиен шогалше оръеҥла коеш. Полды
ранже, пунпулежше, шинчаланшудыжо! Шоналтыме еда 
шӱвылвӱд толеш. Кеҥеж шокшо кечын Лай вӱдыштӧ йӱштыл 
лекмыже мом шога! Арам огыл ойлат: леве вӱд, яндар юж, 
шӧртньӧ кече — тазалык пече.

Кӧн школжо эҥер воктене огыл гын, тудо мыланна кӧра
ненат кертеш. Мотор верыште Лайсола кандашияш школна 
шинча.

Шонкалымем кӱрлын, школ мучко оҥгыр йӱк шергылт 
кайыш. Туныктышына мемнам мӧҥгӧ ыш колто, пакчаш лек
таш шӱдыш.

Омарта гыч мӱкшиге лекмыла, икте-весым ончылтен чы
малтна.

— Эркын, эркын! — туныктышо чара. — Ида лӱшкӧ!
Ужам, изиш ончычрак Юра ден Миля ала-мом пе-ешак

кутырен ошкылыт. Мом каҥашат? Йолйымач шаргӱ падыра
шым нальымат, Юран ӱмбак шуышым. Шкеже, ӧрдыжкӧ трук 
савырнен, ик рвезе дене кутырышо лийым.

— Кӧ кышкылтеш? — ӱдыр сырен пелештыш.
«Йожек кид! Юра олмеш Милялан логале, киямат!» — шке

мым вурсем.
— Толя, тый вет?
— Шыч пале.
— Тугеже, тый? — воктенем ошкылшо рвезылан йолам 

ыштыш.
— Уке, мый огыл.
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— Раш, — Юра парняж дене мыйым ончыктыш. — Тый!
— Шоягоремыште! шинча уло мо? Ужын отыл гын, кузе 

тыге манат? — титакем шылташ тыршен, тудлан руальым. Ӱдыр 
ончылно туткарыш ынем логал.

Мемнан тыге шогылтмынам туныктышо ужын шуктыш 
да кычкырале:

— Мосунов!
— Мый!
— Леваш воктен кийыше оҥа орам пакчаш нумалза, — 

Юра ден когылянна шӱдыш.

ЮРА. Мемнан кудымшо класс таче урок деч вара школ 
пеленсе опытный участкыш лектын. Тудым йыр печен налме. 
Палисад воктен кок велне шукерте огыл шындыме олмапу- 
влак стройышто шогымыла кушкыт.

Ӱдыр-влак пашам ыштат ма, уке — эре мурым луктыт. 
Теве кызыт йыраҥым тӧрлатыл шогымышт годымат икте тӱ
ҥале да тунамак молышт руалтышт:

Изи вӱдет йогачеш.
Чинчын койын йогалеш...

Тореш мутым лукде, Толя ден коктын чыла оҥам леваш 
воктеч нумал пытарышна.

— Молан тиде оҥаже? — йыраҥым тӧрлатыл шогышо ӱдыр 
йодо.

— Мый тыланда мӱкш омарта гай модыш пӧртым ыштен 
шындем, мӧҥгыда огыда кай, тушто модын-воштыл илаш 
тӱҥалыда, — мане Толя.

— Ме ынде тыге она мо-од! — чылашт олмеш вес ӱдыр 
ойла.

— Эй, модыш пӧрт! Пашат пытен гын, йыраҥым ышташ 
тол! — Толялан кычкыральым. Молан манаш гын, тудо мем
нан кокымшо звеношто. Кажне звено шканже посна йыра
ҥым ыштышаш.

Толя нержымат ыш ирал.
— Ынде йыраҥ тӱрышкӧ оҥа-влакым шогалтылына, теве 

тыге, — ончыктылеш Лидия Степановна, мемнан класс вуй
латышына. Тудын ӱмбалныже мотор канде платье, йолышты
жо кӱкшӧ таганан чапле ката. Огешат чамане ала-мо? — Па
леда, оҥажым молан шогалтылына? Парник гайым ыштена. 
Но келгын ок кӱл. Кияр озымым йӱштӧ ынже нал манын,
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йыраҥнам раме-влак дене леведаш тӱҥалына. Кодшо ийын 
институтышто тунеммем годым Чебак кандашияш школыш
то практикыште лийынам. Тушто ужынам. Нуно тыге куште
ныт. А ынде теплицыштат уло дыр, пакчасаскам ужалыме окса 
дене ышташ ойленыт ыле. Опытный участкыште нуно мом 
гына огыт кушто: арбузет, дынет, баклажанет... Эсогыл ви- 
ноградыштат уло, кичкыдыме.

Кайышаш ыле тиде школыш, чылажымат ончышаш ыле.
— Саскам йӧратет гын, тудым кушташ ит ӧркане. Чын 

вет? Кажне тунемше школжым сай паша дене чапландары
шаш. Теве мыланна кияр озым дене опытым ышташ колхоз 
ӱшанен, — кумылнам нӧлтале туныктышо. — Тиде пашам 
кӱлеш семын шуктена гын, Чебак школышкат миен толын 
кертына, — ешарыш.

Ме ик йыраҥ йыр оҥам шӧрынжӧ дене шогалтыл шук
тышна.

— Ынде рамым пыштен ончена, — Лидия Степановна рве
зе-влаклан школ леваш гыч рамым нумалаш шӱдыш. — А кушто 
Мосунов?

Йырваш ончална — уке. Мыланна гын нимом ышташат 
тудо ыш полшо. Ала куржын?

— Кунам шикшалт шуктен?
— Тыгай дене Чебак школым нигунам огына уж, — чыла

нат Толям вурсат.
— Молан тудым мемнан звенош возеныт? Лӱмнам гына 

волта, — мыят сыренак ешарышым.

ТОЛЯ. Эрлашыжым мыйым вурсеныт гынат, пашаш адак 
шым код. Ужат, Юра звеньевой лийылдалынат, чылаштым 
копаште кучынеже.

Молан мыйым командирлан огыт шогалте? Молан огыт 
ӱшане? Юра Смирнов моло деч нимо денат огеш ойыртемалт, 
капшат мый дечем кугу огыл, вийже денат моктанен ок керт. 
Чыра гай какши. Чурийвылышыжат араван. Кап-кыл дене тесте 
темаш шочын. А ушыж дене чылаштым сеҥа, мо уло гын, улак, 
авам манмыла, ушкал кочкын огыл. Школ гыч мӧҥгыжӧ тол
мек, кочкын-йӱын шукта ала уке, тунамак окна воктек книгам 
кучен шинчеш. Мемнан школ библиотекыште лудмыжо ок сите, 
эше клубын гыч нумалтыш дене конда. Чон кочде каласаш гын, 
сылнымутан книгам мыят йӧратем. Сочиненийым возымо го
дым Юрам огыл, а мыйым Лидия Степановна кашташ нӧлта:

б



«Мосунов возымашкыже сылне мут-влакым моштен пурта, 
пӱртӱсымат оҥайын сӱретлен мошта. Грамматический йоҥы
лышым ок ыште гын, визытаным шындаш лиеш ыле». Чын
жым гын, мыйым грамматика огыл, математика кушкедеш. А 
Юра мемнан классыште чылтак Пифагор. Доскаш задачым ту
ныктышо возен гына шукта, тудо раз-два шотленат луктеш. 
Ну, уш дык уш! Вуй огыл, чылтак комдо вуй.

Туге гынат Юра дене мыйын пашам ыштымем огеш шу. 
Тек тудо моло дене генерал семын командоватла, но мый де
нем... Нерым кадыртыше еҥым ужмем ок шу. Мый лучо Лебе
дева Милян звеноштыжо пашам ыштем. Молан манаш гын, 
тудо мыланем первый классыш толмыж годсекак келша: руч
кам але карандашым мӧҥгыштет монден кодет — пожалуйста, 
пуа. Лӱмынак пеленже налеш ала-мо? А мый Милян пуымо 
ручкаж дене возаш ойыртемынак йӧратем: перожо вичкыжын 
да арун сера, отметкат сай лиеш.

Задачым шотлашат тудо мыланем шуко гана полшен. Ви
гак ойлаш гын, задачым шотлаш тептерем шагал: тушто чыла 
цифрым ушенат, кудалтенат ончем, шукемден да пайленат 
толашем — шот уке, арам гына кагазым локтыл пытарем, 
вашмут ок лек. «Тиде вуй мо? Арва ате! Уш огыл, шу!» — 
шкемым шке вурсем.

А Миля задачым пеш писын шотлен мошта. Эрдене мый
ын парт деке толешат, киш гай пижедылеш:

— Ну-ка, Толя, тетрадет ончыкто-ян!
Воктенем шинчеш да умылтараш тӱҥалеш. А мый тунам 

ояр кава гай канде шинчашкыже ончем. Тыгодым шканем шке 
ӧрам: таум ыштыме да ласкан кутырымо олмеш, ала-молан 
ӱчым ышташ кидем чыгылтеш. Задачым умылтарымыж годым 
шып шинчен шерем темешат, шышталге тӱсан кукуруз гай 
ӱппунемжым йышт гына шупшыл колтем. Миля шеҥгек са
вырнен ончалеш — мый, тудын ару чиемжым ончен, моткоч 
шып шинчышыла коям. Перемен годымат ӱмбакше я лӱмын 
миен керылтам, я шӱртньыкташ йолемым шуем. Тунам тудын 
олмапу пеледыш гай ошалге шӱргывылышыже мӧрла чевер
га, лышташ гай тӱрвыжӧ шокшо мелнала оварга. Сырымыж 
годымат Миля мыланем келша, товат! Тудын дене эртак мод
мем шуэш, тудын ончылно сеҥышыш лекташ, иктаж-мом 
лийын кертдымым ышташ кумылем шупшеш.

Ом шылте, Милялан верчынак ияшат тунемынам. Икана 
ӱдыр-влак кашакын олыкыш пеледышым погаш воленыт. Мем-



нан изолык ден куатлыкым корем ойырен шога. Коремже лопка 
огыл, вӱдын келгытшат ок лӱдыктӧ, лач покшелне, йыраҥ 
корно манмаште, келгырак, келын вончаш огеш лий. Куго
лыкыш кузе вончаш? Пуш уло, но вес серыште.

Мый лачак олыкыш миен лектынам. Вес серыш ийын вон
чаш да тушеч пушым кондаш Миля мый дечем йодо. Ийын ом 
мошто манат мо? Мо лиеш, лийже — вигак тӧрштышым. Чын, 
Лай серыште, ошман таляка верыште, ончычшат шагал огыл 
пӧрдалынам, вӱд йымачын изишак ийын каяшат тӧчем ыле. 
Кузе вес серыш лектынам — йыраҥ корно манметым ала вӱд 
йымач, ала вӱд ӱмбач ийын вонченам — кызытат ом шарне, 
мо гынат, кидем дене лым лийде уло кертмын удыренам, ӱдыр- 
влак ончылно лӱмнерем волтен омыл, пушым конден пуэнам. 
Тиддеч вара Лай вӱд деч кугурак эҥер гочат ийын вончаш 
тӱҥальым. Кызыт мыйым иктат ончылтен огеш керт, Юрам 
гын, шотлыманат огыл. Эх, писатель семын сылне деч сыл
нын возен мошташет! Тунам шкенан школна нерген, тӱҥал
тыш гыч мучаш странице марте Миля нерген оҥай книгам 
возем ыле. Чынак, Милян звеношкыжо молан мыйым огыт 
кусаре? Тидын нерген туныктышылан кузе каласет? Рвезе- 
влак колыт гын, мыскылашат тӱҥалыт. Мемнан классыште 
лӱмдылаш аярнуж гай улыт: рвезе ден ӱдыр коктын шогал 
кутырат але ял мучко эртат гын, паша пытыш — эрлашыжы
мак воштылаш тӱҥалыт. Теве ик концерт годым Юра ден Миля 
пырля кушталтеныт, тидын деч вара нуным, келшат манын, 
«вакшым йоҥышташат» тӱҥалыныт ыле. Но лӱмдылшӧ-вла- 
кым Лидия Степановна чотак чактарыш, рвезе-влак ӱдыр дене 
келшышаш, ваш-ваш полшышаш улыт, мане.

А кузе келшыман? Мый веле огыл, Юрат ок пале докан. 
Ӱдыр дене гала, мый денемат келшен ок мошто. Пашаш код- 
дымемлан чарныде поньыжеш:

— Тый, — манеш, — пионер отыл, дезертир лийынат!
Тиде ситен огыл, «Його Маркай» муро дене мыйым кой

дараш ӱдыр-влакым таратен. Нунышт Маркай олмеш мыйын 
лӱмем ойлен мурат:

— Толя, лек йыраҥ кӱнчаш!
— Огым, огым.
— Толя, лек кияр шындаш!
— Огым, огым.

Шонен муыныт вет! Мыйым койдараш пӱтынь мурым ке
лыштарен шуктеныт.
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— Толя, эй, ведрам нал-ян!
— Молан, молан?
— Вӱд опташ пырля лек - ян!
— Шуам, шуам.

«Маркай» манаш ынышт тӱҥал веле, молыжо керек... А 
ӱдыр-влак умбакыже шуят:

— Толя, эй, айда вашке!
— Кушко, кушко?
— Йыраҥвач кияр погаш!
— Мӱшкыр коршта.

Ӱдыр-влакын мыскарашт шокшо кӱртньӧ дене когарты- 
мылак чучеш:

— Толя, киярым кочкат?
— Кочкам, кочкам.
— Кияр могайрак кӱлеш?
— Кугу, кугу.
— Тыланет ок логал нимогай кияр...

— Мыланем огыл, тыланда ок логал! — чактараш тӧчем. 
Моло мутым ом му. А шке пудешт кайышаш гай сыренам.

— Логале-эш, — маныт, — ме пашам ыштена! А теве тый 
його Маркай семын нимо деч посна кодат.

— Эше куржат гын, тыйым звено гычат удыралам, — Юра 
мый декем шыҥа гай веле пижын. Айда тек коракла кара — 
мардеж наҥгая.

— Пеш кӱлеш тыйын звенот! — ваштарешыже руалын, 
мӧҥгӧ куржым. Шарна эше тудо мыйым иктаж-гана, сайы
нак шарна!

ЮРА. Толям звено гыч кораҥдаш ыш верешт: Лидия Сте
пановна тореш лийын.

— Сай пашанам ужешат, пӧртылеш, полшаш тӱҥалеш, — 
каҥашым пуэн класс вуйлатыше. — Паша нерген Чавайнын 
почеламутшым палет? «Паша сайын илаш туныкта», — ма
нын тудо. Садлан паша деч нигӧм кораҥдыман огыл.

Но Толян тӧрланымешкыже, сай йолташ лийын шумеш, 
ятыр шошо эрта, шоналтышым. Тудо вет эре тугай пашам ыш
таш тӱҥалеш гын, пӱжвӱд йогымеш ышта, туддеч чулым уке, 
шонет. Вара ала-мо чонжым шуралта, чыгын имне гай чарнен 
шогалеш. Тунам тудлан кеч-мом ойло — пырдыжыш пурсам 
кышкыме дене иктак.



Мом шылташ: мыйым гына огыл, туныктышын мутшы
мат Толя пешыжак огеш колышт. Лидия Степановна шкежат 
шарна дыр, кузе урокыштыжо первый гана Мосунов Анато
лий дене палыме лийын.

— Мый тыланда марий йылме ден литературым туныкташ 
тӱҥалам. Лидия Степановна улам, фамилием — Казанцева, — 
урок тӱҥалтыште палдарен.

Тунамак классыште ала-кӧ каза семын магыралтыш. 
Кӧжым-можым ончыч меат ышна пале. Туныктышат, нимом 
уждымо-колдымыла, урокым умбакыже шуя. Шукат ыш эрте, 
каза йӱк адак шоктыш. Шеҥгел партыште шинчыше йыргеш
ке шӱргывылышан рвезе туныктышын фамилийжым оҥара 
улмаш. Тудым Лидия Степановна класс ончык луктын шогал
тыш.

— Кузе тыйын фамилиет? — йодо туныктышо.
— Мыйын? Мосунов.
— Лӱметше кузе?
Рвезе изи огыл, капше туныктышын дене иктӧрак, ма

наш лиеш. Лидия Степановна тудым ӧрмалген онча, шемалге 
чурийже вӱр гай йошкарген.

Нимом пелештыде, рвезе саҥга ӱмбалне кечыше кужу той 
ӱпым чывыштылеш. Ни солык гай ошеммыже, ни тарай гай 
чевергымыже уке. Ӱчым ыштен воштылшыла коеш, ӧрдыж 
велке гына ончен шога. Иктаж вес туныктышо тыгайым класс 
гыч поктен луктеш ыле, но Лидия Степановна тудлан шкем 
кузе кучаш кӱлмӧ нерген тыматлын умылтарыш, мӧҥгысӧ 
илышыж нерген йодышто.

Толян ачаже уке. Мӧҥгыштыжӧ — кумыж кушкедыш, мом 
шона, тудым ышта. Южгунам тунемашат огеш тол, куэрыште 
але Лай вӱд воктен шылын коштеш. Утларакшым математика 
дене контрольный паша деч лӱдеш.

Икана математикым туныктышо, классыш пурымек, шке
вуя ышташ паша лиеш, мане. Мосуновлан тидыже ояр кечын 
кӱдырчӧ кӱдыртымӧ гаяк. Чыла тунемше, вуйым нӧлталде, 
задачым шотла, а Толя туныктышын доска деке савырнымы
жым веле вуча — иктаж-кӧн деч возен налнеже.

— Мосунов, задачым шотлен пытарышыч мо? — шеҥгек 
савырнымыжым туныктышо ужо.

— Перо пудырген...
— Эше возашыжат тӱҥалын отылыс, кузе тыге лийын кер- 

ТЬ1Н? _  ӱскырт рвезын амал мумыжым туныктышо палыш.
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Толян возымыжак шуын огыл. Милян шуйымо ручкажы
мат ыш нал.

Вес урокышто Мосунов Анатолийлан икгайым шындыме 
нерген туныктышо увертарыш да тудлан уэш тиде заданийы
мак шукташ тетрадьым мӧҥгеш пуыш. Толя шӱкшӧ отметкан 
ластыкым шырок гына койыктыш да кормыжыш чумыртыш.

— Мом ыштылат, Мосунов? — туныктышо ӧрӧ.
Толя сумкаж гыч у тетрадьым луктын пыштыш.
— Кунам тый денет ойлат, шогалаш кӱлеш!
Толя кок пудан кирам нӧлталмыла шогале.
— Мый у тетрадеш ыштем, — шоктыш. — Иктан отметке 

мыланем ок кӱл...
Теве тыгай тудо, Мосунов Анатолий!
— Таче паша ышташ кодына, мотри, ит курж, — каласы

шым.
— Мо, эшеат мыйым звенот гыч удыралын отыл? Лукса! — 

кидым лупшале. — Тыйын приказет мылам че-пу-ха! Ха-ха-ха!
Тидыже игылтме огыл мо? Мыйын вӱрем шолаш пурыш, 

шыдем тӱргоч лекте. «Яра кышкар! Торештовар!» — ушем дене 
шудалам. Шем карандашым нальым да списке гыч лӱмжым 
кок гана ӱмбала-ӱмбала удыральым.

ТОЛЯ. Исер-влак! Тек пакчаште пӧрдалышт, а мый урок 
деч вара лучо кол кучаш чымалтам. Пронькан памаш лукыш
то пигол пеш чӱҥга, коклан шереҥгат логалеш.

Пеш шукерте ожно Лай вӱд воктенсе, кызытсе олык ол
мышто, чодыра гӱжлен шоген. Вӱдшӧ чашкерла гыч йоген 
эртен. Шошым да кеҥежым тиде верыште тӱрлӧ-тӱрлӧ кайык 
сылнын шергылтарен. Лач тыгай мотор жапыште Пронька 
лӱман марий толын лектын. Эҥер серыште яндар памашым 
ужынат, тиде вер тудлан пеш келшен. Памаш лишне чодырам 
руэн, пӧртым ыштен, илаш тӱҥалын. Кызытат сер ӱмбалне 
лаке кодын, Пронькан пӧрт олмыжо маныт. Тыге ий почеш 
ий эртен. Тышке илаш моло марий-влакат толыныт да Лай 
вӱд воктене верланеныт.

Йӧратем мый Пронькан памаш лукышто шинчылташ. Ко
лышт, сер воктен арама уалаште кузе шӱшпык шӱшка! Теве 
икте йӱкым пуыш, весат лыкын-лукын савырале да изиш чар
ныме гай лие, но тунамак уэш тӱҥале, ой, тӱҥале! Утыр- 
утыр чарга ший йӱкшым кугемден, шӱлалтыде чиопкыкта — 
колышт шулет, верет гыч тарванен от керт.



Вӱд ӱмбачын вӱтеле чоҥештен эрта. Сер воктене колызым 
ужешат, кӱшкӧ чоҥештен кӱзен, рушла-марла игылтеш:

— Рыбак! Окмак! Кугу окмак-ак! Кугу ок-ма-а-ак! Рыбу 
ловит, пить домой ходит.

Чынак, кол кучымо годым чыла мондет, шинчам паш
картен, эртак эҥыр чичкам гына эскерет, теве чӱҥга, теве 
волен кая, шонет.

А пӱртӱсшӧ! Ончо, вӱд ӱмбалне, ший теҥгела койын, кече 
йӱштылеш, эҥыр дене луктын, кучен ончышаш ыле...

А кече шичме годым вӱд ӱмбалне порсын кӱвар лӱҥгалт
мым ужынат? Тиде шӧртньӧ порсын мучко куржын, вес се
рыш вончышаш ыле. Тушто, эҥер вес могырышто, каватӱр 
ушнымаште, ошалге пыл чылтак имне кудалмыла коеш. Кӱш
тыжӧ ыле Миля тиде имньым кучаш да кушкыж кудалаш! 
Ой, пылым кучаш лиеш мо? А вот совла гай шереҥгым со
лалташ шӱда гын, малаш ом кай тышеч, садак кучем.

Тыге Пронькан памаш лукышто шонкален шинчышемла, 
кол чӱҥгымымат шижын омыл. Эҥырым шупшыл колтышым 
гын, воштыр пӱгӧ гай кадыргыш. Ну, шонем, ала совла гай, 
ааа кынер кутышан пижын! Лукмем Миля ончыжо ыле. Сер 
деке пыкше конден шуктышым. Лопка гына шереҥге, вӱд ӱмба
ке пел капшым луктын, «Здрасте!» манын саламлыме семын 
вуйжым савалтыш да, «Ынде чеверын!» ышталын, почшым 
пызльоп лупшале — вӱдыш чымалте.

Ой, тыгай годым, палет, шӱмлан кузе йӧсын, ньыге-нього 
чучын колта. Кол почеш, товатат, теве-теве вӱдыш унчыли 
тӧрштем. Эҥыр гыч мучыштыш гын, тетла тиде верыште чӱҥгы
мым вучыман огыл. «Ида чӱҥгӧ! Логалыда!», — манын, чы
лаштлан увертарен шукта ала-мо. Тылеч вара эҥыр чичка вӱд 
ӱмбалне ятыр жап тарваныде канен кийыш. Вӱтельыже кузе 
гына игылт ыш пытаре: «Рыбак — чудак! Рыбак — чуда-а-ак!..»

Ял мучаш изолыкышто йоча-влакын йӱкышт шергылташ 
тӱҥале: мечым чумен модаш воленыт. Эҥырвоштырым погал
тен, нунын деке кайышым. Иктыже кем дене, весыже ботин
ке дене, кумшыжо чарайолын, икте-весым ончылтен, мече 
почеш куржталыт, мончасыла пӱжалт пытеныт.

— Кӧлан полшаш?
— Мыланна! — кычкырат.
— Кудыжын капкаш шукырак пурен? — йодым да нача

рын модшо командылан полшаш тӱҥальым.
Мыйын йырем ньога-влак мӱкшигыла пӧрдыт, мечым йол
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йымачем налнешт. А мый пуйто мундырам шӱртӧ дене йо
лышкем кылденам, мечым нигӧлан пуыде, ик капка гыч ве
сыш мардежла чымалтам.

— Ой, йолем! — я икте, я весе мландӱмбак йӧрлылт ко
деш.

— Нечке улат гын, нечыве модаш! — шӱрдыл гына кол
тем. Тыште мый шке судья улам: мом каласем — закон. Йӧра
тем мый командир лияш!

— Давай, давай! Тышке пасым пу! — ала-кӧ кычкыра.
— Аут!
Кӱчык шокшан чевер платьым чиен, ала-могай изи ӱды

рын олыкыш волымыжым ужын колтышым. Мемнан деке то
леш. Миля вет? Ындыже мечым нигӧланат ом пу, ӱдыр он
чылно изин-кугун шке усталыкем ончыктынем: ужшо манын, 
мечым кӱшкӧ сорта семын туран чумал колтем, тӧршталтен, 
вуем дене перем, капкашке тыгат-тугат пуртынем...

Тудо мемнан модмынам ончаш огыл, а шольыжым мӧҥгӧ 
ӱжаш толын улмаш. Мыйын велыш шӧрынат ыш ончал...

ЮРА. Модаш кӧ ок йӧрате? Моддымо рвезе тӱняштыжат 
уке дыр. Очыни, кеч-кӧнат шке йӧратыме модышыжо уло. Мы
ланем шахмат гына лийже. Шахмат — тиде пийла мече почеш 
юлт-юлт куржталме огыл, лончылен, мо лийшашым ончыл
гоч палаш тыршен модмаш. Тыште кок уш таҥаса, калык ман
мыла, шым гана висыман, ик гана пӱчман. Кӧ писынрак да 
келгынрак шонен мошта, тудо сеҥа.

Толя дене коктын шахмат фигурым кужу теле кастене ша
гал огыл кудалыштыктен улына. Модын мошта, шатын! Оҥа 
мура веле! Но кужун шонаш тептерже уке, ялт пуда ӱмбалне 
шинчымыла тарванылеш.

— Мом тынар шонет? Кучо да кошт! Ушкалымак модын 
от колто вет? — чыштыра. — Ай, шуршо! Шого! Раз кученат, 
тудымак кошт! — куанышыла коеш.

— Пеш вашке воштылат, — манам. — Смеется тот хоро
шо, кто смеется последним.

— Рушла веле колталтет аман?
— Айда, ик кече рушла ойлена, вес кече — немычла. Йӧра?
— Немычла тунемаш гына тӱҥалын улынас!
— Кунар моштена, тудат сита. Тыге ме сайрак шарнен кер

тына. Шах!
— Ай-ай, чоя улат! Мый умшам карен колыштам, а тый
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оптышым шындет, — ынде Толят саҥгажым кутыртышын коеш.
— Мом тынар шонет? Пӧртымак модын от колто вет?
Толя кидым нӧлталеш.
— Лучо шашке дене модына, — икте дене огыл гын, весе 

дене сеҥынеже. — Уке гын давай уэш, эше ик гана!
Толя нерген тыге шонкален шинчылтмем годым ала-кӧ 

окнам пералтыш.
— Юра, улат мо? — урем гыч чарга йӱк шоктыш. — Лек-ян!
— Молан? — окнаш ончальым.
Уремыште Миля воктен икмыняр ӱдыр шогылтеш.
— Мо лийын?
— Йодышт ит шогылт, лек!
Куржын лектым.
— Вот мо. Кольмым нал да, рвезе-влакым поген, Толя

мытын окна ончылнышт рокым кӱнчыза.
Мый ӧрым:
— Ӱчым ыштынеда мо?
— Оккӱлым ит ойлышт!
— Вара молан кӱнчаш?
— Чыла тунемше-влакын окна ончылнышт пеледыш лий

шаш, манеш Лидия Степановна. А Толямытын пӧртышт школ 
воктен гынат, нимат уке. Кеч сирень кушшо ыле.

— Кӧ вара титакан?
— Кызытак кӱнчаш тӱҥалза, а ме, ӱдыр-влак, пеледыш 

озымым кондена. Шынден пуэна гын, ончыде ок керт, — Миля 
кугыеҥла умылтара. — Тудым пашалан кумылаҥдаш кӱлеш, 
туныктышо манеш, а тый списке гыч — шырок!

Ӧрам: тыгай пашам шкеак шонен луктын але иктаж-кӧ 
шӱден? Ваштарешыже нимомат шым каласе, кольмым на
льым да рвезе-влакым погаш лектын куржым.

ТОЛЯ. Кастене, кол кучен да шер теммеш модын мӧҥгӧ 
пӧртылмек, кӧгӧныш шурал кодымо кагаз ластыкым ужым. 
Шаралтышым. Тушто возымо: «Толя! Окна ончыланда пеле
дышым шынден улына. Тудым ончо, эр-кас вӱдым шаве! Юн
нат-влак».

Кӧн возымыжым палаш тӧчен, уэш лудам. Кидше ӱдырын. 
Окна ончыко куржын лектым. Тыршеныт, коеш, шемрокы- 
мат, ужат, олык гыч конденыт. Окна ваштареш кок вере изи 
вондерым шынденыт.

Шого, шого-ян, Милямытынат окна ончылно тыгаяк роза
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уло вет, кеҥеж еда алын-гӱлын пеледеш. Ала тидымат Миляк 
конден шынден? Тергышаш!

Сомылан еҥ семын урем дене ошкыльым, Милямытын 
окна ончыкышт миен шуым. Нунынак, кызыт гына кӱнчымӧ 
палыжат кодын. Могай сай улат, Миля! Карандаш ден ручкам 
монден кодымо годым полшымет ок сите, ынде пеледышым 
окна ончыкем конден шынденат.

Южо ойла: мотор ӱдырын чонжо котыр. Йоҥылыш! Ом 
ӱшане! Миля шкежат — чевер оҥан кайык, чонжат порсын 
гай лайык.

Мом шылташ, мый шкежат окна ончыланна пеледышым 
шындаш шоненам ыле, но тошто пӧрт ончылан у палисадни
кым ышташ оҥайын чучын огыл. Ынде у пӧрт чоҥымым ом 
вучо, окна ончылан шындыме розам таче-эрлак печен налам.

Южо ойла: пеледышым ӱдыр-влак гына йӧратат. Тидат 
чын огыл. Молан вара ал пеледыш аршашым чапым налше 
еҥлан — пӧръеҥланат, ӱдырамашланат, шоҥгыланат, самы- 
рыкланат — кугу кумылын кучыктат? Пеледыш — пӱртӱсын 
чеверже, илышын моторлыкшо, айдемын куанже.

Конден шындыме изи вондерым печыде огешак лий, мо
лан манаш гын, чечас каза, киямат, ниялтен кая. Ялыште 
мыняр садым нултен пытарен! Ӱмаште кум олмапум тошке
мыш конден шынденам ыле, ала-кунам тушкат пурен шуын. 
Кошкыш... «Чыве — кайык огыл», — маныт. А мый эше теве 
мом ешарем: казат — шотан вольык огыл.

Но мо дене печаш? Мемнан оҥажат укес, пудаже гын ма
газиныште уло. Эше ныл меҥгым шогалтыман.

Кольмым налын, чашма меҥгылан ныл лакым кӱнчаш 
пижым.

ЮРА. Рушарнян эрдене Толя деке мийышым. Тунам тудо 
окна ончылныжо меҥгым шогалтылеш ыле.

— Полшем ыле — ом ярсе. Кӱртньӧ пудыргым наҥгаяш 
школыш машинам эрла лӱмын колтат, — у уверым каласышым.

— Колтат гын, пеш сай.
— Таче эше погаш кӱлеш. Мемнан звено гыч пионер-влак 

апшаткудо деке погынат. Тушто кӱртньӧ пудырго ятыр уло. Кает?
— Молан мемнан звено гына?
— Ончыл верыш лектына гын, ок йӧрӧ мо? Палет, Толя, 

тыйын патриотизм манмет казаварня нарат уке, — тиде мут 
дене тудым чактараш шонышым.



— Молымат ӱжаш кӱлеш, тунам шукырак погена, — Толя 
шке мурыжымак мура.

— Тиде чын, — келшышым. — Но мый чылаштым погаш 
ом тӱҥал.

— Тугеже Милялан каласе, тудат шке звеножым ӱжшӧ.
— Ты нерген вожатый теҥгечак Миляланат увертарен.
— Имне вӱта воктенат рӱдаҥ пытыше ала-могай кӱртньӧ 

орава-влак пӧрдалыт. Йыл погымо годым ужынам, — Толя коль
мыжым кудывечыш пуртен шогалтыш. — Ну, йӧра, кайышна!

Апшаткудо деке лишеммына годым ялт ӧрна: Миля шке 
звенож дене ик ора кӱртньӧ пудыргым чумыренат шуктен.

— Ой, омыкӱпа-влак, шукырак мален улыда! — вошты
леш Миля. — Вараш кодшылан — шувырчык муно.

Мый звеном имне вӱта деке наҥгайышым. Тушто ятыр 
кӱртньым погышна. Чыла тидым имне дене школ кудывечыш 
наҥгаяш мут лекте.

— Толя, ават деч имньым йод, тудо вет колхозын имньы
жым пукша.

— Бригадир деч йодде кычкаш оклий, — вашештыш Толя.
— Чечас шке миен толам, — бригадир дек содоррак кур

жым.
Тудыжо уке ылят, мӧҥгеш пӧртыльым.
Толян аваже, Ана кокай, мемнам чаманыш:
— Тугеже Сивкам кычкыза, — мане, саптарманым лук

тын пуыш. — Тыгай пайдале пашалан бригадир вурсаш ок 
тӱҥал. Кӧ кычка?

— Мый ом мошто, — икте ӧрдыжын кораҥе.
— Юра, шке кычке.
Мыйжат сайын ом моштыс, калтак! Толян аваж деч кыч

кен пуаш йодым.
— Тендан таҥаш годым ме куралын улына, — Ана кокай 

торта чажым тӧрлаш пиже. — Вашке каче лийыда, а имньым 
кычкаш шотда уке.

— Ме имньым огыл, машинам вӱдаш тунемына, — умыл
тарем. — Ожно чыла пашам кид дене ыштен улыда, а кызыт 
машина ышта.

— Тендам, тудо, чактарен от керт. Йылмыда яклака, мом 
ойлаш. Ны имньым кычкен, ны коҥгам оптен огыда мошто, 
эсогыл шӱвырым шокташат тептерда уке.

— Ала мыланна йыдалымат ыштыктынет?
— Йыдал нергенже ом ойло: тудым ынде иктат ок пид.
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Куштырак шӧрмычем? — Толян аваже вӱташке ошкыльо да, 
изиш лиймек, имньым вӱден лукто.

— Кудо тортажым ондак пижыктыман гала? — ӱдырамаш 
чоян ончале.

— Шола могыржым! — икте ончыкта.
— Уке, пурлажым! — весе тӧрлата.
— Эх-эх-эх! Тугеже ончыза: орва ваштареш шогалыт гын, 

кычкаш пурла могыр гыч тӱҥалман. Умылышда? Ида мондо! — 
Толян аваже имньым кычкышат, сапкеремым эргыжлан ку
чыктыш.

Имне вӱта воктеч да тыгак апшаткудо деч кӱртньӧ пудыр
гым Толя кас марте школ кудывечыш шупшыктыш.

А вет рвезе пашам йӧрата улмаш. Чот тыршыш. Чашма ыш
тышашым коден, тӱшка пашаш ушныш. Ала, Милян ман
мыжла, чынже денак списке гыч тудым удыралмыжат ок кӱл 
улмаш?

ТОЛЯ. Шочмын, урок деч вара, вигак чашмам ыштен шук
таш пижым.

Меҥгым теҥгечак шогалтенам, тореш варамат чот гына 
пудален шынденам. Эн тӱҥжӧ — нимогай оҥа уке. Мом ыш
таш? Йӧным мушо йӧрым кочкеш, маныт. Кайышым пилора
мыш да оҥа пӱчкыш-влакым йодын кондышым.

Кастене пудален шогылтам ыле — корно вес могырышто 
Милям ужым. Ок тол, ошкыл эрта, шонышым. Но тудо лӱ
мын гаяк мемнан велыш вончыш. Тока олыкышто футбол дене 
модмо годым савырненат ыш ончал, а кызыт ончыкемак то
лын шогале.

— Мом ыштет? — йодшо лие.
«Шудым соле-эм», — манын вашештынем ыле, но кала

сен шым шукто, тудо уэш йодо:
— Молан от ойло? Йылметым пурльыч мо?
— Ужат гын, молан йодат? — вашештышым.
Ӱдырлан тиде ыш келше: вачыжым туртыкталме гай ыш

тыш да кайыш. Ял мучашке куржо.
Мыйын эре тыге мӧҥгешла лектеш. Сайын, лыжган куты

рымо олмеш, розам конден шындымыжлан таум каласыме 
олмеш, йылме мучашке вес мут гына тольо...

Мӧҥгеш пӧртылмыж годым шым чыте, кычкыральым:
— Миля! Миля!
— Ну, мо? Е /  ! ъ ъ



— Мом кычалат?
— Шорык кӱтӱ гыч толын огыл. Ужын отыл?
— Уке, ончашет ярсен омыл.
Тьфу! Торештоварак улам. Уке, ужын омыл веле маншаш. 

Пелторта! Адак сырен куржеш, шонышым. Уке, ыш кай.
— Иктаж кум оҥам пудален ончо-ян, — шоктыш.
Пудалышым.
— Сӧрал лиеш! — мокталтыш. — Тугеже, шорыкым ужын 

отыл?
Куржо.
А мыланем чашма ыштымем ончаш лӱмынак толмыла чучо. 

Амалже гына — шорык.
Ит азаплане, Миля! Ыштем. Сайынжак ок лек гынат, ит 

вурсо: кайыклан кӧра мурыжо, маныт. Садак мемнан окна 
ончылнет первый пеледыш тулла волгалтын пелед шогалеш. 
Тунам, мотор деч мотор аршашым пидын, тудым уло шӱм- 
кумылем дене ик поро еҥлан кидышкыже кучыктем.

Вожылде, чылашт ончылан пӧлеклаш але йыштак шкет
ланже гына пуаш? Кызыт шкежат ом пале. Лач икте раш: Миля, 
тыланет лиеш первый пеледыш аршаш!

ЮРА. Школ йыраҥыште кияр озымна койын атылана, ку
дыр шудымат колтен, пеледашат тора огыл.

Изи мӱкшыжат тамле пушым шижын ала-мо, кияр шудо 
йыр ызген пӧрдеш. Тудат мемнан семынак кияр пеледмым 
изин-кугун вуча дыр.

Нӧргӧ лышташым йӱдым йӱштӧ налме деч аралаш йыраҥ
нам раме-влак дене петырена, а эрдене, урок тӱҥалме деч он
чыч, почына. Молан манаш гын, чыла кушкыллан айдеме се
мынак чевер кече, яндар юж кӱлеш. Ме кияр озым дене 
опытымат ыштена: южо йыраҥышкыже биомицин* растворым 
шавена. Тыге тудо озымлан писынрак иланаш полша, кияржат 
эррак шуэш, манеш туныктышо. «Опытна лектышым кугем
даш полша гын, колхозлаште тыге ыштыме дене пакча емы
жым ончыкыжым шукырак налаш йӧн лиеш. Те пеш оҥай да 
пайдале пашам ыштеда!» — мемнам колхоз вуйлатышат моктен.

Вӱдым шавен шогылтмына годым туныктышына шкежат 
пакчашке тольо, чӱчкыдынак мемнан дене пырля ышташат 
полша.

* Б и о м и и и н —  эм лӱм
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— Кияр шудо дек лап лиятат, вийнен шогалмет ок шу, — 
куан тул дене Лидия Степановнан шинчаже чолгыжеш. — Мот
кочак тутло пуш кӧргым чыгылта!

— Шӱвылвӱдак толеш, — ешарышым мый. — Опытым ыш
тыме йыраҥыштына кияр озым утларак атыланен кушкеш.

— А Мосунов Анатолий кузе ышта? — йодо туныктышо.
— Тӱҥалын, уна, Лай серыште насос дене вӱдым тулаш 

полша, — мый дечем ончыч Миля каласыш. — Ме тудым шке
нан звеношкына налына.

— Уке, — тореш лийым, — кӱртньӧ пудыргым погымо 
деч вара мый тудым угыч спискыш возенам.

— Ӱчашыме огеш кӱл. Ыштыже. Сай пашанам ужешат, пол
шаш тӱҥалеш, манын ойленам ыле, — мыйым ончалын, Ли
дия Степановна ешарыш: — Шарнеда? Тӱшкан каҥашыде, 
шкевуя луктын шуаш ок лий.

— Тетла тыге нигунам ом ыште, — маньым. Шӱргышкем 
тул пижмыла чучо. — Нелеш ида нал.

— Ну, йӧра. Мый таче тыланда куан уверым конденам: мем
нан школ гыч ик юннатым Москвашке юный натуралист-вла- 
кын Центральный станцийышкышт ик тылзылан колташ йодьҥ.

— Москвашке? Ура-а! — куанлан мучаш уке.
— Туштыжо мом ыштат?
— Сад пашалан туныктат. Адак веселан канат, экскурсий

ыш коштыт, Москвам — мемнан столицынам — ужыт.
— А кӧ кая?
— Мемнан класс гыч ик юннатым ойыраш йодыныт.
— Вот тиде да!
— Кӧм колтена?
— Лебедева Людмилам!
— Смирнов Юрийым! — мыйын лӱмемат мемнан звено 

гыч кычкырат.
— Мосунов Антолийым колтен ончаш гын? — ала-кӧ вош

тылеш. Кӧлан тыгай кугу пиал логалеш? Мыйым колтышт ыле 
манын, кажныжат шона дыр.

— Паледа, — туныктышо чылаштым лыпландарыш, — 
кызыт еҥым огына ойыро. Кӧн йыраҥыште кияр эн сайын 
шочеш, тудын звенож гыч колтена.

ТОЛЯ. Кастене вакшышыш пурен вочмеке, Москва нер
ген шонкален кийышемлак, омо пызырале...

Москваш пуйто мыйым колташ келшеныт. Поезд дене каена.



Юл гоч кугу кӱвар дене вончымо деч ончыч поезд, «боюсь!» 
манын, лӱдын кычкырале. Кӱвар дене кудалме годым вагон ора
ва-влак чытырат, «как-нибудь», «как-нибудь» манмыла шоктат. 
Вончымек, поезд, куанен, угыч шӱшкалта: «Проехали!» Вагон 
орава-влак уэш икшырымын мутланаш тӱҥалыт: «Едем, едем...»

Москва мемнам муро дене вашлие:

Утро красит нежным светом 
Стены древнего Кремля...

Мый эн ончычак метрошко пурем.
Кавасе ӱдырын порсын лӱҥгалтыш дене кӱшычын мурал

тен волымыж семын, мыят ӱлыкӧ волем. Калыкше тыште па
зар наре! Ончем — чыланат ала-кушко вашкат.

— Кушко куржыда? — йодам икте деч.
— Таче футбол! — шоктыш саде.
Ну, шонем, чемпион-влакын модмыштым шукертсек он

чаш шоненам ыле, ынде шкеныштымак ужам.
Мыят, калык почеш каен, футбол пасуш верештым.
Тушто, чынак, мече почеш пе-ешак куржтальым. Шеҥге

ке савырнен ончальым — авам шогылтеш.
— Тыйже кузе Москваш логалынат? Кунам толынжо шук

тенат? — ӧрын йодам.
— Ой, эргым, тыгай кугу олаште йомын кертат вет. Тый

ымак чаманен толынам, — шокта авам.
— Шич, — манам, — воктенем, модмыштым ончена.
— Ай, ушдымыла куржталыт, — авамлан ок келше.
— Чыланат, — манам, — мечым тавалат, капкаш пурты

нешт.
— Тугеже кажнылан ик мече гыч пуаш гын, огыт тавале 

ыле.
— Ок лий, модышыжо тугай.
Мемнан ончыкак мече толын возо. Мыят шым турко, кы

нел шогальым да аутыш лекше мечетым, шинчам кумен, уло 
вием дене чумальым. Ракетыла чымалтше мечым капка орол 
кучен ыш керт, кидше гыч мучыштен, сеткым шырок шӱтыш.

Уэш мыланем мечым чумалаш шӱдат. Вратарь тиде ганаже 
мече дене пырля шкежат капкаш керылте.

— Вот тиде да-а! — шокта калык.
Мыланем кӱдырчӧ рашкалтымыла рӱжге совым кырат. 

Туштак, кынел шогалын, мыйым Миля саламла. Кидыштыже 
ош шовыч рӱзымыжӧ гына йылт-юлт, йылт-юлт коеш...

20 бзуӱй



Кӱдырчӧ йӱкеш помыжалтым. Волгенче тул солаж дене 
лупша. Эх, тыгай сай омем лугыч лие. Шинчам кумен, угыч 
мален колтынем да кӱрылтшӧ омем умбаке шуйынем. Арам: 
волгенче чыла омем тореш-кутынь кушкед пытарыш.

ЮРА. Манаш веле, Москва!
Мый эн ончычак Йошкар площадьым, мотор Кремльым, 

тудын 20 башньыжым, рубин дене ыштыме шӱдырым, кугу 
шагатым ончем ыле.

Мый лудынам: Кремль шагат Спасский башньын кум па
чашыжым налеш. Тудо лу гыч латныл пуд нелытан кум кир 
дене пашам ышта. Шагат йылмыжак кок пуд! А пӱтынь меха- 
низмже коло вич тонныш шуэш. Вот тиде шага-ат!

А царь-пушкыжо! Царь марлаже кугыжа манме лиеш. Молан 
тиде пушкылан кугыжа лӱмым пижыктеныт? Ожно тудо эн кугу 
артиллерий орудийлан шотлалтын да тидлан мо? Уке, мый ом 
келше: кугыжа Онар огыл. Мый гын Онар пушко манам ыле, 
вет нелытшак 78 тонн! Тиде пушкым Москвам аралаш ыштыме 
улмаш, но тудын дене нигунамат лӱйымӧ огыл манын возымо.

Кызыт Онар пушкым Онар чаҥ лишке наҥгайыме. Туды
жо тӱняште эн кугу да эн сылнын сӧрастарыме чаҥ. Нелытше 12 
тӱжем пуд! Кӱкшытшӧ куд метр утла. Чыла тидым мый книгаш
те гына лудынам. А шке шинча дене ончашыже могай оҥай!

Калык озанлык выставкыште лияш кӧн кумылжо огеш 
шупш? Тушто мемнан колхоз гычат ончылъеҥ-влак лийыныт, 
калыкын сеҥымашыжым куанен онченыт.

Выставкыш пурымаштак моткоч кугу да чапле «Пашазе 
ден колхозница» скульптур нӧлталт шога, маныт. Мый тудым 
кажне гана киношто гына ужам. Кӱкшытшӧ, ойлат, куд пача
шан кӱ пӧрт наре лиеш.

Тыгак «Калык-влакын келшымашышт» фонтан воктеч эр
тыме годым латвич шӧртньӧ ӱдырым ончен шерет ок тем, 
маныт. «Мый йӧратем родной элемым» почеламутышто тыге 
возымо (тудым ме наизусть тунемын улына):

Ме илена пиал дене темын.
Ме кушкына пеледышла.
Акаже ден шӱжарже семын 
Латвич республика ила...

А Ломоносов лӱмеш Государственный университетым он
чаш оҥай огыл мо? Тушто нылле ик тӱжем пӧлем уло, маныт.



Кажне кечын ик пӧлемым ончаш гын, 112 ийлан сита. Огыда 
ӱшане гын, кагазым налза да шке шотлен ончыза.

Кыдалаш школым пытарымек, тиде университетыш туне
маш пураш мыят шонем. Тушеч вет моткоч кугу ушан еҥ-влак 
лийын лектыт. Мемнан Лайсола гыч эше иктат ученый марте 
кушкын огыл. Ала мылам тыгай пиал логалеш? Воштылтыш 
огыл, кызыт кажне еҥ шке шонымыжым шуктен кертеш.

А Третьяковский галерей, тӱрлӧ музей-влак...
Ушем дене мый Москва уремыштат ошкылам, ялт Каза

ков Миклайын почеламутшо семын:

Мый Москваште каем, тӧр праван у айдеме.
Шочмо мланде нерген кумылаҥ муралтем.
Кажне еҥ саламла мыйым палыме семын,
Кажне еҥ раш умыла — мо нерген мый ойлем.

...Мый Москваште каем, миллион ден ушналтын,
Куанем пиалан пагытеш шочмемлан.
«Кӧ улат?» — йодмылан мый манам кугешналын:
«Тӧр праван марий еҥ, гражданин у элнан!»

Манаш веле, Москва! Кӧлан тудым ужаш пиал логалеш?

ТОЛЯ. Май тӱҥалтышыште игече пешак шокшо шогыш. 
Пушеҥгыште лышташ-влак, печкалт лектын, ик-кок кечыш
так шарлен кайышт. Чыла пӱртӱс йырым-йыр ужарген шогале.

Кызыт, пӧршаҥмыла койын, ломбо пелед шогалын. Арам огыл 
ломбо пеледышым ош лум дене таҥастарат, вет шукыж годым 
лачак ломбо пеледме жапыште игече йӱкшемда, пуйто адак уэш 
пӧршан теле мӧҥгеш савырнен толнеже, шонет. Тыгай годым 
йӱштӧ покшым эр шошым шындыме пакчасаскам чыла ниялтен 
кая: кияр озымым, помидорым. Пареҥге шудымат чывыштыл онча.

Южгунам покшым ломбо пеледме деч варат, июнь тӱҥал
тыште, толын кертеш. Садланак мемнан Лайсолаште киярым 
Семык эртымеке гына шындат. Айда йӧра, шыжым шинчал
тен шындаш шуэш гын, тидланат таум ыштат. А помидорым 
гын ожно мемнан велыште йӧршеш шынден огытыл, маныт: 
йӱштӧ деч лӱдыныт. Кызыт парникеш кушташ тунемыныт.

Мемнан школышто киярымат раме дене леведме йыра
ҥеш шынденыт. Куштен шуктат, витне: тушко йӱштӧ покшым 
нержымат чыкен ок керт.

Таче кас велеш чотак южгата лийын шинче. Йӱдйымачын 
мардеж пуал-пуал колта.



Йӱштӧ гынат, малаш молгунамсе семынак пӧртӧнчык лек
тым. Май тӱҥалтыш гычак, шокшо игече лиймек, мый тӱнӧ, 
чуланыште, малем.

Молгунам шинчам кумалтемат, кузе мален колтыме
мат ом шиж ыле. А таче омо ок тол, эре иктым шонкалем: 
кӧм Москвашке колтат? Милям але Юрам? Молан нуным 
веле? Весымат лиеш. Москваш колтымым палем гын, уло 
вий дене тыршем ыле. Ынде, калык манмыла, кынервуй 
тыштак, да пурлаш ок лий. Юрам огыл, звено вуйлатышы
лан мыйым шогалтат гын, Москвашке ала мыят логал кер
там ыле.

Юра мыйым тиддеч ончычат, макулатурым погымо го
дым, чотак «шинчалтен». Мый тунам, мемнан погымына шу
кырак лийже манын, кагаз ора коклаш, окмакешем, кермы
чым пӱтырал пыштенам. Тидым Юралан йолташ семын 
воштыл-воштыл шкеак каласенам. А тудо шужым шогалтыш, 
мыйым туге поньыжо — кеч колярожыш пурен кай.

— Макулатурым ме молан погена? — чыла пионер ончыл
но мый дечем йодо.

— Первый верым налаш! — рашкалтышым мый.
— Молан, молан?
— Сай кагазым уэш ышташ, — ала-кӧ рашемдыш.
— То-то. Тыге ме шӱдӧ гектар дене ужар чодырам арален 

кодена, вет кагазшым пушеҥге гыч ыштат. А тый... — и тӱҥале 
шӱктараш.

Сита! Таче кӱпен кийыман огыл! Юра Москвам мыйын 
семынак омыж дене веле ужшо. «Москваш моло огыл, Миля 
кайышаш!» — семынем пеҥгыдын шонен пыштышым.

Пычкемышалтын шуат, эркын кынельым да кудывечыш
ке лектым. Кӱдырчан йӱр толмо деч ончычсо гай тып-тымык. 
Йӱштӧ. Могыр коваштемат шергылт кая, капемат чытырналт- 
чытырналт колта.

Шӱмем лектын вочшашла кӱлтка. Осал пашам ышташ чо
нем тарванен: шкенан звенон йыраҥыштыже рамым почын 
кодаш. Кияр озымым тек йӱштӧ налже!

Ала тиде шакше пашам ышташ огыл?
Йырым-йыр шӱгар гай шып.
Кызыт иктаж еҥ «Шого!» манын кычкыралеш гын, очы

ни, тунамак ӧртем лектеш. Шучко!
Ала мӧҥгеш пурен возаш да ласкан гына нералтен кол

таш? Вет кызыт чыла тӱня тамле омо дене мала.
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Ой, уке. Милялан кеч ик гана порым ыштем. Весе огыл, 
Москвашке тудо кайыже!

Мо лиеш, лийже! Шеҥгел корно дене йыштак пычкемы
шын койшо школ пакчашке куржым...

ЮРА. Эрдене школыш толмек, опытный участкыш пурен 
лекде кузе чытет! Пеледыш дене тӱрлымӧ корныжак тушко 
наҥгая.

Пакчаштына мо гына уке! Кандалге-йошкар тӱсан ковыш
там ужын улыда? Ковыштавуй пеледеш манам гын, огыда ӱша
не дыр. Пурен ончыза мемнан деке — чыла ужыда!

Теве кешыр озым. Ик йыраҥеш нӧшмым шыжымак ӱден 
кодымо, воктеныже — эр шошым, кумшо вере — изиш вара
рак. Кудыжо сай — таҥастаре, шымле!

Йыраҥлаште эше ала-мо тӱрлӧ кушкылат кушкеш — тыш
те кажне класс дене могай-гынат опытым ыштат. Арбуз ден 
дыньым, помидорым парник гыч эше луктын шындыме огыл. 
Нуным моло класслаште тунемше-влак куштат. Мый шкенан 
кияр озым деке вашкем.

Чу, мо тыгай? Чыла йыраҥым сайын леведме, а мем
нан звенон йыраҥже кӱлеш семын лачымын петырыме 
огыл — виш кодын, а ик раме ала-молан ӧрдыжтӧ кия. 
Тушто кияр озымнам ончальым гын — чыла лывыжген, 
нӧрӧ ужар тӱсшӧ ялт шапалген, черле еҥ семын йӧрлшаш- 
ла койын шога. Опыт ыштыме кияр озымнак локтылалты- 
ныс, калтак!

Тунамак туныктышо дек содор куржым.
— Лидия Степановна... Лидия Степановна... кияр озымнам 

покшым налын...
— Кайышна, — мане тудо. — Йыраҥлам молан сайын пе

тырен огыдал?
— Ом пале, кузе тыге лийын...
— Палаш кӱлеш, звеньевой чыла палышаш. Азапым чы

таш лиеш, асатым — ок лий.
Мемнан кутырен шогымына годым Миля тольо. Тудат пе

шак ӧрын:
— Ынде мом ыштыман, Лидия Степановна?
— Биолог дене каҥашаш перна.
Урок годымат мыйын ушыштем озым гына пӧрдын. Жал

ке, моткочак жалке! Чон коршта, пуйто уло кӧргемым шукш 
нулта. Лӱмын гаяк теҥгече школыштыжат лийын омыл: пӱй
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корштышат, больницыш миенам. Кастене толын ончаш кӱ
леш улмаш. Толнем ыле — авам чарыш:

— Тый дечет посна огыт ыште мо? Тый от лий гын, школ
жат кумыкталтеш шонет докан, — игылме семын мане.

Толашак кӱлеш улмаш. Мыланем тыгай опытым ышташ 
пуэныт, а мый ӱшаныштым сулен кертын омыл. Ынде звень
евойжо гычат, очыни, кожен луктыт.

Урок деч вара пӱтынь класс опытный участкыш лекте.
Мемнан звено тулыкеш кодшо семын шӱлыкаҥын, ка

выскыше озыман йыраҥ воктене шога.
— Тачысе кече деч вара пӱтынь звенотым шем карандаш 

дене удыралашет логалеш, — сотара мыйым Толя. — Шем 
ыресым шынде! Ха-ха-ха!

ТОЛЯ. Ынде Юра шкежат кияр озымжо семын лывыжга 
дыр. Арамак тареш пурышо агытанла тӧрштыльӧ. Кузе шке 
пылышыжым ужын ок керт, тугак Москвам пел шинча денат 
ончалашыже ок перне.

Тек Миля кая! Тек ужын коштеш! Ой, куана вет! Кузе туд
лан полшенам, иктаж-гана пала гын, тау манын, шинчашкем 
порын ончалеш да кидем шокшын кормыжтал куча дыр...

Кызыт Миля нимом ок шинче. Но молан еҥ озым верч 
тынар азаплана? Куанаш кӱлеш, а тудо — ой да ой!

— Кузе сайын петыраш огеш лий? — пуйто Юран огыл, 
тудын ончен куштымо озымжо локтылалтын. — Мемнан зве
ноштат икана йыраҥым айда-лийже петырен коденыт, йӧра 
эше йӱд леве лийын. Тиддеч вара мый эре шке эскерем.

— Смирнов еҥым веле йогылан шотла, а шкеже тергашат 
ӧркана, — мут толмашеш Юрам, ай-ай, сайынак пӱшкыл 
пуышым.

— Тый мо, еҥ ойгылан куаненат веле? — мыйым шӧрын 
ончале Миля. — Ойгырымо шотетат уке ала-мо?

— А мом мыланем ыштыманже? Шортман? Уке, «шыш
тым шулыкташ» мый ом йӧрате.

Миля кидшым гына лупшале:
— Ой, яра ида шого! Палет, Юра, ме шкенан йыраҥ гыч 

озымым тыланда пуэна, — мане. — Мемнан утыждене чӱч
кыдӧ, садак шуэмдаш кӱлеш.

Ӧрам мый Милялан: еҥ верч шӱм-чонжым луктын пуаш 
ямде.

Тидым палем гын, йӱдым тышке йолем ом пыште ыле.
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Теҥгече, лӱдын, кузе шӱмем лектын вочшашла кӱлткен, ти
дым тудо ок шинче. Лач катык тылзе гына, школ ӱмбач пел 
шинчаж дене ончен, мыйын чытырымем ужын.

ЮРА. Ӧрын шогылтмына годым участкыш, биолог дене 
кутырен, Лидия Степановна тольо.

Мый тоштын-тоштде туныктышылан Милян ойжым, пол
шаш шонымыжым каласышым.

— Тидым ышташ лиеш. Шуэмдыме годым озымын вож
шым ида локтыл, — туныктышо каласыш. — Рокшыге луктын 
шындыза.

Тау Милялан! Тау поро чонжылан!
— Такше, вигак пакчашкат луктын шындаш лиеш ыле, — 

шоктыш биолог. — Но иктаж кече гыч эше йӱштӧ перен кер
теш. Покшым нимом ок ойыркале.

Ме шокшынекак пашалан пижна. Вӱдым чеслын гына ша- 
вымеке, Миля йыраҥже гыч озымым луктеден пуаш тӱҥале. 
Ӱдыр-влак нумалыт, ме шкенан йыраҥышке шындена.

Адакат Лай эҥер ӱмбак, ял велыш муро шергылте:

Изи вӱдет йогалеш,
Кугу вӱдышкет ушналеш.
Кугу вӱдет йогалеш.
Сержым ончен йогалеш.
Серже молан куана?
Олыкшылан куана...
Мемнан ача-аванат 
Мемнам ончен куанат.

Ӱдыр-влак муро деч посна иленжак огыт керт, очыни. Ку
аныме годымат, ойго годымат муралтыде огыт чыте. Муро ой
гым шӧра, вийым пуа, маныт. Мурыза, порсын кумылан ӱдыр- 
влак, мурыза! Шабдарын манмыжла, муро деч посна «мемнан 
гайже ура шӱмжым кузе почын каласа?»

Чыла шынден шуктымек, тачысе кечын первый гана лас
кан шӱлалтышым, чонемланат куштылгырак лие, вачӱмба- 
чем курыкым налын кудалтымыла чучо... Кеч-мо гынат, опытна 
умбакыже шуйна.

ТОЛЯ. Вашке тунемме ий пыта. Тӱнӧ игечыже тугай мо
тор — пӧртыш пурыметат ок шу!

Пеш сай пасу гоч изи йолгорно дене, пӱртӱсын мурыжым 
колыштын, чодыраш каяш! Умбалне, пасу ден кава ушны-
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маште, кожер вуй тӧрсыр пила пӱйла коеш. Кызыт лышташан 
чодыраштат чыла пушеҥге ужар сывыным чиен шогалын, 
сӱанвате семын лыжгыктен шога. Шӱдӧ сем дене кайык муро 
шергылтеш. Яндар йӱкан шӱшпыкшӧ чонеш пижше семым 
латкок лукын савыралеш, умбалне куку ала-кӧн ийготшым 
чарныде шотла, ола тупан шиште тӱмырым пералтен-перал
тен колта.

Ӱлнӧ, лап верыште, тӱрлымӧ солык гай пеледышан олык 
шуйналт возын. Покшелныже, сывынеш кучымо ока гай кой
ын, Лай вӱд лыкын-лукын йога. Олыкыш волет гын, карту
зым кидыш налын, чоҥештылше лывым поктен куржде кузе 
чытет! Пеледыш ӱмбаке шичше лывым миен темдалшаш веле — 
тудо вес пеледышыш чоҥештенат шукта. Тый адак почешы
же... Чонлан тугай весела, пуйто тыйынат шулдырет кушкеш, 
пеледыш ӱмбалне чоҥештымыла чучеш.

А вара Лай эҥерын ошман серышкыже пурен возатат, че
вер кечын шӧртньӧ йолжым тупешет куштыктет да, левыктен 
опталме гай вӱдыш тӧрштен, кап-кылетым вурс гай шуарет.

Товатат, ынде тӱнӧ, пӱртӱс лоҥгаште, кече денат огыл, 
арня дене лийме шуэш. Чодыраш, пасуш, олыкыш, вӱд вок
тек, мӱндыр корныш шӱм ӱжеш.

Лидия Степановна мемнан шонымынам пален ала-мо. таче 
урок мучаште поход нерген ойлаш тӱҥале:

— Шарнеда, Чебак школ нерген ойленам ыле. Нунын опыт
ный участкышт республикыштына эн чаплылан шотлалтеш. 
Шукерте огыл пашашт нерген газетышкат возымо ыле. Тушко 
каяш келшеда?

— Келшена-а! — куанен каласыме мутна дене, очыни, 
окна яндат чытырналте.

— Кунам тарванена?
— Чылан каена мо?
— Тунем пытарымеке, вигак, — умылтара Лидия Степа

новна.
— А киярнажым кӧ кушташ тӱҥалеш? — йодо Юра, пуй

то тудо веле паша верч тырша.
Рвезе-влак Смирновым шӱтен ончальыч:
— Ужат, могай ура чонан лектын!
— Ондак тыге тыршет гын, озыметым покшым ок нал 

ыле, — шокта йӱк.
— Кияр ончаш Смирновым шкенжым кодаш кӱлеш, — 

ешарыш весе.
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Лидия Степановна мемнан лӱшкымынам чарыш:
— Дежурный-влак лийыт, нуно кодыт, — мане.
Мый ынде поход нерген гына шонем.
Вашкерак тунемме ий пытыже ыле...

ЮРА. Москвашке Милям колтат. Мо вара, тиде чын!
Юннат-влакын Центральный станцийышке кӧм колтымо 

нерген классыште каҥашыме годым Миля шке звенож гыч 
икмыняр рвезе ден ӱдыр лӱмым каласыш. А мемнан звено 
нерген, мом ойлаш, мут лектын огыл. Кияр озымым покшым 
налме деч вара тидым шкежат паленна: Москваш кӧ-гынат 
Лебедеван звенож гыч кайышаш. Милям шкенжым колташ 
мый ойым ыштышым, молан манаш гын, тудо сай юннат, 
поро йолташ да отличный тунемеш. Арулык нерген, ойлыма
нат огыл, тӱняштыжат тыгайым от му: кӱрен тӱсан платьыже 
эре утюжитлыме, кап пелен пижыктен шындыме гай, шӱша
же, шокш кучемже ялт лум гай ошо — школыш огыл, унала 
толын, шонет.

Икманаш, классыштына чыланат Миля верч кидыштым 
нӧлтальыч.

Мыйын авам эре ойла:
— Ача-аважат ончен куштен моштеныт вет тыгай сай ӱды

рым!
А ынде тудым Москваш колтымо нерген пален налеш гын, 

моктен шерже ок тем дыр:
— Манаш веле, Йошкар-Олашкат огыл, Москошкак кая 

вет! А тый?
Конешне, мый чондымо омыл, шекшем шелеш да, мом 

ыштет, шкак титакан улам...
Пылан игечылан кӧра ала-мо мыланем йӧсын, шӱлыкын 

чучеш. Йӱр толшаш. А такше мый ояр игечым йӧратем. Кунам 
ик ярым мардежат ок пуал, кунам канде-канде каваште шӧртньӧ 
кече воштылаш тӱҥалше азала шыргыжеш, тунам веле чонлан 
весела. Нимат огыл, кӱдырчан йӱр чыла шӱкшакым мушкын 
наҥгая, уэш чевер кече ончалеш, шӱлалташ ласка лиеш.

ТОЛЯ. Милям Москваш ужаташ мый эрденак колхоз ав
топаркыш волышым. Автопаркыште, апшаткудо ончылно, 
Миля ден ачаже шогат. Мыят, сомыл дене толшо семын, ап
шаткудо деке лишемым. Апшатлан ынде ятыр ий годсек Юран 
кочаже, Алексей Терентьевич, ышта. Ийготшо дене пенсий-
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ыш лекташ шуын гынат, ончал, могай топката, кормыжшак 
кок пудан кир гай. Мый Юрам каҥга мераҥ гай улмыжлан ик 
гана веле огыл воштылынам, тыланет, манынам, иктаж ида
лык апшаткудышто кувалдым нӧлтышташ кӱлеш, тунам тыят 
кочат гаяк патыр лият.

Тулеш ырыктыме кошар мучашан кӱртньым нумалын, ап
шат у кузовым ыштымашке лекте да оҥам шӱткалаш тӱҥале, 
шикш монча тӱньык гыч лекмыла веле коеш.

Паркыш еҥ-влак эре толыт, кеч-кудыжат, витне, кушко- 
гынат сомыл дене кайынеже.

— Тений калык йолын коштмым йӧршын монден, ик меҥ
гымат ынеж ошкыл, эре машина кӱлеш, — ойла апшат.

— Алексей Терентич, ынде мыйым критиковатлаш тӱҥа
льыч мо? Шкеже йолынат ошкылам ыле, теве ӱдырем олашке 
шынден колтем. Москош шумеш кая, — мане Милян ачаже.

— Ох, тый! Москош, манат? Тыгай изи? Ожно марий еҥ 
курымжо мучко олам ужде илен эртарен. А тений — вигак 
элын рӱдышкыжӧ!

— Ожнысым, Терентич, мом ойлет. Ынде Москош гына 
огыл, теве Марсыш але Венерыш унала кошташ тӱҥалыт.

— Мо шонет, илен-толын чоҥештатак.
Нунын кутырымышт гутлаште мый Милялан парням дене 

«Тышке тол!» маншыла удыральым.
— Таче кает? — йодым.
— Таче.
Икжап шып шогымеке, мый чыла каласаш шонен пыш

тышым:
— Палет, Миля, мый ом полшо гын, тый Москвашкыжат 

от кай ыле.
— Кузе-туге?
— Мыланем кӧра кает.
— Тылат кӧра? Нимомат ом умыло.
— Юрийын йыраҥже гыч рамым, палет, кӧ налын?
— Тый-й?
— Мый. Уке, налынам да петыренам. Ала-кузе икте кодын...
— Теве кузе!
— Ну, ынде мом каласет?
— Окмак улат!
— Мый вет... — каласаш мутым шым му. — Тыйын верч... 

Москвашке колтышт манын тыршенам. Тылатак йолташ се
мын полшаш шоненам.
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— Кӧлан кӱлеш тыгай полыш? Тый... гый... тиддеч вара 
нигӧлан йолташ отыл! — Миля, шортшаш гай лийын, тетла 
нимом ойлыде, ачаж деке куржо.

— Ачий, мый школыш миен толам! Лидия Степановнам 
ужаш кӱлеш.

— Машина тыйым вучаш ок тӱҥал, ӱдырем.
— Мый вашке пӧртылам.
Куржо. Кайык чоҥештымыла койшо ӱппунемжым гына 

ужын кодым.
— Могай пормо пурльо? — ачаже ӧрын шоген кодо. — 

Молан куржо, от пале?
— Уке, — маньым, име деч поснак ургышым. Чыным ка

ласаш йылмем ыш савырне.
Мыйже тыште мом шогем? Почешыже куржаш да, поктен 

шуын, сӧрвалаш кӱлеш: раме нерген нигӧланат ынже ойло.

ЮРА. Эрдене, урок тӱҥалме деч ончыч, классышке Миля 
куржын пурыш.

— Рвезе-влак! — Миля шӱлышым пыкше нале, йӱкшӧ чы
тырналте. — Паледа, Юран йыраҥже гыч кӧ рамым кораҥден?

— Кӧ? Кӧ?
— Мосунов Толя!
— Што тый! Кушеч пален налынат?
— Кызыт гына автопаркыште шке каласыш.
Класс кумыктен кодымо мӱкш омартала гӱжлаш тӱҥале:
— Ну и айдеме!
— Нерже воктен тӱҥден пуаш кӱлеш!
— Пионер гыч кожаш!
Ты жапыште классыш Лидия Степановна пурен шогале:
— Мо лийыч? Мом тынар лӱшкеда? — шыдын йодо. — 

Уло школ кумдык тендан гына йӱкда шокта.
— Лидия Степановна, Москваш мый огыл, Юра кайы

шаш, — кенета Миля шоктыш. — Мый ом кай!
— Молан?
Лебедева чыла уэш умылтарыш.
Класс туге шыпланыш, карме чоҥешта — йӱк шокта.
— Да, Мосунов каласаш лийдыме, моткоч шакше койы

шым ончыктен, — каласыш туныктышо. — Но тыйже, Лебе
дева, молан ынет кай? Ом умыло. Уло класс дене тыйым кол
таш келшен улына.

Ала-кӧ омсам тӱкалтыш. Тиде — Милян ачаже.

30



— Нелеш ида нал, — шоктыш тудо, — школ ончылно 
машина вуча.

— Пиалан да таза лий! — ужатыме мутым пелештыш Ли
дия Степановна. — Мыланна серышым возен колто.

Ме чыланат уремыш ужаташ лекна. Миля ден ачаже кузо
выш кӱзен шинчыч.

— Чеверын!
— Корнет поро лийже!
Машина почеш пурак меҥге шогал кодмек, мый Толя нер

ген мутым луктым:
— Лидия Степановна, Мосунов Анатолийым походыш нал

ме ок кӱл.
— Чын. Молан тыгайым налашыже? — мыйын оем молат 

руалтышт. — Туштат иктаж ӱчым ыштен кертеш.
— Тудым налына гын, полдырман койышыж дене мем

нам, мутат уке, туткарыш пурта, — ӱдыр-влакат мыйын ве
лыш шогальыч.

— Йоҥылыш огына лий? — Лидия Степановна пӱтынь 
класс деч йодо. — Шоналтыза, шкетшым ойырен кодена гын, 
мом ышташ тӱҥалеш, сайрак койышан лиеш, шонеда? Шке
нан деч эше чот йӱкшыктарена гына. Уке, тыге шӱкалаш огеш 
лий. Чын йолташ тыге ок ыште. Йоҥылышыжым, титак паша
жым тудо умылыжо, вожылжо, сулыжо, тунам тӧрлана, — 
мемнам шымлен ончалят, уэш йодо: — А молан таче тудо 
шкеже уке? Молан школыш толын огыл?

Иктат огеш пале. Мыят тудын дек пурымым чарненам.
— Мый аваж дене шке мутланен ончем, — пытартышлан 

мане туныктышо. — Мӧҥгыжӧ миен толаш перна.
Кенета школ мучко оҥгыр йӱк йыҥгыртыш...

ТОЛЯ. Школыш Миля молан куржын, тунамак шижым. 
Но поктен шым шу. Тугеже, рамым кораҥдыме нерген ынде 
чыланат пален налыт. Тетла мый школыш шым кай. Мыланем 
тушко корно петырналте.

Милям ужатыде, мӧҥгӧ пӧртылын, вӱтамбаке кӱзен во
зым да кече мучко кийышым. Пылан кава гыч йӱр огыл чӱ
чен, шӱргемым шинчавӱд нӧртен. Уке, Миля мыйым умылен 
огыл. Мыйын эре тыге мӧҥгешла лектеш...

Кастене, вольык пуртымо деч вара, Лидия Степановна 
мемнан деке тольо. Мый лачак мӧҥгыштӧ улам ыле.

«Школыш мийыдымем да раме нерген каласаш авам
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дек толын дыр», — ушемым пуйто кошар умдо шуралтыш.
— Шкетак веле улат мо? Ават кушто? — йодо туныктышо.
— Тувыр мушкаш Лай серыш каен...
— Ну, йӧра, — мане Лидия Степановна. — Мый вет ават 

дене гына огыл, тый денетат кутырынем.
Иктым-весым йодыштеш, но раме нерген нимом ок ойло.
— Окна ончылно пеледыш озымет сайын атыланен, — пуйто 

озымым ончаш толын. — Кеҥежым мом ышташ тӱҥалат?
— Колхозышто шудым удыраш, шупшыкташ, — ойлем мый.
— Тылат эше школ участкыште пашам ышташет логалеш.
— Тӱҥалам, — манам.
Ынде раме нерген иктаж-мом каласа, шонем. Адак уке.
— Арамак таче школышто лийын отыл, походыш кайыме 

нерген мутланен улына, — увертарыш туныктышо. — Кает?
— Мыйым садак огыт нал, — кидым лупшальым.
— Налыт. Пӱтынь класс дене каҥашен улына.
Мый нимом вашешташат ӧрынам. Вурсымо олмеш ласкан 

гына кутыра.
Авамын толмешкыже, лучо шудалже, кычкырлыже, шор- 

тмешкем вурсыжо ыле. «Ала Миля нимомат ойлен огыл? Ту
геже мый шке каласем!»

— Лидия Степановна, мый... мый тунам рамым...
— Палем, палем, Толя.
— Паледа? Рвезе-влак... палат?
— Нунак мыланем каласеныт. Тиде осал пашатым ме эше 

пеҥгыдын каҥашен налына. А кызыт походыш каяш ямды
лалт. Рюкзакым школышто пуат. Солыкым, шовыным, пӱй 
мушмо щёткым, совлам, кружкам пышташ ит мондо. Йолыш
кет кедым чий. Икманаш, ямдылалт, кумышто каена, — че
верласен лектын кайыш.

Мый шкетак пӧртеш шоген кодым. Пырдыжыште шагат 
гына тик-так, тик-так икшырымын коштеш, мыланем «ти
так», «титак», «титакан улат» маншыла шокта. Ой, могай поро 
чонан, порсын кумылан улмаш мемнан туныктышо! А мый 
мутшымат колыштын омыл, ятыр урокыштыжо шургенам. Вот 
тыланет «ме-э»! Ой, арва вуй! Чисте исерак улам.

ЮРА. Рюкзакыш солыкым, шовыным да монь оптен шо
гылтмем ужын, авам йодо:

— Куш кайынет, эргым?
— Походыш.
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— Кушко, кушко?
— Чебак школыш. Кружкана уке мо?
— Мо тый салтакыш кайымылак погет?
— Эше совла кӱлеш.
— Могай школыш каеда, маньыч?
— Чебак школыш.
— Чебакыш, манат? У-уй, тушко иктаж коло вич меҥге 

лиешыс. Мо дене вара каеда?
— Йолын.
— Тынар торашке йолын? Ноеда вет? Машина уке мо? 

Мом вара кычал каеда? — умылынеже авам.
— Нунын сад-пакчаштым ончаш уло класс дене каена, 

опытыштым тунемнена.
Совлам, кружкам рюкзакыш пыштышым.
Авам ондак мыйым ынежат колто ыле, вара шкежак кор

нышко тиде-тудым погаш полшыш.
— Кум кечылан кает гын, арнялан ситыше киндым нал 

манын, тошто марий чыным ойлен.
— Тынар огеш кӱл, авий.
Кӱчык шокшан тувырым чийышым, йолыштем — куш

тылго ката.
— Тыгай вичкыж вургем дене кайынет? Пинчакым нал, 

кемым чий, — иктаж идалыклан ужатыме семын авам йырем 
пӧрдеш.

Кемжым шым чий, а пинчакым виешак налыктыш.
— Корныш тарваныме деч ончыч пурен шич, — пӱкеныш 

шындынеже.
Мый чеверласен лектын куржым.
Кандаш шагат эрдене чылан школыш погынышна. Рвезе- 

влакын куаныштлан мучаш уке: куржталыт, лӱшкат, ваш-ваш 
рюкзакыштым тергат. Кузе от куане: тунемме ий пытен, вес 
классыш вончымо, ынде — походыш!

Отрядыштына кажнылан посна заданийым пуымо: икты
лан дневникым возаш, весылан сӱретлаш, кумшылан музей- 
лык материалым погаш. Повар, санитар, завхоз — чыла па
шам шкенан коклаште шеледыме.

Кок палаткым, кок ведрам, чайникым, изи товарым нал
на. Эше мо ок сите?

— Волейбол кӱлеш!
— Футбол!
Пуч ден тӱмырымат налаш ышна мондо.



Кече, кугу тыртышла койын, школ леведыш вуйышкат 
пӧрдын кӱзен. Ояр. Лӱп-лӱп шокшо лийшаш.

Пеш кужун шогылтына. Кунам тарваненаже?
Пытартышлан Лидия Степановна мемнам мужырын-му

жырын шогалтыш.
Толям йодо, но тудо толын огыл.
— Кайышыла пурен кычкыралына, — мане.
Туныктышат мемнан семынак спортивный костюмым

чиен, пионер семын галстукымат сакен.
— Смирно-о! — Лидия Степановна командым пуыш. — 

Ял мучко строй дене каена. Шагом марш!
Отряд тарваныш.

ТОЛЯ. Эрдене утларак мален колтенам. Кече, окна гыч он
чалын, мыланем шинчажым пӱяле. Мый вурт тӧрштен кынель
ым да кудывечыш лектым. Чевер кечем тунамак пушеҥге вуй
ышкат кӱзен шинче. Тушеч нигуш ок тарване, шароҥгыш логалше 
йошкар оҥан кайыкла пуйто кудыр парчаш пижын. Утлаш тола
шен, туге чот чеверга — шокшыж дене уло тӱня ыра.

Вуй ӱмбалне теҥыз гай келге яндар кава. Канде-канде ка
ваште оҥгыр йӱк шокта. Оҥгыр йӱкат огыл, шӱвыр сем. Тиде 
изи сур турий койышлана, пасушко ӱжеш.

Кенета уремыште школ велым муро шергылте:
Ужынат мо кече лекмым 
Ӱжаран кеҥеж эрден?
Кумыл нӧлтын, куштылемын,
Коштынат мо, лупс тошкен?

Шочмо-кушмо вер шымлаш 
Ошкылеш мемнан отряд.
Тӱрлымат пален налаш 
Моло гай тыршем мыят.

Тиде мемнан класс походыш кая. Нунылан весела. А мы
ланем пырля лияш йӧнан огыл. Тек кайышт! Туныктышо ӱжын 
гынат, мый содор гына вӱта шеҥгек шылын куржым.

Но ала-молан шӱмем вургыжеш, шоген-шогымемат ок шу. 
Рвезе-влак тӱшкаш чонем изин-кугун шупшеш.

Уремыште муро йӱк койын лишемеш:
Лек пырля тыят, йолташ,
Илышнажым тунемаш.
Лек походыш! Кеч-куш кай —
Шочмо-кушмо вер пеш сай!
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Ынде мый шкеныштымак ужам.
— То-ля-а! — урем гыч йӱк шокта. — Айда пырля-а!
Мемнан деке туныктышын пурымыжым ужын, вӱта лукыш

чот гына пызнышым. Капка йӱк уэшат шоктыш: очыни, лекте.
Икжап гыч уремыште чыла йӱк-йӱан шыпланыш. Тугай ты

мык лие — лӱдын, малыше аза чорик кычкыралеш, шонет. Мый
ын чонемланат кӱрлын вочмыла вурт чучо. Кум кече жапыште 
мӧҥгыштӧ мом ышташ тӱҥалам? Кенета ушем помыжалтме гай 
лие. Ситыш тараканла шылаш! Уке, шкет кодмем ок шу!

Шонен шогыде, пӧртыш пурен, нимом налде манме деч, 
кинде шултышым кӱсеныш шуралтышымат, пасу гоч вик ку
горно велыш чымалтым.

ЮРА. Толя мемнам поктен шуо. Шкеже паровоз семын 
нелын шӱлештеш, йыргешке чурийже полан гай чеверген, 
саҥгаж гыч пӱжвӱд йога.

— Пеш сай! — Лидия Степановна шыргыжале, но туна
мак Толям тӱткын ончал йодо: — А галстукетшым молан са
кен отыл?

— Галстукшо кӱлеш мо? Тунемаш огына кай вет, — рвезе 
пылыштӱҥ воктеч йоген волышо пӱжвӱдым картузшо дене 
ӱштыльӧ.

— Поход тунемме дене иктак, — мане Лидия Степановна. — 
Вес гана ит мондо.

Мыйын вачем плащ-палатке темдаш тӱҥале. Ондак нелын 
ыш чуч, а ынде меҥге еда нумалтышем койын нелемеш, мый
ым шеҥгек шупшеш. Логар кошка. Толялан нимо деч посна 
шеҥгеч ошкылаш йӧндымын чучо, витне, ала мыйын нойы
мем шиже:

— Пу-ян, — мане, — паласетым нумалаш полшем.
Пуышым. Шкеже ик ӱдыр деч пареҥге ведрам нальым.
Оҥай: школышто ме ӱдыр-влаклан ӱчым ыштылына ыле,

икте-весым шортаренат улына, а тыште, походышто, ваш- 
ваш полшена, нелыракым шке нумалына. Молан тыге?

Шуко ма, шагал ошкылынна — кечывалат лишемеш. Кече, 
тура кӱзен, уло кертмын ырыкта.

Ме леваш гай ӱмылан кугу тумо деке толын шуна. Тумо 
деч ӧрдыжтырак радам дене икмыняр куэ шога. Пушеҥге ӱмы
лыштӧ кӱтӱ кана.

Кугу тумо йымалне шоҥгыеҥ чылымым шупшын шинча. 
Тоштемше теркупшым упшалын. Воктеныже йоча, очыни, ке-



чывал кочкышым ышта: киндым пурлеш да кленча гыч шӧрым 
подылеш.

— Кушко тыге каеда? — шоҥго йодо. — Каналтыза ӱмы
леш.

— Кочай, кӱтӱм кӱташ тыланет неле докан, — Лидия Сте
пановна коча воктек шинче, мыланнат каналташ шӱдыш. — 
Пеш шоҥго улатыс. Пенсийым от нал мо?

— Кузе ом нал! Кӱтӱжым, такше, эргым кӱта. Мыйже таче 
тудын олмеш толынам. Эргымже вӱмаште, ик тулык ватылан 
пӧртым нӧлташ полша.

Толя, кӱсенже гыч кинде шултышым луктын, чык-чок пур
лын ончыш. Весат, кумшат аваштын пӱтырал колтымо когы
льыштым, калачыштым пургедыт. А мыйын мӱшкыр коваште 
туртын гынат, кочмо нерген шонымашат уке, йӱмем гына 
чытыдымын шуэш.

— Молан кызытак йошкар атылам темеда? Вӱд воктен шо
галынат, шӱрым, чайым шолтена, — туныктышо чарыш.

— Нумалтышна иземеш, — воштылыт рвезе-влак.
— Вӱдым, маныда? Уна, тораште огыл корем уло, — шоҥ

го кугыза чылымжым шуялтен ончыктыш, — тушто яндар 
памаш йога.

— Кӧ вӱдлан кая?
— Мый, — маньым, йӱштӧ памаш вӱдым кеч шер тем

мешкем йӱам, шоналтышым.
— Тугеже, кечывалымат тышанак ыштена, — келшыш Ли

дия Степановна.

ТОЛЯ. Пиалешна, пешак кутырызо шоҥго деке логалын 
улына.

— Кочай, ял лӱмда могай? — мый йодым.
— Мемнан мо? Ияродо маныт.
Ушет кая, яллан могай гына лӱмым огыт пу!
— Кӧ ия дене родым кучен? — ме йыгылаш тӱҥална.
— Оҥай мо? — шоҥго чылымжым уэш пижыктыш. — Ту

геже, колыштса йомакем. Ожно илен улмаш ик марий. Ила
шыже сай верым кычал каен.

Кая, кая, корнешыже иям вашлиеш. «Марий, куш кает?» — 
ия йодеш. «Улак верым кычал каем», — марийже каласа. «Мый
ымат нал пырля», — ия пижеш. Коктын каят.

Кожла покшелне келшыше верым муыт. Вӱдат уло: памаш 
йыргыктен лектеш. Тышак пӧртым ышташ келшат. Марий кож-
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лам руаш тӱҥалеш, ия пырням нумалеш. Пӧртым чоҥен шук
татат, илаш тӱҥалыт.

Иктыже ойла: «Мый оза лиям!». Весыже — ваштареш: «Уке, 
мый!». Ӱчашеныт, ӱчашеныт — иктыжат ок чакне. «Тугеже, теве 
кузе ыштена, — манеш марий, — кӧ лӱдыктен кертеш, тудо оза 
лиеш, суртеш кодеш». «Йӧра, — келша ия. — Ондак мый лӱдык
таш каем». Кая. «Мыйже тыйым садак лӱдыктен колтем», — шона.

Ия пушеҥгым тодыштеш, пундышым куклен, пӧрт лу
кыш кышкылтеш, леведышвал оҥам перкален тарватылеш, 
изиш гына сурт-оралтым сӱмырал ок шу.

Вара окна дек мия да йодеш: «Лӱдыч?». «Уке, йӧршынат 
шым лӱд, — манеш марий. — Ынде мый каем».

Лектеш да пӧрт воктенак шып шога. Икмыняр жап гыч ок
нам тӱкалта: «Кӧ тыште ила?» — «Мый». — «Тыйже кӧ улат?» — 
«Ия улам», — пӧрт гыч йӱк шокта.

Марий уло йӱкын кычкыраш тӱҥалеш, кожла мӱгыра гына: 
«Толза вашке! Ия тыште, авырыза! Коваштыжым ньыктын 
налына!»

Ия пӧрт гыч тӧрштен лектеш да, шинчаже куш онча, тушко 
уло кертмын куржеш.

Тыге марий тиде пӧртеш илаш кодеш, оза лиеш. Тиддеч 
вара ялетым «Ияродо» манын лӱмденыт.

— Ну, йома-ак! — туныктышыланат келшыш. — Возен нал
за, — дневникым возышо ӱдырлан шӱдыш.

— Кочай, ала тиде тумо нергенат иктаж-мом шинчет? — 
тумым сӱретлен шинчыше рвезе йодо.

— Ала тыштат Пугачевын войскаже шоген? — весе ешарыш.
— Тидыжым мый колын омыл, — чылым шикшым нел

шыжла, кокыралтыш коча. — Тышеч ожно Уржум гыч Оза
ҥыш кугорно кая улмаш. Теве уна, куэ-влак шогат, нунын вок
теч эртен. А Уржум мутшо кушеч лектын, шинчеда? Тудат марий 
шомакак. Ожно кугун тунемше еҥ, ученый манмет, тиде кун
демыш толын. Уржум лишне чодыраште коштшо сонарзе деч 
йодын: «Далеко ли до города и как он называется?» Сонарзет 
марий улмаш, рушлаже умылен огыл. «Урым ужым», — йод
мыжлан вашештен. «Ага, значит, город называется Уржум», — 
кагазышкыже ола лӱмым марийын каласымыж семынак возен 
шынден.

Шоҥго ойлымыж годым вишкыде чал пондашыжым ни
ялтен-ниялтен колта, витне, тыгай тудын койышыжо.

— Тиде Уржум преданиет оҥай, — мане туныктышо. —
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Куэран кугорныжо Уржум гыч Казаньыш каен? — кочай деч 
уэш йодо.

— Туге шол, тыште кугорно ыле, мый шкеат сайын шар
нем, — шонго мӱндыр корныш коштмыжымат ойлен пуыш.

— Рвезе-влак! — туныктышо куаныше шинчаж дене мем
нам ончале да кынел шогале. — Паледа, тиде корно дене туге
же Сергей Миронович Кироват коштын!

Ме пылышым шогалтышна.
— Киров Казаньыште промышленный училищыште туне

мын. Каникуллан мӧҥгыжӧ Уржумыш теве тиде корно дене 
эртен! Тугеже, тумо йымалнат иктаж-гана каналтен докан, — 
Лидия Степановна, шонен-шонен, мыланна каласкала.

— Ала корем памаш вӱдым йӱашат иктаж-гана волен? — Юра, 
очыни, вӱдлан мийымыжлан куанен пелештыш. Мыйынат, па
машыш волен, вӱдым подылмем шуо, Сергей Мироновичын ка
налташ шичме тумо йымалан малаш кодашат тореш омыл.

ЮРА. Кечывал кочкыш деч вара, кутырызо поро коча да 
уныкаж дене чеверласен, умбаке тарванышна.

Походышто весела, шкет ошкылмо гай огыл.
— Рвезе-влак, ончыза, мом муынам! — ик ӱдыр пасу ӱмбал

не ала-могай кӱм ончыктыш.
— Тиде просто монча кӱ! — воштылеш Толя. — Коллек- 

цийлан ок йӧрӧ.
— Монча кӱ козыра лиеш, а тиде, ужат, могай яклака!
— Ковышта печке ӱмбак ковам лач тыгай кӱм пышта, — 

койдара весе.
— Да, кӱат тӱрлӧ лиеш. Тыште ошма пеш шагал, извест

ка! изиш веле, а шун ятыр уло, садлан тыгай яклака да кӱрен 
тӱсан, — умылтара туныктышо.

— Кӱм огыл, мый теве мамонт лум муам! — моктана Толя.
— Вольык шӱгарыште ушкал лужым верештатак! — вош

тылыт тудым.
Походышто, чынак, мом гына от кол, мом гына от уж!
Кастене изи чодыра тӱреш, коремйол лекмаште, шогална. 

Тораште огыл памаш вӱд чыргыктен йога. Тиддеч сай верым 
кычалманат огыл. Йӱштӧ вӱдым урзо тич кошталын, шӱргы
нам шӱалтышна, ваш-ваш шыжыктылна. Нойымо, пуйто мем
нан деч ойырлен, чодыра коклаш шыле. Кужу корно мондалте.

— Рвезе-влак! Корем вӱдым шолтыде йӱаш ок лий! Ида 
йӱ! — шижтара туныктышо.



Но мый шӱргым мушшемлак мыняр кӱлеш тымырлен* 
шындышым. Тыгодым кузе южыжо йӱде чыта, ом пале.

Вара палаткым шупшын шындышна, кочкаш шолтымо 
верым ыштышна.

Мемнан дене чеверласен, кече мланде помышыш пурен 
йомо. Туге гынат чодыра тӱрым, корем лапым нугыдо ош тӱты
ра ыш авалте, мландӱмбал кечывал годымсо гаяк кукшо кодо.

— Эрла йӱр толеш: кече пыл коклаш шинче, — ӱдыр кок
ла гыч ала-кудыжо мане.

— Йылметлан кукшо кошарге! — ыштале весыже.
— Ӱдыр-влак, пареҥгым эрыкташ тӱҥалза! — поварна ко

мандым пуыш.
Ме, чодыра гыч укш-оргажлам конден, тулымат ылыж

тышна. Южыжо лӱмынак лӱмегожым кудалта, тунам тул пу
лемет семын «шелыштеш». Ой, моткоч сай, пеш оҥай тул 
воктене шинчылташ! А тулеш кӱктымӧ пареҥгыже нимо деч 
коч тамле вет! Снеге да мӧршудо дене шолтымо чайже! Тул 
воктене пучым пуалтена, тӱмырым пералтена, чодырам шер
гылтарена веле — мурена:

Кеч-куштат
Эреак
Ме пырля улына.
Йӱштымат,
Шокшымат 
Сеҥена ме тӱшкан.
Икте — кажне верч,
Кажне — икте верч!
Поро, сай, шӧртньӧ гай 
Кумылна.

Вуй ӱмбалне, кавапомышышто, шӱдыр-влак чӱкталтыч. 
Тыгай годым иктаж-мом сандалык нерген кутырымо шуэш.

— Ик кастене тендан дене пырля шӱдыр-влакым ончаш 
погынен улына ыле. Шарнеда? — Лидия Степановна мутым 
лукто.

Кузе она шарне! Но тунам чылан толын огытыл ыле. Ту
ныктышо кызыт уэш шӱдыр тӱшкам ончыктыш.

— Тиде Коркашӱдыр! — иктӧр вашештышна.
— Сайрак ончалза, корка кыл покшелне улшо шӱдыр

жым Мицар маныт. Тиде араб шомак, марлаже «имне» манме

* Т ы м ы р л е н  —  шер теммеш йӱын.



лиеш. Воктенак изирак вес шӱдыр уло. Тудым Алькор але «им
нешке» маныт. Ужыда? — йодо туныктышо. — Чылалан коеш? 
Кӧ Алькорым — «имне ӱмбалне имнешкым» — ужеш, тудын 
шинчаже сай, пӱсӧ. Тыге ожно араб-влак шинчам тергеныт. 
Оҥай вет? А эрла эрдене, кече лекме годым, Эр ӱжара шӱды
рым ончыктем. Венера манме планетым колын улыда?

— Тушко эше ме вымпелым колтен улына.
— Тыйжак колтен отыл, — ала-кӧ ишкым шындыш.
— Ну, мый огыл лийже. Мемнан эл колтен!
— Венерам марий калык ожнак Эр ӱжара шӱдыр манын 

лӱмден. Кече лекме годым моло шӱдыр-влак йӧрат — волгал
тмым чарнат, лач Венера гына шкетын йӱла, — туныктышо 
умылтара.

«Каваште мыняр шуко шӱдыр уло! Кушеч нуно лийыныт? 
Шӱдыр деч кӱшныжӧ могай сандалык?» — вуйым кӱшкӧ 
нӧлтен ончышемла, мыйын ушем вуж-ж шаланен колтышат, 
тул воктеке шинчым. Могыремат чытырналт кая. Йӱдшӧ леве, 
йӱштӧ огылыс, шеремет! Мо тыгай?

Тул пудешт йӱла. Оргажым кудалтымек, шикш дене пыр
ля сескем-влак тӱргалт кӱзат да, пушеҥге парчаш шуде, пыч
кемышеш йомыт. Теве ик пушеҥге ӱмбакемак йӧрлеш ала
мо, ялт тугела чучеш.

— Ой! — вуем кид дене авырен, шижде кычкыральым.
Рвезе-влак мыйын йырем погынен шогальыч:
— Мом ужыч?
— Мо деч лӱдыч? — йодыштыт.
— Юра, мо лийыч? — Лидия Степановнат ӧрӧ.
— Пушеҥге йӧрлеш, — вашештышым.
Уэш ончальым — уке, тугак шога. Но адак шинчамлан 

шыри-вури койын колтыш, кӱшнӧ шӱдыр-влак чӱчкаш, 
пӧрдаш тӱҥальыч, чодыра вуят тайналт кайыш, вара эркын 
унчыли савырнаш тӱҥале.

ТОЛЯ. Вучыдымын, кенета чодыра вес могырышто сола 
дене рашкалтен колтымо семын кӱдырчӧ сургалте. Мардеж 
кож-ж пуал колтыш. Чодыра вуй шучкын гӱжлаш тӱҥале.

Ме палаткыште Юра воктен шинчена. Лидия Степановна, 
кӱсен понар дене волгалтарен, кидшагатшым онча, черлын 
вӱршер кырымыжым шотла. Юра нелын черланен.

— Температуржо кумло индеш градусат пеле. Кызытак вра
чым ӱжман... — Лидия Степановна кугун шӱлалтыш.
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Палатке ӱмбалне пылде-полдо шокташ тӱҥале: шолдыра 
йӱр пуйто тӱмырым перкала. Тунамак, мландым чытырык
тен, шыде кӱдырчӧ ала-мом кушкеде. Кава шӱтлыш, ынде 
палаткына ӱмбаке ведра гыч опталмыла йӱр йога.

— Кушто кызыт врачшым муаш лиеш? — пычкемыште 
ала-кӧн йӱкшӧ шоктыш.

— Лишыл ялыш, медпунктыш, кӧм-гынат колтыман, те
лефон дене вашкеполышыш звонитлыман. Тушеч врачым кол
тен кертыт, — Лидия Степановна йӱр вӱд дене нӧртымӧ ноч
ко солыкым Юран саҥгашкыже пыштыш. Но ялышкыже иктаж 
вич меҥге лиеш.

Юра кӧргӧ йӱкын йӱаш йодо. Нелын шӱлештеш, логарже 
кыжык-кожык веле шокта. Йӧсӧ, моткоч неле тудлан. Ой, ке
нета колен ынже колто веле. А утарен она керт гын? Теве, 
шонкалем, тудым колотка кӧргыш пыштат. Йырже пеледыш 
аршаш, шем тасма. Ӱмбакше кумык возын, шке чонжым пу
ышашла, аваже шортеш. Ме уло класс дене колотка воктен 
шогена, ӱдыр-шамыч шинчаштым чарныде шовыч лук дене 
ӱштыт. Чыланат Юрам чаманена. Теве оркестр шӱмым 
кӱрыштшӧ ойган семым тӱҥале, ындыже иктат чытен ок керт, 
утен каен шортыт.

«Чеверын, шерге йолташ!» — мыят, моло дене пырля пы
тартыш гана чеверласен, вуем савем.

«Тый тудлан кӱч нарат йолташ отыл!» — Миля мыланем 
сырен ойла. «Тый мо, адак раме нерген?» — «Рамым кораҥ
дымылан тыйым проститленыт да походыш налыныт, — ва
шешта Миля. — А палаткыште черланен кийымыж годым тый 
утараш полшенат? Чын йолташыже лият гын, кӱдырчан йӱр 
деч лӱдын, палатке кӧргыштӧ шинчен от эртаре ыле...»

Чынак, мом ышташ? Ала мыланем куржаш? Юралан ик 
гана осалым ыштенам гын, вес ганаже ала порым ыштыме 
дене кодшо титакемым сулаш лиеш?

— Лидия Степановна, врачым ӱжаш мый каем, — маньым.
— Шого, Толя, — туныктышо мыйым шымлен ончале. — 

Тыгай пычкемыш йӱдыштӧ да эше кӱдырчан йӱр годым кол
тен ом керт. Эр марте чыталте...

Тудо уэш черле ӱмбак кумык лие, а мый, картузым на
лын, палатке гыч тӱжвак лектым. Йӱр тугак шоргыкта.

Тӱҥалтышдымын-мучашдымын мӱгырен, кӱдырчӧ, ала- 
мом йомдарышыла, пычкемыш кава мучко пӧрдеш, млан
дӱмбаке чарныде тул волгенчым кышка. Шучко шогашат. Ты-
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гай йӱдым палатке кӧргыштӧ иктаж рвезе воктек пызнен тӱр
гат да айда тек чытырет, кӱдырчан йӱр эртымым вучен шин
чет. А Юра пич кайышашла каньысырлана, орлана. Кӱлеш вет 
тыгай жапыште черланаш!

Эр марте каяш огыл гын? Уке! Юран илышыже шӱртӧ 
мучаште. Утараш кӱлеш. Мом кертам, чыла ыштем. Мый тетла 
нимо дечат ом лӱд! Картузым чотрак темдальым да, палат
кыш пурыде, кугорно велыш чымалтым. Нигӧлан шым ойло. 
Кычалаш огыт тӱҥал, куш кайымем умылат.

«Эн ончычак корнӱмбалне логалше первый ялышке пураш 
да медпунктым муаш... Вашкеполышыш звонитлаш...» — мом 
ышташ кӱлмым ушем дене вискален, кӱдырчан йӱр вошт кур
жам. Лавыраш йолем пижеш, я кумык керылтам. Кынелам да 
адак куржам. Шӱртӧ пырче кодде нӧрен пытенам.

Йӱр изиш эркышныш. Чодыра ӱмбалне ош кашта койын 
колтыш. Кӱдырчӧ, тул солаж дене рашкалтылын, кузе йӱрым 
кондыш, тугак тудым шке корныж дене ала-кушко умбаке 
поктен наҥгайыш. Каватӱр ошалгаш.

Кеҥеж кас ӱжара эр ӱжара дене иктыш ушнат, маныт. 
Чынак, эрвелне чыли-чули волгыдат шарлаш тӱҥале.

Йӱр деч вара чыла кушкыл, пурак деч мушкылтын, лас
кан шӱлалта. Теве корно воктене эмганыше пеледышат вуй
жым нӧлталын, тудат ынде уэш илана.

Йӱр чӱчалтыш пушеҥге лышташыште кошкенат шуын 
огыл дыр, чашкерыште изи шӱшпык шке мотор мурыжым 
лыкын-лукын савыралынат колтыш. Пронькан памаш лукысо 
шӱшпыкак толын ала-мо, чылт тугак чиопкыкта. Вашке чыла 
тӱня помыжалтеш, яндар юж дене шӱлалта.

Таче ме шӱшпык нарат нералтен онал. Юра гына тӧрланы
же ыле, а омо мемнан деч нигушкат ок шыл.

Вӱдыжгӧ юалге мардеж шӱргем авам семын шупшал эрта. 
Мардеж! Мардеж! Наҥгай пеленет мыйын саламем поро авам
лан! Кызыт тудат пашашке, имне пукшаш ошкылеш докан.

Вашкем мый, мардеж ваштареш куржам. Юрам утарышаш 
верч пасу гоч вик, лавырам келын, ялышке куржам. Неужели 
Юра мылам курымеш сыраш тӱҥалеш? А Миля?.. Проститла 
мо тудо? Москва гыч толмекше, мом каласа?..
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и с  А мыйже, ораде..
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1
Чра! Мыйын ойлымашем газетеш лектын! Изи гармонист 

нерген. Лудын огыдал гын, «Ямде лийытше» ончыза.
«Кугу эҥер изи вӱд йогын гыч тӱҥалеш» манмыла, мыят 

ондак кӱчык заметкым гына газетыш колтылынам. Вара поче
ламут возаш кумылем лекте. Вет авам, пайрем годым мом 
ужеш, мом шона, чыла мурен каласа. Мыят шке ужмем-шо- 
нымемым почеламут дене каласен ом керт мо? Возышым да 
марий йылме ден литературым туныктышо Елизавета Михай
ловналан ончыктышым.

— Почеламутышто йӱк иктӧр пералтшаш, тидым шижын 
моштет, — мане туныктышо, — корно мучашетат икгай йоҥ
галтеш. Туге гынат тиде шагал, почеламут шуко чиян сӱрет 
гай сылнештарыме лийшаш, шӱм-чон вошт шолын лекшаш. 
Тунам веле еҥын кумылжым налеш. Умылышыч?

Возышым эше иктаж кум-ныл почеламутым, колтен он
чышым «Ямде чийыш» — уке, ош тӱням уждеак кодыч.

Весе гын кидшым лупшалеш ыле. А мый кудалтен шым 
керт.

Ик кечын комдымо вичкыж книгаште гармоньым устан 
шоктышо изи йоча нерген почеламутым лудым. Лудым да ву
емым сово дене пералтышым: «Эх-ма, мемнан школыштак 
изи гармонист улыс! Тудын нерген ойлымашым возен ончаш 
гын, а? Кузе тымарте ушышкем пурен огыл? Ой, аҥыра вуй!»

Ш инчым. Иктатыштак кагаз ӱмбалан ойлымашым чумыр
тылаш тӱҥальым.

Возышым да туныктышын каҥашыж почеш юнкор кру
жокышкына кондышым. Лудын пуышым.

— Оҥай! Сайын келыштарыме.
— Чиялтен моштет-гой ыс! — икте да весе моктат.
— Ивановын возымаштыже мыланем теве мо раш огыл:



изи гармонистше мыняр ияш? Первый классыш коштеш але 
иктаж латкок ияш? Тиде икте, — копашкыже вичкыж кужу 
парняжым кадыртылын шотлаш тӱҥале Михайлов Алик. Туд
лан моло огыл, цифрак кӱлеш, омешыжат тидак гына конча 
дыр. Арам огыл ме шымше «б» классыште Аликым Пифагор 
манына. Тудын лӱмеш мый шукерте огыл ик почеламутымат 
шонен луктынам:

Пошкудем Михайлов Алик —
Пешак тале математик.
Пу задачым — кыр-гор-гор!
Чылтак тудо Пифагор.

Тыге манмылан Алик ок сыре, вет тиде лӱмжӧ ала-могай 
кочайын огыл — кугу учёныйын! Уло тӱнялан палыме еҥын!

— Эше мом каласет, Михайлов? — туныктышо ойлыма
шем нерген мутым шуяш йодо.

— Кокымшо, — Алик копашкыже вес парням кадыр
тыш, — ойлымашын мучашыже уке, почдымо лектын.

Ой-ой, кузе ойлаже! Йылметше кӱзӧ дечат пӱсӧ улмаш.
— Гармонь сем почеш пӱкен але ӱстел куштымым те ужын 

улыда? Уке, нуно куштен огыт керт. Тидат шагал, Ванян пӧрт 
пырдыжшат, окнажат, туврашыжат лоҥыт веле, эсогыл коҥ
гажат, тайныштын, пӧрт покшеке лектеш. Молан илышыште 
лийдымым возашыже? — Михайлов Аликын куштылго кидше 
почеш молат шке шонымыштым рашкалтарат. Чытет гын, чыте!

Ситыш! Аралалташ кӱлеш.
— Тиде вет сылнештарыме йӧн, — кондымо вичкыж кни

гам кидышкем нальым. — Колыштса теве ик почеламутым. Гар
монистын пеш устан шоктымыж почеш.

Кок коя кугу кӱрка 
Тавалтат — пурак тӱрга.
Йолым налын,
Тайнышталын,
Пӧрт гыч лекте шун коҥга.
Лоҥылдалыт,
Куштал талыт
Телефонный меҥге-влак...

— Чуковский, мом ойлаш, тыгай лийдымым возаш кер
теш, — йӱк шокта.

— Тиде Чуковскийын огыл, а Ладонщиковын почеламут
шо, — умылтарем.

— Тугеже, — Михайлов Алик кынел шогале, кумшо пар
т л а  44



ням копашкыже темдале, — Ваня еҥын возымыжым лудын 
да тудын деч шолыштын. Туге лектеш.

Шинчам каралтышым: мыйым ворыш веле лукнеже, ужат!
— А кугурак поэт-влак деч тунемаш ок лий мо? — Вашта

решыже шум шогалтышым. — Тидлан нигӧат чарен ок керт.
— А коҥгаже тыйынат, тудынат, йолым налын, тайныш- 

талын кушташ лектеш. Тидыжым кузе умылтарет?
— Пифагор математика дене гына огыл тале лийын, муш

кындо денат кредал моштен, ятыр гана чемпион лӱмым та
ҥасымаште сеҥен налын, — манеш Алик.

— Тыят тудын семын мыйым иканаште йӧрыктен пыш
тынет аман, — шинчаошем дене шӧрын Михайловым онча
льым.

— Пӱкеным, ӱстелым тугак кодо, тек тӧрштыл шинчышт. 
Пӧрт пырдыж, окна, туврашат айда лоҥышт, а коҥгам ит 
тарвате, тек верыштыже шинчыже, — туныктышо мыйым ута
рыш.

— Мемнан школыштат ик изи гармонист уло, но тудо 
шкенжым сӧрвалыкташ йӧрата. Тыгай‘йӧрдымӧ койышыжы
мат ончыкташ кӱлеш, — ойым пуышт юнкор-влак.

Тыгай годым тау мутым каласат, мый гын вес семын кра
льым:

— Йӧра, — маньым, — тӧрлатем. Мучашыжымат вес се
мын савыралам, П... — теве-теве Пифагор манам, — п... пага
лыме Михайлов манмыла, почаным ыштем.

— Алик, шкеже мом возенат? — тудын деч йодыч.
— Еҥ оралте ӱмбалне коракым ит тӱкӧ, шке пӧрт вуйыш

тет ала ӱҥгӧ уло, — калыкмутым тудлан тушкалтышым.
Умылыш але уке?
Можым кузе да кузежым мом ышташ шонкален, ойлыма

шем ик гана огыл уэш-пачаш тӧрлатышым да газетыш кол
тышым.

2
Лай кундем пӱтынек мамык дене вӱдылалте. Йырым-йыр 

пуйто ош пеледыш гына. Пушеҥге парчаш, кыдыр-кудыр ук
шышкыжо мӱкшиге огыл пӱтырналтын, лишкыже миен тӱкал
те — тӱжем дене изи лыве-влак ӱмбакет волен шинчыт. Уке, 
ош лыват огыл, тыге пушеҥге вуйым пӧрш авалтен, ший тӱсан 
порсын шӱртӧ дене пӱртӱсым тӱрлен.

Кок кече гыч У ий.



А ме тудым Лайсола школыштына тачак вашлийына. Мо
лан манаш гын, эрла изин-кугун вучымо каникул тӱҥалеш. 
Тек кок кече ончычак мемнан деке Йӱштӧ кугыза толеш, 
мыланна мешак тич пӧлекым конда, чевер кайык семын шӱм- 
чоннам куандара. Елка йыр кок кече ончычрак мурен-куштен 
модына гын, мо вара лиеш? Тӱняште чыла калыкат У ийым 
31 декабрьыште пелйӱдым ок вашлий. Теве Афганистаныште 
21 мартыште гына, шошо агам тӱҥалме жапыште, эртарат. 
Тунам кажне ялыште эн пагалыме пошкудышт, марий ман
мыла, куштылго кид-йолан еҥ, первый кашым курал савыр
на, тидын деч вара У ий пайрем лӱмеш ӱстембаке чевер че
сым погат. Кампучийыште эше почешрак, 12 апрельыште, 
тошто ийым ужатат да У ийым вашлийыт. Эше теве мо оҥай: 
Кипрыште У ий вашеш пелйӱдым кажне пӧртыштӧ пел ми
нутлан тулым йӧртат, тошто ийым пычкемыште ужатат; тул 
чӱкталтмек, чыланат икте-весым У ий дене саламлат. Румы
нийыште ты кечын когыльым шолтат, южыжын кӧргыш ший 
оксам, шергашым але йошкар пурысым пыштат: кӧлан тыгай 
когыльо логалеш, тудо пиалан лиеш манын шыргыжалыт. 
Кенийыште гын У ийым вӱд ӱмбалне вашлийыт, молан ма
наш гын, тушто ты жапыште пеш шокшо шога, садлан чыла
нат пушыш шинчыт да сер деч умбаке торлен каят, пеленышт 
налме банан дене шолтымо варене дене ваш-ваш сийлат. Мом 
ойлаш, авам манмыла, кажне калыкын шке илыш-йӱлаже, 
койыш-шоктышыжо уло.

Тыге У ий нерген газетыште лудмым шонкален ошкылмем 
годым мыйым Алик — «Пифагоровы штаны во все стороны 
равны» манмет — поктен шуо. Такше, Аликын брюкыжо туна
рак лопка огыл, мемнан гаяк школ формым чиен коштеш, но 
ушыжо, ой-йой, вӱдшор годым ташлыше эҥер нарак. Капше 
денат классыштына эн кугу рвезе. Туге гынат эҥырвоштыр гай 
вичкыж, шӱргывылышыже ош кочушмен гай чуяка. Пифагор 
учёныет аршын лопкыт туп-вачан, Онар гай патыр улмаш, ма
ныт. Кӧ пала, ала Аликат илен-толын топката марий лиеш, 
калык шомакла, лу таза лийже, шылже шинчеш.

— Мо паровозла шӱлет? — поктен шумекыже йодым.
— Ужат, сумкаш мыняр погым шӱшкынам! А тыйын мас

карадлан вургеметше кушто? Налын отыл мо? — пеленем нимо 
укеат, очыни, ӧрӧ.

— Мыйын чыла ӱмбалнем, — вашештышым. — Мӧҥгыш
так чиен ямдыленам.
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У ий лӱмеш маскарад балыш мемнан шымше «б» класс 
«Салика» пьесын геройжо-влак семын чиен мияш келшен. Тид
лан амалжат уло: кеҥежым Лайсолашкына ола гыч артист-влак 
толыныт ыле, клубеш саде спектакльым ончыктышт. Ну, кер
тыт вет! Моткочак келыштарен модыч. Эн чот чонешем Чопай 
пижын. Тугай чолга, тугай мыскараче, чылалан кертеш каче! 
Кӱлеш гын, кийыше тоямат мутшо дене шогалта, укшан пон- 
дымат пеледыкта, калык манмыла, нерыше корак огыл. Тудак 
шоҥго поян каче деч тулык ӱдыр Саликам утара.

Тунам, спектакль ончымо годым, ялыштына чыла рвезе 
ден ӱдыр мыланем кӧраненыт дыр, моланже-можо, вет мый
ын Ольош изам — артист! Армий гыч пӧртылмек, олашке 
тунемаш кайыш. Ик ий гыч, авам манмыла, вуян-почан лие — 
ала-могай конторышто машинисткылан ыштыше ӱдырым мар
лан нале да олашак лакеме, ынде шочшыштат уло. «Ешым 
ыштымек, — авам ойла, — могай тушто тунемаш!» Пашаш 
пурыш, театрыш. Мемнан клубышто спектакльым ончыкты
мо годым тудо Чопайжымак ыш мод, сӱан калык дене пырля 
гына сценыш лекте. Кӧ шинча, ала вес вере тудо Эчукымак 
модеш? Колынам, артист-влак вет тугай улыт: ик рольымак 
коктын тунемыт, таче иктыже сценыш лектеш, эрла — весы
же. Авам манмыла, Ольош изам шым ото вошт кояш ок тола
ше, агытан семын оҥым кадырташ, пӧрткайык семын тӧршты
лаш ок йӧрате.

— Кӧм Чопайым ыштена? — ёлкылан ямдылалтме годым 
мемнан класс вуйлатыше Елизавета Михайловнан йодмыж
лан чыланат мыйын лӱмем каласеныт.

— Ивановым! Тудын изажат артист!
Мыйын чонем тунам кашташ нӧлталте...
Школыш тачат калык тич погыныш: йоча гына огыл, ача- 

авамыт шукын толыныт. Туныктышо манмыла, кӧн шке шоч
шыжым, чиен шогалмыжым, муралтен да кушталтен колты
мыжым ончымыжо ок шу!

Мый ӱмбакем пел мелан тувырым чиенам, йолван ӱштым 
ӱшталынам, вет мый Чопай улам, эсогыл казаварнялан ший 
шергашымат йылгыжше кагаз дене ыштенам, лач йолыштем 
гына ялпай кем уке.

— Тыгай пӧршан йӱштыштӧ кемым огыл, эргым, пор
тышкемым чийыман, — авам мӧҥгыштӧ мыланем коҥгам
бач портышкемымат волтен ыле.

— Ночко кӱварыште шорык ломыжаш тӱҥалеш, — маньым.



— Тугеже, шокшо ботинкетым чий, — шӱдыш.
«Чопай, очыни, тыгай йолчиемым омешыжат ужын

огыл», — шоналтышым. Мыйын ӧрын шогымем ужын, авам 
кидшым лупшале:

— Айда чий, шке манметла, йӧренски! Черланен возат 
гын, нигӧланат от йӧрӧ. Пален лий, айдеме вуй гыч огыл, 
йол гыч кылма, — ешарыш авам.

Тетла мутым шым лук, келшышым.
А Алик кӧ лияш шонен, нимат раш огыл. Тувыр йымакше 

пун кӱпчыкым шуралтен, ӱмбакше камчолым сакалтен, йолыш
тыжо — суран кем. Кошар оҥылашышкыже пылышыш шумеш 
кудыргалше кӱчык шем пондашым пижыктен. Кӧлан кузе, мы
ланем гын портретыште ужмо саде кугу ученыетлак коеш.

Кӧн маскарад вургемже эн сай, тудлан таче ёлкышто пӧле
кым пуат.

Пифагорлан У ий деч кок кече ончычак йыгыр кече нӧлтал
те: Йӱштӧ кугыза, мешакше гыч луктын, ала-могай пӧлекым 
да ола гыч толшо серышым кучыктыш:

— Саламлем тыйым, Михайлов Альберт! Саламле-эм!
Ме Пифагорым йыр авырен шогална. Серыш тунамак кид

гыч кидыш чоҥештыш. Туштыжо возымо гыч раш лие: 7 ян
варьыште «Ямде лий» газет редакций Альбертым Йошкар- 
Олашке юнкор слетыш ӱжеш.

— Мыят возаш тӱҥалам! — икте ойла.
— Тӧчен ончаш кӱлеш, — весе ушна, — можыч, шот лек

теш.
— Кӧранем мый тылат, Алик!
— Ит кӧране — шекшет шелеш.
Ала мыланемат тыгай серыш толын? Вет мыят газетыш 

возкален шогем.
— Иванов Иванлан нимогай серышат уке? — Йӱштӧ ку

гыза дек лишемын, чытен кертде йодым. — Михайловым веле 
ӱжыт мо?

— Лумӱдырем, ончал-ян телеграмме ден серыш-влакым, — 
шӱдыш Йӱштӧ кугыза. — Мыйжын, — ышталеш, — шкат 
палет, шинчам начарешташ тӱҥалын.

— Тыланет, Иванов, уке, — ӱмбакем чаманышыла онча
лын, Лумӱдыр вашештыш.

— Школ гыч иктым ӱжыт — тидланжат кугу таум ышты
ман, — Йӱштӧ кугыза лыжган пелештыш да, елка йыр шога
лын, мураш да кушташ ӱжӧ.

АВ



Мураш гала! Кавам шем пыл налмыла чучеш, ушшыш 
лекмыла, вуем кумык сакен, ӧрдыжыш кораҥым.

Молан мыйым юнкор слетыш ӱжын огытыл? Михайлов 
дене таҥастарымаште мыйже утларак возкалемыс! Адакшым 
мемнан школыш Пифагор ӱмаште гына толын. Кеҥежым со
вхоз пасуш комбайнер ачаж дене пырля тӱредаш полшаш кош
то, ты нерген газетышкат серен ыле. Тидын деч вара кок-кум 
гана ала-мо кырча-марча возкалымыже лекте — тетла чыла. И 
на! Тудым слетыш ӱжыт.

Шинчашкем шӱк керылтмыла толын вет тиде рвезе мем
нан школыш. Уке гын тудым огыл, мыйымак ӱжыт ыле. Си
тартышыжлан, ик ялыштак пошкудо семын илена вет, кал
так! Ме, манеш 220 ден 284 числа гай таҥле улына. Ожнысо 
кугу учёныет, Пифагорет, нине кок числа ваш келшат, икты
же весын чыла делительжылан пайлалтеш манын, витне, ой
лен улмаш.Кычал муын вет Михайлов, тидымат ала-кушто 
лудын шуктен. От шинче, таҥым ыштынеже. Шиш!

Ынде пытыш, ик мурышто ойлымыла, коклаштына шем 
пырыс кудале. Кӧраныше ушыштем вес почеламут шочо:

Лийыч тые, Пифагор,
Мыланемже — тор!

З
Михайлов Альбертын ачаже Сибирь кундемыште, тӱжем 

меҥге утла ӧрдыжтӧ, пашам ыштен илен. Кунам тушко каен, 
мыняр идалык ыштен, ом пале. Кодшо ийын уэш Лайсолашке, 
черланен вочшо шоҥго аваж деке, ешыж дене пӧртыльӧ. Ынде 
мемнан совхозышто трактор да комбайн дене пашам ышта.

Мый тыге шонем: Пифагорын ачаже ӧрдыж велыште ала- 
момак огыл, кужу теҥгем кычал коштын. Тидат шагал. Иктаж 
еҥ пала але уке, а мый тудын машина тич шурным оптен кон
дымыжым ужынам. Кечывалым огыл вет, йӱдым. Моло огыл, 
тиде шем паша. Мый гын тыгай ача дене ом кугешне ыле. А 
Алик эсогыл газетыш возен колтен, от шинче, тудат совхо
зышто шурным поген налаш полша. Тый ачатлан огыл, иктаж 
вес еҥлан, пошкудетлан полшо — тиде да! Тунам газетышкат 
сераш лиеш. Ато лийын шинчын Пифагор — механизатор да 
юнкор! Эше слетыш ӱжыт. Вот вет, кузе вет! Кеч иктаж поче
ламутым але ойлымашым возен? А мыйын газетеш лектын. Ик 
тунемше нерген. Уло мемнан школышто тыгай рвезе. Петю лӱман.



Конешне, чылажак тудын нерген огыл, изишак шке гычат чи- 
ялтенам. Уке гын кузе, мый вет тыглай статьям огыл возенам.

Газетым налмек, мо шонет, эрлашыжымак куржын тольо 
Петю лӱман рвезет мемнан деке да изи агытанла пиже веле:

— Молан, — манеш, — мыйым тыге возенат?
— Кузе? Кушто?
— Уна теве!
— Тӱнялан тый веле гармоньчо улат мо? Тыгай рвезе, — 

манам, — кажне школышто лийын кертеш. Адакшым, ончо, 
нигушто Петю манын возымо огыл.

— Лӱмемжым ончыктымо огыл гынат, ом пале, шонет 
мо? Тунарак окмак омыл. Мыйымак, прям, нӧштылынат. Ку
нам тый мыйым сорта йӱктымаште ужынатше?

— Умыло, тиде тыглай заметке огыл, шке гыч шонен во
зымо ойлымаш, — умылтарем тудлан.

— Йӧра, йӧра, кӱсын корка кужу вурдан. — Кӱрка семын 
тӱрвыжым овартен, «кужу вурдо дене» шелышташ шоненак 
кайыш. — Меат серен моштена, пален лий!

Мом вара возалеш гын? Тиде вет, кид пыштымыла, кыр
гор удыралмет огыл, ой-йой чот пеҥыжман! Эсогыл тыглай 
серыш возымо годымат шӱдӧ пачаш ушым луген шонкален 
шинчылтман. Мом увертарыман, могай ойсавыртышым пур
тыман — тидымат-тудымат тыр-тор ышташ оклий. Шым гана 
шоналтыман, ик гана пӱчман.

Теве кызыт мый Пифагор-торым кузе ишкылыме нерген 
шагат наре ушем пудыратылам. Тунеммыж шотышто экшы
кым кычалманат огыл, от му. Мӧҥгылан пуымо пашам гын 
утыжымат ыштен конда, математика дене иксше мыйын се
мын ноль ок лек, задачым гын икте олмеш иктаж кумытымак 
шотла. Мер пашамат шукта: классыштына пырдыжгазет ре
дакторлан сайленыт. Такше, ни шер гай возымыжо, ни сӱрет
лымыже... А шогалтеныт, мыйын шотышто, математика дене 
эн виян улмыжлан кӧра. Мемнан вет тугай койыш: ыштен 
моштыметым огыт ончо, визытлан тунемметым гына шотлат. 
Но пырдыжгазетым лукташ задачым шотлымо гай огыл. Сад
лан кажне гана Пифагор мыйым сӧрвала:

— Поро айдеме лий, возо, — манеш, — почеламутым пай
рем лӱмеш.

У ий вашешат сӧренам ыле. Ынде — вучо! Слетыш мый 
огыл, тый кает, тек шке сере, нечыве еҥ кид дене тулшолгы
мым удыраш.



Эше кузерак тудым тӱҥдаш? Могай уто-ситыже уло? Не
ужели, тоштырак еҥ манмыла, суксо гай яндар? Але вара 
илышыштыже ик ганат титакым ыштен огыл? Шкемын гын, 
у-у, мыняр палем! Эше изиэм годымак чывиге ӱмбак рок па
дырашым кудалтенамат, садет комдык йӧрльӧ да йолжым шу
ялтенат возо. Шуко кӱлеш мо изи мамык падырашлан! Пуш
кыдо вер гыч ынышт логалте манын, авамланат ойлен омыл. 
Але теве иктаж кум-ныл ияшыж годым шӱжаремлан изи со
вла дене сакырложаш олмеш шинчалым нулалыктенам. Мо
лан тыгай осал мыскарам ыштенам? Мыйым пылышем гыч 
нӧлталын, Озаҥ олам ончыкташ кӱлеш ыле. Мом ойлаш, лий
ын тӱрлыжат, сай-осалым шотлаш гын, кидыштем парнят ок 
сите. Калык манмыла, сӧсна веле шке пӱгыржым ок уж.

Кенета ушышкем ик шонымаш толын пурыш: мемнан 
школ гыч юнкор слетыш кайыше Михайлов кужу теҥгем 
кычал коштшо ачажлан полша манын, газетыш серен кол
таш гын? Эше шолышт кондымо шыдаҥже нергенат, очыни, 
увертарыде ок лий...

* * И=

Серен шинчымем годым капка почылтмо йӱк кочыри-ик 
шоктыш. Кудывече вел окнаш ончальымат, авам ужым. Кечывал
лан комплекс гыч толеш. Тудо тушто идалык лиеш пашам ышта.

Возымем содоррак петырен, книга коклаш шуральым. Шке
же, очыни, шуарыме кермыч гай чевергышым, пылыш муча- 
шемланат тул-тулын чучо.

Авам пӧртыш пурышат, фуфайкыжым кудашдеак, кӱсен
же гыч конвертым лукто. Шинчаончалтышыже, куптыргаш 
тӱҥалше шӱргывылышыже гыч куанышын коеш, шинча лук
шат кечыйол семын корнын-корнын волгалтеш, шонет. Очы
ни, могай-гынат сай уверым конден. Ала тиде серышыже мы
ланем? Можыч, ола гыч? Ала мыйымат юнкор слетыш ӱжыт?

— Корнеш почтальон пуыш, — увертарыш авам.
— Кӧ колтен?
— Ольош изат.
Уке, мыланем огыл улмаш.
— Мом воза?
— На, луд.
Серыш гыч раш лие: изамлан у пачерым пуэныт. Ынде 

тудо у верыште илаш тӱҥалеш. Тиде районжым, воза тудо, 
Сомбатхей маныт, тушто чыла пӧртшат индеш пачашан. Оль-
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ош изамытын пачерышт эн кӱшнӧ — «юмын помыштыжо» 
илена манын воза. У пачерым ончаш мемнам унала ӱжеш.

— Мыйже кызыт нигузе каен ом керт: таче-эрла презе 
ыштышаш ушкалем-влак улыт, — шоктыш авам. — У паче
рыш илаш пурымышт лӱмеш иктаж-мом чумыркален колта
шак кӱлеш ыле. Шот шотан, тудо, рат ратан. Тый тиде кани
кул жапыштет ик-кок кечылан миен толат гын веле?

Мыйын чонем тӧршталтыш. А мо, авамын ойжо дене кел
шашат лиеш улнеже. Вик ойлаш гын, мут огыл — кампетке! 
Осал ден сайже иквереш коштыт манмыла, юнкор слетыш 
мыйым ӱжын огытыл гын, олашке изам деке унала каем. Ала 
слётышкат пурен лекташ йӧн лиеш? Мом ойлымыштым ко
лышташ уда огыл ыле. Мыят тушто поэт, писатель да газет 
пашаеҥ-влакым ужам, шкемын возымем ончыктем да кел
шыше почеламутшым, конешне, газетыш пуэн кодем.

Тиде веле огыл, тӱҥжӧ — мыйын колтымо серышем по
чеш тушто Михайловым, Пифагор манметым, ӱпшӧ гыч огыт 
ниялте, кужу теҥгем кычал коштшо, шыдаҥым шолышт кон
дышо ачажым моктен, шоям возымыжлан, ой-ой, сайынак 
шокшым пуат дыр. Чыла тидым шке пылышем денак колышт 
кертамыс!

Теве кузе савырал шындаш кӱлеш Пифагорым, мыйын 
корнемлан тореш улшо торым!

Авам пашаш кайымек, книга коклаш шылтыме серыше
мым луктым да умбакыже возаш шинчым. Пушкыдо кид де
нат пырысла удыралаш лиеш манме семын, можым мом ыш
тышым — печке мӱйыш ик совла тегытым колтышым.

Серышемым, конвертыш пыштен, ӱмбаланже чаткан гына 
возен шындышым: Йошкар-Ола, Волков урем, «Ямде лий».

«Кӧ тудо, Волковшо? — шоналтышым. — Олаште Пуш
кин, Чехов, Эшпай лӱмеш урем-влак улыт. А Волковшо — 
писатель але композитор?»

Кеч-кӧ лийже, серышем садак иктаж кум кече гыч Вол
ков уремыште верланыше «Ямде лийыш» миен шуеш. А слет 
тӱҥалмеш эше арня чоло уло, ту марте налыт.

4
Пӧршан йӱштӧ кычык почеш игече левештыш. Теҥгече 

кава гыч лоптыра лум пытыдымын йогыш, йогыш, вара ной
ыш ала-мо, чарныш. Тыгай леве годым лум чумыртыл модаш 
пеш сай. Изирак ӱдыр-влак, погынен, утларакшым лум еҥым



ыштат: ондак, трактор оравала пӧрдыктен, кугу чуҥгам ора
лат — тиде кап лиеш; вара изирак чумыркам ӱмбакше кӱзык
тен шындатат, вуй — ямде; шинчажлан шӱч падыраш, не
ржылан кешырат йӧра.

А ме, рвезе кашак, кок крепостьым — икте-весыжлан ваш
тареш — лум пырдыжым ыштена, ончаш изи окна семын ро
жым кодена. Ик крепость шеҥгек ме шогалына, весышкыже — 
тушман.

— Пли! — команде шергылтеш.
Лумым кормыжыш чумыртен, тушман ваштареш кышкыл

таш тӱҥалына.
— Ура-а-а! Ончыко!
Кӧлан лум логалеш, тудо сусырга лиеш, строй гыч лек

теш.
Кид комбо чапала йошкарга, кылмен кӱчешташат тора 

огыл, но ме тидым она шотло, пытартыш вӱр чӱчалтыш мар
те, ойлымыла, тушман ваштареш кредалына.

Таче модаш мый ом ярсе: олашке кайыман, Пифагор се
мын юнкор слетыш огыл, изам деке унала. Вет кызыт теле 
каникул. Чонемже дене, такше, слетыштат пешак лийнем да...

* * *

Эрден эрак кынелын, школыш коштмо шемалге-канде тӱсан 
костюмем шымартен ямдылышым. Ош тувырым чиен, шӱйыш
кем чевер галстукым сакышымат, воштончыш ваштареш то
лын шогальым, саҥга ӱмбаке кержалтше шала ӱпемым ондак 
комдык шерын ончышым. Уке, ок келше: кызыт иктаж витле- 
кудло ияш шоҥго-шамыч веле тыге ыштат. Вара, ӱпкорным 
корен, кок велыш шерын ниялтышым. Ой, тыгежат сӧрал огыл: 
ожно шымакш шындыше ӱдырамаш-влак гына ӱпкорным 
ыштен шерыныт. Пытартышлан мӧҥгеш саҥга ӱмбакак удыра
льым. Мый, такше, воштончыш ваштареш шогылташ нимат 
ом йӧрате; чуриемже еҥлан ончаш гала, шканемат ок келше: 
нер изиш комдыкрак лектын, пылыш утыждене когыльо гай 
чуяка, шӱргышкем ала-молан лач нер ӱмбакак ик чывыштыш 
арва пырчым шавалтеныт, эр-кас шовын дене муш — садак ок 
эрне. Ӱдыр-шамыч веле шкеныштым шагат дене воштончыш 
ваштареш тӧрлен шогылтыт, витне, моторрак лийнешт, вет 
умша тамлым йӧрата, маныт, шинча — моторым.

Кӧлан кузе, мыланем гын чурием гына огыл, шке лӱме
мат ок келше: шонен луктыныт вет «Йыван-Йыван-йывыш-

%ур> 53



тык, клат омса кылдырчык» лӱмнерым. Ок лий ыле мо Юрам 
пуаш? Вет первый космонавтын лӱмжым мыняр шочшылан 
пуэныт, шотлен от шукто. Ольош изамынат — сай лӱм, грек 
йылме гыч кусараш гын, еҥым аралышым, эҥгек гыч утары
шым ончыкта, манеш.

Чу! Мом тыге магала еҥ лӱмым шерын-радамлен шогыл
там? Вашкерак вет корныш тарваныман. Пелен мом налаш? 
Эн ончычак почеламут возымо тетрадемым пышташ кӱлеш, 
тудым изамлан ончыктем да иктажшым ала тушто газетыш- 
как пуэн кодем. Эше мом налаш?

Вольык комплекс гыч авам толын шуо, лӱмынак, витне, 
мыйым ужаташ вашкерак пӧртыльӧ.

— Изатлан колташ йокмам теҥгечак ямдыленам, — авам 
чулан гыч ужар тӱсан вещмешакым пуртыш. — Нуно тушто 
чыла оксала налыт вет: шылет, шӧрет, пареҥгет...

А мемнан шыл гын клат кашташтак кеча, мыняр кӱлеш, 
тунар руал пурто да шолто веле, пареҥгат пӧртйымалне тич, 
шӧр кӱлеш — вӱташтак ушкална уло.

— Э-э, йокласын, эше коштымо ломбыгичкым мондена
мыс! Тудымат пыштем, изи уныкамлан пу. Пазарыште тидым 
да тудым налаш — кӱсенышт рожын. Чыла роскот — изижат, 
кугужат — тушто изат ӱмбалне, вет име пурымо рож гычын 
йӱдвошт пуд шокшо кая, маныт. Садлан нигузеат полшыде ок 
лий. Олаш иктаж пошкудо кая гын, мый тышке да тушко 
куржталам, мом гынат Ольошмытлан колташак тыршем. Йы
тын ӱй кӱлеш — кушто-гынат муам, олык пеледыш гыч погы
мо мӱйым йодыт — на, тудат уло, юмылан тау, ялыште мӱкш 
кучышо-влак пытен огытыл. Уныкам-шамыч гына таза куш
кышт, нунылан нимом ом чамане.

Авам, шке семынже ойлен, тидым да тудым пога. Ольош 
изамлан колтышашым мешакыш опта.

— Ой, йокласын, коштымо поҥгым йодыныт ыле, шала 
мундыра, теве-теве мондем, — оҥамбалне петырен шынды
ме кӧршӧк гыч ястарен, ош шовычеш пӱтырале. — Пареҥгы
жым, изатлан каласе, вес гана иктаж пошкудо дене колтем. 
Такшат кызыт нумалашет сита.

Вещмешакым нӧлтал ончышым гын — ой-ой, кылымде
тым тарвата! Каяш машина лектеш гын, йӧра ыле. Уке гын, 
саде мешакым тупышкет сакен, пӱгыла кадырген топко-ян! 
Кӧргет гыч, чӱчалтыш кодде, пӱжвӱдет чыпчалт лектеш. Зато 
Ольош изамлан костенечым наҥгаем. Миен пуремат, еҥгай
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мыйым кугу унала ӱстелтӧрыш шында, оласе чес дене сийла, 
кугу тарелке тич ший кагаз дене вӱдылмӧ шергакан кампет
кым конден шында, коч да коч шер теммеш...

— Неле вет, изиш нумалаш полшем, — авам ужатынеже 
ыле.

Мый тудым чарышым. Туге гынат уремыш шумеш пырля 
лекте.

Совхозын машинавечыштыже тора гычак кӱкшӧ капан 
Пифагорын ужым. Кидышкыже чинан еҥла ала портфельым, 
ала чемоданым кучалын. Туштак Елизавета Михайловна ала- 
могай еҥ дене кутырен шога.

Мыйже нунын ончыко мом манын миен шогалам? Вет 
слетыш ӱжын огытыл. Аликше деч ом вожыл, туныктышына 
ончылно оҥай огыл. Мӧҥгеш пӧртылаш гын веле? Вучымо 
уна — тӧрыштӧ, маныт, вучыдымо — терыште. Содоррак «тор
там ӧрдыжыш савыральымат», кугорныш лектым. Лучо шке
так йолын ошкылам!

Ял деч кугунат шым торло, тупем нӧрыш, мешакем па
лынак нелемаш тӱҥале. Вашке уло капем вӱдкашка гай лие. 
Ала иктаж машина поктен шуэш манын, чӱчкыдынак шеҥ
гек савырнен ончалам. Пиалешем, икте коеш, лумым тӱргык
тен, тембаке лишемеш. Корно гыч кораҥымат, кидем нӧлта
льым. Фургонан машина шогале. Шеҥгел оҥаш кыртмен, 
кырт-корт кӱзаш тӧчем, а тупыштем мешак виешак мӧҥгеш 
шупшеш. Ала-кӧ кидым шуялтыш да кӱзаш полшыш. Ончем — 
Пифагор! Фургон кӧргыштӧ еҥ-влак шинчат, туштак Елиза
вета Михайловна коеш. Саламлалтым.

— Шич, ноенат вет. — Алик, верже гыч кынелын, яра 
олмым ончыктыш. — Мый шогенат кертам.

Ала туныктышо ончылно лӱмын тыге изин-кугун кумыл
закын коеш? Ала, калык манмыла, ӱмбачат-й ы мамат шӱрал
таш тунемын, вет еҥ чон — шем ер пундаш, кӧргышкыжӧ 
пурен от ончо.

— Куш каяш лектынат? — кӱдыкшӧ шичмек, Елизавета 
Михайловна йодо.

— Олашке, Ольош изам дек.
— Унала?
— Ага.
— Тугеже, юнкор слётышкат миен кертат, — Елизавета 

Михайловна шинчашкем тура ончал каласыш.
Мый тудлан «Ӱждымашке нерым шӱшкаш йӧнан огыл»
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ыштальым, но туныктышо мияшак шӱдыш, «Тылат пеш пай
дале лиеш» мане.

Аликат ала-молан чытыдымын куанышын коеш. «Ончыч 
воштылшо вара шортынат кертеш», — газетыш возен колты
мемым шоналтен, мыят тӱрвемым пел велыш иральым.

5
Селаш толын шумек. Елизавета Михайловна мыйым ыш 

ойыро. Алик дене когыньнам калык туныктымо пӧлкаш на
ҥгайыш. (Кӱчыкынжӧ роно маныт.)

Мыйже ынем пуро ыле, но туныктышо иган чывыла пе
ленжак нале.

Роно пӧртыштӧ вес школла гычат толшо икмыняр йочам 
ужна.

— Кушеч улыда? — ӱстел коклаште шинчыше илалше ӱды
рамаш йодо.

— Лайсола гыч.
— Фамилийда кузе?
— Михайлов .Альберт.
— Уло. А тыйжын? — мый дечем йодо.
— Тудын уке, — олмешем тареш пурышо агытанла Пифа

гор вашештыш.
— Можо уке? Кажне еҥын фамилийже лийшаш.
— Тудым ала-молан ӱжын огытыл...
Лачак вес пӧлем гыч Елизавета Михайловна лекте:
— Тиде рвезе мемнан школ гычак, юнкор. Ойлымашы

мат, почеламутымат возкала.
— А олаштыже кузе? — илалше ӱдырамаш ӱмбакем ӧрын 

ончале.
Мый йылмыдыме кокок семын мут пелештыде шогем. Ты 

йодышланат Пифагорак вашештыш:
— Изаже тушто уло, театрыште артистлан ышта.
Молан, мом кычалын, тыш пурышым? Молан вигак ав

товокзалыш шым ошкыл?
— Йӧра, — ӱстел коклаште шинчыше ӱдырамаш поро ку

мылын пелештыш. — Ала иктаж ӱжмӧ юнкор миен ок шу, 
айда кудал тудын олмеш туныктышет дене пырля.

Чылаштын погынымыштым вучен шуктымек, автовокза
лыш кайышна. Туштыжо мыланна лӱмынак билетым коденыт 
улмаш. Чапле кугу автобусыш пурен шична гын, авам манмы
ла, чылтак рай, курорт! Мый шкеже, такше, ик ганат курорт
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манметым ужын омыл. Шокшо вел теҥыз серыш кодшо шы
жым авам миен, эн шуко шӧрым лӱштымыжлан совхоз кол
тен. «Мемнан дене пушеҥге лышташ йоген пытен, чытыды
мын лавыран, кечыгут йӱр йӱреш, а тушто пеледыш пеледеш, 
теҥыз вӱдыштӧ йӱштылыт, ошма ӱмбалне чара кап-кылыш
тым кечеш шыратен кият», — толмекыже, ужын коштмы
жым ойлен авам. Палем: мемнан шочмо-кушмо элна пеш кугу: 
иктатыштак йӱдвелне йӱштӧ теле пудештылеш, а кечывал
йымалне сад ужарген да саскаҥын шога; эрвел тӱрыштӧ кече 
лектеш, а касвел чекыште — пычкемыш йӱд. «Но мыланем 
Лайсола — эн сай курорт, нимогай вер денат ом вашталте, — 
ойла авам. — Тудо мыйым пукша, кушта, чиктен шогалта, 
илаш полша. Илет-колет — Лайсолатак лийже!»

Шокшо автобусышто тӱрлым шонкален, эҥертен шин
чын кудалшыла, Пифагорем нералтенат колтен.

— Кертат-гойыс, П... пагалымем, кемым ургаш! — ӧрдыж
шым тӱкалтышым.

— Мом-мом?
— Сита, манам, нерйӱкын коргыкташ! Сӧрал огыл.
— А мый омо дене олашкат миен шуынам. Пуйто кӱ пола- 

тан урем дене ошкылам да, мо тугай, шонем, койын кӱшкӧ 
да кӱшкӧ нӧлталтам. Кидем рӱзал колтышым гын — шулдыр 
кушкын шинчын! Чотрак лупшен, ола ӱмбак кӱзен кайышым. 
Умылет, Карлсон семын чоҥештылам, чоҥештылам...

«Конешне, тыйым слетыш ӱжыныт да ынде омет дене чо
ҥештылат», — кӧранен шоналтышым.

— А мыйже?
— Мо тыйже?
— Мыйым ужын отыл? — йодде шым чыте.
— Тыят пуйто пырляк улат, коктынат чоҥештылынна.
— Сай омым ужынат, — мокталтышым, кумылзак шома

кым пелешташ мыламат черет шуо. — Оҥай омо!
— Шого, эше чыла огыл.
— Вараже мо лийын?
— Кенета шулдырна ала-мо тугай лоч лийын кайыш да 

ӱлыкӧ керылтна.
— Мыят?
— Тый вигак мӱй печкеш логальыч, а мый — тегытаныш.
— Ха-ха-ха! Мӱй печкештыже уда огыл.
— Шого, эше омын мучашыжым каласен шуктен омыл.
— Ну, ойло, колыштам.



— Лектым мый тегыт гыч, тый — мӱй печкет гыч. Мо дене 
эрыкташ? Кидна олмеш шулдыр кушкын да тудыжат пудыр
ген. Давай йылме дене ваш-ваш нулаш: мый — мӱйым, тый...

— Э-э! Мыскарам ойлашат кертат улмаш, а мый шоны
шым, цифрым гына ушыштет кучет.

— Икте весыжлан ок мешае.
— А мый «кемым ургымет» годым почеламутым чоҥы

шым.
— Мо нерген?
— Колышт:

Тӱжем меҥге 
Ӧрдыж велне 
Пешак сылне 
Шокшо верже!

Тышак шогальым.
— Умбакыже луд.
— Эше шуктен омыл...
Эн тӱҥжӧ, шинчал манмыже, йылме мучаштемак кодо:

Тӱжем меҥгет —
Мо меҥгет?
Тӱжем теҥгет —
Вот теҥгет!

Тиде — мӱндыр верышке кужу теҥгем кычал мийыше ачаж 
нерген. Почеламутым возен шуктен омылат, ончылгочак ти
дыжым шым каласе. Ала ачаж нерген слетышто ойлымыжат 
ок кӱл? Мемнан шеҥгелне шинчыше туныктышемым онча
льым. Тудо кружокышто тыге ойлен ыле: «Юнкор нимо дечат 
лӱдшаш огыл, чыла экшыкым тӱжвак лукшаш, ситыдыма
шым кораҥдаш полшышаш».

— Возен шукто, вара слетышто лудын пу, — пуйто шоны
мемым ыҥлен, Алик пелештыш.

«Пифагорак улат! — ӱмбакше ончальым. — Ужат, еҥын 
шонымыжымак пален моштет».

— Каласе-ян, «меҥге» шомаклан икгай мучашан могай 
мутым келыштараш лиеш? — лӱмынак йодым.

— Мӧҥгӧ толмеке, кайымеке...
— А мо? Уда огыл. Рифмым сайын палет улмаш. Молан 

вара почеламутым от сере?
— Мый фактым йӧратем. Теве кызыт, кинде нерген серы

мем годым, пален налынам: капиталист эллаште тӱжем дене
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шужен илат. Бразилийыште гын кажне минутышто икте шу
жен кола. Манаш веле, кажне минутышто ик еҥ! А пӱтынь 
тӱняште кажне кечын кандашле тӱжем икшыве шужен кола...

Ну, шонем, тӱҥалеш ынде цифрым лочкаш! Ала-кузе тудо 
ушыштыжо тынаре шуко числам арален мошта. Йот тӱня ӱмбал
не але Африкыште мыняр еҥ ила — нигуш ок ончал, рашкал
тарен пуа. Теве могай мемнан Пифагор — числа оратор!

Мо лудмыжым да газетыш возаш шонымыжым радамлен 
ыш шукто — мемнан кугу машина, верже гыч тарваныде, бук
соватлаш тӱҥале. Шӱргыялым эртымек, курык гай тура тайы
лым нигузеат кӱзен она керт: левыктыме почеш игече йӱкшем
дымылан кӧра ияҥын. Машина уло вийже дене пеҥыжмыла 
мӱгыра гынат, ик ошкыл нарат ончыко ок кае, ситартышлан, 
ӱчым ыштымыла, чыгын имне гае корнылан тореш шогале. Са
мырык шофер, верже гыч лектын, шийымат чумал ончыш — 
калык манмыла, имньылан сырен, тортам чумо веле — садак 
ок кудал. Уэш пурен шинче да газым ешарыш, эше ала-мом 
рӱчкалыш — уке, витне. «Вылезай» станцийышкет толын шу
ынна. Машина гыч лектын, шӱкенат ончышна, мо гынат, кор
но покшеч кораҥден кертна, а тура тайыл ваштареш шӱкаш — 
ойлаш веле куштылго, шолет савырна.

— Ончыза, уна, тораште огыл ошма ора уло, айста изи
шак кондена, — ойым ыштыш мемнан кугуракна Елизавета 
Михайловна. — Но мо дене, кузе нумалашыже?

— Мыйын ведра уло, — шоктыш шофер.
Елизавета Михайловна кольмо ден ведрам налят, ошма 

ора велке ошкыльо.
А меже мом ончен шогена?
Почешыже меат тарванышна. Паша кая. Шофер, кабиныш

кыже пурен шинчын, чот гына газым пуыш. Машина, ораваж 
дене ошмам шеҥгеке шыжыктылын, сырыше ӱшкыжла тар
ваныш. Изиш кая да адак шогалеш. Ме, шӱргӧ гыч пӱжвӱд 
йогымеш, ошмам нумалын, мӧҥгеш-оньыш куржталына.

— Ну-ка, шӱкал ончыза-ян! — шофер шоктыш.
Ме Елизавета Михайловна дене пырля машина шеҥгек 

шогална.
— Эше, эше уэш!
— Взяли, раз! Взяли, два! — команде почеш шӱкена.
Икымше классыште мыланна туныктышо «Реве» йома

кым каласкален ыле. Меат лач тыгак тӱшкан изи ӱнарна дене 
полшаш уло кумылын толашена.



— Взяли, три! — поче-поче шотлен, команде шергылтеш.
Машина, пуйто пеҥыж-пеҥыж, эркын тайылым кӱза. Вара

койынак писеште да шкак, шӱкымӧ деч поснак, кудал кол
тыш.

Кӱзен шумек, мемнам вучаш шогале. Ме нӧрышӧ чывыла 
койын куржын мийышна. Вургем урвалтым почкалтен, пиж 
дене эрыктен шогылтмынам автобус кӧргыштӧ омса воктен 
шинчыше коя ӱдырамаш чаманыме семын пелештыш:

— Ой, йоча-шамыч, вургемлажым чылтак амыртен улы
дас!

— Нуно тыге ошмам огыт нумал гын, эшеат корно по
кшелне пӱктен шинчена ыле. Тау нунылан! — шофер мемнам 
мокталтыш.

Умбакыже тыгай тура тайыл эше кок вере вереште. Тул 
чӱктымӧ жаплан гына ола воктенсе ныл меҥге кужытан Да
нилово ялыш толын шуна. Мом ойлаш, теле кече киса нер 
гаяк кӱчык.

6
— Ончыза, могай памятник! — ик юнкор Данилово ял 

мучаште ош тӱсын волгалтше обелискым ончыктыш.
— Тидым лӱддымӧ чекист-влак Данилов, Анисимов, Вол

ков да Зарубин лӱмеш шогалтыме, — мане Елизавета Михай
ловна. — Ты ялым ондакше Княжна маныныт.

1918 ийыште кузе тыште пудыранчык лийме нерген ту
ныктышына умылтарен пуыш.

Ме Елизавета Михайловнан каласкалымыжым шӱм вур
гыж колыштна. Олаш толын шумымат ышна шиж. Музей де
ран волен коднат, Ленин проспект дене ошкылна.

Юнкор-влак чыланат Елизавета Михайловна дек шӱмаҥ 
шуыныт, корнеш тудо шке поро кумылжым, шуко-шуко па
лымыжым, уш-акылжым мыланна почо. Айдемым вургемже 
дене огыл, ушыж дене аклат, маныт. Елизавета Михайловна 
чиемже денат мотор: ӱмбалныже лум гай ош шӱшан пальто, 
вуйыштыжо тыгай тӱсанак вӱдшашке коваште дене ургыкты
мо упш, йолышкыжо унтым* чиен.

— Теве Волков урем, — каласыш Елизавета Михайловна, — 
«Ямде лий» газет редакций тиде уремыштак. Ондак ме тушко 
пурена.

* У н т а  — коваште дене ургымо йолчием.
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— Зарубин уремже кушто? — юнкор кокла гыч ала-куды
жо йодо.

— Тудо умбалнырак, Анисимов урем гын Какшан вӱд вок
тене, — вашештыш туныктышо. — Очыни, тендам Йошкар- 
Ола мучко экскурсий дене коштыктат, шуко оҥай верлам он
чыкташ тӱҥалыт, музейыштат пуртат дыр. Икманаш, толмыда 
арам ок лий, ӧпкелаш ок перне, шонем, — вӱчкалтыме се
мын Елизавета Михайловна шомакшым кошартыш. — Ончал
за-ян, редакцийышкат толын шуна.

Тыштат мемнам пешак порын вашлийыч, юнкер-влакым 
канаш да малаш турбазеш вераҥдаш ойлышт. Туныктышына 
мыйымат пырля ӱжӧ.

— Авам Ольош изамлан шылым да монь колтен, наҥгай
ыде ок лий, — маньым. Адакше, тӱжем меҥге да кужу теҥге 
нерген почеламутым возен шуктышашем уло. Тидыжым шым 
каласе.

— Изатын адресше могай? — йодо Елизавета Михайловна.
— Сомбатхейыште, 22-шо пӧрт, 216-шо пачер. Возымат 

ок кӱл, Михайлов Алик ик гана толеш гын, ок мондо, — 
маньым.

— Эрла слетыш толашак тырше, — шӱдыш туныктышо. — 
Пионер полатеш лиеш. Индеш шагатлан!

Мый, чеверласен, изамыт деке каяш лектым.

7
Ончылнем кӱкшӧ кӱ полат-влак шӱдыр деке нӧлталты

ныт, мыланем нуно кавам чараклен шогымыла койыт.
— Ик, кок, кум, ныл... — кажне пӧрт индеш пачашан!
Шым чыте, кугешнен, йӱкынак пелештышым:
— Пӧрт огыл, корабль! Теве кушто Ольош изам ила!
Окналаште тыште да тушто тул аршаш волгалтеш. Ала-кӧ

транзисторым каза васарыктымыла уло йӱкын мӱгырыкта. У 
ий пайремже тудын эшеат пытен огыл, витне, апшат чӧгыт 
кырыме семын йот элысе музыкым пылыш темен шергылта
ра. Тыште Лайсолат огыл. Тушто веле, кас шуо гын, чыла вере 
шып, коклан-коклан пий гына опталта.

Икте да весе деч йодышт, изамытын пӧртыштым кычал 
муым. Мыланем ынде эн кӱшыл пачашыш кӱзыман. Тошкал
тыш ошкылым шотлем-шотлем — мучаш уке гай чучеш. Неле 
вещмешак мӧҥгешла, шеҥгек, шупшеш. Ала-мыняр кутышым 
кӱзышымат, шӱлыш налаш шогальым. Ик пачер гыч рывыж



соган пальтом чийыше ӱдырамаш лекте, ял гыч улмем, очы
ни, палыш.

— Кӧн деке толынат? Могай пачерыш? — йодо.
— Изам деке, — вашештышым. — Иванов Алексей Степа

новичым паледа? Театрыште артистлан ышта.
— Э-э, тудо эн кӱшнӧ. Лифтыш шич.
Шинчам ыле — калтак, тушто кузежым-можым мом ыш

таш ом пале.
Ӱдырамаш ӧрын шогымем шиже дыр:
— Айда шынден колтем, — мане.
Коридорышто, лифт деке миен, полдыш гай койшо кноп

кым темдале. Кож-ж шоктен, кок велыш омса почылто. Оҥай! 
Кид дене шупшылмат, шӱкалмат ок кӱл.

— Пуро вашкерак, — шӱдыш ӱдырамаш. — Ынде индешан 
кнопкым темдал.

Тугак ыштышым. Омса петырналтме деч ончыч тау муты
мат каласен шуктышым.

Кенета кабинем шепкала лӱҥгалт колтыш да кӱшкӧ кӱ
заш тӱҥале, пуйто сандалыкыш чоҥешташ мыйым ракетыш 
нӧлталыт. Телевизорышто ужынам, космонавт-влакымат лач 
тыгак кӱзыктат. Жалке, Алик уке.

Но кузе тиде шепкажым шогалтыман? Лекташыже могай 
кнопкым темдалман?

Шолт шоктен, лифт шкак шогале. Нимогай кнопкым тем- 
далде, омса тугак кож-ж почылто. Коридорыш, эн кӱшыл па
чашыш, лектым. Шукат ыш лий, омса шкак петыралте.

Келшыш мыланем лифт манмет, кнопкым веле темдал — 
нимат йӧсӧ огыл. Мӧҥгеш, ӱлыкӧ, волен ончаш гын? Огыт 
вурсо? Ай, кӧ пала! Вӱдыш пурыде, ияш от тунем, маныт. 
Тыштат тыгак.

Саде ӱдырамаш семынак мыят полдыш гайым темдальым, да 
тушто йошкар тул чӱкталте. Изиш лиймек, омса кож-ж почылто, 
мый содорак кӧргыш пурен шогальым. Ынде, очыни, иктан кноп
кым темдалман. Тыгак ыштышым. Тунамак омса тӱкылалте, лифт 
кычыр-кочыр шоктен, ӱлыкӧ волаш тӱҥале. Молан тыге тегыт 
шӱрыдымӧ оравала мура? Ала йоҥылыш лие? Ош полдыш гай 
кнопкым икте почеш весым темдышт нальым. Лифт чыгынен 
шогале. Кушан пиже? Азап! Эше ик гана кнопко-шамычым радам 
дене гармонь планкыла шоктен ончышым — арам, ни тыш, ни 
туш, кӱшкат ок кӱзӧ, ӱлыкат ок воло. Ынде мом ыштыман? Ку
чымо изи кайыкла шинча онченак четлыкыш верештым.
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Тупем гыч вещмешакым луштарышым. Капемлан куштылгы
ракын чучо. Но чонемже чон олмышто огыл, пакча шеҥгеч корно 
деч посна кудалше орвала пӧрдеш. Пешак лӱдынам. Маныт вет: 
модыш гыч лодыш лиеш. Теве лодышет кушто?! Пуйто лӱмын 
мыйым вучен да руалтен кучен. Кӧ ынде тышеч утара? Уке, тыге 
огыл, мом гъшат ыштыманак. Иктаж еҥым кычкыралаш гын веле?

— Э-эй, лукса!
Уке, иктат ок вашеште.
— Утарыза-а!
Но кӧ мыйым колеш? Пижын шичмем кӧ пала? Шортын 

колташат тора омыл. Ныл аҥысыр пырдыж коклаште эҥер
тен шогалынам да мом ыштышашымат ом пале. Шинчавӱдым 
кучаш тӧчышым гынат, шым керт, ик чӱчалтыш почеш весе 
шӱргемым корен волышт.

Чу! Теве йол йӱк шокта, ала-кӧ тошкалтыш дене кӱза.
— Лукса, пожалуйста-а! — уло кертмын кычкыральым.
— Шого, мераҥ, пычал пудырген, — коридорышто ала- 

кӧ мыскара йӧре вашештыш. — Дифтерит ӱжде ок лий.
Иктаж лу-лучко минут гыч, мо гынат, мыйым кугу чет

лык гыч эрыкыш луктын колтышт. Мыланем лифтет ынде шел
ше кокырланат ок кӱл. Лучо тошкалтыш дене кӱзем. Йӧра эше 
Пифагор уке! Товат, элнен каен воштылеш ыле.

Эн кӱшыл пачашыш шумек, изамын пачер омсажым эр
кын гына парням дене тӱкалтышым, эсогыл тыштат омса вок
тен кнопкым темдалаш лӱдым.

Пеледыш тӱсан чевер халатым чиен шогалше, тичмаш кап
кылан, оваргыше оҥан ӱдырамаш — Ольошват еҥгам — ом
сам почо. Ошма дене амыргыше, туржалтше урвалтан паль
том ужын, мыйым, очыни, вигак ыш пале, макулатурым 
погышо тунемшылан шотлыш ала-мо.

— Мемнан тошто кагаз уке, — мане.
Омсам петыраш гына тӱҥалын ыле — мый сӧрвалыме се

мын пелештышым:
— Еҥгай, тиде мый улам.
Палыш, витне, йӱкем гыч тогдайыш.
— Пуро, — шоктыш. — Йолеш чияшет мом пуаш гын?
Еҥгам, кровать деке миен, шорташ тӱҥалше азажлан чы

зашым умшашкыже тушкалтышат, изамын ала-могай тошто 
катажым муын мыланем кудалтыш.

Мый мӧҥгӧ гыч колтымо йокмам луктедаш пижым: туа
рам, перемечым...



— Эше коштымо поҥгым авам колтен. Кушко пышташ?
Еҥгам кидышкыже вӱдылкам нале.
— Вес гана шукырак погыза, вет поҥго пеш пайдале коч

кыш, шылым алмашта.
— Шылымат колтен, — пӱтыралме кугу орам луктым.
— Сӧснала, ужамат, утыждене коя, — еҥгам чиялтыме 

кӱчан парняж дене шылым кӧргынчале да уэш вӱдыльӧ.
Такше, авам манмыла, пӧлеклыме имньын пӱйжым огыт 

ончо да...
— Изи Мишуклан коваже эше коштымо ломбыгичкым кол

тен. Шкеже кушто? Садикыште моли?
— Тушто карантин, да ынде кумшо арня мӧҥгыштӧ пӱк

та. Йолташыж дек, пошкудо пачерыш, каенат, ала-мо кужун 
ок тол.

Костенечым чыла ястарышым да яра мешакым еҥгамлан 
шуялтышым:

— Тиде тенданак.
— Эше вес гана кондашна кӱлеш лиеш, — мане. — Пыште 

шке декет.
Азаже уэш шорташ тӱҥалят, содоррак тудын деке куржо.
Мый, йолварня вуй дене эртен, вес кыдежыште шогышо 

шкафыште книга-влакым шераш тӱҥальым.
Еҥгамат, азажым кучен, почешемак тольо. Книга шеҥ- 

мем ыш келше, витне.
— Кушеч налат, тушкак пыште, — шӱдыш. — Изат луген 

пытарымым ок йӧрате.
Ик книгам кидыш налын, мый диваныш шинчым.
Урем гыч чарныде машина гӱжлымӧ йӱк шокта: иктыже, 

мардеж йӱкым луктын, шыпак кудал эрта, весе газым кугем
да, кумшо тракторла мӱгыра, нылымше лӱен колтымыла пу
дештара. Моткоч оҥай олаште тӱрлӧ машина йӱк-йӱаным ко
лыштын илаш. Пиалан улыт! Такше, изамже кызыт пачерыште 
лиеш гын, тыге машина кудалме йӱк-йӱаным колыштын, мут 
лукде она шинче ыле дыр. Мӧҥгысӧ уверым, первыяк, очы
ни, авамын тазалыкшым йодышт налеш ыле. А еҥгамже ни 
ялысе илышым, ни тунеммем нерген ыш умылкале, эсогыл 
молан толмымат ыш йод.

Кочмат шуэш, йошкар атем чылтак пустаҥын. Уна толме
ке, авам эн ончычак самоварым ылыжта, кӱмыж тич муным 
кӱкта. Еҥгам тидым ок пале мо?

Кенета омсам йол дене чумалме йӱк шоктыш:
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— Мам, поч!
— Миша толын, пурто-ян, — еҥгам шӱдыш.
Омса лондем гоч изи рвезе вигак шӱйышкем кержалте:
— Дядя Ваня! Тый толынат?
«Дядя» манмыже мылам моткоч оҥайын чучеш. Латныл 

ияш веле улам — кугызаят лийнам, ушет кая!
— Мом конденат?
— Коват икмомак колтен.
— Мом?
— Ават деч йод.
— Мам, икмом пу! — изи рвезе аваж деч йыгылаш тӱҥале.
Миша, кузе толын пурыш, туге лӱшкымӧ йӱкшӧ дене

пӧртым темыш. Рвезе огыл, пулемет! Миномет! Тототла, 
тӧрштылеш, ӱмбакем толын керылтеш. Ала утыждене ушан, 
ала пеле окмак. Ик минутым шып ок шинче. «Мыят тыгаяк 
лийынам мо?» — семынем шоналтышым.

— А мемнан елка уло-о! — шуршо гай писе рвезе, лукыш
то шогышо сылнештарыме изи кож деке миен, тӱрлӧ тӱсан 
лампочкым чӱктыш. Пӧлемыште шонанпыл гай сӧрал лие.

Мый, лишкырак миен, ик чевер модышым да весым ку
чылт ончем.

— Логалме ок кӱл: камвозын кертеш, — еҥгам шижта
рыш. — А тый, Миша, ёлкышто лампычке-влакетым йӧртӧ, 
сейчас мультик лиеш, телевизорым ончена.

Мыланем йокрокын чучаш тӱҥале. Турбазыште юнкор-влак 
кызыт мом ыштат гын?

— Изамже кунам толеш? — еҥгам деч йодым.
— Тудо театрыш каен, пелйӱд марте ок тол.
Ой, спектакльым ончаш каяш шоненам ыле. Мыняр ша

гат? Вашке шымыт шуэш, эше почеш кодын омыл.
— Мыят театрыш каем ала-мо? — йодмыла маньым.
— Вашке чай шуэш, — Ольошват еҥгам ӱстембак калаче 

орам лукто.
— Чайым вучаш гын, почеш кодам, — кок-кум калачым 

кӱсеныш шуралын, писын лектын куржым.

8

Театрыште таче «Салика» спектакльым ончыктат. Тиды
жым палем гын, омат тол ыле, вет мый тудым кеҥежым шке
нан ялысе клубышто онченам. Чу! Ала ты гана Ольош изам 
тӱҥ рольым модеш? Но кушто тудым муман? Уке гын теат-



рыш окса деч посна кӧ пурта? Кассыш билетым налаш шога
льым. Ала изи улат маныт да огыт пу? Мо гынат, тореш му
тым ышт пелеште.

Театр кӧргыш пурышым гын, ушет кая, кӱвар ӱмбалне 
тугай чапле ковер, тошкалашат чаманет. Ялыште тыгайым пыр
дыжыш сакат, а тыште — йолет гына ару лийже. Кеч-мом 
ман, ола — олак, культур манметлан сайынак туныкта.

Оҥгыр йӱк йоҥгалтмек, верышкем шинчым. Кок велыште 
сӧрастарен пытарыме да кӱшнӧ сӱретлен шындыме туврашым 
ончем. Люстрыжо могай кугу кеча! Вует савырна! Шийын- 
шӧртньын коеш! Лампыжак шӱдӧ утла дыр. Сӱретшым тувра
шеш кузе ыштеныт?

Тидым да тудым ончен шинчышыла, кумшо гана оҥгыр 
йоҥгалте. Марий тӱран йошкар пӱрдыш кок велыш шыман 
рудылт почылто.

Олаште ончыктымо спектакльым ялысе дене ншузеат от та
ҥастаре. Тыште чыла чын гаяк коеш. Теве, шорвондым ваче ӱмбак 
пыштен, сценышке ӱдыр-влак лектыт. Нунын коклаште мыска
раче каче. Ала тиде Ольош изам? Кап-кылже тудын гай веле 
коеш. Уке, йӱкшӧ изамын огыл, весын. Мемнан Лайсола клу
бышто ончыктымо семын тӱшка калык дене лектеш гын веле?

Антракт жапыште шым чыте, ӧрдыж тошкалтыш гыч, тош
тын-тоштде, мо лиеш лийже манмыла, сцене шеҥгеке кӱзы
шым. Теве тушто ала-кӧмыт коктын кутырен шогат.

— Тыланет мо кӱлеш? — иктыже ӱмбакем шӧрын ончале.
— Нимат ок кӱл. Здрасьте! — ыштальым.
— Тыште ӧрдыжъеҥлан кошташ ок лий! — садет мыланем 

тортам мӧҥгеш савыраш шӱдыш.
— Мыйын изам тыште, тудым ужаш кӱлеш, — тарваныде 

шогем.
— Кӧ-кӧ?
— Кӧк вӱльын чомаже, ха-ха-ха! — весыже воштылеш.
Весела улыт артист-влак.
— Фамилийже кузе, манам?
— Иванов Алексей Степанович. Артист тудо.
— Алексей Степановичым тыште огыл кычалман.
— Вара кушто?
— Кӱшнӧ, «юмо» дене! Тӧвӧ волгенче гай тулым — про

жекторым — ужат? — кидше дене ончыктыш. — Тушто тудо. 
Мемнан сценым ӱжарала чеверта.

Мый теве-теве волен шинчам: тугеже, тудо ок мод, сце-



йым гына волгалтара. Кузе тыге: театрыште ышта, а артист 
огыл. Вет мемнан деке мийымыж годым Лайсола клубышто 
модын, сценышкат лектын. Молан тудо артист огыл? Молан?

А мыйже шоненам...
Ӧрдыж тошкалтыш дене мӧҥгеш волымем годым ончем — 

Елизавета Михайловна икмыняр юнкор дене пырля шогыл
теш. Кугурак-вла кш ы м конден аман. Нунылан кончыде, йыз- 
юз кайынем ыле — Пифагор ужо да ваштарешем лишеме.

— Тыят толынат? — йодылдале. — Кӧм кычалат?
— Изамым.
— Кушто тудыжо?
— Кӱшнӧ, маныт. Тӧвӧ тушто!
— Айда кӱзена! — Алик, кидем гыч шупшылын, кыр-гор 

веле койыктыш.
«Ӧрдыж велыште илен, ужат, могай лӱддымӧ, турий гай 

чулым лийынат!» — шоналтышым.
Ольош изамын «волгенчыж» деке кӱзенат шуна. Изам мый

ым вигак палыш да, куанен, изила вӱчкалтыш. Аликланат ки
дым пуыш. А тудыжо, кужун шогыде, тидым да тудым йодыш
ташат тӱҥале, миен, кидше денак кучен онча. Пу Пифагорлан 
кнопкым темдышташ да тӱрлӧ гайкым пӱтыркаташ — тыгай 
пашалан кидшак чыгылтеш дыр, калык манмыла, кӧлан мо, 
апшатлан — шӱй, имньылан — шӱльӧ.

Кузе кече лекме гай шӧртньӧ йолым колтыман, кузе пеле 
пычкемыш канде тулым ыштыман але пӱтынь сценым йош
кар тӱс дене волгалтарыман, Ольош изам мыланна кумылын 
умылтара. Шижам, Аликлан тиде моткоч оҥай, комбайн дене 
ачажлан тӱредаш полшымыж семын тыштат изамлан полшаш 
кодаш ямде. Вот вет могай мемнан Пифагорна!

А мый тул мастар огыл, артистак лиям ыле. Ольош изам, 
витне, шкаланже вес корным ойырен налын. Мемнан Лайсо
ла клубышкат ала тул мастар семын веле миен улмаш да сце- 
нышкыжат тунам шотлан гына тӱшкаште лектын?

Антракт пытымым шижтарен, оҥгыр йӱк шергылте.
Верыш шинчаш волымына годым изам нерген шонымем 

Аликлан йӱкынак каласышым:
— Спектакльым ончышо-влак артистым гына палат, а кӧ 

сценым тӱрлӧ тул дене сӧрастара, тидым огытат шоналте.
Пифагор нимомат ыш вашеште.
— Тудым иктат ок пале, — ешарышым.
Коридор дене эртымына годым Почет оҥам ужна.
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— Ончо, изатын фотожо уло! — Пифагор кычкырале. — А 
тый, нигӧат ок пале, манат. Ужыт, чылан тудын лӱмжым лу
дыт. Пагалат!

Спектакль деч вара изам дене пырля Сомбатхейыш йолын 
толаш лекна. Авамын тазалыкшым да ялысе уверым йодышто. 
Мый тудлан юнкор слет нерген каласышым:

— Тушко мемнан школ гыч Михайлов Альбертым, саде 
кужу рвезетым, колтеныт. Совхозышто кеҥежым комбайнер 
ачажлан шурным поген налаш полшен. Такше, тений марте 
ачаже ӧрдыжтӧ, Сибирьыште, кужу теҥгем кычал коштын. 
Тудын нерген мый почеламутымат серенам. Мый гын тыгай 
ача дене ом кугешне ыле.

— Могай почеламутым возенатше?
— Теве тыгайым:

Тӱжем меҥгет —
Мо меҥгет?
Тӱжем теҥгет —
Вот теҥгет!..

— Муро гаяк колталтет!
— Тиде эше чыла огыл.
— Но, палет, Аликетын ачаже — Михайлов — кужу теҥ

гем кычалын огыл, элын ӱжмыж почеш Сибирьыш паша 
ышташ каен, — умылтара Ольош изам. — Мый тунам изи 
улам ыле гынат, сайын шарнем.

Теве кузе! А мыйже шоненам...
— А эше палет, тудын ачаже шыдаҥым шолыштын, — 

пеле йӱкын каласышым.
— А тый шолыштмыжым ужынат?
— Йӱдым машина дене конден, шке шинчам денак ужы

нам.
— Вара кученыт? Иктажлан шижтаренат?
— Шукерте огыл газетыш возен колтенам. Эрла, очыни, 

слетышто чыла раш лиеш...
А чонемлан, ала сайым, ала осалым шижын, ньыге-нью

го чучеш. Но ничего, чыла яндар вӱдыш луктына, меат ний 
дене тодмо онал!

Кутыркален, изамын пачерышкыже толын шумек, еҥгам 
диванеш мыланем вакшышым шарыш. Кӱпчык олмеш паль
том тоҥеде, леведаш йырвык-йорвык мучашан одеялым пуыш. 
Айда йӧра. Такше, уналан авам мӧҥгыштӧ, мо шарнем, пуш-
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кыло тӧшакым вакшеш, мамык пунан ару кӱпчыкым тоҥе
деш, шкеже шӧлдыравалнат ик-кок йӱдшым кузе-гынат эр
тара. Авам ден еҥгам, витне, муно ошо ден оптемжыла ялт 
кок тӱрлӧ улыт. Еҥ дене еҥгам, калык манмыла, ӱй ден мӱй, 
шке деныже, витне, кугу кӱ.

Вочмеке, сай-осалым шонен кийышемла, омо ыш вучык
то, кужу корнышто нойымемлан кӧра писын мален колтенам.

Йӱдым помыжалтым да шинчам почын ончальым: ӱстел 
коклаште, изи электротулым чӱктен, Ольош изам лудын шин
ча, коклан-коклан ончылныжо кийыше тетрадьышкыже во
залта. «Ала почеламут-влакым тудлан ончыкташ?» — шонал
тышым. Шуэш, эрлат жап уло. Ом мешае, вет тудо заочно 
тунемеш. Очыни, экзаменлан ямдылалтеш.

Шинчам кумен, уэш нералташ тӧчен кийышемла шижым: 
изам мый декем лишеме, изила ӱпем ниялтыш, вара одеял 
ӱмбач пальто дене леведе, вуй йымак кӱпчыкым ала-кушеч 
конден пыштыш.

9
Эрлашыжым эрдене чонем ыш чыте, почеламут возымо 

тетрадемым кӱсеныш шуральымак юнкор слетыш куржым.
Ныл пачашан Пионер полат тӱжвач ончымаште пеш ку

гунжак ок кой. Кӧргышкыжӧ пурышым гын, йомашат лиеш, 
тунар шуко пӧлем да коридор уло — ушет шалана. Мемнам 
кугу залыш ӱжыч.

— Писатель ден ученый-шамычым лишычрак ужнет гын, 
айда ончыко шинчына, — мане Пифагор, витне, ученый лиш
нак лийнеже.

— Мыланемже шеҥгелнат йӧра. Йоддымо куржеш, кид
дыме куча манмыла, сокыр онал — колына, соҥгыра онал — 
ужына, — пелештышым. А шкеже шонем: «Шич, шич ончыко. 
Ала эше тушеч, вожылын, лектын куржашет перна...»

Пуйто чонжо шижын, ыш кай вет ончыко, воктенемак 
шинче.

— Почеламутетым конденат? — пеле йӱкын йодо.
Кӱсен гыч луктын, тетрадем кидышкыже кучыктышым.

Докладым колыштмо годым тек, шонем, ончен шинчыже.
Теве докладыште Михайлов фамилият шоктыш. Пылышым 

шогалтышым. Аликат тетрадь ӱмбач вуйжым нӧлтале.
— Юнкор Михайлов киндын акшым сайын пала, шкежат 

ачаж дене пырля комбайн дене совхоз пасушто шурным по-



ген налаш полша. Нунын Лайсола школышто, — докладчик 
умбакыже ойла, — парт йымалне пӧрдалше ик курикамат, 
изи падыраш киндымат от му. Молан манаш гын, тыгай йо
чам тушто шылталат, терген шогат. Тунемше-влак пасун он
чылъеҥже дене чӱчкыдын вашлийыт. Тидын нерген юнкор 
Михайлов чапле статьям возен колтен.

Ну, Пифаго-ор! Калык манмыла, тый тувыран шочынат. 
Таче тыйым кашташке гына огыл, каваш шумеш кӱзыктышт. 
А мыйын пиалемже, витне, пий умшаште: лӱмем ыш лек. 
Молан возымем нерген ик мутат уке? Вучымымат чарненам 
ыле, докладчик Михайловын ачаж нерген мыйын колтымо 
серышемым лудын пуыш (йӧра, лӱмемжым ыш каласе):

— Терген налме почеш теве мо пале лие, — умбаке мут
шым шуя ойлышо, — Михайловын ачаже Новосибирский об
ластьысе «Барабинский» совхозышто ятыр идалык пашам ыш
тен. Пытартыш ийыште пашадар акеш шыдаҥым налын да 
тушак сдатлен, а тудын олмеш Йошкар-Ола элеватор гыч 
мӧҥгыжӧ конден. Чыла тидлан тӱрыс документше уло. Мый 
тыланда, пагалыме юнкор-влак, иктым шижтарынем: мо уж
мо-колмыдам тергыде ида возо, уке гын йоҥылыш лийын 
кертыда, еҥ ӱмбак укеланак лавырам кышкымаш — пеш шак
ше паша.

Теве кузе савырныш: еҥын кугужым налнет гын, шкен
дын изиетымат йомдарет.

А мыйже шоненам...
Икте лектын ойла, весе.
Трибун деке оҥжо тич шийын-шӧртньын волгалтше ор

денан да медалян чал ӱпан писатель лекте. Ойлыш, ойлышат, 
мутшым почеламут дене кошартыш:

Чылан ме 
Мир верч шогена!
Войнам таратыше тӱшкам 
Ме пеҥгыдын сорлыклена!

Мыланем могай тушто почеламутым да монь лудаш! Шо
нымашем ушешемак кодо.

Теве редакцийын пашаеҥже, мутым йодын, трибун деке 
лекте да, шинчалыкшым ӱштылалын, кокыралтыме шотым 
ыштышат, вигак мыйын лӱмем тӧргалтыш:

— Лайсола школышто тунемше Иванов Иван мыланна изи 
гармоньчо нерген возен колтен, ала очерк, ала ойлымаш, мо-



гынат, пеш оҥай да сылне материал. Газетеш савыкталтын 
ыле. Лудын улыда дыр? — Шинчалыкым нӧлталын, трибун 
гыч залым ончале. — Саде гармоньчет шкеже пашкар веле, а 
шокталтен колта — ынет муралте гынат, чонет ылыж кая; 
куштымо семым тӱҥалеш гын, кап-кылет чӱчкалта, йолет 
шиждеак нӧлталтеш. Тудым икана школышто тунемше йолта
шыже-влак концертыште шокташ йодыныт. Изин-кугун сӧрва
леныт, да рвезет келшен. Концерт тӱҥалшаш веле — гармонь
чет уке, толын огыл. Молан? Кушто тудо? Пошкудо пӧртыштӧ 
ныллым эртарат, сортам чӱктат улмаш. Теве кушто изи гар
моньчет! Нӱжеш веле, шокта. Ме школышко йыҥгыртышна — 
чынак, уло, маныт, тыгай гармонист. Уда койышыжым пыта
раш шонен, ты материалым печатлышна. Шукат ыш эрте, 
серыш тольо. «Уке, — маныт, — нимогай ныллат лийын огыл, 
изи гармоньчет тушто шоктен огыл. Те шоям вӱдылын улыда». 
Садлан мый тыланда, пагалыме юнкор-влак, иктым каласем: 
чыным гына возыза.

Теве кузе!
Ынде мыйым шойышт возышо юнкорлан веле шотлат аман. 

Ала тидланак слетышкыжат ӱжын огытыл?
А мыйже... мыйже, мом кычал, тышке толынам?
Ушем лугалте, вуем пӧрдеш, шӱргем тул-тулын йӱла. Пуш

кыдо теҥгылыште огыл, тулшол ӱмбалне улмемла веле чучеш.
— Тыйже ойлымашым огыл мо возенат? — воктенем шин

чыше Пифагор мыйым тӱкалтыш.
— Тӱҥалтыште чынже денак Петям сӱретленам, а муча

шыжым шке семын савыралынам, тыйын манметла, поча
ным ыштенам, — шыпак вашештышым. — Молан вуймут по
чеш ойлымаш манын ончыктен огытыл, ом пале. Мыйже вет 
ойлымашым ыштен колтенам ыле.

— Чыла тидым лектын каласе!
Мый вуем рӱзалтышым:
— Ой, огым!
Тау! Тыйын мутетым колыштын, орадыш веле лектынам.
Кугу чӧгыт семын пылыштӱҥыштӧ вӱр кыра, логараҥыште 

шӱлыш пиктежалтеш, шӱм-кылем лектын вочшашла кӱлтка. 
Сита! Почым ишен, вашкерак тышеч йыз-юз шикшалтман!

Вожылын, ойгырен, нигӧм ончалаш тоштде, кумык лий
ын шинчымем дене Аликын кидым нӧлталмыжымат, вокте
чем кайымыжымат шижын омыл. Вуем нӧлтал колтышым 
гын — трибунышто Михайлов. Кунам лектынже шуктен? Му-
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тым налын ойла манын, ушешемат возын огыл. Вот тиде Пи
фагор дык Пифаго-ор!

— Мый юнкор Иванов Иван нерген ик-кок мутым кала
сынем, — тӱҥале тудо.

«Айда ынде чылан мыйым кушкедса!» — шоналтышым.
— Ваня мемнан школышто тунемеш. Шуко лудеш, газе

тыш воза. Да эше кузе возаже! Тудо вет гармонист нерген тыг
лай статьям огыл, ойлымашым колтен, — Михайлов, нигӧн 
деч лӱдде, нигӧн деч вожылде, мыйым аралаш пиже.

А мыйже кӧранымем дене тудым кузе-гынат шӱктараш, 
лӱмнержым волташ гына тӧченам. Кӧранымаш — тул дене 
иктак, маныт, ок йӱлате гын, эҥден, шемемден кода. Шӱр- 
гемжым ынде куш чыкаш? Прям, тетла верыштемат шинчен 
ом керт.

— Ваня кугурак-влакын кутырымыштым колышташ да ту
немаш шке кумыл дене слетыш толын. Теве, ончыза, тичмаш 
тетрадь почеламутым конден, — нӧлтал ончыктыш.

Аликын мыйым пыдал ойлымыжо чылтак кумылем тоды
льо, шинчамат вӱдыжгыш. Тынар калык ончылно шинчавӱ
дым ӱштын шинчаш вожыльым да, кумык пӱгырнен, кидем 
дене пӱкен эҥертышлам руалткален, омсашке керылтым.

«Тетла ик материалымат, ойлымаш ден почеламутымат ом 
возо, — шонем. — Серем гынат, нигунам газетыш ом колто. 
Тек кийыже шкемын кагаз коклаште, шукш ок нал, ок шопо.

Ала чыла возымемжым коҥга тулыш шыжыкташ? Йӱлыжӧ, 
шикшыш савырныже, сур ломыж лийже! Пытыже, тетла шин
чаш ынже кой, шӱм-кылем ынже турж!»

10

— Ваню, слетда пытышат мо? — еҥгам йодо.
— Ныл шагат кастене мӧҥгӧ кудалаш билетым налынам, — 

увертарышым.
— Тугеже, ала Миша дене изишак шинчет? Мыйже азам 

больницыш наҥгаем, прививкылан шӱденыт. Мишам шкет
шым кодаш тоштат мо? Изатшат уке, тудо вет кечывалым 
эше электриклан ышта. Кужун ом шогылт, вашке пӧртылам.

Кузе ваштареш лият? Йӧра маншыла, вачемым туртык
тышым.

— Телефон-автомат дене таксим ӱжам, — манят, пальтом 
чиен, кӱкшӧ таганан кемже дене колт-колт лектын кайыш.

Миша пуйто аваже кайымым веле вучен, кровать йымач



мечым муын луктат, кышкылташ да чумаш тӱҥале, азалан 
толын перна ма, уке — нимомат ок шотло. Йӧра, еҥгам ваш
ке гына пӧртыльӧ, мечым шылтен, азам пӱтыраш пиже.

— Мыят такси дене кайынем, — Миша аважын урвалтыш 
коршаҥгыла кержалте.

— Тый денет кызыт огыл, вес гана каена.
— Кушко?
— А тый пале!
— Ковам деке?
— Конешне! Тудын коштымо эҥыжше, пӱкшыжӧ уло. А 

кызыт Ваню тыланет йокма олмеш йомакым колташ тӱҥалеш. 
Тый вет йомак колышташ пеш йӧратет.

Такси толын шуат, Ольошват еҥгам одеял дене пӱтырымӧ 
изи азажым больницыш кудалыктыш.

— Кунам йомакетым колтет? — Миша йырем тӧрштылаш 
тӱҥале. — Шуко колто. Вара мече дене модына, эше шылын- 
кумен!

— Тыге тӧрштылат гын, ик йомакымат ом колто. Шич теве 
тыш, воктенем, — диваныш пуртен шындышым.

Теве, шонем, школышто кружокыш коштмем, йомакым 
возен налмем тыштат кӱлеш ыле.

— Могайым каласаш?
— Оҥайым.
— Тугеже колышт кум сонарзе нерген.
Миша тунамак кидше дене пычалым кучымо семын вер

же гыч тӧрштен кынеле да пулеметла тототлаш тӱҥале:
— Тра-та-та! Тра-та-та! Бух! Бух!
Товат, иктатат шып шинчен ок мошто.
— Тӧрштыл-тӧрштыл — нимом ом каласе, — уэш вокте

кем шинчаш шӱдышым. — Колыштат?
— Колыштам.
— Кум сонарзе илен. Когыньыштын пычалышт лийын 

огыл, а кумшыжын пычалже уке улмаш.
— Кузе-туге, сонарзе улыт, а пычалышт уке? — Миша 

йомак коклаш нержым шӱшкеш.
— А тый умбакыже колышт. Икана сонарыш каеныт да 

кум мераҥым авыреныт. Мераҥже курык деч кугурак, тара
кан деч изирак.

— Тыгай мераҥ уло мо?
— Тиде вет йомак, — умылтарем. — А йомакыште чыла 

лийын кертеш. Умбакыже колышт?



— Колыштам.
— Кок мераҥже кудалын, а кумшыжым лӱен кертын огы

тыл.
— Иктыжымат кучен огытыл?
— Лӱен кертдыме мераҥетым мӧҥгышкышт нумал наҥгай

ынешт, да огыт керт. Мом ышташ? Иктыже ялыш куржын 
колта да кум мужыр ӱшкыжым конда. Лӱен кертдыме мераҥе
тым вӱраҥ кандыра дене кылдат да ӱшкыж-влаклан шупшы- 
лыктат — уке, нунат огыт керт. «Танак куван пел шинчан 
агытанже уло вет!» — иктыже шоналта да весыже тушко кур
жын колта, кумшыжо вӱден толеш. Агытан ӱмбак мераҥетым, 
кум мужыр ӱшкыжым пыштат, шкештат кӱзен шинчыт да 
шикш-пурак веле койыт, ялыш толын шуыт.

— Ой-ой! — шыргыжале Миша, «Тыге лийын ок керт» 
ыш ман, ала йомакын мыскаражым тогдайыш, ала иктаж-мо 
весе, мо-гынат вачӱмбалныже арва комдо огыл, койыш-шок
тышыжо гына пеш шала.

— Ялыште ик пӧрт деран шогалыт. Тиде пӧртетын пыр
дыжшат, леведышыжат уке.

— Ой-ой! — Миша адак пышткойшын шыргыжале.
— Пырдыждыме пӧртышкет пурат да мӧҥгыштӧ уке улшо 

озаж деч йодыт: «Мыланна иктаж-могай кӧршӧкым пу, мераҥ 
шӱрым шолтынена...» — «Мыйын кум кӧршӧкем уло — ко
кытшо пудыргышо, кумшыжо пундашдыме», — ойла саде озат. 
«Тугеже моткоч сай!» — куанат сонарзе-влак. Пундашдыме 
кӧршӧкым налыт да кучыдымо мераҥын коваштыжым товар 
дене ньыкташ тӱҥалыт. Кум кече шогылтыт. Ньыктын шукты
мек, пундашдыме кӧршӧкеш шӱрым шолтат. Кочкыныт уло 
ял дене, чыла пытарен огытыл, кодшыжым коля удырыктен.

— Пик-пик, — коля йӱкым, ала-кӧ деч колын, Миша 
оҥарыш.

— Оҥай йомак?
— Эше ойло!
— Кажне йомакын мучашыже уло. Тиде йомак тыге пыта: 

лӱйыдымӧ мераҥетын ньыктын налме коваштыж дене уп
шым ургеныт. Эн кугу упшыжо парняш деч изирак, изиже — 
корзинка деч кугурак. Ик упш мыланемат логалын, вуемлан — 
кугурак, парнямлан — изирак.

— Кушто тудо упшыжо? — Миша, тыманмеш тӧрштал
тен, мыйын мераҥ упшем муо да вуйышкыжо темдал шын
дыш. — Теве тиде мо?
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— Самый тиде! — шыргыжальым. — Ужат, тыйын вуетлан 
кугурак.

— А парнямлан изирак! А парнямлан изирак! — почела
мут семын ойлен, рвезе кӱвар ӱмбалне тӧрштылаш тӱҥале.

Изи Филиппокла вуйышкыжо кугу упшым шынденат, ман
метла, почым шогалтен, чоман кудалыштмыж семын пӧрт 
покшелне чытыдымын куржталеш, тареш пурышо агытанла 
тӧрштылеш.

Вуйжо гыч кугу упш камвозат, давай чумаш — окнамат ок 
шотло, шкаф яндамат ок ончо. Тидыже утыждене, тӱргоч! Уп
шем поген нальымат, орадыла куржталше пунчык йочам кузе 
шып шинчыкташ, тыгат-тугат шонкалем.

— Кеч ик минутлан шып лий, вӱдкашка гай пӱжалт пыте
нат вет, йолетым кандаре! — сӧрвалымыла ойлем.

— Эше йомакым колтет гын, шинчем, — шокта.
Ялт киш немыр!
Ынде кӱчык йомакым огыл, иктаж вич меҥге кужытаны- 

мак колышт шинчыже, шонем, лачак нойыдымо пырысигы
ла гына ынже тӧрштыл.

— Ну, колышт. Шич тышке, воктекем, — диваныш адак 
пуртен шындышым.

Йомак почеш йомакым каласкалышым, шылынат модна, 
а еҥгам эшеат уке. Молан тынар кужун коштеш? Вашке толаш 
сӧрен ыле. Шагатым ончал колтышым гын, ой, каварышаш, 
чонем чон олмышто огыл, шагат умдо, койынак, нылытан циф
рыш лишемеш. Еҥгам иктаж палымыжым вашлийын да йыл
мыж дене теҥыз вӱд ӱмбалне куржталеш докан. Мыйын кайы
шашем нерген огешат шоналте мо?

Изи Мишукланат нимогай ойго уке, нимом шонаш, ни
гуш вашкаш, тудлан чыла сай, эре пайрем, эре рушарня.

А мыланем уло кӧргемлан пич чучеш.
Кенета омсадӱрыштӧ оҥгыр йӱк йыҥ-йыҥ йоҥгалте. «Еҥгам 

толын, Ольошват еҥгам!» — содоррак верем гыч омсам почаш 
куанен куржым. Почын колтышым гын — Пифагор!

— Муым вет! Йӧра, изатын адресше ушеш кодын. Мый 
минутлан гына. — Алик омса лондем гоч ыш вончо. — Тыйым 
ӱжаш колтеныт.

— Пуро, пуро! Миша дене коктын веле улына, — лишкы
рак ӱжам.

— Мый вашкем, — ыштале. — Палет, редакций пашае
ҥын титакшылан кӧра тыйын ойлымашетым чын лийше факт



семын печатленыт. Тыйым, Ваня, юнкор слётын делегатшы- 
лан шотлена, маньыч. Эше вес куан: почеламут возымо тетра
детым тушто ончыктенам, — Алик омса лондем гоч вончыш. 
Шинчаштыже — кече, туге чот шыргыжеш, тӱрвыжӧ изиш 
гына пылыш мучашыш ок шу. — Возымет келшен. — Талантет 
улак, маньыч.

Сайжымат-осалжымат виктарен моштышыч, коеш. Кеч 
сыре, кеч ит сыре, Пифагор гаяк уш-акылан улат тый, Алик!

Мыланемже ынде мом ыштыман? Шонен шотымат ом му. 
Кайыманак мо? Тетла ом возо, газетышкат ом колто манын 
шонышым, орам дене товатлышым. Уке, пиалем пий кочкын 
огыл улмаш.

— Обязательно мияш шӱденыт! — ешарыш Алик.
«Кузе мийыманже? — Чон вургыж шогем. — Мишам кӧ

дене кодем?»
— Еҥгам толмеш... — манын гына шуктышым, пӧлем 

кӧргыштӧ чор-р шоктыш.
Диваныште шинчен кодшо ньогам руалтышым — уке. Мом 

тушто ынде сӱмырыш? Пӧлемыш пурен шогальым гын, авам 
манмыла, ой, пӱрышыжат, кӱвар ӱмбак елка сӱмырлен возы
нат, чыла чевер модыш, тӱрлӧ тӱсан лампычке-влак пудыр
ген пытеныт, чинчыла койын, шаланен кият.

— Еҥгат толеш гын, ит юватыл! — мане Алик да лектын 
куржо.

Мый, нимом ышташ ӧрын, пӧлем покшелне шогем. Миша, 
лӱдын, ӱстел йымак пурен шинчынат, нюсла. Кидше гыч ку
чен, тудым сӱмырлен вочшо елка воктек кондышым.

— Кеч поген налаш полшо!
«Тиде осаллан огыл, сайлан пудырген. Теве Ираныште У 

ий вашеш чыла тошто шун атылам лӱмынак чоргыктен лук
тын кышкат. — Газетыште У ий нерген лудмем адак ушыш 
толын пурыш. — Изамже, очыни, ок вурсо, а еҥгамже...»

П
Ме автобус дене мӧҥгӧ кудалына. Мучашдыме ош луман 

пасум да тораште пила пӱй гай койшо шем чодыра вуйым 
ончышыла, теҥгечысе кечым шонкалем. Ольошват еҥгамын 
больнице гыч толмыжым вучен, изин-кугун шӱмем йӱлен. Пеш 
почеш гына тудо толын шуо.

— Больнице гыч лектынам ыле, палыме ик ӱдырамашым 
вашлийым. Кидыштыже кугу пӱтырка. Мом, йодам, налынат?
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«Универмагаште ужгам ужалат», — ойла. А мый кум ий поче
ла тыгай ужгам налаш шонен коштам. Мӧҥгӧ толмет-мочет, 
азам денак содор — тушко. Миен шумемлан эше пытен огыл 
ыле. Кум шӱдӧ кудло теҥгем шога. А мыланем шулдо ок кӱл. 
Шулдо каза кум йолан. Ужалыше дене кутырен, ик шагат жап
лан сакалтен кодышым да изат деке театрыш окса йодаш ку
дальым. Мо-гынат арен ситарышна, — ӱяк-мӱяк кояш тола
шен, налме сатужым вӱдылка гыч луктын ончыктыш.

Кеч мыйым чаманыме семын, нелеш ит нал манме иктаж 
шомакым пелештыже ыле, уке вет, налме мотор ужгам чиен, 
воштончыш ваштареш шогалын, кап-кылжым гына ончыш
то, тыгат-тугат савырныле.

— Мариет ушан-шотан гын, оксам кушто-гынат луктеш, — 
Ольошват еҥгам, воштончыш ваштареш пӧрдын, шке шоны
мыжым умбакыже ешара. — Алеша йӱшӧ да умшам карен шин
чыше корак огыл, эреак пашаште. Ынде эше иктаж вес вере, 
кеч кочегарлан да, пурашыже верештеш. Уке гын кушто ты
нар оксам муман? Арымым жапыштыже пӧртылтыман.

Мый изамым чаманышым: тиде шерге ужгалан кӧра туд
лан ынде кузе гына толашыман огыл, йӱдшат ок сите дыр. Тиде 
ужгажлан верчынак мыйын налме билетемат йӧрдымӧ лие.

Еҥгамын воштончыш ваштареш кадыргыл шогылтмыжым 
ончаш жапем лийын огыл, содоррак пальтом руалтен, слет 
эртарыме верыш — оласе Пионер полатыш — куржым. Но 
почеш кодынам, юнкор кокла гыч тушто иктымат шым уж. 
Куш каеныт? Газет редакцийышкат миен эҥертышым — уке 
улыт. «Очыни, чылаштым музейыш наҥгаеныт», — шоналты
шым. Мийышым гын, туштат уке, толын огытыл, маньыч. Ву
чышым пел шагат наре — арам. «Ала экскурсий дене иктаж 
заводыш кудалыныт? Могайыш?» Кызыт Йошкар-Олаште за
водшат шуко, кавам чараклыше тӱньыкшат мыняре! Куш каяш 
да мом ышташ, шкат ом пале.

Еҥгаймыт деке мӧҥгеш каяш кумылем уке, вет мый ел
кым сӱмырымӧ нерген тудлан каласыде лектын куржынам. 
Ындыже тудо модыш пудыргымым чыла ужын. Вигак кала
саш кӱлеш улмаш. Кынервуй тыштак, да пурлаш ок лий.

Икмыняр жап гыч, музей гыч лектын, изамытын паче
рышт декак соптыртатышым. Уке гын кушко кает? Миен пу
рымек, еҥгам вигак тӱҥале:

— Модышыжым кузе пудыртенда? Коло вич теҥгеашым 
погымо ыле.



Кузежым-можым рат дене каласышым.
— Икшыве огыл! — Мишам аваже шӱрдыл нале. — Шогал 

лукыш!
Шортшо рвезым огыл, лучо мыйым шогалтыже ыле...
Алик кастене адак мый декем лӱмынак тольо.
— Ола мучко экскурсий дене кудалыштынна, музейыш- 

кат пуренна, — увертарыш. — Молан миен отыл?
Музейыште вучымем нерген тудлан каласышым. А нунышт 

тушко мый дечем почеш миеныт улмаш.
— Эрла эрдене кандаш шагатлан автовокзалыш чумырге

на. Автобус дене каена, — Алик билетым шуялтыш да малаш 
йоча турбазыш ӱжӧ. — Айда, Елизавета Михайловна пырля 
мияш шӱден.

— Ваню, тыге каяш сай огыл. Изатше мом манеш? — еҥгам 
ӧрын шогале. Ыш колто.

Эрдене изам мыйым автовокзалыш шумеш ужатыш.
— Авайлан шокшо деч шокшо кугу саламым каласе, кы

зыт миен ом шу, — мане да тупем вӱчкалтыш. — Таза лийза!
— Чеверын!
— Возыметым ит чарне! — сугыньым пуыш...
Мый, мӧҥгӧ кудалшыла, автобус гыч кумдан шуйналтше 

пасум ончен, теҥгечысе кечым ушем дене шерам. Изам ден 
еҥгам илышын кок тӱрлӧ пеледышыже улыт: иктыже, уржа 
шыркала шинчаш перныде пеледын, паша саскам ямдыла; 
весыже — уржа коклаште шинчам йӱлатен кушшо торгавуй 
гай! А мый? Уке, шӱкшудо лиймем ок шу!

— Мом, Ваню, тынаре ончет? — воктене шинчыше йол
ташем шонымемым лугыч ыштыш. — Мом тушто, ош луман 
пасушто, ужынат?

— Уржа шыркам да торгавуйым...
Йолташем шыргыжале, кидшым вачӱмбакем пыштыш:
— Ойлен моштет, коеш. А тӱжем меҥге нергенет возен 

шуктышыч мо?
— Тудо пытыш. Ок кӱл.
«Алик, — шонем семынем, — тый мыйын шинчамым по

чыч, чын йолташ улметым ончыктышыч. Туткар гыч утарен 
нальыч. А мыйже, ораде, тылат удам ышташ шонен кошты
нам. Намысше могай!»

— Молан пытыш? Молан ок кӱл? — Алик палашак тырша.
— Тудын олмеш весым, уым, возенам. Теве колышт, — 

ушешем кызыт шочшо шомакым пелешткалем:
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Ош тӱняште эн сай еҥ 
Лиеш мыйын йолташем.
Кӱчшымат ом шого мыйже але...
Йодыда гын, кӧ таҥем,
Мый ойлем:
— Лӱмжӧ тудын — Алик.

Оем ешартышымат, шинчашкыже тура ончальым. Тудо 
весела, куаныше чурийжым ыш кораҥде, пуйто, «Теве кузе 
савырал кертыч» маншыла, мыланем эр кечыла шыргыжале.

— Почеламутетше тунар шерге огыл, йолташетлан шот
лымо кумылет — шӧртньӧ, — поро мутым ешарыш.

Мыят, чакрак лийын, уло чонем почын, тудын семынак 
кидем вачышкыже пыштышым: «Тыйым, Алик, тетла нигу
намат, ик ганат Пифагор ом ман, — семынем шонем, — ве
сыланат лӱмдылаш ом пу, арален налам, вет Пифагоржо тале 
математик улмаш гынат, шкенжым веле йӧратен, шкенжым 
Юмын пиамбаржылан шотлен. А тый. Алик, йӧршеш тугай 
отыл, еҥ верч тулыш-вӱдыш пураш ямде улат... Мыйже вет, 
прям, ӱмбакет кӱм гына кышкенам... Вуеш ит нал, Алик! Тет
ла мый нигунам тыге ом ыште...»

— Нелеш ит нал, Алик!.. — йӱкынак пелештышым.



Эрге*
.а.
тт

1
Тӱҥалтышдыме-мучашдыме пич чодыра. Тыште шӧртньӧ 

кечыйолат пушеҥге вуеш товаҥын йомеш, лай мардежат пар
чаште кӱшыл лышташлам гына тарвата. Нунышт шке кок
лаштышт ӱдыр ден каче семын шыве-шыве мутланат. А кай
ыкше! Кузе гына огыт йӱклане! Теве тораште сар куку ала-кӧн 
илышаш ийготшым шотла; изи шӱшпык, эше чот-чот ман
мыла, чиоп-чоп-чоп шоктыктен, ала-кӧн ӱмажым налеш; 
лишнак ола шиште шот-шот-шолт, шот-шот-шолт пералта; 
кӱреналге-сур тӱсан изи ур, лузга почшым шаралтен, укш 
гыч укшыш чоҥештыме семын тӧрштылеш; шылын вочшо 
кӱчыкпоч йол воктечак ӧрт лекшыла кудал колта; кож йы
малне шоҥшо пуштым пеш шолта, тушман лишеммек, име 
гай шуркалыше шужым шогалта; чӱчкыдынак тул тӱсан чоя 
рывыж кудал эрта; чулым луят, юшт-юшт юлткен, волген
чыла койын кодеш; мотор тӱкан шордо писе йолжым пикш 
йоҥежла чымалтара; шужышо шурмаҥше ден сут пират шка
нышт кочкышым шишланен ваҥат; шоныдымын-вучыдымын 
чодыра озам — нугыдо лузга пунан маскамат — вашлият. Мом 
ойлаш, тысе вер-шӧр кайыквусо ден янлыклан пеш поян.

Шыгыр чашкер кокла гыч изи аланыш кок имнешке лек
те. Иктыже, ракш вӱльӧ ӱмбалне шинчышыже, — илалше ма
рий, шӱргыштыжӧ шондаш гай койшо кӱчык шуэ пондаш, 
весыже — иктаж латшым-латкандаш ияшрак самырык еҥ, 
ош талгыдым кушкыжын.

— Ачай, ала тышак каналтена? — шоктыш самырыкше, 
игече шокшештмылан мелшинчыш тӱран тувыр шӱшажым 
орай колтен. — Уке гын имне ӱмбачат камвозаш лиеш: чыты
дымын омо пызыра. Адакше имньына, ужат дыр, пеш ноен.

*Медведево районысо Нерде ял марий И. П. Самойловын калас
калыме легендыж негызеш возымо.
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— Тыр-р! — илалше пӧръеҥ шӧрмычкылым рыҥ шупшьшьо 
да, имне ӱмбач кочкыш пыштыме шувышым кораҥден, писын 
тӧрштен волыш. Ош мыжерым ӱштыле луш ыштыш, теркупшым 
кидышкыже нале. — Тыште уда огыл, аланеш каналташ лиеш.

Эргыже, Самала, пикш-йоҥежым мландӱмбак пыштышат, 
талгыдыжым кепшылтен колтыш.

— Шемеч, ороло! — пийжылан кок имньыге ончыктыш 
да нугыдын кушшо нӧргӧ шудо ӱмбак шуйнен возо.

— Каналте, эргым, изиш нералте, мый шке кӱтем, — мане 
ачаже.

Самала, кидшым вуй йымак пыштен, канде кавам онча, 
кайык мурым колыштеш. Теве тудын йожгашудо дене пӱч
кылтшӧ лончо гай аҥысыр шинчаже чодыра вуйыш кусныш. 
Кошар упшан салтак тӱшкала койын, кожер нӧлталтеш, а 
пӱнчыжлан пуйто теркупшым упшалтыме; лап верыште куэ- 
влакше ош шовырым чийыше, вуйышкышт ужар шовычым 
пидше ковыра ӱдыр гай чӱчкалтат. Онча марий рвезе лывырге 
парчан ош куэм, да шинчажлан кушкын шогалше йӧратыме 
таҥже, икияш воштыр гай лывырге кап-кылан, кӱын шушо 
снеге гай чевер шӱргывылышан Мӱэкче конча.

Кодшо ийын, ик мотор кугарня кечын, ӱдыр ден вате- 
влак кудышт деч торашкырак, чодыра кӧргыш, эҥыж погаш 
миеныт. Туштак Самалан эреак шонен коштмо, чонжылан кел
шыше Мӱэкчыжат лийын. Ӱдырын ояр кава гаяк шинчаж дене 
шыргыжалын ончал колтымыжак мом шога! Иканаште 
шӱшмӱйла шулет. Нуно ошыгечак* пырля каяш кутырен кел
шеныт. Пӧръеҥ кокла гыч Самала да эше кок шоҥгырак еҥ 
лийыныт. Куэ кумыж дене ыштыме туйысыштым але шопке кӱр 
дене йӧнештарыме кид комдыштым чевер саска дене темы
мек, чодыра кӧргысӧ изолыкыш лектыч. Каналташ шинчын 
гына шуктышт — шоныдымын-вучыдымын нунын ончыко им
нешке-влак визытын лектын шогальыч. Кидыштышт — керде, 
ваче гочышт пикш кеча. Чиемышт гыч пеле салтакла койыт, 
йолыштышт — суран кем.

Кутырымет-мочет, нуно вигак вуеш шушо ӱдыр ден са
мырык вате-влакым руалткалаш пижыч. Эн ончычак нунын 
шинчашкышт кече гай волгалтше Мӱэкче перныш. Иктыже 
(шӱргывылышыштыже кугу шыгыле палдырна) ӱдырым ру
алтен кучыш, магырыктенак, мамык гай пушкыдо кидшым

*  о ш ы г е ч е  — ик кече ончыч.



вичкыж кандыра дене пиде да имне ӱмбак лупшал пыштыш.
Самала нимом ышташ ӧрӧ. Мо лиймым умылымек, креда

лаш йӧрышӧ кугу пондылан писын чодырашке пурыш. Утлы
шо ӱдыр ден вате-влак, ӧрт лектын, лӱдын, шортын-магы
рен, кӧ кушко мошта, тушко шаланен пытышт. Кок шоҥгырак 
марийже руалтен налме ӱдыр ден вате-влакым утараш пиже. 
Кредалмышт годым когыньыштымат керде дене руал йӧрык
тышт. Самала умылыш: «Шкетын нимом ышташ. Молан ужар 
вуйым кызыт шакше кашаклан пытараш пуаш? Вес гана ваш
лиймеш утлен кодаш гын, могай сулык, мо удаже?» Ломаш 
кидше гыч мучыштыш...

Кушто кызыт Мӱэкче? Лышташ гай вичкыж тӱрвыжым 
кеч ик гана шупшалже ыле! Аптыранымыжлан верчын «йӧра
тем» манынат ӱдырлан ойлен огыл, но шӱм пеленже тичмаш 
эгерче гай йыргешке, мотор шӱргывылышан Мӱэкче куры
мешлан кодын. Молан тунам чодыра помышеш шыле? Лучо 
ӱдыр ончылан кредалмашеш колаш ыле...

Эртен кодшо шарнымаш рвезе качын чонжым иша, шӱ
лалташ лийдымын логараҥыш комылям кӱзыкта. Чыла неле- 
йӧсым луктын кудалташ кӧргӧ йӱкын пеҥыжалтен колтымы
жо, изи азала шортмыжо шуэш. Ынде тудын пылышыжлан 
нимогай кайык мурат ок солно, шинчажлан канде кават, пила 
пӱй гай тӧрсыр чодыра вуят ок кой — чыла вудакаҥе, чодыра 
шеҥгек петырналтме семын пич-пич пычкемыш лие...

Эрге деч тораште огыл ачаже лузга пийым ниялткален шин
ча, тудат ушыж дене эртышым шереш.

Кодшо шыжым, теле вашеш, ватыжым тойыш. Могай ару, 
ладыра кап-кылан, поро чонан, шочшым йӧратыше ава, ны
жылге ӱдырамаш ыле! А сий-кочкышым кузе ямдылкален мош
тен! Йӧрдымӧ гыч йӧршым, ешлан келшышым ыштен. Овар
чым гын тугай оваргышым кӱэштеш ыле, манметла, пурлде 
нелат, а пулашкамуным але тувыртыш когыльым кочкын, ше
рет ок тем. Шинчалтыме поҥго, кол теле гочлан ситен. Кош
тымо ур шылым, шуареш тӱен, ложашымат шапашлен. Чоды
ра кокласе илыш чылалан туныктен. А мӱйвӱдеш шеремдыме 
пӧчыжшӧ — подылат гын, шерет кошлана! Шыжым К уто
рыш пӧчыж погаш мийымыжак ӱмыржым лугыч ыштыш. 
Атым темымек, мӧҥгӧ пӧртылмышт годым кок имнешкым 
ужыныт. Пӧчыжым поген толшо-влак, кеҥежым лийше тут
карым шарналтен, шеҥгеке чакналтышт, лӱдмышт дене 
мӧҥгеш, куп деке, куржаш тӱҥальыч.
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Нуным нигӧат поктен огыл. Кок имнешкыже пӱртӱсын мо
торжым — воткандыра гаяк чымалтше вияш йолан, чаплын 
сӧрастарыме укш гай тӱкӧ вуян пӱчым — ваҥен. Кенета кок
тынат пикш йоҥежыштым вачӱмбач кидышкышт налыныт да, 
пӱчӧ шӱмыш виктарен, кошар умдым колтеныт. Куатле ян
лык, пытартыш шӱлыш дене йӧсӧ йӱкым луктын, шӱртньымӧ 
семын тунамак мландыш шуҥгалтын.

Варажым мо, кузе лийын, ӱдырамаш-влак ужын огытыл. 
Ӧрт лекшашла лӱдмышт дене купыш чошеныт, шыже велеш 
йӱкшышӧ вӱд ден лавырам шотлыде, кӧргышкырак шылын 
пураш вашкеныт, тушто кас марте кылмен-чытырен шоге
ныт. Начаррак еҥлан черланашыже тидат тӱргоч ситен. Сама
лан аваже гын кок арня гыч ош тӱня денат чеверласыш.

Калык коклаште мут гыч мут, ик манеш почеш вес ма
неш шарлышт:

— Ӧрдыж гыч толшо имнешке-влак айдемыла койыныт 
гынат, нуно, чынжым гын, кияматтӧран колтымо азыренышт 
лийыныт.

— Туге-туге, нуно еҥ чоным налаш кычал толыныт ул
маш, — маныныт.

Нине имнешке-влак кӧ улыт улмаш, вара гына пале 
лийын...

Ватыже колымеке, Тумерге кок шочшыж дене кодо. Ӱнар
лан тудо вуйым шийын огыл: изирак пушеҥгым вожшыге 
шупшын луктын, маскамат ик гана огыл сӱмырен. Но ваты
же колымо деч вара мӧҥгештме гай лие, пуйто пел чонжым, 
пел илышыжым йомдарыш. Ойго ойгым покта, каласен ок 
тол, маныт. Тумергыланат толшашыжым ыш шижтаре. Ту
дын Самала эргыж деч талукат пелылан изирак Юалче 
ӱдыржӧ ыле. Тудын деч вара шочшо икшывыже-влакым, 
шкеж манмыла, юмо ыш арале, кияматтӧра поген нале. 
Юалче изинек пеҥгыде кушкын, кап-кылже дене ачажымак 
поктен, эсогыл ойлалтен колтымыжат пӧръеҥын гай кӱжгӧ 
йӱкын шоктен. Кушкын шумекыже, пикш дене лӱяш туне
мын, шинчаже изаж дечат писе лийын. Вара, пӧръеҥ вурге
мым чиен, сонарыш лекташ тӱҥалын, моло ӱдыр семын лӱ
дын-вожыл шоген огыл, чодыраште шкетак кошташ, жапым 
эртараш йӧратен.

Кеҥеж тӱҥалтыште, ик ояр кечын, пикш йоҥежым на
лын, ӱштеш сакыме ний калташ пӱсӧ кӱзым да кошар умдан 
неле пикш тоям оптен, Юалче чодыраш лектын каен. Кечы-
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вачат эртен, а тудо уке. Ача чон шижын: очыни, ӱдыржӧ ала- 
могай азапыш логалын.

— Ок йом, пӧртылеш, — кечывал кочкыш шотым ышты
мышт годым ачажым эрге лыпландараш тӧчен.

Туге гынат Тумергын ик гана пурлмо пултышыжат лога
реш шинчын, кочмыжо шуын огыл. Молан ӱдыржӧ тынар 
кужун коштеш?

— Ала сӱрза-влак* авыреныт? — ача йӱкынак пелештыш. — 
Ала нунын кидыш логалын?

— Кушеч сӱрзаже пошен? — Самала ачаж деч йодын.
— Кӧ пала?
— Мо нунылан шагал? Мо кӱлеш?
— Поянлык! Теве мемнан ӱдырна-влакым кечывалвелыш, 

мӱндыркӧ, ужалаш ужатылыт, маныт, — ача, кутырымым чар
нен, пырдыжыште волгыдо пураш кодымо окна рожыш он
чаш тӱҥалын.

— Юалчым огыт кучо, ачай, тудо оптыш гычат утла...
Ача ден эргын кутырымыштым лугыч ыштен, тӱнӧ кыч

кыралме йӱк шоктен:
— Сӱрза-влак толыт! Погыдам шылтыза!
Ача вийнен шогалын.
— Курж! Юалчым кычал му! — эргыжлан шӱден. — Ит 

юватыл!
— А тыйже?
— Мый тышак кодам. Имньым нал, талгыдыжымат ит кодо, 

шылте! Кырт-карт, писын! Юалчым кычал му! — эше ик гана 
Самалалан ушештарен. — А мыланем нимо деч лӱдаш, самы
рык омыл.

Илемлаште кудо-влак пустаҥыныт, ӱдырамаш-влак чодыра 
помышеш шылыныт. Йӱк-йӱан туге шыпланен, лач тыгак 
кӱдырчан йӱр деч ончыч, ала-могай шучко лийшашым шиж
тарымыла, пӱртӱс тып-тымык лиеш. Вара шыде мардеж пуал 
колта, пушеҥге парчам тодышт кышкышашла рӱза; вужга шем 
пыл шолын-оварген толеш; волгенче, тодышталт, йылт-юлт 
волгалтеш, кӱдырчӧ тӱням сӱмырен кудалтышашла рашкал- 
тыл-рашкалтыл мӱгыраш тӱҥалеш.

Тумерге, кудо ончык шогалын, чодыра велыш шинча кор
штымеш ончен. Шукат эртен огыл, корныш сӱрза-влак лекты
ныт, нунын коклаште Юалче койын. Кидшым пидме, кандыра

*  с ӱ р з а  —  разбойник.
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мучашыж дене тудым вольыкла шупшын конденыт, шеҥгечынже 
поктымо семын воштыр дене лупшал-лупшал колтеныт.

— Ой, игем-чонем! — йолйыжыҥ пытен, кудо воктен шо
гышо тур ӱмбак Тумерге волен шинчын, вуйжым комдык ыш
тен, кок кидшыге каваш нӧлталын. — Ой, пӱрышыжат! Мо
гай языкем уло? Могай осалым ыштен улына?

«Кушто Самала? Ужын мо Юалчым?» — тур ӱмбалне, тур
гыжланен, умша помыштыжо улден шинчымыж годым ту
дын вуйжым шеҥгечын ала-мо дене перышт.

— Ой! — йӧсын кечкыжалтен Тумерге да уш каен млан
дӱмбак шуҥгалтын.

Сӱрза-влак уло погым луктедаш тӱҥалыныт.
— Имньыдаже кушто? — керде вургын тасма йолважым 

кидше дене модыкталын, шӱргыштыжӧ кугу шем шыгылян 
кугуракышт пидме ӱдыр деч йодын.

— Кычалза каваныште имым! — Юалче игылтме семын 
вашештен.

— Ах, тый тыге? — Шем шыгылет шке кашакше велке са
вырнен. — Тудлан пурташ кӱлеш ушым, иктаж шӱдӧ лупшым!

Юалчым кыреныт, шучкын орландареныт. Но ӱдыр су
калтен шинчын огыл.

— Мый нигунамат тендан мыскылтыш ом лий! — пӱй вошт 
тудо пелештен. — Шинчашкыда шӱвалын, лучо колаш!

— Рвезе-влак! Кӱчыкемдыза-ян тудын пӱсӧ йылмыжым! — 
Кугуракышт кидше дене лупшале. — Чыла погым лукмек, яра 
кудыжым йӱлатыза!

Сӱрза-влак толымо погым нумал наҥгаеныт, кудыш ту
лым чыкен коденыт.

Чодыра кочо шикш дене вӱдылалтын.
Тумерге, ушыжо пурымек, вуйжым нӧлталын — илем сорта 

гай йӱлен.
Чодыра гыч пӧртылшӧ Самала, шӱжаржын вӱр вузык кап

ше воктек сукалтен, кумык лийын, изи йочала утен каен шор
тын...

Кумшешыжым ача ден эрге йӱлышӧ илем олмышкышт, 
шӱм-кылым кӱрлын пыштымыла, Юалчым тоеныт; шӱгар ӱмбак
ше самырык пӱнчым шынденыт да, ты верым коден, яраимнь
ын торасе корныш — Какшан вӱд тӱрыш — тарваненыт.

Теве ынде, кужу корным эртымек, чодыра кокласе изи 
аланеш каналташ шогалыныт. Тораште огыл илем лийшаш: 
шикш пуш пура.
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Эрге, копажым вуй йымак пыштен, нӧргӧ ужар шудо 
ӱмбалне эртышым шарнен кийышыжла, кече шокшеш не
ралтен, тамле омо дене мала. Воктеныжак, пеледыш ӱмбалне, 
изи мӱкш ызга, тыште да тушто сӧрал лыве-влак чоҥештен 
эртат — туран ырыктыше шӧртньӧ кечыйол чыла чонан-ша
мычым шырата. Самалан омыжым ала-мо лугыч ыштыш, 
шӱргыжлан пий нулалмыла чучо.

— Шемеч, чарне! — шинчажым почдеак, йӧратыме пий
жылан шӱрдылмӧ семын пелештыш.

Шемеч вӱдыжгырак йылмыж дене уэш нулале. Левын, шок
шын, пушкыдын чучын колтыш. «Малаш, эше малаш...» — 
Самала шинчам почашат ок шоно.

Йӧратыме пийже ынде пушкыдо пунан лузга почшо дене 
Самалан шӱргывылышыжым чыгылтылеш, угыч мален кол
таш эрыкым ок пу.

Кынелме деч ончыч рвезе, кидшым да йолжым рыҥ шу
ялтен, йогым колтыш. Омыюа тудлан кудышто улмыжлак чучо. 
А илемым коден кайымыштлан, шотлет гын, ныл кечат эр
тен, сайрак йӧнан верым кычал лектыныт. Теҥгече пеш ша
гал канышт: лӱкӧ кугу купыш логалыныт ыле. Йӧра, вара
жым осал куп шеҥгелан кодо, сай верыш толын шуыч.

Шинчам почде, шонкален кийымыж годым пий адакат 
тудым ныжылгын нулале.

— Шемеч, мом толашет? Кораҥ! — рвезе торжан мане да 
шола велыш савырнен возо, тунамак ала-могай пун вузыкеш 
пӱтырналте.

— Мо тыгай? — Шинчам почын, Самала шке йырже он
чале. Омо вигак йомо. — Ой!

Верже гыч содор кынел шинче. Тудлан нигунам уждымо 
кончыш — ончылныжо кыдалыш шумеш кечыше кужу шем 
ӱпан овда шога.

— Кай шке корнет дене! — кычкырал колтыш Самала.
Тудын ӱмбак шӱдыр семын йылгыжше чолга шинча он

чен.
«Тевыс Шемечет могай улмаш! Кок йолан? Ала-могай коҥ

га помыла гай ия!»
— Кораҥ мый дечем! Кораҥ, манам!
Кужу ӱпет вер гычат ок тарване, шем шинчаж дене лӱен- 

шӱтен онча.
— Кораҥ, манам! — Самала тудын косир улмыжымат ик- 

кок ончалтыштак шымлен нале.
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— Молан? Молан мыйым поктет? — моткоч яндарын са
дет марла пелештыш.

— Ой, тый мемнан семынак ойлетыс! — ӧрӧ Самала. — А 
мый шонышым: овда улат.

— Овда? Могай овда?
— Тугаяк, оржа гай кужу ӱпан.
— Уке, мыйже... йӱштылмӧ деч вара ӱпемым кошташ пу

нен омыл. Але вара тунарак шучкын коям? Ом келше, ужат? — 
рвезын шемалге-яндар шӱргыж гыч шыҥам ӱштыльӧ. Копаже 
изи да пушкыдо, пыртак вӱдыжгӧ.

— Ой, пышткойшо! — Самалалан ыш келше.
— Арам тыге ойлет. Мемнан койыш-шоктышнажым тый 

але от пале.
— Палашыжат нимолан! — Самала йырым-йыр ончале. 

Кепшылтыме кок имньышт аланыштак улыт, ужар шудым, 
тӱрвышт дене чошт-чошт шоктен, тамлен кочкыт, почышт 
дене шыҥам, пормым поктен лупшкедылыт. Кушто Шемеч? 
Ачажат ок кой.

— Мом тынар тӱткын ончет? Кӧм кычалат? — тудын деч 
тӧрлыде, ӱдыр йодо.

— Тыштак ачам лийшаш, — Самала вашештыш. — Имнь
ыже уло, шкеже уке.

— Тудым Лыстывий наҥгайыш, еҥгам. Тыйже мален ко
дынат.

— Еҥга-а-ат? Кушко наҥгаен?
— Мемнан деке. Пий оптымо йӱкым колын, ме тышке 

толна. Кочай колтен, — умылтара ӱдыр.
— Молан?
— Мемнан койыш-шоктышна тыгай: родо-тукым улат але 

уке — толынат гын, унала ӱжына. Мемнан илемна тышеч тора 
огыл. Тӧ-ӧ-вӧ тушто, — ӱдыр кидше дене ончыктыш. — Эшай 
илемым колын отыл?

— Уке-э. Тый вара тушеч улат?
— И-э.
— Эшайже тыланет кӧ лиеш?
— Тудо мыйын кочам. Кодшо ийын мӱйлан кӱзымыж го

дым писте вуй гыч пурен каен да йолжым пудыртен, окшак 
лийын. Уке гын, очыни, шкежат тыш толеш ыле. Кызыт па
лаш лийдымын мӧҥгештын. Ончыч тудо пеш патыр ыле! — 
кочаж нерген ӱдыр каласкала.

— Тугеже, ачам тендан деке, Эшай илемыш, каен?
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— И-э.
— А тыйже молан кодынат?
— Ачат шке олмешыже имньым оролаш йодо, вашке пӧр

тылаш сӧрен. Тыйымат ороленам, — ӱдыр шыргыжале.
— Пире але маска деч? — Самала мыскарам тушкалтыш.
— Шыҥа деч! Шӱргыштет, ужат, вӱр дене лӧчышӧ мы

няр шыҥам ниялткален темдышт пытаренам! Таум ыште! Уке 
гын чыла вӱретым йӱын, шӱргыначкатым кочкын пытарат 
ыле, — шинчажым модыктыл, ӱдыр тугак шыргыжеш.

— Тау! А мыйже шӱргемым Шемеч нула шоненам.
— Ӱдыр кидымат от пале. Эй, рвезе — ночко презе! — 

ӧпке шомакым пелештыш ӱдыр.
— А тыланетше мыняр ий? — шымлен ончале Самала. — 

Ала-мо вуеш шушо гайжак от кой.
— Мыняре, манат? Тыланетше садикте огыл мо?
Ӱдырын тичмаш, чымалтше кап-кылже, кол гай чумы

раш кид-йолжо, кечеш кӱын чевергыше чурийже, эсогыл 
кыдал даҥыт кечыше кужу ӱпшат качын шинчашкыже ынде 
вес семын, изиш келшышын, возо.

— Уке, садиктак огыл, — Самала ыш чакне. — Тестеат 
пелыже уло?

— Кочам латкуд телым да латшымше кеҥежым шотла, — 
ӱдыр, вуйжым пел век рӱзалтен, ӱпшым шеҥгеке лупшале.

Тораште огыл пий опталтыме йӱк шоктыш.
— Тӧвӧ ачатак ала-мо, — ӱдыр савырналтыш, йолгорно 

дене толшо еҥым ужо, ончылныжо пий, оптен-оптен, озаж 
йол воктене пӧрдеш.

— Шемеч! Шемеч! — Самала ӱшанле йолташыжым кыч
кырале. — Теве тидым ит логал! — парняжым рӱзалтен, ӱды
рым ончыктыш. — Ит логал! Ок лий!

— Эргым, мый Эшай кугызан илемжым ончал тольым, 
уна лийым. Тудо мемнам тышак илаш кодынеже. Мом ыште
на? — Тумерге каҥашыме семын эргыж деч йодо.

— Тый, ачай, кугурак улат, шке палет...
— Айста тугеже, — Эшайын уныкаже ала-молан куанышын 

койо. — Кочай пеш ушан-шотан, поро еҥлан порсын кумылан.
— Ӱдырем, тыйын лӱметше кузе? — имньым шӧрмыч кыл 

дене вӱден кайымышт годым Тумерге йодо.
— Мыйым Ови маныт. Тыйынат лӱмнерет уло дыр? — рве

зе велыш савырналын, ӱдыр йодо.
— Пуэныт, — рвезе ик мутым гына вашештыш.



— Шочмекыже, Самала манаш тӱҥалынна, — ачаже еша
рыш.

— Са-ма-ла? — шуйдарен пелештыш Ови. — Ой!
— Ок йӧрӧ мо?
— Туркашыже лиеш. Изамынат лӱмжӧ шканже келшен 

огыл, да, паледа, могай сай ыле...
— Ыле манат, кызытше уке мо?
— Ӱмаште... Уке, ончылий ачам дене коктын маскам со

нарлаш каеныт ыле. Мӧҥгеш вичкыж ий гоч пӧртылмышт 
годым вӱдия шкеж деке налын, маска шылге-моге, — Ови 
умылтара, весела кумылжо койын шӱлыкаҥеш. — Чаманыше 
аваемымат, ачам деч ойырен, Юмо шканже налын.

— Кузе?
— Кеҥежым ик изи аланыште мӧрым погенна. Шижынат 

омыл: вузалын шолшо, шемын оварген кӱзышӧ пылым писе 
мардеж, шыдын пуалын, мемнан ӱмбаке кондыш. Пылвомыш
то, йылт-йолт койын, кенета волгенче волгалте, дӱр-дӱр-дӱр-р, 
шырок шоктен, кӱдырчӧ кӱдыртылаш тӱҥале. Тунамак ле
ҥеж гоч опталмыла йӱр кышкалалте. Ме, нигуш пураш ӧрын, 
кугу тумо йымак шогална. Лӱдмем дене авам пелен чот пызне
нам. Кӱдырчылан мучаш уке, кавам чарныде мӱгырыкта, млан
дым чытырыкта. Ала-мо гутлаште вуй ӱмбалнак моткоч чот 
рашкалтен колтыш. Мо умбакыже лийын, нимомат ом шар
не... Тӱтан деч вара мыйым тумо деч ӧрдыжтырак кочам муын. 
Чыла могырем корштен, арня утла черле киенам. Саде кугу 
пушеҥгым Юмо-кӱдырчет чылтак шелын волен да азыреным 
авырен пуштын, а авамын яндар чонжым пылвомышко пе
ленже кӱзыктен, манеш кочам.

— Тугеже, тый, ӱдырем, ача-ава деч посна кодынат, — 
рашемдыш Тумерге.

— Мый авамын шӱгарышкыже чӱчкыдын коштам. Ӱдыре
тым пиаланым ыште, шортын сӧрвалем.

— Тулык еҥын куанже — шинчавӱд, — ӱдырым чаманен 
пелештыш Тумерге. — Ача-ават уке гын, пият почшо дене 
лупшале, маныт.

— Йӧра эше Эшай кочам уло, тудо мыйым чамана, — 
ӱдыр вашештыш, — пиаланым ыштынеже.

— Пиал пылыш огыл, руалтен кучаш ок лий, — Тумерге 
тоштыеҥ мутым ушештарыш. — Тудым шке таптыман.

— Тыйже вара кочат дене илет? — тымарте шып колышт 
кайыше Самала мутым лукто.



— И-э. Пӧръеҥже тудак веле кодын. Но Эшай кочамым 
торасе илемыштат кугуэш ужыт, кугураклан шотлат, тудын 
ой-каҥашыжым колыштыт, — ӱдыр кугешнен ойла. — Тевак, 
уна, мемнан илем, толын шуна.

2
Эшай шке илемжым «кудо» манеш. Кудын ныл пырдыж

шым пырня дене чоҥымо, кӱшыч кӱр дене леведме. Пурен- 
лекташ омса уло. Омсайолжым, кылжым, тӱкылаш тӱкыжым — 
чыла пу дене ыштыме. Волгыдым пурташ пырдыжыште, кок 
могырышто, изирак рожым кодымо, кеҥежым тудым огыт 
петыре, телым тушко, тӱжвачын оҥа дене авырен, кукшо ре
генчым шӱшкын шындат. Кудо кӧргӧ гыч шикш лекташ леве
дышыште изи рожым ыштыме. Ешлан малаш да канен кияш 
ваче кӱкшытыштӧ лопка шаге уло. Кӱвар уке, телым гына 
кӱрым шарат.

Кудо воктене, эрвел ыштыда, кугу тумо кушкеш. Тиде онапу 
ваштареш шогалын, Эшай коча эр-кас Юмым улда, уло алал 
еш-тукымжылан шулык илышым сӧрвала; луктын колтымо 
вольыкшылан исыржым тӱжым ышташ, тӱжшым ӱян-шӧра- 
ныш савыраш йодеш; кинде перке дене йывыртыкташ, тӱжем 
пырчым шавалтен, леве йӱр дене овартен, пырдыж гайым 
тӱзатен, вожшым кумдан шарен, кыдалжым пеҥгыдемден, 
вуйжым ший полдыш гайым, тутым, куштен, йодын толшым 
нумалтен колташ, шужен толшым пукшен колташ сӧрвала. 
Вара мӱкшиге ден мӱй перкем, вӱд воктен каен, кол перкем, 
чодыра кӧргӧ дене ошкылын, кайыквусо ден янлык шыл пер
кем алал кумыл дене пуыза манын кумалеш.

Эшай кочайын вольыкшат, мӱкшыжат лийын. Вольык кош
тыкташ илем деч тора огыл коремым да чодыра кӧргымат ик 
вере печен шынден, но кодшо ийын тушкыжо, ломаш варам 
пудыртен, чодыра оза — маска — пурен да ушкалжым кушке
дын. Кумалме Юмыжо ала-молан арален кодаш полшен огыл.

Эшай илемжымат кышкар гай йыр чыкмален шынден, пу
рен-лекташ капка уло. Чыкма воктене верын-верын писте 
нӧлталт шога, кыдалкыже, кӱжгӧ укш ӱмбак, мӱкш омартам 
ний кандыра дене пидын шындыме. Омартажым кӧргашан пу
шеҥге тӱҥ дене ыштыме. Тушко кужу керем тошкалтыш дене 
кӱзен улыт, ик мучашыжым лӱмын кодымо пеҥгыде тормак 
укшышко кужу вара дене пижыктеныт. Теве тыгай тошкал
тыш гыч Эшай коча ӱмаште камвозын да йолжым туген. Кы-
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зыт тоя дене веле окшаклен коштеш. Йол лу пудыргымылан 
кӧра игече вашталтшашым коча ончылгочак шижеш: сусыр
жо коржаш тӱҥалеш. Теве тудо кудо гыч окшаклен лекте да 
Ови уныкажлан, Какшан эҥерыш каен, колым ончаш шӱдыш, 
куршым пуыш.

— Самаламат пырля ончаш ӱжам, — кандыралан нужым 
куклен кондышо уныкаже шоктыш.

— Йӧра, миен толза, — келшыш кочаже.
Самала ден ачаже, у вереш вераҥын, Эшай илем вокте

нак шканышт изирак кудым чоҥаш пырням ямдылкаленыт.
— Самала-а! — кычкырале Ови. — Айда кол ончаш!
Ача эргыжым ыш кучо, колтыш.
Самала ден Ови, икте-весым поктен шуаш тыршен, Как

шан серыш ӱчаш-ӱчаш куржыч.
Эшайлан ӧрдыж гыч толшо ача ден эргыже келшеныт. «Сай 

пошкудем лийшаш улат», — семынже шонкален. Ушыштыжо 
эше шке шотшо дене вес ойымат кучен: ала, илен-толын, 
ваш-ваш келшат гын, самырык тиде качылан йӧратыме уны
каже мужыр лиеш?

Каваште, вуй тураште, шыргыж-воштыл, кече модеш. Чо
дыраште, пушеҥге парчаште, изин-кугун йӱкланен, кайык 
мура. Ови ден Самалалан уло пӱртӱс куанен шыргыжмыла чу
чеш. Рвезе годым, вӱр модмо пагытыште, кеч-кӧнат кумылжо 
кашташте, каваш шумеш порсыналт кӱза. Модын-тӧрштыл, 
нуно Какшан серыш куржын тольычат, агур деран шогальыч.

Вӱд сереш кок меҥгым шогалтымеке, ӱмбакше каштам 
пыштыме.

— Тидыже молан? — Самала йодо.
— Шого, чыла палет, — Ови тувыржо денак кыдал даҥыт 

вӱдыш пурыш да, пӱгырнен, кидше дене ала-мом вӱд пун
даште кычалаш пиже. Тушто кӧргашан кугу кашка киен ул
маш. Вӱд йымалнак ала-мом тӧрлатыш да серыш лекте, Сама
лалан кидше дене «Тол!» маншыла удырале.

Кок меҥге ӱмбалсе каштат пӱтыреч улмаш. Тушко канды
ра дене вӱд йымалне кийыше кашкан мучашыжым кылден 
шындыме.

Ови пӱтыреч кучемым кок кидше дене пӱтыраш тӱҥале. 
Тунамак вӱд гыч кашка тарваныш.

— Мом шогет? Полшо! Коктынжо куштылгынрак лукты
на, — ӱдыр кечалтше кужу ӱппунемжым шеҥгек лупшале.

Самала, мут лукде, тунамак полшаш пиже.
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Пӱтыремым пӱтырымек, кӱжгӧ кашка вӱд йымач эркын эҥер 
серыш нушмыла лектын возо. Йымакше Ови тормакым пышты
шат, кашка вуй гыч мурда логар гай петыртышым шупшыльо.

— Уло! Уло! — куанен пелештыш лап лийын шогылтшо 
ӱдыр. Содор вийналтын, куршым налаш куржо.

— Мо тушто? — Самала кашка кӧргашышке лап пӱгырнен 
ончале да комыля гай кугу кол-влакын почаҥмыштым ужо. — 
Ончо-ян, колым тыгат кучаш лиеш улмаш. Пеш йӧнан!

Ӱдырын кид-йолжат, писын шогылтмыжат Самалалан кел
ша. «А пӱгырнымыж годым капше кузе чымалте!» — самырык 
качын шинчажат йыл-йыл йылгыжалт колтыш.

Ови, куршым конден, уэш лап шинче да кашка кӧргӧ 
гыч яклака мокшинче-влакым куршыш луктын пыштыш. Кол- 
шамычше, утлаш толашен, почыштым кадыртыл, ийын кай
ыме семын почаҥыт.

— Ой, мокшинче, мокшинче, мом шонем мый, нимомат 
тый от шинче! — муро семын пелештыш Самала.

— А мом шонетше? — ӱдыр йодо.
— Тыйым...
Шер велалтмыла Ови воштыл колтыш:
— Мыйже вет овда гай уламыс...
«Ӱпетым пуненат да ынде нимат овда гай от кой, кумыле

тат поро», — семынже рвезе шыргыжале.
— Вес вел помыштыжо мо уло, айда ончалына, — мане 

ӱдыр. — У-у, коя тото-шамыч!
— Нинышт эше чесле улыт, товат!
— Ужамат, тендан, Самала, Юмыда пеш поро. Мемнан 

Юмына тендан Юмыда дене келшеныт. Тидланак, очыни, таче 
кечыжат коллан тыгай перкан лийын.

— Пашаже тыйын куштылго кид-йолыштет. Сай колызо 
улат улмаш!

— Тыйын пиалет уло, кочам манмыла, тувыран шочынат. 
Нине чесле кол-шамычым шке кидет дене лук, — ӱдыр шке 
куанжым лош пайлынеже.

Кашка кӧргашын вес велже гыч тото-шамычым лукмек, 
Самала аҥысыр шинчаж дене Овим порын ончале. Ӱдырын 
изи нерже, кӱын шушо модо гае шем шинчаже, шемалге ян
дар шӱргывылышыже качылан ончалмыж еда утыр да утыр 
келшаш тӱҥале.

Куршым комдыш дене петырымек, Ови, кӧргашан каш
кам кок вуйге терген, кол пураш йӧршын тӧрлымек, чараклен

92



пыштыме тормакым ӧрдыжкӧ налын шуыш. Тидын деч вара 
пӱтыреч каштам адакат коктын вес могырыш пӱтыраш тӱҥа
льыч. Мӧҥгеш колташыже каньылырак, куштылго. Тыге кӧрга
шан кашка уэш вӱд йымаке, тошто верышкыжак, пурен возо.

— Тиде кашкалан ӧрам веле, — Самала пелештыш.
— Молан? — вӱд гыч лекмеке, ӱдыр ночко тувыр урвал

тыжым ӱмбаланжак пунчале.
— Кол кучымыланда. Тыгай кашкажым кӧ шонен луктын 

да тышке конден пыштен?
— Тиде верыште, ойлен кочам, ик кӧргашан кашка вӱд 

йымалне киен. Кӧргашыштыже кол эреак лыҥ лийын. Кочам 
тушеч кидше денак колым луктеден. Тений шошым кашкат 
уке лийын. Кочам тунам мӱкш омарталан ямдылыме кӧрга
шан ик писте тӱҥым тошто агурышкет у семын пӱтыреч каш
там ыштен йӧнештарен вераҥден. Теве ынде ту кашкат пеш 
сайын мыланна колым пукшаш тӱҥале.

— Кочатын кидыштыже, очыни, тоят пеледеш, — мок
талтыш Самала.

Кудыш пӧртылмышт годым Ови чон куанже дене мурал
тыде ыш чыте:

Кудо ончылно куэ шога,
Лышташыже ваш модеш.
Меат коктын вашлийына.
Ныл шинчана ваш модеш.

Шке шонымыжым Ови муро йӧре шижтарыш. Эше иктаж 
тысе семым муралтен пуаш Самала йодо. «Йӱкшӧ чылт Мӱэк- 
чын гай», — шоналтыш самырык каче. Ови ыш сӧрвалыкте, 
южо ӱдыр семын «Лудыш мурем лудо кочкын, вияш мурем 
пий кочкын» ыш ман, латкок лукан семым савыралше сар 
шӱшпык гае тӱҥалят:

Кужу, кужу, ида ман ыл де,
Мемнан деч кужу пӱнчӧ уло.
Кӱчык, кӱчык, ида ман ынде,
Мемнан деч кӱчык пундыш уло.
Шеме, шеме, ида манылде,
Мемнан деч шеме шоптыр уло.
Шадыра, шадыра, ида манылде,
Мемнан деч шадыра эҥыж уло.
Йорга, йорга, ида манылде.
Мемнан деч йорга куэ вуй уло.
Кумылна кагура, ида манылде.
Мемнан деч кагура кумыж уло.



Овин оҥгыр йӱкшӧ кайык муро дене ушнен йоҥга, чо
дыра лоҥгаш шергылт пура.

А Самала ӱдырын ший йӱкшым, весела койыш-шокты
шыжым, яндар тӱсшым мондалтдымын чонешыже пижше 
Мӱэкче дене таҥастарен ошкылеш. Мӱэкчыже кӱляш гай ӱпан, 
висвис пеледыш гай ош мотор, еҥ деч вожылшо, аптыраны
ше ьше. Ови койыш-шоктышыж дене ялт вестӱрлӧ: шке шо
нымыжым каласашат, шукташат ӧрын ок шого. Самырык ка
чын ушыштыжо, шинча ончылныжо ала-молан эреак Мӱэкче 
конча. Кушто кызыт тудо орлана? Молан тыге нунылан ойыр
лаш пӱралтын, первый йӧратымашышт кӱрылтын?

— Мо шып ошкылат? Мом тынаре шонет? Молан от ку
ане? — ӱдыр, Самалам ончалын, пачаш-пачаш йодышым 
пуыш. — Молан шинчашкет пыл возо? Ойло, ала мый пол
шен кертам?

— Тый, Ови, шаҥге мыйым пиалан улат, тувыран шочы
нат, манын ойлышыч. А мыйын, палет, пиалемже уке: пий коч
кын, — Самала нимом ыш тойо, Мӱэкче нерген чыла каласыш. 
Кузе нуно келшеныт, эҥыж погаш мийыме годым кузе тудым 
сӱрза-влак руалтен наҥгаеныт — пӱтынь шӱм ойгыжым почо.

Умбакыже Кугарня корем марте коктынат мут лукде ош
кыльыч.

— Теве тиде корем воктене, — курык серыш шогалмек, 
изишак нерым кадыртыше Ови мутым лукто, — эн сай, эн 
сылне верыште, тургым паша пытымек, яра кеҥежым кугар
ня кечын, тыгак пайрем годымат модаш, мураш да моло тӱрлӧ 
куаным пайлаш чыла пошкудо индеш илем гыч погынат.

— Тугеже, ме тыште луымшо илемыште илаш тӱҥалына, — 
Самала ешарыш.

— Тыландаже мемнан денат илаш лиеш ыле, кочам ок 
покто, — ӱдыр шке шонымыжым ыш шылте, — те сай улы
да, мыланна келшеда.

— Пырля илашыже оҥай огыл.
— Оҥайже, палет, кушто?
Самала, «Ом пале» маншыла, вуйжым рӱзалтыш.
— Кугарня коремыште, колоем. Тыште пайрем годым 

шӱвырзӧ — шӱвыр дене, тӱмырзӧ — тӱмыр дене, кӱслезе — 
кӱсле дене шке усталыкыштым ончыктат. Кузе гына огыт кой
ышлане! Моткоч оҥай нуным ончаш! Южышт шун шӱшпык 
денат, лышташ денат шыже велеш муро семым луктыт, ко
выжымат лывырге парняшт дене ылыжтат.
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— Тылатат иктаж чолга рвезе йӧратымыж нерген мурым 
пӧлеклен дыр? — ынде Самалан йодышыжо ушкалыме семын 
лекте.

— Ӱдырын таҥже уке гын, тудо ӱдыр мо? — пӱсӧ шомак
ше дене Ови кӱсыным тӧрлыш.

— М... мый шоненам... — самырык качын каласышаш шо
макше умша помышешак кодо.

— А кугече арня мучко ӱдыр-каче-влак Кугарня корем се
рышкак лӱҥгалташ погынат; телым, Ӱярня годым, йолгуры
кым ыштат, тугай кужум, иктаж латкок йыжыҥаным.

— Мом ойлаш, Кугарня коремла йомак гай сылне.
— Корем серыште да аланыште снегыже, мӧржӧ, эҥыж

ше кӱмӧ жапышт годым йошкаргын гына койыт. Икте пога, 
весылан эрлашыжым угыч чеверген шогалеш — чылаштлан 
сита. Эше тыште, палет, мо шочеш?

— Мо?
— Кугарня коремыште йӧратымаш шочеш, маныт, — ӱдыр 

шкежат вигак чодыра саскала чеверген кайыш, каче ӱмбач 
шем шинчажым ӧрдыжкӧ кораҥдыш, савырналтен куржын 
колтыш.

Самала, куршым кучен, шкет шоген кодо.
— Ови-и-и, шого-о! — кычкырале. — Айда пырля кыча

лына йӧратымашнажым. Ала тудо шочын?
— Эше шочын о-о-огыл! — чодырасе йӱксавыш семын 

вашмут йоҥгалте.
* * *

Овин йӱкшым колын, Эшай коча кудо гыч лектат, уны
кажым кычкырале:

— Мо пеш кужун коштат? Пуро-ян, сомыл уло.
— Кочай, палет, мыняр колым кученна! — Овин куанжым 

шоҥгын кукшо мутшат ыш йӱкшыктаре. — Эрыкташ кӱлеш ыле.
— Еҥгат эрыкта. Кызыт кудыш пуро, — Эшай шӱдыш.
Самалан куршым кучен толмыж годым кудо гыч Овин

еҥгаже, Лыстывий, лекте.
— У-у-уй! Моткоч шуко конден улыдас! — самырык ӱды

рамаш колызо-влакым мокталтыш. — Кошташ сакалашат сита.
— Тыге ит ойло: йылме пурылтеш, вес гана ок логал, — 

Самала ала мыскара шотын, ала керынак вашештыш.
— Йылмемлан — кукшо кошарге, тьфу-тьфу! — шӱвалал- 

ме шотым ыштыш Лыстывий.



— Овиже кушто?
— Кочаже кудыш ӱжӧ.
— Молан?
— Пеш шуко палынет, коеш.
— Каласашат ок лий?
— Пешак ыҥлынет гын, каласем, — самырык ӱдырамаш 

йӱкшым иземдыш. — Солыкым пуаш толыныт. Пошкудо илем 
гыч.

— К... кӧлан?
— Мыланемак огыл.
— Овилан?
— Весыланже кӧлан?
Самалам пуйто алдыволак дене рашкалтышт, вуйжо пеле 

гыч шелын вочмыла чучо.
— А?.. Мо? — шинчаже уждымо гай, пылышыже колдымо 

гай лие. — Кузе? Кузе тыге пеш вашке?
— Шкеж деч йод, лачак теве кудо гыч лектеш, — Лысты

вий кораҥе.
«Мый тудым ом пу!» — манын кычкыралнеже ыле Сама

ла — йылмыжым пурльо.
— Пуышыч? — йӱлышӧ шӱм-чонжо гыч ӱдырлан лач ик 

мутым гына темдал лукто.
— Мом? — пылаҥше чурийжым нӧлталын, Ови палыды

ме семын йодо.
— Солыкым.
Ӱдыр ыш вашеште, уэш кумык лие.
— Мый тыйым нигӧлан ом пу! Ом пу! — ындыжым Сама

ла ыш чыте, пӱтынь тӱнялан, ош кечылан товатлыме семын 
уло йӱкынак каласыш.

— Тыйын йӧратыме Мӱэкчет уло, — ӱдыр, куршым на
лын, кол эрыкташ кудо воктенсе олымбак кырт шинче. Лыс- 
тывият полшаш мийыш.

— Тудым кычал му... — ешарыш Ови.

З
Игече шыже велыш тайнен. Туге гынат эше ночкыш пурен 

огыл, оярак шога. Кеҥеж рӱдӧ дене таҥастарымаште кече кӱчы- 
кемме да йӱдын кужурак, пычкемышрак лиймыже сайынак 
палдырна. Эшай кочан кудыж воктене шогышо куэ парчаштат 
шӧртнялге лышташ-влак кояш тӱҥалыныт. Чодыраште ынде 
кайык-влак шыпланеныт, шӱшпыкат, кукуат мотор семыш-
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тым огыт йоҥгалтаре, лачак южгунам, ала-мом шижтарен, ола- 
вула шогертен шодыртата, да чыла. Пушеҥге йымак ончалат 
гын, пӱнчерыште курезе, куэрыште куэвоҥго, тыгыде пӱнчӧ 
йымалне ӱйвоҥго, рыжык, пундыш ӱмбалне пундыштӱҥ да 
моло тӱрлыжат кече еда лектын-лектынак шогат.

Кеҥеж тургым паша дене шиждеак эртыш. Эшай изи чат
ка ешыж дене куклем аҥаште уржамат тӱред налын, мӱйымат 
кӱзен, умшамат поген; тудлан тӱрлӧ пашам ышташ илемыш
кыже толшо кок пӧръеҥ — Тумерге ден Самала — эреак пол
шен. Нуно ик тукым, ик еш семын келшен иленыт. Тумерге 
тыш толмо деч вара Лыстывийын ончалтышыжлан кӧра ви- 
ештмыла, утларак писештмыла веле коеш, а эргыжын ше
малге йыргешке чурийже шӱргылу марте локшич налмыла 
лакемын, вет кеҥеж гоч тудын ушыж гыч ик кечыланат, ик 
йӱдланат Мӱэкче лектын огыл. Кушко тудым сӱрза-влак наҥ
гаеныт? Кушто кычал муман? Иктат ок пале. Шке семынже 
тыгат-тугат шонкален гынат, нимогай ратым муын огыл.

А таче омешыжат Мӱэкче кончен. Пуйто нуно Кугарня 
коремыш толыныт. Молан шкеныштын тошто илемыштышт 
огытыл, тыште улыт — омешыже чыла лугалтын. Такше, шо
налтет гын, Мӱэкче ты велне лийынжат огыл, тыгай корем 
улым паленжат огыл.

Пуйто тушак лӱҥгалтышым ыштеныт да кид кучем вара
жым, ӱлыч кӱш шумеш тӱрлӧ тӱсан тасма да йолва дене сӧрас
тареныт. Ик мужыр почеш весе южышто чоҥештымыла ло
ҥын; шонанпылла койшо тасма-влак лӱҥгалтыш вараште 
выж-ж да вуж-ж кок могырыш лупшалтыныт. Ончашыже мо
гай сӧрале!

Теве Самала лӱҥгалтыш тошкалтышке кӱзен шогале. Шкан
же мужырлан Мӱэкчым ӱжеш. Тудыжо мелшинчыш тӱрлеман 
тувырым, ош шовырым чиен, оҥыштыжо кышкывиян шӱшер 
волгалтеш, пылышыштыже — рывыж пун дене ыштыме че
вер алга. Ӱдыр ала-молан сӧрвалыкта, огеш тол, мурым му
рышо йолташыже-влак коклаште шога. Самала тудын дек лиш
кыже мийыш, Мӱэкчылан кидшым шуялтыш.

— Молан ынет лӱҥгалте?
— Ойлаш тӱҥалыт.
— Ит лӱд, ӱшане мыланем.
Шогальыч коктын икте-весе вашеш, южым шелын, кой

ын кӱшкӧ да кӱшкӧ кӱзат, капыштым лишемден, чон йӱ
лымӧ шомакыштым шыве-шыве ойлат.



Лӱҥгалтыш, кычырик-кочырик шоктен, каштамат эрта.
— И-и-их! — качын куаныме йӱкшӧ шокта.
— Сита, сита! — ӱдыр чара. — Тетла кӱзымӧ ок кӱл.
Коктынат, кап ден кап ушналтын, мужыр шинчаштым мо

дыктен, кӱчык жаплан рыҥ шогалыт. Ынде каче ӱдырын шок
шо шӱлышыжымат шижеш, кенета, тӱрвыжым шуялтен, ӱды
рын мӱй таман ӱмажым налнеже ыле — Мӱэкчын, порволшашла 
вожылмыж дене кораҥаш тӧчышыжла, ала-кузе кидше мучыш
талте. Уэш руалтен кучен ыш керт, лӱҥгалтыш гыч мландӱмба
ке комдык крӱп керылте. Каче тунамак почешыже тӧрштыш, 
ӱдыр ончык сукалтен шинче. Шортынак, Самала помыжалте. 
Йӱд пычкемыште шинчажым кидше дене кучен ончыш — чын
же денак шинчавӱд шӱргыж мучко йоген вола.

«Лӱҥгалтыш гыч камвочмыжо, очыни, сай омо огыл», — 
помыжалт вочмекыже, ятыр жап уэш мален кертде кийыш. А 
эрдене ачаж дене пырля нӧлтен шындыме у кулыштым кӱр 
дене леведаш кайыш; йӱран, ночко игече тӱҥалмеш, илаш 
пурашак ыштен шуктынешт. У кудыжым пӱнчӧ пырня дене 
чоҥеныт. Ик укш олмышто шулен лекше киш чӱчалтышым 
ужо. «Йӧршеш шинчавӱд гай коеш, — йӱдым ужмо омыжо 
уэш ушышкыжо толын пурыш. — Очыни, сайлан огыл...»

Кудо воктен шогышо пушеҥгын ӱмылжӧ, кӱчыкемын, 
йолтошкалтыш наре кодмек, Эшай коча кечывал кочкышым 
ышташ Тумерге ден Самалам кудышкыжо ӱжӧ.

Кочкын шинчымышт годым тӱнӧ йолыштен шогалтыме 
Шемеч янлык ӱмбак кержалтшаш гай уло кертмын опташ тӱҥа
ле. Пий мом тыге толаша манын, окна рожыш ончальыч да 
капкончылнышт кок имнешкым ужыч.

— Могай унам Юмо конден? — Эшай коча, тоям кидыш
кыже налын, окшаклен лекте.

— Кечыда поро лийже! — имнешке-влаклан вуйжым са
валтыш.

— Поро лийжак! — шоҥгыракше вашештыш.
Толшо-влакын пеленышт кердыштат, умдыштат уке. Оза

нуным кудышкыжо уна семын ӱжӧ.
— Пийда пеш осал, ынже логал веле, — икте почеш ве

сыжат имне ӱмбач тӧрштен волыш.
— Поро еҥым пий ок тӱкӧ. Пурыза, пурыза! — Эшай коча 

капкам комдык почын шындыш. — Шемеч, чарне!
Пийлан кидыш кучымо тояжым нӧлтал ончыктыш. Ше

меч тугак чарныде опта.



— Ида лӱд, пий ок логал.
Ик имнешкыже шоҥгырак, кӱчык чал пондашан, но эше 

пеҥгыде, топката туп-вачан марий. Ӱмбакыже ош посто мы
жерым чиен, йолыштыжо каза коваште дене ийлыме пушкы
до кем. Тудым Эшай палыш: тора уна Озанай улмаш, калык 
манмыла, тыгыде тӧра. Молан, могай сомыл дене толын?

Вес имнешкыже — вийвал пӧръеҥ, шемалге лопка чури
ян, шӱргыштыжӧ, нер воктенак, кугу шыгыле шочын шин
чын да уло тӱсшым кайдара. Тидыже кӧ, Эшай ок пале.

Имньым пече кӧргеш йолыштен, толшо-влак кудыш оза 
почеш ошкыльыч.

— Мӱндыр уна, тудо, ваш коштде ок лишем, — кудыш 
пурымек, оза мутым лукто.

— Юмын пӱрымӧ почеш, Эшай тос, икте-весе дене кы
лым кучен, йӧн муын илышаш улына, — келшыше мутым 
кычалын, уна ойла.

— Туге, туге. Поро чон дене, сай шонымаш дене толшым 
ме эреак кугуэш шотлен вашлийына. Унан верже — тӧрыштӧ, — 
Эшай тоштыеҥ шомакым виктарыш. — Шичса теве тышке. 
Кудышто ӧрдыжъеҥ уке, чыла ойлаш лиеш, ида аптыране. 
(Тумерге ден Самалам ӧрдыж гыч толыныт ыш ман.)

Самала толшо ик унан чурийыштыже шем копшаҥге гай 
шыгыльым ужмек, вигак шкенжын эн осал тушманжым — 
Мӱэкчым пирыла руалтен наҥгайыше еҥым — палыш. Эрты
ше шучко чыла тудын шинча ончылныжо угыч почылто: йӧра
тыме ӱдырын кидшым кандыра дене пидме, умшажым шо
выч дене авырыме, кушкын шушо воштыр гай лывырге 
капшым имне ӱмбаке лупшал пыштыме...

Самала вуйжым рӱзалтыш, тӱсшӧ ончыч пунчалме солыкла 
ошеме, вара, витне, вӱржӧ шолаш пурыш, шӱргывылышы
жым тул нале, уло капше ончыко вийналте. Чыла тидым жа
пыштыже Эшай коча ужын шуктыш.

— Самала! — шоктыш. — Шинче, тый тышанак кодат, писе 
улат, мыланна кӱлеш лийын кертат... А тый, Тумерге, кӱтӱ гыч 
коярак тагам кондо, вускемдымым. Шешкым ден ӱдыремже, 
унам ончаш сийым вашкудо ӱстембаке погыза. Ыштыме лаш
кам кочде ок лий, толшо унам ончыде ок лий, маныт.

Самала омсадӱр лукеш шинчен кодо. «Таче тыште мо лиеш? 
Молан нине кок имнешке Эшай илемыш толын? Мом нуно 
кычалыт? Мом шишланат? Мо нунылан ок сите?» — Самала, 
пудешт кайышаш гай сырымыжым, шыдыжым кӧргешыже
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шылтен кертде. Эшай кочайын ушан мутшым уто шомак деч 
посна умылыш, тудлан полшымыжо, мо лийшашым палы
мыже шуо.

Тидым-тудым кутыркален, икмыняр жап эртымек. Эшай
ын кудыштыжо ик коя вуско тага кугу подышто шолын.

Тагам лодымо годым тӱнӧ Эшай коча Самалалан ышты
шаш пашам умылтарыш:

— Уныкам, мыйым сайын ыҥлен колышт: таче шкенам 
нине тӧра ончылно пеш кугун пагалыме унам вашлийме се
мын кучаш кӱлеш. А тый, палет, кузе койыч? Тидым нуно 
пычырикат ынышт шиж. Эн ондак мом ыштыман? Тый чыла 
илем йыр куржтал савырне, пӧръеҥ-влаклан сӧй ӱзгарыштым 
ямдылаш каласе, Эшай шӱден ман. Юмо мемнам серлаге! Ик
тат йылмыжым шала ынже колто, ужмо-колмым кучен мош
тыжо. Тоштыеҥ манмыла, йолыштым чот шӱдышт. Э-э, эше 
мом? Э, тевыс! Савырнен толмекет, мемнан пелен лиймет го
дым нунын ӱмбак тетла шӱтышашла лӱен ит ончо, шыдетым 
кучен мошто, куанышын, шыргыжшын кой. Умылышыч?

— Умылышым.
— Э-э, эше мом каласаш? Ме ачат дене коктын, тыйын 

толметым вучыде, нуным уна семын сийлаш тӱҥалына. Ала 
тыйжат пӧртыл шуат? Пӱрӧ мемнан куатле, мӱй дене ышты
ме да умлам пыштыме — вуйыш вашке кӱза. Тыгеракын йыл
мыштым рудена да молан тыш чояланен толмыштым, кой
ыш-шоктышыштым, поро але осал шонымыштым умылен 
налын кертына. Тыгодым мыйже, шоҥгыеҥ, сийлен-йӱктен, 
шкежат руштын кертам. Тыгайрак лияшыже, нуным ӱшанда
раш мыланемат пырля подылаш перна. Тый, Самала, шкен
дым кучо. Тумерге, тыят йӱшӧ ит лий. Нине курныж-шамыч 
осал шонымаш дене толыныт гын, варажым мом ышташ 
кӱлеш, те, пӧръеҥ-шамыч, шке палышаш улыда. Умылышда?

— Нине сӱрза кашаклан тошто сулыкыштым касарыкте
на! — Тумерге мушкындыжым парня лу шолткымеш чумыр
тыш, пӱйжым пурльо.

— Кӱсын коркан кужу вурдыжым ончыктена! — Самала еша
рыш, шкеже име ӱмбалне шогымыла шога. — Мый кайышым.

— Писынрак куржтал савырне! — ачаже шӱдыш.
— Самала уныкам, тыште шолып ойлымынам ик шогер- 

тенат ынже шиж. Йоҥылышым ит ыштыл, утыждене ит ой
лышт, чылажат каласымем семын лийже, — «Айда курж» 
маншыла Эшай коча кидшым лупшале.
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Шеҥгел вашкудышто (тыште Тумерге ден Самала толмышт 
почешт иленыт) ӱстел оҥа ӱмбак Эшайын шешкыж ден уны
каже тӱрлӧ сийым погеныт: оваргыше салмагиндым, ӱян ту
арам, пӱчкеден оптымо коя колым, эҥыжан-пӱкшан переме
чым, шӱльӧ пучымышым, соктам да молымат. Леҥеж тич 
шоҥешталтше пӱрым конден шынденыт.

— Пеш кугу тӧра улыт мо? — шикшаҥ шолшо шӱрым 
кугу пу кӱмыж дене кондымыж годым еҥгаж деч Ови йодо.

— Кугу тӧра докан. Родет тӧра лийже, тунам нимо дечат от 
лӱд, маныт.

— Эше вес семынат ойлат.
— Кузе?
— Тӧра лупшым сӧра.
— Нунын ончылно тыге ит ойло веле, — еҥгаже ӱстел 

йырысе олымбак уна-влаклан шинчашышт портышым ша
рыш. — Чыла ямде, кочатлан каласе, толышт.

Ӱстелтӧрыш ныл пӧръеҥ вераҥе.
Эшай коча ташлама гай кугу коркаш пӱрым темыш.
— Поро кугу Юмо шулыкым пуыжо!
— Поянлыкым пӱрыжӧ! — уна ешарыш.
— Пиалым, чыла ӱмбачат перкем пуэн шогыжо! — коча 

подылале да, угыч темен, уналан шуялтыш. — Марий калы
кын пеш сай мурыжо уло: йӧратеда гын, шалт йӱлдалза; ода 
йӧрате гын, шалт шындалза. Кучыза да пытарымешкак йӱын 
колтыза.

Корка кид гыч кидыш ик-кок йырым коштын савырны
шат, шке пашажым ыштыш: уна-влак лывыргыш^ йылме
шышт пуйто тул пиже. Кугуракше тӱҥале:

— Йӱаш-кочкаш чон вияш гынат, ме тендан деке, шкат 
шижыда, кугу сомыл дене толынна.

— Туге-туге, айдеме сомылжо дене ила, порым ышта — 
порым муэш, осалым ышта — осаллыкше шканже логалеш.

— Ме тыланда порым гына ыштена, полшаш шонена.
— Еҥлан полшымо вӱдыш ок кай. Икте-весылан, тудо, 

эреак эҥертыман, пушеҥге — пушеҥгылан, айдеме — айде
мылан.

— Ме она полшо гын тыланда, ой-ой, йӧсӧ перна, — 
шыгылянже шоктыш.

— Мо тугай? Иктаж-могай уда лийшаш мемнам вуча мо? — 
Эшай ӧрын йодо.

— Тидыжымак ме кутырышаш улына.



— Пӱрыда пеш чесле, эше ик корка гыч ястараш гын, ой 
пидаш куштылгырак лиеш, — шем кугу шыгылянже кӱжгӧ 
тӱрвыжым нулале.

Адак алдыр, кече почеш савырнымыла, кид гыч кидыш 
куснен, ик йырым ыштыш. Уна-влак йӱмӧ почеш тага вуй 
гай шыл моклакам кучен шинчыч, вара соктам, оҥылашышт 
мучко коям йоктарен, роҥгедмеш кочкыч, уэш пӱрым 
лӧкышт, вожылмет-мочет, манмыла, мӱшкыр тореш кайы
меш авызлышт.

— Ынде тыш толмо сомылна нерген кутыраш жап шуын, — 
шоҥгырак унаже кӱчыкын тӱредме чал пондашыжым ниялтыш.

— Пӱя пӱчкылтеш гын, вӱдшым от чаре, — манылдале 
Эшай.

— Тый декет мый шкетын огыл, ужат, коктын толынна. 
Тиде, умбакыже пален лий, мыйын кугурак эргым. Вес гана 
эргым-влакым гына сомыл шукташ колтем. Тый, Эшай тос, 
родо семын тыйым тос манаш тӱҥалам, шкат палет дыр, мем
нан деч мӱндырнӧ эн кугу Тул-кишке тӧра ила. Тудо мемнам, 
вигак ойлаш гын, чыла мемнам, пешак пален налнеже.

— Молан ме тудлан кӱлына?
— Тудо кажне марий илем гыч шӱдӧ ур коваштым погаш 

мыланем шӱден, эше мӱйым, — марий тӧра мутшым шуя. — 
Тудын шӱдымыжым от шукто гын, шкеж манмыла, шӱет гыч 
руалеш.

— Ой, Кугу Юмо! — Эшай коча чал вуйжым кавашке 
нӧлтале. — Мемнам арале, осал дечын серлаге!

«Мемнан ачана ден кочана, кугезына-влак, эреак пич чо
дыраште илен, тыгай погым але нигӧлан тӱлен огытыл. Ян
лык коваштым нуно иктаж-могай кӱртньӧ ӱзгарлан але моло 
кӱлеш насталан гына вес калык дене ваш-ваш вашталтылы
ныт. А ынде яра поген наҥгайынешт», — шоналтыш ӱстелтӧр 
гыч лекше Тумерге.

— Ой, пӱрышыжат! Молан мыланна тыгай неле илыш то
леш? Такшат пеш томам илена... — Эшай коча вуйжым са
кыш.

Кок кугурак шоҥгыеҥын кутырымашкышт ушныде, Ту
мерге умылаш тыршен колыштеш, Эшай кочам толшо кок осал 
еҥ деч орола, чӱчалтыш гай чымалт, ваш пижаш ямде лийын 
шога. А кугу шем шыгыле, оза шунымым вучыде, леҥеж гыч 
пӱрым, шке, темен-темен, шопна логарышкыже ястара.

— Ме тыланда, Эшай тос, полшаш шонена.
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— Юмылан тау!
— Мыланнат таум ыште.
— Полшедак гын, ме, чыла илем дене кӱсотыш лектын, 

суап ыштымыланда кумалаш тӱҥалына. Кузе вара полшенже 
кертыда, Озанай он?

— Ме тендам, чыла индеш илемдам, шылтена, — марий 
тӧра, «Теве тыге» маншыла, кок велыш шаралтыме кидшым 
кумыктыш. — Мудымо семын лийына.

— Э-э-э... — мом пелешташат Эшай ӧрӧ.
— Уке улыда лийже. Умылышыч?
— Умылашыже пеш умылем, — коча шуэ пондашыжым 

чывыштале.
— Вара мо?
— Мучашыже ала сай ок лий.
— Тӱҥалтышыже лийже, мучашыжым кандырам пуненат 

ыштена, — шем шыгылянже шоктыш.
— Куаныме олмеш карсакмераҥла лӱдынат веле аман, — 

Озанай, йыгыжгын роҥгедын, кидшым лупшале.
— Лудмашыже уке да...
— Вара мом вуйым сакен шонет?
— Ала шкешт толын лектыт?
— Маскажым ужын отыл гын, кышаж деч ит лӱд.
— Э-э-э, кышаже уло гын, маскажат конча.
— Пален лий, Эшай тос, кугу тӧран шинчаже темын огыл 

гынат, чыла илемыш коштын ок шукто.
— Шкеже огыл, тудын колтымо еҥышт-влак толын лек

тыт гын? — Тумерге утларак рашемден йодо.
— Огыт. Ондак садак мемнан деке пурат. Ме куш наҥгае

на, туш каят, — тӱмыр пашкар гай кӱжгӧ парняжым нӧлта
лын, Озанай пеҥгыдын каласыш. — Тыгайже, Эшай тос, шкат 
палет, яра ок ышталт. Яран аваже шукертак ярнен колен.

— Тудыжо туге, кокшат так ок шоч. Садланак, ойлышым 
вет, шулыкда верч мер кумалтышым ыштена.

— Тиде шагал лиеш, тосем. Юмыш кӱзаш шопшар уке, 
теҥыз гоч вончаш кӱвар уке, маныт. Мыланна изирак шоп
шар кӱлеш, порылыкланна кӱвар лийже.

— Умылышым, Озанай он, умылышым,— вуйжым кок 
гана савалтыш Эшай коча.

— Умыленат гын, пеш сай. Мый палем, тый ушан улат, 
Эшай тос, тыйым ты верыште чыланат колыштыт.

— Мом вара йодыдаже? Ала туштетым рашемдет ыле?
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— Изи йозакым кажне илем деч ий еда поген, мыланна 
пуаш тӱҥалыда.

— Изи йозакше вара мыняр лиеш? — йодо Тумерге.
— Утыжым она нал, — ӱяк-мӱякын койо тыгыде тӧра. — 

Тул-кишке тӧра погымын пелыжат мыланна сита.
— Мыняре, мыняре? — Тумерге шаҥге шӱдӧ ур коваште 

нерген Озанайын ойлымыжым, витне, ушыш налын огыл.
— Э-э, витле дыр? — ӱҥышын шуялтыш Эшай коча. — 

Нимат чаманышыла ода кой.
— Эй, Эшай тос, тиде шуко мо? Шагал!
— Шагал манын, ида лӱд, шуко манын, пытараш ида 

тӧчӧ.
— Йӧра, родо лияш дык, родо лияш. Кажне ийын тыгай 

мӱй пӱрыда, сий-чесда дене вашлийыда гын, ныллылан кел
шена, — уна-влак икте-весышт дене ваш-ваш кутырал на
льыч. — Мӱйжӧ тунарак кодшо.

— Шке калыкна дене ойлен ончена...
— Молан калык дене? Тыште чыла илемын кугуракше тый 

улат? Ме калык дене огыл, тый денет кутыраш толынна. Ка
лыкше — пуал колтымо дене иктак, мардеж кудо могырыш, 
нунат ту велкак. Тый тыште чылалан вуй улат, тыйын гына 
шӱдымет лийже.

— Э-э, мом каласашат ом пале... Келшена докан... Вес ий 
гыч тӱҥалын... — тоштын-тоштде, Эшай эркын пелештыш.

— Молан вес ий гыч?
— Шоныде, каҥашыде, нимомат ышташ ок лий.
— Шонымаш — лондемыште, пӱрымаш — ӱстел покшелне.
— Кӧлан кузе, — ыш келше Эшай коча, — мыланна гын, 

шонымаш — кашташте, пӱрымаш — саҥгаште.
— Ме, Эшай тос, сӧрвалаш толын онал, шыпак илымыда 

шуэш гын, жапым шуйкалыде, кызытак тӱлаш тӱҥалза.
— Э-э, кеч-кузе гынат, калыкым ямдылыман, — Эшай 

ӱшандарен ойлаш тырша.
— Йӧра, — шке сомылжым кошартыш Озанай тӧра. — 

Лум корно марте шуктыза. Мемнан кудал толмылан чыла ямде 
лийже! Пӱтынек!..

Самала, илемлаште кажне кудыш пурен, мутланымаш му
чаште гына пӧртыл шуо, тыште мо нерген кутыреныт, пален 
огыл. Туге гынат Эшай кочан ойган шинчаж гыч умылыш: 
паша томам. Ӱстелтӧрыштӧ, мӱй пӱрӧ дене руштын, лӱҥген 
шинчыше шем кугу шыгыльым да вӱр гай чевергыше, лӧчышӧ



пудий гай коя чуриян шакшым пидын пыштымыже, уке, ру
энак кышкымыже шуо, но Эшай коча, чал шинчапунжым 
нӧлталын, тудын ӱмбак тура ончале.

— Толынат гын, шыпак шич да кугурак-влакын кутыры
мыштым колышт, — мане.

— Ода келше гын, Тул-кишке тӧраланат тӱлаш тӱҥалыда, 
тудыжо, пален лийза, тыге мемнан семын ок кутыро, шола
гай мурым луктеш, чыла погыдам поген налеш, — кошарты
ме мутышкыжо Озанай ешарыш.

— Келшаш перна... — Эшай коча вуйжым эше кумык са
кен шинче.

— Ямдылена! — Тумергын шинчаштыже тулойып койы
лалтыш, вийвал топката кап-кылже дене ӱждымӧ уна-влак 
велыш савырныш. — Теле корно марте ямдылена!..

Эрлашыжым, «уна-влакым» ужатымек, Самалан уш-акыл
жым, шӱм-чонжым ик шонымаш авалтен: жапым шуйкалы
де, Озанайын илемышкыже каяш да Мӱэкчым муаш, вет 
шӱмбел таҥжым руалтен наҥгайыше кугу шем шыгылянже 
Озанайын эргыже улмаш. Теве кӧ шке илемышт деч ятыр 
ӧрдыжтӧ еҥ-влакым толен коштын! Киямат тӧран колтымо 
азыренет теве кӧ улмаш! А моло сӱрзашт кушеч улыт? Тем
дыме, ситмыж кашак! Логарышкышт кошар лу шичшаш! 
Йӱлер тӱча! Вуйышт дене пий модшаш! Кидышт кошкен воч
шо ыле! Капышт пуаҥже, тӱҥжӧ ыле! Кузе нине шакше-влак- 
лан ик мучашым ышташ?..

Самалан шоген-шогымыжат, шинчен-шинчымыжат ок шу, 
кид-йол велалтын, вуй кокшала пеҥын. Йолыштен шогалты
ме Шемеч деке миен, пийын лӧзмӧн пунжым ниялткален шо
гымыж годым тудын дек Эшай коча лишеме.

— Мо лийынат? Ик йӱдыштӧ, ончо-ян, кузе чот тӱсет 
вашталтын, палашат ок лий, — умылаш тырша коча.

— Мыйын шӱмем пудештшаш гай коршта, — вашештен 
самырык каче. — Ужат, пият ойгем палышыла йыҥыса, кужу 
йылмыж дене кидем шыматен нула.

— Черланенак отыл?
— Черемже мыйын вестӱрлӧ.
— Могай?
Шем шыгылян еҥ нерген, кузе тудо нунын илемыштым 

йӱлатен, погыштым толен, ӱдыр-влакым виеш наҥгаен, чыла 
ойлен пуыш.



— Кушто нунын илемышт? — йодо Самала.
— Тышеч иктаж нылле уштыш лиеш, — эрвелыш Эшай 

коча кидым шуялтен ончыктыш.
«Тыгеже, Мӱэкче тушто орлана. Кузе тудым утараш?» — 

шона Самала.
Ынде самырык качым иктат кучен ок керт, шошым вӱд

шор годым йогышо куатле вӱд гаяк нимо тудым чарен огеш 
сеҥе, пӱчкынак шканже корным муэш.

— Кӱсыным тӧрлыде ом пӧртыл! — товатлыме семын Са
мала ойлен. — Пытарем мый тиде шем шыгыльым!

— Шого, шого! Тыгай пашам, шоналтыде, вигак ышташ 
ок лий. — Коча патыр рвезын вачӱмбакше кидым пыштыш. — 
Вашкыме, палет, важык пӱрымашан.

— Тушко кайыде, шке шинчам дене Мӱэкчым ужде, ту
дым утарыде, иленжат ом керт, — Самала кеч тачак каяш 
ямде. — Ик гана кугу йоҥылышым ыштенам, ынде тудым 
сулаш кӱлеш.

Мӱэкчым руалтен наҥгайымышт годым утараш пижды- 
мылан самырык каче шкенжым мыняр гана ушыж дене шу
далын, шекш гай кочо роҥгедыш дене роҥгедын!

Эшай коча писе уш-акылже дене шижын: тыгай ура чо
нан рвезе садак шонымыжым шуктыде ок код. Тӧрсырым 
тӧрлыман. Лач иктым гына шоҥгыеҥ пален огыл: тора кор
нышто, йот илемыште, могай пӱрымаш вуча самырык ка
чым — ӧлтӧ тич куан але шӱм-чоным пызырыше кӱ гай неле 
ойго?..

Ты кастенак Эшай, шке кундемыштыже чыла илемла гыч 
кугурак-влакым поген, каҥашым эртарен. Тыште нуно Оза
най тӧралан, тудын манмыжла, «изирак погым» тӱлымӧ нер
ген каҥашеныт. Йодмыжым поген пуаш гын, тидын дене сер
лага мо? Вет тоштыеҥ каласен коден: поянын мыняр шуко, 
тунар ок сите. Поян оза — шопна логар, поян иге — алдыр 
умша. Мом ыштыман? Кузе лийман?..

4
Игече ночко шыжыш тошкалын. Кӱшыч шокте йӱр ок його 

гынат, кече жаплан гына ончалеш да тунамак йомеш. Пыл 
сырви-сорви урвалтыж дене кошар вуян кожер ӱмбак пижын 
кержалтмыла коеш.

Нимучашдыме кугу чодыра корно дене Самала ошкылеш. 
Ӱмбалныже тоштемше мыжер, тупыштыжо котомка, кыдал-
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ныже, ӱштыштыжӧ, ний лодакыште пӱсӧ кӱзӧ кеча, пелен
же молым нимомат налын огыл. Тӱсшӧ гын вашталтын: шем 
ӧрышым, кӱчык пондашым куштен. Мӧҥгыж гыч ӱжара печ
калтме годымак лектын, кас пычкемыш деч ончычак Озанай 
илемыш миен шуаш шонен.

Теве ончылно пий опталтыме йӱк шоктыш. Очыни, иктаж 
сонарзын пийже пушеҥге парчаште урым ужынат, чытыды
мын опта.

Кечыгут вашкен ошкылмек, йолжат вӱдотызаҥе, иктаж 
пушеҥге йымак пурен возын каналтымыже шуэш. Туге гынат 
ала-могай кӧргывий ончыко шупшеш. Самырык кап-кыл ной
ымым, шужымым, чыла нелым чыта. Вашкерак уло чон дене 
йӧратыме Мӱэкче деке миен шунеже. Тӱрлым шонкален ош
кылмыж годым кенета ончылныжак корно дене шкет тулен 
толшо яраимньым ужын колта. Шонен шогыде, иктат гутлаш
так Самала шӧрмычыш миен кержалтеш. Нер рожшым овар
тен, оргамак кок йолын шогале. Самала кидшым ок колто. 
Имне пеҥгыде вийым шиже. Мучышталт ыш керт.

— Ну мо? Мо деч лӱдынат? — мландӱмбак шогалмек, чолга 
самырык еҥ имне вуйжым ниялткала, шӱйжым вӱчка, айде
ме дене ойлымыла мутлана. — Пире деч лӱдынат? Уке, ала-мо 
весе...

Шӧрмычкылым кидше гыч колтыде, котомкаж гыч кинде 
курикам луктат, пелыгыч тодылын, талгыдын козыра тӱрвыш
кыжӧ тушкалтыш:

— Коч, коч! Кушто озатше?
Имне почеш иктаж еҥ толмым иктапыр вучен шогыш да 

курык гай шӱян, ракш тӱсан чапле оргамак ӱмбак йолжым 
кандараш кӱзен шинчын кудалнеже ыле, но шоналтен шук
тыш: «Тыге ок лий. Шкемын огыл вет, еҥын». Илемыш шу
меш вӱден кондыш.

Туштыжо еҥ-влак погынен шогалыныт, Озанай шкежат 
лийын. Саде оргамакым кушкыж кудалаш туныктат улмаш. Ту
дыжо ӱмбакше шичше еҥым сӱмырен, уло вийын тулен, корно 
дене чодыраш чымалтын. Йӧра, тӧра манмыла, Юмылан тау, 
корныеҥ кучен кертын, уке гын куш кудалын йомеш ыле, кӧ 
пала. А оргамак ӱмбач камвочшет имньым пукшышо лийын, 
пундыш ӱмбак логалмыжлан ӧрдыжлужымак пудыртен. Оза
най тӧра уто йодыштмо шомак деч поснак пашам кычал тол
шо корныеҥым имне пукшышылан нале. Уке, Самалам тӧра 
пален огыл, ик гана ужын гынат, тунамже ажмык вуян лий-



ын, адакше шем ӧрышан да изирак пондашан корныеҥын ко 
улмыжым палашыжат йӧсӧ лийын.

Тарзым тӧра шке суртышкыжо пуртен огыл. Имньым, во
льыкым ончышо-влаклан малашышт вӱта воктенак шем ку
дым ыштен. Самалат тышанак вераҥе.

— Кузе тыйын лӱмнерет? — имне ӱмбач камвочшо деч 
йодо.

— Неремын лӱмжӧ уке, — келшыдымын вашештыш су
сыр еҥ.

— Марий-влак тыге ойлат, лӱмнер маныт, — тореш ваш
мутлан Самала нелеш ыш нал.

— Мый суваз улам, лӱмемже — Нигмат. — Иктаж коло ий 
эрталтыше самырык еҥ, кӱсенже гыч олача-вулача тӧватей- 
кым луктын, вуй пундашкыже темдале. — Ик тӧран вес тӧра
лан ужалыме незер еҥже улам. Тореш мутым ойлышо лият 
гын, тыйымат мӧҥгешла ужалат...

— Озадаже вара могайрак? — палыдыме семын йодо у тарзе.
— Тетла Нигмат ок пале нимомат.
«Пеҥгыде пӱкш улат», — шоналтыш Самала.
— Сай ма, сай огыл — оза, тудо, озак, илет-илетат, шке 

ужат, — ешарыш Нигмат.
У тарзе молым йодышташат ыш тӱҥал. Чын ойлат: незер — 

кеч-куштат незер, поян — поянак. Корак корак шинчам ок 
чӱҥгал.

Шем шыжым кече еда йӱр, эре ночко шога. Чодыра ӱм
балне кечалтше пыл эрдене шӱведаш тӱҥалеш гын, кас мар
те ок чарне. Тыгай игече вольык ончышо-влаклан пешак осал: 
кӱтӱштӧ коштшыла, шӱртӧ пырче кодде нӧрен пытет. Имнь
ымат кечывалым олыкышто да корем серыште кӱтыктат. 
Нӧрен-кылмен толат да йӱдым, нералтен колтымешке, кыл
мымуж дене черланыше семын чытырен киет. Имне ӱмбач 
камвочшо Нигмат кӧргӧ корштымо дене йӱдвошт орлана, ок 
мале. Ала илен чыта, ала уке. Озанай тудым ок пукшо. Черле 
еҥ ошкыл каенжат ок керт.

Оза веле кок пачашан суртыштыжо, йӱштӧ-шокшым ужде, 
кок ватыж коклаште шыранен, ӱяк-мӱяк илыш дене ила.

Озанайын вич эргыже уло, визытыштынат сурт-печышт 
ачаштын воктенак, эр кечылан мелын радамын-радамын чоҥен 
шындыме. Пӧрт покшелнышт, кумда шаге ӱмбалне, шун дене 
кырен, кугу коҥгам оптымо, садлан нунын пӧрткӧргыш шикш
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ок лек, шӱчаҥын ок шемем. Ойлыманат огыл, эргышт-влакат 
кӱжгын илат — еҥ погым толенак поеныт, незерын вӱржӧ 
дене пудийла лӧченыт. Самырык ватышт кокла гыч ала иктаж
ше Мӱэкче манын, Самала пешак шинчаваш ончен мутланы
неже, да огеш лий: кажне суртым пире гай кугу пий орола.

Самала имне-шамычым сайын ончен, пукшен-йӱктен шо
ген. Ракш тӱсан оргамакым гын поснак йӧратен, ик-кок гана 
кушкыж шичмаштак мут колышташ туныктен. Эн ончыч имне 
шке ӱмбакше шичше еҥым тӱрлӧ семын сӱмырен кудалташ 
тыршен, но кушкын шушо вийвал рвезе имньын курык гай 
шӱйышкыжӧ чот кыртмен кержалтын, пулвуйжо, пӱтынь йол
жо дене киш ден межла пижын шинчын, сорлыклымо шӧр
мычкылым иктатланат луштарен огыл, а вара, э-ге-гей, туге 
чот чымалтын, мардеж деч писын, оргамакын ноен улны
мешкыже, шоҥ лекмеш. Тыге гына рокым руэн шогышо, тура 
койышан имньым ӱҥышемден кертын, мут колыштшым 
ыштен. Оргамакшат вольык чонжо дене варажым у озажын 
сай улмыжым пален налын.

Но Самалан тӱҥ сомылжо весе: Мӱэкчым кычал муаш. 
Тыштат йӧным муын моштен: Озанайын шешкыже-шамыч- 
лан, иктылан да весылан, кастене кӱтӱ гыч пӧртылшӧ воль
ыкым, шала кудалыштше шорык тӱшкам авыркален пурташ 
полшен. Тыгодым кажне самырык ӱдырамашым тӱслен он
чен, мутланыме йӱкшӧ гыч шӱмбел таҥжым палаш тыршен. 
А Мӱэкче пуйто мланде йымак порволен, Озанайын илемыш
тыже нигуштат, нигӧ денат уке. «Кушко йомын тудын шӱм- 
кыл пеледышыже, ойго деч леведышыже? Ала ош тӱня денат 
чеверласен? Ала ынде ик ганат висвис пеледыш гай тӱсшым 
ок уж, ныжыл шомакшым, оҥгыр йӱкшым ок кол? Мӱэкче 
деч посна тудлан чевер кечыжат кече огыл, йӱд каваште тыл
зыжат ок волгалт, ош тӱня пӱтынек шемын, пычкемышын 
коеш. Мӱэкче деч посна кузе мӧҥгеш, ачаж деке, Эшай иле
мыш, пӧртылеш?.. Мӧҥгыштыжӧ кызыт кузе илат? Мом ыш
тат? Ала Овимат марлан пуэныт?» — шке ораж дене чӱчкы
дынак тидым-тудым шонкала Самала, южгунам йӱдымат 
шинчам почын возеш да кужу жап мален ок керт. Илыш пӱры
машыжым тыгат-тугат шерын лончыла: — Ала эше иктаж вес 
вере Мӱэкчым кычал каяш? Ала тудым, нӧргӧ саскам, мӱндыр 
мландыш йот тӧралан ужаленыт?.. Кунам пыта тыгай орлык 
илыш?..»

Теве Озанайын илемже гыч муро йӱк шокта:



Ой, чодыра, кугу чодыра.
Икшывет ме улына.
— Мом ышташ тиддеч вара? —
Сӧрвален ме йодына.
Молан верчын шошо семын 
Мемнан илыш ок вашталт?
Молан верчын незер еҥым 
Эрык кече ок ончал?

Мурат йӧсӧ кужу мурым руэмым куклышо-влак. Нуным, 
тӧралан «изирак погым» тӱлыдымӧ-влакым, виешак конден, 
чодырам куклаш шогалтеныт. Шуко орлыкым чыта незер ка
лык. Илыш огыл, йӧсӧ шӱлыш. Курым огыл, куэ кумыж.

Ик кечын Самала ыш чыте, черле йолташыжлан шкен
жын пич ойгыжым почо.

— Тый тыште кунамсек ыштет? — йодо.
— Кеҥеж годсек. Тыште кужун иктат илен ок керт. Таза 

улмет годым ыштет, черланет гын, утет.
— Опкын кашак!
— Тау тылат, Самала, поро йыгыт улметлан, мыйым он

чыметлан, лош пукшыметлан!
— Мый Озанай тукым гай тыйын тушманет омыл. Палет, 

нуно могай осал улыт! — шакше пашашт нерген Самала вӱр 
шолын ойла.

— Мыят тышке шке кумылын толын омыл. — Нигматат 
чон ойгыжым почо. — Ондакше кугу тӧра дене тарзе лийын 
иленам. Тудо мыйым Озанайлан пуэн колтыш.

— Молан?
— Кугу тӧралан Озанайын пеш матур, а-а, ик ӱдыр кел

шен. Вашталтеныт мемнам... — рашемдыш Нигмат. — Эше мом 
пуэн, ом пале...

— Чонем шижын тидымак. Ужатеныт... Мӱэкчым... — Са
мала вуйжым сакыш, ойгаҥе. — Чонжым кочкыныт...

— Тый тышке так толын отыл, — Нигмат шке шонымы
жым каласыде ыш чыте, — мый тидым шижам.

— «Нигмат ок пале нимомат» ойлет ыльыс.
— Нигмат пала ынде чыла! — йыгытын йӱкшӧ пеҥгыде

ме. — Мый тылат, мыняр кертам, полшаш тӱҥалам.
— Шке манметла, пеш кугу ракмат!
— Тидым мый тыланет токак каласынем ыле, да тоштын 

омыл.
— Молан?



— Тыйже вет, толмекет, тӧралан изин-кугун койын кел
шаш толашышыч.

— Нелеш ит нал, Нигмат! Уке гын тудо мыланем ӱшана 
ыле мо? Тӧрам ӱшандараш кӱлын...

Тыге мутланыме деч вара Самала, калык манмыла, шым 
гана вискален да ик гана пӱчкаш, ик мучашым ышташ шонен 
пышта — поро кумылан аваж верч, йӧратыме шӱжарже верч, 
шӱмбел мотор таҥже верч, орланыше незер калык верч, ну
нын шерге лӱмышт дене Озанай тӧралан, шакше эргыштлан 
ӱчым шукташ! Уке гын нунын пызырымышт, вӱр йӱмышт 
деч утлаш шоныманат огыл.

Ик йӱдым, ӱжара волгалтме лишан, Озанайын шем кудыж 
гыч шыпак гына кок еҥ лекте. Пӱтынь илем, оролат тамле омо 
дене малат. Иктыже вӱта гыч кок имньым лукто да йолыштен 
шогалтыш; йолташыже ты жапыште, йӱк лукде, пийым тӱнчык
тарыш. Ондак кутырен келшыме семын иктатыштак Озанайын да 
шем шыгылян эргыжын суртышкышт тулым чыкышт да, писын 
гына имне ӱмбак шинчын, коктынат йӱд пычкемышеш йомыч.

Чодыра корно дене яраимньын моткоч писын Самала ден 
Нигмат кудалыт. Имне йолйымач тулойып гына шыжалт кодеш.

Эшай илемыш лишемме годым корно савыртыште ракш 
тӱсан оргамак кенета келге вынемым ужын шуктыш, чарнал
тен, кок йолын шогале. Уке гын вынемыш шогалтыме «кошар 
меҥге вуйышто пӱйым шырен шинчыше азырен имнешкын 
капшым вигак киямат тӧралан наҥгая ыле» (тыге ойленыт ва
ражым). Ушым перыше тыгай шучко сӱретлан Самала, нимом 
ышташ ӧрын, шинчажым карыш, капшылан шолшо вӱд оп
талмыла да тунамак иян вӱдыш керылтмыла чучо. Содор млан
дӱмбак тӧрштыш да тудым утарыше оргамакшым ниялткалаш, 
вӱчкаш тӱҥале. Шоҥешталт, пӱжалт пытыше имньыжат ваше
шыже озам вуйжо дене йыген шыматылеш, шӱраҥышт шога.

Вынемым кӱнчышӧ да кошар вуян меҥгым шогалтыше 
коклаште (чыла тиде пашам виктараш Эшай коча Тумеров
лан ӱшанен) Самалан ачаже чапле оргамакым ниялткален да 
вӱчкен шогышо эргыжым палыш.

— Самала! Патыр икшывем! — кычкырале, изиж годсыла 
кидыш налын ӧндалмыже да шупшалмыже шуо, шочшыж деке 
вынем серыш куржын мийыш. — Эргым!.. Эргым!..

«Келгын кӱнченыт. Эше кошар меҥге-шамыч... Эшай коча 
мом ыштышашым пала», — Самала, лап лийын, ачажлан вы
нем гыч лекташыже кидым шуялтыш:
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— Кузе илет-кутырет, тазалыкет могай?
Ӧрдыж гыч пӧртылшӧ эрге, шӱлышым кӱрышт, ятыр ида

лык уждымо семын ачаж дене ӧндалалт шогыш, вара, оҥжо 
тич южым налын, йырым-ваш Эшай илемым авырыше тӱҥал
тышдыме-мучашдыме чодырам шинчаж дене авалтыш. Тыш
те кажне пушеҥгылан, очыни, шӱдӧ ий утла, корно воктене 
шогышо тумылан гын тӱжемат темеш дыр. Ик мурышто ой
лымо семын, кож вуйжо кож-гож-гож, пӱнчӧ лыгыже лыб- 
лыб-лыб, писте парчаже лыж-лыж-лыж пылышыжлан шок
та, чонжылан четлык гыч эрыкыш лекше кайык гай улмыжла 
чучеш. Тудлан ынде Какшан вӱд воктенсе кугу чодыра шоч
мо-кушмо вержым алмашта.

— Поро кече лийже, Эшай кочан илемже! — уло йӱкын 
кычкырал колтымыжо шуэш.

Мардеж пуалме дене пушеҥге-влакат вуйыштым савал
тышт:

— Меат пӧртылметым вученна! Тый шке титакетым суле
нат, чонет яндар лийын, уш-акылет волгалтын, — маннешт 
ыле дыр, лач ойленже гына огыт мошто.

Вес имне воктенат пӧръеҥ улмым ужмек, Тумерге йодо:
— Кузе тушто? Мо лие? Кушто Мӱэкче?
— Тудым... — эрге кумык лие, мут пелештыде шогыш. — 

Но шакше кашаклан, — вуйжым нӧлтале, шинчаже тулым 
пӱргале, — Озанайлан, теве тиде йолташем дене пырля ӱчым 
шуктышна.

— Ай-ай, тугай карум пуышна, курымеш огыт мондо! — 
ешарыш Нигмат йолташыже.

— Умбакыже шижтарена: Озанайын сӱрза эргыже-влак 
таче-эрла толын кертыт, — моланжым-можым кыдач-покшеч 
каласен, Самала вигак увертарыш.

— Ындыжым толышт веле, — Тумерге кумда келге выне
мым ончыктыш.

— Ужамат, нунылан, опкын-шамычлан, чапле костене
чым ямдылен улыда.

— А ме вет пӧлекым теле корно марте ямдылена манын, 
Озанайлан шканжак сӧренна, — тунам, тӧрам ужатыме годым, 
туштен ойлымыжым Тумерге ушештарыш. — Толышт веле!..

— Пеш якши! — Нигматланат келшыш.
— А тыйым, эргым, Эшай коча шканже эн лишыл по

лышкалышым ыштынеже, — ача каласыде ыш чыте.
Самала ыш умыло:
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— Мом, мом?
— Тыйым ӱдыржылан, Овилан, манам... Веҥым ыштынеже...

Озанайын эргыже-влак кужун ышт вучыкто.
Куд имнешкын кудал толмыжым тыгыде кож ден нулго 

уа коклаште йымен оролен шогышо Тумерге ден эргыже ужы
ныт (вынем ден кошар меҥге-влак ынышт кой манын, ӱмбак
ше палыдымын уам да укшерым левед шуктеныт). Тура корно 
савыртышыште вич имнешкыже вигак иктатыште мланде йы
мак порволымыла келге вынемыш шуҥгалте, туштыжо чон 
лекшашла магырал колтымо да имне шинчалме йӧсӧ йӱк, 
уло кӧргым савыралын, поче-поче кугу чодырам темыш. Ку
дымшо имнешкыже вынем тӱреш шогал керте, тунамак, са
вырнен, содор утлен кудалаш тарваныш.

Тумерге ден эргыже пикш йоҥеж кылым чот чымалтен шуп
шыльыч да тӧр лӱен колтышт. Имнешкын тупышкыжо ика
наште кок пикш умдо керылте. Кудалшет кадыргалтен, кылме 
мландӱмбак неле шувышла сӱмырлыш. Шокшештше яраимне 
эше изиш кудалят, шогале, озаж деке савырныш, а тудыжо, 
кидше дене эҥертен, логар пундашыш вӱр толмо дене кыр-гор 
шӱлештын кынелаш тӧчыш да ыш керт, уэш кугырген возо.

— Еҥын шукыжым налнет гын, шкендын изиетымат йом
дарет, — Тумерге кӱр гай рок ӱмбак чышток шӱвале.

Кугу чодыра ӱмбалым, пушеҥге парчам писе мардеж кож- 
ж-ж пуале. Тидыже Самалалан «уж-ж-жа-теныт», «уж-ж-жа- 
леныт» манмыла шоктыш. «Тиде Мӱэкче нерген мардеж мы
ланем шижтара. А кушко ужатеныт? Кушко ужаленыт?.. Могай 
тӧрсыр илыш! Икте янлык семын осалым ышта. весе чыла 
чыта. Но илыш ик верыште ок шого, эре ончыко кая. Айдеме 
ончыкыжым сай илышлан ӱшана. Но тудым вучен кийыман 
огыл, кредал налман! — тыгай шонымаш Самалан ушыжым 
авалта. — Сита, ик гана, шке коваштыж верч лӱдын, чоды
раш шикшалтын, вуяваш шогалаш тоштын огыл, тыге он
чыклык пиалжым, куанжым йомдарен. Ынде кушто тудым 
муман? Эше кушко кайыман? Мом ыштыман? Кузе лийман?»

Самала чевер пеледыш гай первый йӧратымашыжым кы
чалаш эше уэш ала-кушкат каяш ямде, Мӱэкчылан верч ынде 
рвезе илышыжымат ок чамане...

Йӱштӧ мардеж адак пуал колтыш, лӱпка пылан кава гыч, 
теле лишеммым шижтарен, кок-кум лум пырчым ача воктен 
шогышо эргын чоштыра шем ӱпышкыжӧ шавалтыш.
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М ы й окна воктене шинчем, радиом колыштам. — Шочмо- 

кушмо вер нерген муро. Семже Эрик Сапаевын, мутшо Анато
лий Сапаевын. — диктор увертарыш.

Шумеш пижше ныжыл  муро сем мыйым шочмо-кушмо кун
демыш наҥгая... Ушышкем нигунам мондалтдыме Эрик шольым 
да Гена изаже, нунын дене пырля кушшо Толя— Йыван кугызай
ын эргыже — волгалт пурат. Шинча ончылнем Эрикын йоча 
жапше, школышто тунеммыже кӱрышталтше кино тасмала 
кончат, пӧрдын кайыше мундырала кумылем рончат...

Ш а м  ы к дене леведалтше кумда пасу ӱмбалне, Лемде вӱд 
воктенсе олык лапыште, каватӱрым петырен, йомшо поран 
пӧрдеш. Касвел гыч орышо озыркан мардеж чарныде лупша, 
ик вере да вес вере корным я ӱштмӧ семын ягылтен кода, я 
курык семын пургыжтен шында.

Поранлан тупынь кайыме годым йолетым гына налын шук
то — шӱшкен-пуэн, шеҥгечет поктенак-покта, шӱкал кол
тымо семын вашкыкта; а ваштареш ошкылаш тура тайылым 
кӱзымӧ дечат нелырак. Рвезе-влак, канде вынер ӱмбалан ту
мыштыл пытарыме ужгам чиен, южышт тошто кужу фуфай
кым сакалтен, кыдалышкышт ӱштым чоткыдын ӱшталын, 
шӱргыштым пӱсӧ мардеж деч сумкашт дене авыраш тола
шен, пургыжан корно дене тунемаш куржыт. Школжо Обал
же ял мучаште.

Ондак шымияш школ Немда ялсовет кӧргыштӧ лийын 
огыл, тӱҥалтыш школ дене серлагеныт. Сар ылыжме деч вич 
ий ончыч тышке партий обкомын кокымшо секретарьже Ни
кита Никифорович Сапаев районысо комиссий дене пырля 
толын да лач тиде вереш, ял тӱреш, кугу у школым ышташ 
темлен. Верже могай мотор, лач Лемде вӱд воктене! Адакше 
Чобык ден Татареҥер тӱҥалтыш школым тунем лекше-влак-
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ланат умбакыжым тунемаш куржталашышт тора огыл. Шонен 
мо тунам Никита Никифорович теве тиде Немда шымияш у 
школышто шкенжын эргыже тунемаш тӱҥалеш манын?

Икшыве-влак, йыдалым пидме йолыштым лум деч кыве- 
ково почкалтен, капка гай кугу омсам почын, шыде мардеж 
деч шылын, писын школ коридорыш пурат. Эн ончычак пыр
дыж кумдык кечыше кугу карт деке миен шогалыт. Тыште 
йошкар шӱртӧ дене фронт линийым палемдыме. Тудым таче 
мынярлан касвелыш кусарыме, могай олам утарышаш верч 
мемнан-влак кредалыт — теве мом кажнын пален налмыже 
шуеш. Кече еда тиде картым ончен, йоча-влак шочмо кунде
мым гына огыл, уло элым, пӱтынь тӱням тунемыныт. Теве 
кушто лийын нунылан географий!

Школ мучко оҥгыр йӱк шергылте. Кудымшо классыш ше
малгырак какши шӱргывылышан, вичкыж кап-кылан, самы
рыкын койшо ӱдырамаш пурен шогале. Ӱмбалныже — канде 
костюм да тыгай тӱсанак шаль. Йоча-влак, верышт гыч рӱж 
кынелын, тудым саламлышт. Тиде — шочмо йылмым тунык
тышо Анна Федоровна. Ты школыш кодшо ийын армийыш 
кайыше учитель олмеш толын, ондакше тӱҥалтыш школыш
то ыштен.

Касвелне моткоч неле сар каен шога. Пӧръеҥ кокла гыч 
кызыт туныктышыжо укеат, манаш лиеш, шоҥгыракышт веле 
кодыныт, молышт фронтышто тушман ваштареш илаш-ко
лаш кредалыт.

Сарын эҥгекше тыштат шижалтеш. Имне ситыдымылан 
кӧра пум жапыште конден огыт шукто. Южо кечын, коҥ
гам сайын ырыктен шуктыде, йӱштӧ классыште туныктат, 
эсогыл атыште чернилат кылма. Йӧра эше школышто шок
шо кочкышым — пареҥге лемым — пукшат. Тидыжак мом 
шога! Учебник гына огыл, возаш кагазат ок сите. Но кӱкшӧ 
курык вуйыш яклешт камвозын кӱзымӧ семын йоча-влак, 
йӱштӧ-шокшым чытен, уло-укем ончыде, кыртменак туне
маш тыршат.

Анна Федоровна, урокым тӱҥалмек, пӱтынь классым шин- 
чаончыкыжо нале. Теве ончыл партыште, кидым нӧлталын, 
ӱдыр шинча, туныктышын йодышыжлан вашмутым пуаш ямде. 
Тудын шеҥгелне, вес партыште, кок рвезе ала-мом мутла
нымыла коеш. Иктыже ючылий кап-кылан, ошалге шӱргы
вылышан, весыже — тагына йымал манме гай, шемалге чу
риян. Капышт да тӱсышт дене тӱрлӧ улыт гынат, ик аван



шочшыштла йыгыре шинчат. Мо нерген нуно йыштак мутла
нат? Анна Федоровна урок годым тыгайым ок чыте.

— Таныгин Гаврил, каласе-ян, — туныктышо иктыж деч 
икгай членан предложенийлан примерым йодо.

Изирак капан рвезе вурт кынел шогале да тунемме поче
ламут гыч ужашым рашкалтен пуыш:

— Мый йӧратем родной элемым, пеледше мландым, вӱд
шымат! Тыште икгай член-влак — элемым, мландым, вӱд
шымат.

— Молодец! — Анна Федоровналан мокталташ гына кодо.
Тунамак весыжат, кугурак капанже, кидым нӧлтале.
— Ну-ка, Сапаев Эрик, могайым шоненат?
Йолташыже тиде почеламутымак умбакыже шуйыш:
— Мый йӧратем родной ялемым, саскаҥше садшым, нур

жымат!..
Мом ойлаш, Эрик ден Каврий куштылгын тунемыт. Тӱ

ҥалтыш школым Моктымо грамот дене пытареныт. Эриклан 
тунам эше премий шотеш акварель чиям да альбомым пуэныт. 
Тушак тудо Кремль пырдыж воктене шогышо Лениным сӱрет
лен. Да туге устан, туге чаплын, чылт художник семын! Сӱре
тым класс пырдыж покшек пижыктеныт.

— Тый, Эрик, моло огыл, очыни, художникак лият! — 
ойленыт тудлан.

Рвезе эше музыкым йӧратен. Икымше классыште тунем
мыж годым кидышкыже первый гана балалайкым кучен. Ту
нам изаже пошкудо гыч кондымо тиде тошто ӱзгарын ик кылже 
дене марий муро семым перкален шинчылтын. Эрикат шок
тен ончаш йодын.

— Ондак мыйын парнямым эскере, — вашештен изаже.
— Молан?
— Кунам нӧлталам, кушак темдалам, сайын шарне, — 

шкеже шоктымыж годымак пеле йӱкын муралтен:
Изи вӱдым вончалашыже 
Мо пасмаже, мо можо?

— Шокталте-ян тиде кок корным, — шольыжлан бала
лайкым кучыктен.

Тунеме Эрик ик ончалмаштак, ик шичмаштак. Умбакыже 
шкевуяк шотым кондыш:

Изи курыкым кӱзалашыже 
Мо тояже, мо можо?



— Лектеш! — мокталтен изаже. — Лектеш! Тырше!
Икмыняр кече гыч Эрикын изике гай вичкыж тормак пар

няже лывыргыш, балалайке кыл ӱмбалне модаш тӱҥале, ялысе 
ятыр семым шке ораж денак тунем шуктыш.

Кум-ныл арня гыч рвезылан балалайкет шагал лие. По
шкудыж деч клат пусакыште почаҥше, луктын кудалтыме тош
то ковыжым йодын кондыш. Шелше вержым олмыктыш, 
кӱрлын пытыше кыл олмеш имне поч шарым йӧнештары
шат, ныжылге деч ныжылге семым йоҥгалтараш тӱҥале.

Шинча ончылнак, манмыла, мардеж шӱшкымымат, изи 
вӱдын чыргыктен йогымыжымат, шӱшпык семымат, эсогыл 
эрдене кӱтӱчын пуч пуалтыме, вольык ломыжмо, вӱта капка 
кочыртатыме да озаватын туманлыме йӱкшымат ковыж дене 
оҥарен шокташ тунеме. Пӱртӱс рвезын шӱмешыже тулым 
чӱктен, тӱрлӧ йӱк-йӱаным шочыктен, муро семым луктын. 
Шукыштлан тыге чучын: изи рвезын кӧргыштыжӧ пуйто муро 
сем дене шолшо памаш шинча почылтын...

Партыште йыгыре шинчыше Каврий йолташыжат изиж 
годымак гармоньым шокташ тунемын. Шӱвыр сем кӱлеш — 
тудымат оҥарен моштен. Ала нине кок рвезым, Сапаев ден 
Таныгиным, музыклан шӱман улмышт изак-шолякла келшаш 
кумылаҥден да ик партыш йыгыре шынден?

Тӱҥалтыш школышто тунеммышт годымак эн устан му
рен-куштен да почеламутым каласен моштышо-влакым рай
онысо олимпиадыш, У Торъял селасе клубыш, шке усталы
кыштым ончыкташ ӱжыныт. Тӱрлӧ школ гыч толшо-влакым 
выступатлымышт деч ончыч райцентрысе кыдалаш школеш 
вераҥденыт.

— Татареҥер школышто тунемше-влак, классыш пурыза. 
Репетицийым эртарена! — кычкыралын ару чиеман ӱдыр.

Тӱшкан муралтыме^ класс покшеке рвезе лектын шогалын. 
Ӱмбалныже кужу тувыр, шароваржат кугыеҥын — ала армий
ыш кайыше изажын, ала пошкудыжын — кызыт, сар пуламыр 
жапыште, нимомат огыт кычалтыл, мо кодын, тудым чият.

Рвезе, кумык лийын, шондаш гай чоштыра шем ӱпан вуй
жым пуйто ончаш толшо калыклан савалтыш да вожылынрак 
мураш тӱҥале:

Йошкар эҥыж улмо годым 
Шем эҥыжым она коч.
Йошкар Армий улмо годым 
Ме тушман деч она лӱд.
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«Молан гармоньчыжо уке? Шокталтен колтымо деч посна 
йӧсӧ огыл мо?» — омса виш гыч ончен шогышо кужурак капан 
рвезе кидышкыже шке ыштыме ковыжым нале. Тунамак кори
дорышто моткоч ныжылге йӱк такмак семым руалтыш. Ындыже 
класс покшелне шогышо рвезылан мурашыже куштылгырак лие:

Мӱндыр мардеж пуалеш.
Леве йӱрым кондалеш.
Фронт гычын изаемже 
Письмам мылам колталеш.

Мурышо рвезын кок изаже — фронтышто. Ава пелен эше 
кум изи шочшо кодын. Неле сар жапыште ача деч посна нуным 
ончен кушташ — манаш веле! Кочкашат ала-кушто муман, чик
тен шогалташат ала-мом ситарыман. Уло еш кече еда, шӱм пырт
кен, фронт гыч уверым вуча. Мо толеш? Ала кум лукан сай 
серыш, ала кочо шинчавӱдым лукшо печатян кагаз?..

Мурен кошартыш да, «Кӧ мылам тыге полшыш?» ман
шыла, саде рвезе, омсам почын, коридорыш ончале. Омса 
воктене ковыжым кучен шогышо вичкыж кужу капан рвезым 
ужылалтыш. Тудыжо пел мелан лопка тувырым чиен (очыни, 
шкенжын огыл), чиялтыме вынер дене ургымо канде шаро- 
варын вичкыж сокта гай эҥырашыжым ыштыр йымак шыл
тен, йыдал дене чаткан гына йолым пидын.

— Тый шоктышыч мо? — шорык меж гай тӧрсырын тӱ
редме ӱпан саде рвезе деч йодо.

— Полшаш толашышым.
— Таныгин! — класс гыч ӱдыр йӱк шоктыш. — Йолташет

шым тышке ӱж. Колат?
Таныгин, «Йӧра» маншыла, вуйым кырт савалтыш, ала- 

мом каласынеже ыле, но тиде жапыште ковыжан рвезе тудым 
ончылтыш:

— Тендан гармоньчыжо уке мо?
— Уке.
— Кузе-туге музык деч посна?
— Ондак шке шоктем ыле...
— Мо, тачыже монден коденат?
— Гармоньым авам кинде дене вашталтен.
— У-у! — Кугун шӱлалтыш ошалге шӱргывылышан рвезе. — 

А мый ом ужалыкте ыле.
— Мыят пешак чаманенам, да мом ыштет. Сар пытымеке, 

весым налына, манеш авам.
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— Мый гын гармонь окса дене налме киндым умшашкат 
ом нал ыле, — утыжденат рвезе каласыш.

— Йӧра шкеже, ужат, могай кугу улат да!
— А тыйже молан кушкаш монденат?
— Кӱварвалне нушмем годым капем гоч вончен кошты

ныт, манеш авам, — лыт-лыт-лыт воштылале рвезе.
Кумылым налын моштыш мыскараче!.
— Таныгин! — саде ару ӱдырак омса гыч адак вуйжым он

чыктыш.
— Чечас!
— Тыйым вучена! — ӱппунем мучаште ош тасма тунамак 

омса шеҥгелан йомо.
Рвезе уэш ыш ӱжыктӧ, классыш пурыш.
Шоген кодшо йолташыже Татареҥер школ гыч изи муры

зо нерген, икте да весе деч йодыштын, теве мом пален нале: 
лӱмжӧ — Гаврил, Часамнасола гыч.

«Кузе тымарте вашлийын онал? Ик ялсовет гычак улы
нас!» — шоналтыш семынже.

Репетиций деч вара адак ушнышт. Тудыжат ковыж шок
тышо рвезе нерген ала-мо гутлаште умылкален шуктен.

— Эрик, лӱмет пеш мотор, эрык манме гай шокта. Кӧ 
тыгайым тыланет шонен луктын? — палаш тыршымыжым 
шылтен кертде йодын.

— Ачам пуэн. Тыйынат, Каврий, йоҥгыдо.
— Хе! Йоҥгыдыжо-можо, ушыш толын пурышо лӱмым 

возеныт да, айда йӧра. Ялыште, такше, мыйым изи улмемлан 
чондымо Каврий маныт. Ай, кеч кӧршӧк манышт, коҥгаш 
гына ынышт шынде.

— Ок келше мо?
— Кӧлан шке лӱмжӧ келша? — йодышлан йодыш денак 

вашмутым пуыш. — А вот тыйын лӱмет — во! Айда вашталте
на, манмыла, баш на баш.

— Ну и каласышыч!
Кӱвар ӱмбак ший окса велмыла йоҥген, коктынат элнен 

воштылыт.
— Тый вет нылымше классыште тунемат?
— Конешне, первыйыште огыл.
— Мыят нылымшыштат Ончыкыжым Немда школышто 

лийына. Туге вет?
— Ала, — вашештен Каврий, — кажне ийын лум толмеш 

кӱтӱм кӱтем да.
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— Ик партыш шинчына, тылат верым налын ямдылем, — 
порым шонен. Эрик ойым ыштыш. — Нигӧлан обижаяш 
ом пу!

— О-о! Мый шкемым шке арален кертам. Чондымо улам 
манын, ит шоно. Парня дене тӱкалтен ончышт-ян, пачемыш 
гай вуйын-почын пижам.

— Тугеже, тунемашет полшаш тӱҥалам!
— А мыйын чыла предмет денат — во! — Каврий кугу пар

няжым нӧлтале. — Тый лучо олимпиадыште мыланна полшо. 
Мурымо годым шокталтен пуаш йодына. Тидлан ончылгочак 
таум каласена.

— Э-э, таужо-можо! — Эрик тыш-туш ончыштеш. — Тый 
лучо иктым каласе, тиде шогертен почшо кӧ? Тый декет кар
мыла веле пижын.

— Ӱдырым ойлет мо? — пылыш мучаште чевергыш Кав
рий. — Лилия! Колынат тыгай пеледыш лӱмым? Мамаева Лилия.

Тыгай мотор пеледышым Эрик вӱд ӱмбалне ужын, марла
же вӱдкияр пеледыш маныт. «Сылне лӱм! Лӱмжӧ гына огыл, 
шкежат чечен!» — ик ончалмаштак рвезылан ару шӱргывы
лышан ӱдыр келшен, первый йӧратымаш тул изи шӱмешыже 
ылыжын. Ала тиде шолып чон йӱлымаш, Немда школыш ту
немаш толмек, кок рвезым саде йытыра ӱдыр шеҥгеке ик 
партыш йыгыре шынден? Теве ынде кокымшо ий — кудым
шо классыштат — пырля шинчат.

Нунын шеҥгелне Палян пружин ӱмбалне улмыла пӧрдеш. 
Такше, шкенжын лӱмжӧ — Йыван, ачажын — Павыл. Павыл 
Йыван олмеш пошкудо рвезе-влак тудым кӱчыкын Палян 
лӱмденыт. Чобыксола гычак. Капше дене топката кушкеш, 
йыргешке шӱргывылышыжлан пӱнчӧ пӱгыльмӧ гай кӱчык 
лопката нерже лачеш веле толеш. Математика урокышто тудо 
шып шинча, задачым шотлаш шотшо укеат, пеле колышо 
копшаҥгыла тарванашат лӱдеш. А моло урок годым кӧм-гы
нат шуралтенак колта, кӧлан-гынат ӱчым ышташ кидше чы
гылтеш, шкежат лончо гыч лекше тареш пурышо таракан гай 
писештеш.

Каврийым гын Палян тӱкалташ ок тошт, тудыжо изи гы
нат, кӱсыным тунамак пӧртылта. Воктеныже шинчыше Эрик 
тугай огыл, ваштареш ок шогал, ала-кузе чыла чыта. Садла
нак Палян Эрик деке киш ден межла пижедылеш.

— Шел ик гана, мурыкто шолагай мурым! — туныктен 
Каврий. — Вара пийла кержалтмым чарна.



Шелын пуаш Эрикын кидше нӧлталтын огыл, вет мӧҥ
гыштышт шагал мо жапым эре пырля эртареныт, модыныт, 
снегым да поҥгым погаш куэрыш, чодыраш коштыныт. Па
лян мыскарам ышташ, еҥым воштылаш йӧрата. Тыгай рве
зым кузе, мо шинча дене ончен шелат?

Классыштат нунын шеҥгелнак шинча.
Туныктышо, кодшо урокышто тунеммым ушештарымек, 

икгай членан предложений-влакым пуртен, «Чодыраште» 
лӱман изирак сочиненийым возаш кӱштыш.

Эрикын ушышкыжо кеҥеж каныш годым снеге погаш 
мийыме толын пурыш. Каеныт Гена изаже, Йыван кугызан 
Толяже, Эрик да пошкудо рвезе — Палян.

Ял гыч лекмек, корнышто тувырыштым кудашыч: чара 
капыштым кечеш калитлынешт. Нылытынат той ӱпан улыт, 
кугыеҥ семын комдык шераш толашат. Кеҥежым нуно ӱпыш
тым огыт тӱред, тунемаш тӱҥалме деч ончыч гына вашкӱзӧ 
дене шкеак лоткален налыт. Пуракан корно дене чарайолын 
кошташ йӧратат гынат, чодыраш каяш йолым пидыныт.

Эрик ден Палян иктаҥаш улыт. Гена ден Толя нунын дене 
таҥастарымаште кок ийлан кугурак лийыныт гынат, модаш, 
кол кучаш, колхозлан паша ышташ полшаш эреак пырля кош
таш йӧратеныт.

Нылыньыштым йыгыре шогалташ гын, кап-кыл шот дене 
Гена чылаштым ончылта, ялыште, пожале, эн кӱкшӧ рвезе. 
Эрикат кугунак почеш ок код, изажымак покта, кок-кум шеч
лан веле лапкарак. Вара — Толя, пошкудо манмыла, ала-мо
лан шинчен кушкеш, Палян деч изиш гына кӱкшырак. Топ
ката шот дене ончаш гын, мӧҥгешла тӱҥалман.

Пеленышт Шарикымат налыныт, тугай шем кудыр пу
нан, ош неран, ош чулка йолан пий, капкайымал огыл, ту
дын деч кугурак. Ой, кузе куанен! Колярожым муэшат, лап 
лийын, ну, рокым удыра вет! Кайыкым ужеш — почшым 
шогалтен, оптен-оптен покта.

Игече ояр. Корно кок велне, пасушто, уржа озым шыркам 
колтен, кугу вӱдтолкын семын лӱҥгалт шога. У кинде шумым 
йоча-влак изин-кугун вучат, тунам вара шӱрышкат там пур
таш ложашым пыштен кертыт, аван ойган шинчаончалты
шыжат изишак веселаҥеш ыле, вет у кинде деч ончыч пареҥ
гат ок код, мом шолташат ӧрат. Снегым поген толыт да Торъял 
пазарыш наҥгаен ужалат, оксаж дене мыняр-гынат пареҥ
гым налыт. Шӱрым кочмо годым совлаш кугу кол семын ик
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пареҥге падыраш логалеш гынат, умшаште тутло деч тутлын 
чучеш, ошемдаш эше шӧр лиеш гын, манметла, йылметым 
нелат. Но Эрикмытын ушкалыштат, эсогыл казаштат, моло 
вольыкат уке, шкештат Йыван кугызамытын сурт-печыште 
веле илат.

Йӧра кеч у кинде деч ончыч кеҥежым тӱрлӧ кушкыл шуэш: 
пунпулеж, полдыран, шинчаланшудо. Чодыраште снеге кӱэш 
да тамлын-тамлын ӱпшалтеш. Ате тич пога гын, эрла паза
рыште ужален, Эрик калачымак налеш ыле, тутлым, салма
гинде гай оваргышым, уржа ложаш дене кӱэштмым. Конда да 
аважлан пуа, эше... Лилиян почмо окнашкыже йыштак, ни
гӧлан шижде, пыштен кода ыле...

— Мо шып ошкылыда? — шонкалымым Толя кӱрльӧ.
— Тыгай шып годым аза шочеш, маныт, — Гена кугыеҥ 

деч колмо шомакым тушкалтыш.
— Ха-ха-ха! — ораж дене Палян уло йӱкын воштыл колта.
— Пуста мӱшкырет дене мом окмакла карет? — Геналан 

ыш келше.
— Пуста — йодаш уста, — Палян нелеш ок нал, почела

мутла веле колталта. Мом манаш, весела рвезе! Тулешат ок 
йӱлӧ, вӱдешат ок шуло.

Шарик мӧҥгеш-оньыш тугак чарныде кудалыштеш, ик 
вере да вес вере ала-мом ӱпшынчеш, тудат шканже, очыни, 
кочкаш йӧрышым кычалеш.

Изи отыш миен шуыч. Тудо ял деч пешыжак тора огыл.
Ото тӱрыштӧ, шаргӱ дене модын, вӱд чыр-чыр-чыр йога. 

Корем серыште ик вере кугу кож шога. Рвезе-влак тушко ли
шемыч.

— Тыште рывыж пыжаш уло, товат! — вож йымалне Толя 
пургедме верым ужо.

— Теве уна пурен лекташыже рожым ыштен, — Палян, кук
шо укшым налын, шуралтен ончынеже ыле — Эрик чарыш:

— Огеш кӱл, ит лӱдыктыл: тушто игыже уло.
— Кушеч тидыжым палет?
— Молан тымарте каласен отыл? — Палян нелеш налмы

ла йодо.
Эрик пошкудо кокайын чыве йоммо нерген каласыш:
— Мый паленам: чывым рывыж игыжлан наҥгаен. Ончы

за, пурымо рожышто пун ора уло. Но мый иктыланат ойлен 
омыл.

— Вот те на! Кушто намысет? — изаже ӧрӧ.
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— Каласет гын, рывыжым кучат вет, пытарат... Тунам изи 
игыже кузе илаш тӱҥалеш? — Эрикын шинчаже пылаҥе, ку
гун шӱлалтыме шӱлышыжат кӱрышталте.

Толя вигак умылыш:
— Меат она каласе. Айста рож тӱрыштӧ пун оражым эрык

тена.
— А игыжым мӧҥгӧ наҥгаена! — Палян тӧршталтыш.
— А тыйым ават деч ойырат гын? — Эрик ваштареш руале.
Пыжашыште нимомат ышт тӱкӧ.
Корем серыште, кугу кож деч торат огыл, снегыже-е!
— Ынде умшам суралена, — Гена кугурак семын ойым 

ыштыш. — Айста погаш тӱҥалына!
Снеге пич чашкер кӧргыштӧ ок шоч, тудым корем се

рыште да аланыште ала куэр радерыште, пундыш тӱҥ вокте
не кычалын погыман, кечеш кӱшӧ чевер чодыра саскам, 
пырчын-пырчын кидыш налын, атыш пыштыман. Ужаргы- 
ракшым рвезе-влак йошкар атышкышт колтат. Кок-кум пыр
чым пурлде кузе чытет! Вет мӱйымат кӱзымӧ годым кочкыт, 
манеш калык.

Шарик веле погышашым ок пале, икте да весе деке кудал 
миен, йол йыр пӧрдеш.

— Тый, кадыр поч, снегыжым ит тошко! — Толя пийлан 
парняжым рӱзалта. Тудыжат пуйто умыла, шып лиеш. Но ку
жунлан огыл, адак шканже сомылым муын кудалыштеш.

Кондымо атым, куэ кумыж дене ыштыме туйысым, тӱр 
дене тӧр темымеш, снеге погышо-влак ото гыч ышт кае.

Эрлашыжым, рушарня кечын. Эрик Торъял пазарыш снеге 
ужалаш тарваныш. (Гена ден Толям бригадир колхоз пашашке 
колтен.)

Ужалыме окса дене мом-мом наледаш кӱлмӧ нерген шон
кален ошкылмыж годым корнеш тудым имне дене кудалше 
пошкудо вате поктен шуо.

— Тыр-р! — сапым шупшылын, ӱдырамаш имньыжым ча
рыш. — Ноенат вет, эргым? Йолетым изиш кандаре.

— Тау, чӱчӱньӧ, — рвезе шичнежат, да оҥайын ок чуч. — 
Ноен омыл.

Но пошкудо коден ыш кае.
— Туйысыж дене мом наҥгает? — йодылдале.
— Снегым.
— Молан ужалетше? Шке коч.
— Ме погымо годым кочкынна. Тиде — утыжо.



Могай «утыжым» ӱдырамаш умылыш.
— Туге-е, — имне тупым сап дене пералтыш. — Но-о! Йор

талте изиш, содоррак миен шуаш кӱлеш!
Пошкудо ватат пазарыш, очыни, ала-могай сомыл дене 

кая. Моланжым-можым Эрик умылкалаш ыш тӱҥал, кугыеҥ 
деч йодышташ сӧрал огыл.

Пазарыш толын шумек, рвезе снеге ужалыме ратыш шо
гале. Туйыс комдышым почын ончале гын, шинчажат, кан
даше лийын, саҥгашке тӧрштыш — снегыже, орва дене тол
машеш, ате пундашке темдалын шындымыла, пӱтынек 
лазырген волен шинчын. Ынде кузе ужалыман?

Налше-влак тудын снегыжым ончалыт да акымат огыт йод, 
весе деке эртен каят. Рвезын чонжылан лапкан чучеш гынат, 
чытенак шога. Кочмыжат пешак шуэш, кӧргыштӧ шоло ваш
пижмына веле чучеш.

Пазарыш кондымо сатужым кеч иктаж еҥ налже ыле — шул
дын, пел акешат пуаш ямде. Уке вет, огытат шогал, пуйто рве
зын атыштыже снеге огыл, шаланен пытыше кармывоҥго кия.

Кечывал лишан кочмо веле огыл, чытыдымын йӱмат шуаш 
тӱҥале. Снеге атым кидышкыже налын, Эрик пазар воктенсе 
Лемде вӱд серыш ошкыльо. «Ой, кӱвар деч тораште огыл па
маш лектешыс, тушто вӱдшат ший гай яндар», — шоналтыш 
да памаш деке вик кайыш. Ончыч пуракаҥше туйыс комды
шым шӱалтыш, вара, кумык возын, кошкышо тӱрвыжым вӱд 
ӱмбаке тушкалтыш. Вӱдшӧ йӱштӧ, пӱйымат кылмыкта. Кы
нел шогалшыжла, томаша, йолжо дене ала-кузе снеге атым 
кумыктыш. Рвезе нимом ышташ ӧрӧ: ала ошма ӱмбач амырген 
пытыше снегым поген налман, ала шинчавӱд йӧре тошкен 
кодыман? Мом ынде аважлан каласа? Вет кеч ик кӱмыж па
реҥгым налаш шӱден колтен ыльыс. Тидым веле мо! Калачла- 
нат чонжо йӱлыш. Теве ынде чыла ошма ӱмбалне. Пиалдыме 
рвезын логаржым кочо комыля иша, виеш сеҥенак, шин
чавӱдшӧ лектеш...

Ате гыч кумыкталтше снегым, пырчын-пырчын ойырка
лен, поген налаш тӧчыш. Но молан тудо йӧра? Кочкаш ок 
лий, ошма пырче пӱеш шырт-шорт логалеш, мӧҥгӧ наҥга
яш — воштылтыш гына лектеш. Палян гын, ужален кертдыме 
сатужлан сырен, «Тыгак кӱлеш! Тыгак кӱлеш!» манын, очы
ни, ошма ӱмбаланак тошкен-урен кода ыле. Эрик шинчавӱд 
йӧре йыклык поген наледа...

Чодыраш снеге погаш мийымыж нерген возымыж кок-
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лаште Эрик пазарымат шарналтыш да, шӱйжым шуялтен, 
ончыл партыште шинчыше Мамаева Лилиян серымыжым он
чале. Ӱдырын тетрадьше воктен газет гыч пӱчкын лукмо ста
тьям ужо. «Тугеже, ачаж нерген воза», — шоналтыш Эрик.

Лилиян ачаже туныктышо лийын. Сар тӱҥалмек, шке ку
мылын фронтыш каен. Танкистлан тунем лектын. Тудын бое
вой подвигше нерген газетешат возымо, тиде статьям Эрик 
пачаш-пачаш лудын да пеш сайын шарна

Тушто теве мом серыме: кӱртньыгорно платформышто бре
зент дене леведме тушманын техникыже шоген. Витне, мем
нан танк-влакын толын лекмышт немыч-шамычым чот лӱдык
тен, да писын тышеч шикшалтыныт. Тыге шонен танкист 
Мамаев. Сандене нуно, танк гыч лектын, платформо деке йо
лын тарваненыт, но миен шушаш годым фашист-влак шыл
тен шындыме орудий да пулемет гыч моткоч виян тулым по
чыныт. Нуно мемнан-влаклан «капканым» ыштынешт улмаш. 
Шогалтен кодымо танк сортала ылыжын. Мамаев да тудын 
йолташыже-влак, платформо воктеч, лап лийын, писын гына 
чодыра тӱрыш пурен йомыныт. Умбакыже кузе лийман? Мом 
ыштыман? Шого, тораште мотор йӱк сургалтмыла шокта. Ала 
мемнан-влак толыт? Уке, йӱк вес велым йоҥгалтеш, койын 
лишемеш. Ош ыресан немыч танк-влак чодыра воктеч эркын 
кудалыт. Икте, кокыт, кумыт... Мамаевын шинчаже пытар
тыш танкым кӱта, ушыжо мом ыштышашым шона. Шӱм лек
тын вочшашла кӱлтка. Шинчажым тушманын танкше деч ко
раҥдыде, пистолетшым кем шулыш гыч содор луктешат, 
чодыра тӱрысӧ корно велыш лупшал ончыкта. Йолташыже- 
влак мом ыштышашым мут деч поснак умылат.

Пытартыш танкыште башне люкым петырыме огыл. Ма
маев, пушеҥге шеҥгеч лектын, иктатыште танк ӱмбак тӧршта. 
Почмо люкышто шем шлемым ужын шукта да пистолетше 
дене поче-поче лӱен колта, тыманмеш, люкыш кумык лий
ын, молыштымат вес тӱняш ужата. Йолташыже-влакат танк 
ӱмбак тӧрштен кӱзат, писын гына кажне шке вержым налеш.

Ынде нуно тушманын моло танкышт почеш чымыктат, 
поктен шуын, снаряд дене ик танк почеш весым ылыжтат...

«Да, Лилиян ачаже фронтышто талын кредалеш. Тевыс 
газетеш кузе возеныт! Тыгай ача дене кузе от кугешне. Тидым 
чодыра тӱрыштӧ снеге погымо дене от таҥастаре. Очыни, Ли
лиян сочиненийже эн сылне лиеш... А Палян мом воза?» — 
Эрик, шеҥгек савырнен, йолташыжым ончале. Тудыжо ала
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возен шуктен, ала уке, тетрадьшым петыренат, ала-могай ка
газым вороҥгала пӱтырен шинчылтеш.

Туныктышо икмыняр тунемше деч мом возымыштым лу
дын пуаш йодо. Мамаева Лилият кидым нӧлтале. Ты жапыште 
Палян, вороҥга гай кагазетын кошар мучашыжым чернилаш 
тушкалтен, ончыко шуен колтыш. Самолет семын чоҥештыме 
олмеш Лилиян вачышкыже логалын, шер гай возымо тетрадь- 
ышкыжак, йӱлышӧ стервятникла койын, льыпток волен возо.

— Кӧ колтыш, кынел шогалже! — Анна Федоровна руал
мыла пелештыш.

Палян вуйымат ок нӧлтал, тетрадьшым почынат, возен 
шинчышыла коеш. Пуйто тудо огыл, ала-кӧ весе колтен.

Эрик чыла пален. Титакан рвезын кынел шогалмыжым ву
чыш-вучышат, чытен ыш керт. Палян велыш савырнен, 
шӱргыж гыч сырльоп рашкалтыш.

Классыште эн ӱҥышӧ рвезе тымарте ик ганат еҥым тӱкен 
огыл, а кызытше мо лийын кайыш? Шкеже тӱс гыч возын, 
тӱрвыжӧ шопке лышташ гай чытыра.

— Ой! — нерже гыч вӱр йогымым кок кидше дене авырен, 
Чемеков парт ӱмбак кумык лие.

— Сапаев! Тиде мо тыгай? — туныктышо йошкаргыш, вара 
ошем кайыш, урокышто кредалше рвезылан, шыде пар дене 
шкенжым кучен кертде, класс гыч кызытак лекташ шӱдыш.

Таныгин Каврий тыгодым, йолташыжын тоштемше кӱ
чык ужга урвалтым шупшылын, ала-молан йыштак кугывар
ням нӧлтал ончыктыш...

2

Мондаш лиеш мо шочмо-кушмо верым.
Садер ложгаш верланыше м ем ?
Кумда пасум, яндар Немда вӱд серым 
Мондаш огеш лий — м ы й  эре шарнем.

Тиде муро— мьыанем Лемде вӱд сер воктенсе сад лоҥгаште 
верланыше мотор Чобыксола м ем . шаршудан урем мучко сум
кам кучен куржын колтышо шольым, кумда колхоз пасушто лыж
га мардеж дене лойгалтше чапле шурным куштышо пашаче 
пош кудем-влак...

Эрик вес урокыш пурен огыл: мӧҥгыжӧ куржын. Садлан 
Анна Федоровна (тудак кудымшо классын руководительже) 
Эрикын аваж деке кастене кутыраш миен. Ава колхоз паша



гыч толын гына, мо лиймым пален огыл. Эргыже молгунам 
школышто але классыште мо ышталтмым аважлан чыла ой
лен, а кызыт пуйто аршыным нелын. Молан тыге вашталтын? 
Мо лийын?

Йӧсӧ куку гай шкет кодшо авалан кок шочшым ончен 
кушташ. Ачаже улмо годым олаште иленыт, чылажат ситен — 
кочкашат, чиен шогалашат, пачерат кумда лийын. А вара ик 
кечын, Эрикын вич ияшыж годым, паша гычак ачажым шем 
машина дене наҥгаеныт... Йошкар-Олаште пачерым коден, 
ешыжлан ялыш каяш пернен. Курык гыч кӱ ора волымыла 
чыташ лийдыме неле ойго нуным темдалын. Йӱд-кече шорт
мо дене йошкарген пуалше шинчан, иканаште лакемалт кай
ыше шӱргывылышан, тӱҥгылген пытыше ӱдырамаш кок эр
гыж дене Чобыксолан:, Йыван кугызан суртыш, марийжын 
изаж деке, илаш толын. Йыван кугыза тореш мутым каласен 
огыл. Шкеже колхозышто имньым пукшен, мӧҥгыжӧ коч
каш гына толын каен, а йӱдым тӱшка оралтым Шарик пийже 
дене оролен.

Толмышт почеш, жап шукат ыш эрте, Йыван кугыза кыл
мен локтылалте, ӱмыржӧ лугыч лие. Ача-ава деч посна тулы
кеш кодо Толя эргыже, тудо Эрик деч улыжат кок ийлан гына 
кугурак. Ынде ола гыч толшо ӱдырамашлан кум икшывым — 
Генам, Эрикым да Толям — ончен кушташ логалын. Нимом 
от ыште, илыш деч кугу от лий. Чынак, айдеме илыш тӱжемле 
савыртышан. Эсогыл окна ончыл тополят вуйым сакен шогы
мыла койын.

Эрикын аваже, Вера Евдокимова (ялыште тоштырак еҥже 
Мигытанват шешке маныныт), ӱдыржӧ годым уло Торъял 
кундемлан палыме лийын, ончыл радамыште шоген: спек
такльлаште модын, концертыште пеш устан мурен, вате- 
влаклан шымакшым кудалташ кӱлмӧ нерген умылтарен, 
лудын-возен моштыдымо кугыеҥ-влакым туныктен. А ынде 
чонжылан тудым лавыраш тошкалме гай чучын, илышыже 
кенета кумыкталтме гай унчыли савырнен. Шкет кодмо го
дым айдеме гына огыл, пират тылзым ончен урмыжеш, ма
ныт. Марий деч посна ялыш илаш толшо ӱдырамаш лач кол
хоз пашаш коштмыж дене неле ойгым ӱмбачше шӱкалаш 
тыршен. А кастене чинче падыраш гай эргыже-шамычлан 
пӱтынь чонжым, уло кумылжым пуэн. Ынде тудлан чыла ку- 
анжат-ойгыжат шочшыжо-влак лийыныт. Нуным ончен куш
таш, чын айдемыш лукташ кӱлын. Кас еда, нойымыжым се-



нен, нунылан мыняр шуко туштым туштен, йомакым кол
тен, мурым мурен! Туштыжым да калыкмутым кутыры
маштыжат кучылт моштен.

— Авий, молан шинчат йошкарген? — йодын изирак эр
гыже.

— Чондымо чонаным шортарен, — вашештен ава.
— Мый палем, мом каласышыч, — тогдая эрге. — Туш

тым туштышыч. Шоган лиеш.
Аван кочо шоганжым кунам нуно палаш тӱҥалыт?
— Тиде куштылго тушто, тый нелым колто, — йыгыле

ныт кумытынат — Гена, Эрик, Толя.
Эрге-шамычлан шинчавӱдым ончыктыман огыл, эре ой

гыраш ок лий, ава весела туштымат шуко пален:
— Бырзым дыр-дыр, бырзым дыр-дыр, чий-коп, чий-коп- 

коп. Мо лиеш?
— Колем гынат, ом пале, — вашешта Эрик.
— Колет гынже, конешне, от пале, — воштылеш Гена 

изаже.
— Тугеже, эше иктым колыштса, тунам пален кертыда:

Ой, руй-руй, рашт-рашт,
Дӱбыр-дӱбыр, дӱп-дӱп!
Чиа-рия, коп-коп,
Чыҥгырдик лӧшт!

— Ой, тидыже эше йӧсӧ! — Эрик кок кидшыге кӱш нӧл
талын рӱзалта. — Чонан але чондымо?

— Чондымо.
— Тӱнӧ але пӧртыштӧ?
— Пӧртыштӧ.
— Мемнан уло але уке?
— Уке.
— Мо гын?
— Кычалза, кычалза!
— А мый палем, — шып шинчыше Толя пелешта.
— Палет гын, каласе.
— Йӱшӧ марий!
Чыланат элнен каен воштылыт.
Огыт пале, да ава тыгаяк оҥартыш йӱкан кумшо туштым 

ешарен тушта:
— Иктыже «Тӱр ден тӧр, тӱр ден тӧр» манеш, весыже 

«Пелат сита, пелат сита» йыҥыса.



Ындыжым йоча-влак вигак тогдайышт: тыге тӱмыр кыры
ме да шӱвыр шоктымо йӱк шокта.

Кум туштыжат иканаште рашеме: тӱмыр ден шӱвыр лиеш 
улмаш.

Аван йомак чондайжат поян, тудым муро йӧре почеш:

Тумна, тум-тум, тум-тум-тум!
Ик игетым кудалте, тум-тум!
Кӱзенат кочкам, тум-тум!
Воленат кочкам, тум-тум!

Аван шинчаже вӱдыжга, пуйто шке шочшыжымак чоя туш
манлан пуэн колта. Гена ден Эрикын, Толянат шинчавӱдышт 
тумнаигым чаманен чӱчалтеш.

Шуко йомакшым ава пӱтынек мурен каласа. Куанжымат, 
ойгыжымат тудо муро гоч шижтара.

А сӱан мурым муралтымыж годым шке огыл гын, чонет 
чӱчка:

Уач-уач мераҥже 
Уала йымач ончалеш.
Выче-выче вараксимже 
Тӱрволак йымач ончалеш.
Чобыксолан качыже 
Картуз нер йымач ончалеш.
Кугу Обалже ӱдыржӧ 
Вӱргенчык йымач ончалеш.

Тиде мурым ава сайын шарна, сӱаныштыже муреныт: Кугу- 
Обалже ял гыч Овдоким Верук Чобыксолан! Микуш Мигыта
лан марлан толын. Теве ынде шочшан-кушшанат лийын: изи
рак эргыже шкеж гай ош шӱргывылышан мотор, кугуракше — 
ачаж гай шемалгырак чуриян полмезе.

Йоча жап — модын кушмо пагыт. Кеҥежым ньога-влак, 
ломбер йымак лектын але ужарген шогалше кудыр парчан 
куэрыш погынен, юарлен модыт, авашт да акашт деч колмо 
сӱан мурым, изин-кугун койын, ялым темен шергылтарат:

Иктыт-коктыт куэрет.
Шӱдӧ коло лышташет...

Лӱҥге вара гаяк лоҥыт, йӱксӧ шулдыр семын кидыштым 
лупшат, изин-кугун койын, лап-лап лийын, шелыт веле — 
мурат:

Лышташ йымал коляже 
Чиок-чок-чок малдалеш...
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Гена, Толя да Эрикат пӱртӱс лоҥгаш, куэрыш куржде чы
тен огытыл. Иктыже шӱвырзӧ лиеш: кадыр укшым налешат, 
тӱрвышкыжӧ лишемден, риоро, ри-о-ро малдалеш, кушты
мо семым пуйто луктеш. Весыже тӱмыр олмеш пундышым, 
ушет кая, пешак лочка — сӱанватыла шогылтшо ньога-ша
мычым пешак куштыкта. Ну вет рӱжгат! Ну вет лоҥыт! Чара- 
йолышт денак тавалтен-тавалтен колтат, чӱчкен да лӱҥген 
шогымышт годым кидыштым кузе гына огыт модыктыл — 
иктыжым кӱшкӧ нӧлталыт, весыжым кыдалке кадыртат, чылт 
кугыеҥ семынак койын койышланат.

Тек изи икшыве-влак орашт дене модышт, юарлышт, тек 
нуным нимогай пылат ынже ӱмылтӧ!

Генан, Эрикын, Толян куэрыште сӱанла мурен модмо жа
пышт ынде эртен, Немда школыш куржталыт. Гена ден Толя — 
шымше классыш, Эрик — кудымшыш (тудо шым ияш улмыж 
годымак тунемаш тӱҥалын). Кумьҥынат класс гыч классыш от
личник лийын вонченьҥ, икте-весе деч балалайкым, ковыжым, 
пошкудо деч кондымо оҥгыр йӱкан гармоньым шокташ туне
мыныт, ик ганат осал шала койышым ончыктен огытыл.

Кузе кызыт тыге лийын кертын? Мо верч Эрик кидшылан 
эрыкым пуэн?

«Ача ачаж нерген иктаж осал шомакым каласеныт да чы
тен кертын огыл?» — тыгат-тугат шонкала ава. Тудо кок эргы
жымат чыла чыташ туныктен, ачашт нерген тушман шома
кым ойленыт гынат, уло кӧргыж дене шижын: марийже тугай 
лийын огыл, тудын илыш-корныжо ару. Никита Никифоро
вич 1925 ий гычак партий радамыште шоген, партий кантко
мын темлымыж почешак Озаҥ институтым тунем лектын да 
Шернур педтехникумышто пашам ыштен. Тунамак кажне ийын 
кок-кум гана мӧҥгыжӧ, пошкудыжо-влак деке, толде чытен 
огыл. А икана шочмо ялышкыже духовой оркестрым конден.

Тунам Шернур педтехникумын студентше-влак кеҥежым 
лишыл районласе яллашке культпоход дене лектыныт. Чы
лаштын ӱмбалнышт комсомольский костюм: гимнастерко ден 
брюкым, йолышко кемым чиеныт, ваче гочышт — портупей. 
(Костюмым нунылан техникумак пуэн.)

Икмыняр кече гыч походын маршрутшо почеш У Торъял 
районысо Чобыксолашкат толын шуыч. Уремым кок велге 
ужарген шогалше тополь ден арама радам левед шога.

Нине мотор пушеҥге-влак нерген шоҥгырак-влак тыге ой
лат: шукерте ожно тиде верыште пеш кугу чодыра гӱжлен шо-
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ген. Чодыра кокласе чара верыште вич-куд пӧртан Вован лӱман 
изи ял улмаш. Ӧрдыж вел гыч тышке Чобык лӱман марий 
шольыж дене толын лектын. Вер келшен: ший гай яндар вӱд 
чыр-чыр-чыр йоргыкта, лишнак Лемде кудыр окала койын 
йога. Иза ден шольыжо сурт-печым ыштат, пӧрт ончылан шо
лым шындат. (Сурт-печышт кызытсе почто олмышто лийын, 
кугу шоло тушто алят шога.) Чобык еш койын шарлен, ялын 
кӱшыл мучаштыже чылан тудын тукымжо улыт. Садланак ку
гуремым кугезын лӱмжӧ дене — Кугу Чобыксола, изуремым, 
вич-куд пӧртан Йованым, Изи Чобыксола манаш тӱҥалы
ныт.

Нине изак-шоляк деч вара тышке Обалже ял гыч Сапай 
лӱман марий толын, маныт. Тудын шындыме пистыже кугу
ремын ӱлыл мучашыштыже шога. Чобыксолаште Сапаев фа- 
милиян-влак чылан тудын тукымжо гыч улыт. Обалжыште илы
мыж годымат Сапай сурт ончыланже пушеҥгым шынден 
улмаш. Немда школ воктене, сар тӱҥалмеш, пеш шукертсе 
ик шоло шоген. Тудын шынден кодымыжо, маныт. Сапайын 
тукымжым Сепей эргыже, вара Матвуй, Илюш, Выльымон, 
Микуш, Мигыта шуеныт.

— Мигытаже — тыйын ачат, — Эриклан аваже умылтарен. 
Мигытан кугурак изаже-влак граждан сарыште кредалыныт 
(иктыжын ӱмыржӧ туштак лугыч лийын), пӧртылмекышт, 
посна суртым чоҥен, мланде пашам ыштеныт, колхоз шоч
мек, тӱшка озанлыкыш ушненыт.

Чынак, палаш кӱлеш кугезе тукымым. Уке гын южыжо шке 
тукымым гына огыл, ял лӱмжын кузе шочмымат ок шинче.

Чобыксолан уремже мучко ик мучаш гыч вес мучаш мар
те кугезе кочан шындыме арама ден тополь-влак, кавам ча
раклен, ужар левашла койын, моткоч сӧралын ялым сылнеш
тен шогат.

Урем покшеч, кок велге ужарген шогалше пушеҥге кокла 
гыч, духовой оркестр дене куатле муро семым шергылтен, 
студент-влак эртат.

Строй ончылно йошкар тисте лойга, воктеныже, ош кар
тузым упшалше, сӧрал тӱран пел мелан тувырым чийыше, 
кӱкшӧ капан еҥ ошкылеш. Тиде шернур педтехникумын ди
ректоржо — Никита Никифорович Сапаев. Тудо шкежат тиде 
мотор садеран Чобыксола ялеш шочын-кушкын. Ший да той 
пуч-влак кечеш волгалт йӱлат, оркестрын шоктымо семже 
почеш куан муро шергылтеш:



Эй, шемер марий, йывырте...

Тымарте Чобыксола тыгайым але ик ганат ужын огыл, 
садланак ӱдырамашыжге-пӧръеҥжыге, изижге-кугужге, рве
зыжге-шоҥгыжге, уремыш куржын лектын, ӧрын ончен да 
колышт шогеныт.

Строй почеш рӱжге ял калык ошкылеш: икте салтакла тош
калеш, весе семынже мура, кумшо куан дене шинчавӱдшым 
ӱштылеш, нылымше оркестрын чот мӱгыралтен колтымыж
лан лӱдмыж дене ыреслен колта. Лач йоча-влак нимат огыт 
аптыране, лӱдмаш уке, строй ончыко куржын лектыт да ки
дышт дене ончыктылын ойлат:

— Тӱмыржӧ-ӧ! Могай кугу!
— Ик пучшо пук-пук веле шокта.
Кугуракышт нуным шылталат:
— Вожылдымо кашак Тыге сӧрал мо?
— Кораҥза-а!
— Ида мешае! Йол йымак ида шӱшкылт!
— Корным пуыза-а!..
Тунамак омаш* ончыко кугун да тӱрлӧ чия дене сӧраста

рен возымо увертарымашым сакышт: кастене Чобык тӱҥал
тыш школеш спектакль да концерт лиеш. Ончаш ялсовет кун
демысе чыла ял гычат толыныт: Кугу-Обалже, Часамнасола, 
Осман, Кӱчыкеҥер, Чашкасола, Куэрпочиҥга, Йошкареҥер, 
Обалжемучаш да Укташ гычат. Теве Татареҥер велысе колхо
зым вуйлатыше марий Никита Никифорович деке тольо да 
кидым кучыш:

— Мигыта шольым, эрла тендам шкенан деке ӱжына. Кон
цертым Татареҥер школеш шындаш лиеш, вет те тушто шке
жат тунемын улыда. Кумылнам ида кодо!

— Пагален ӱжмыланда тау!
Школ воктене, кугу шоло йымалне, оркестр мӱгыра, умыр 

кеҥеж кастене, чоным куандарен, торашке шергылтеш.
Кенета чыла шыпланыш. Сцене почылто. Саламлыме шок

шо мутым каласымеке, шочмо кундемыште колхозын вияҥ
мыж нерген Никита Никифорович пошкудыжо-влаклан умыл
тара, шошо ага пашам кӱчык жапыште шуктымышт дене 
саламла, ончылъеҥ-влакым мокта. Вара «Йошкар ага» спек
такльым ончыктышт. Оҥайын модыт, чылтак артист семынак 
кертыт студент-влакет.

* о м а ш  — орол пӧрт.



Спектакльда концерт пытымек, сценыш шыве-шыве пон
дашан марий, Палийын ачаже, кидшым шаралтен лектын шо
гале:

— Кугу деч кугу тау лийже, Мигыта таҥ! Тыгай кугу ту
немше улат гынат, мемнам, пошкудетым, монден отыл. Он
чыкыжымат ояр кавапомыш гай кугу кумылет лийже! Кужу 
ӱмыран лий! Пытартышлан музыкетым эше ик гана шоктал
тен пуаш йодам. Куштымо мурым колталтыза, колымем деч 
ончыч музык почеш тавалтен кодам! Эх, вет кызыт илышыже 
мога-а-й! Шолын лекше памаш! Музыкетын мурыж гай! Кува, 
аваже, манам, тол-я, шарнен илашна айда кушталтена!..

Чобыксолаште Никита Никифоровичым пошкудыжо-влак 
музыкым йӧратымыжлан, шыман кутыралтен колтымыжлан, 
уло чон дене воштылын да муралтен моштымыжлан, кугу шко
лышто туныктышо улмыжлан гына агыл, тыгак моткоч поро 
кумылжылан верч чот пагаленыт: олаште ыштымыж годым эре 
тудын деке малаш, мутланен шинчаш, ой-каҥашым налаш, 
полышым йодаш пуреныт. Нигӧм тудо кумылым шуктыде кол
тен огыл. Теве ынде илыш кузе савырныш — пошкудыжо-влак 
орлыкыш логалше тудын ешыжым шкешт деке налыныт. Ялыш
те нунын полшымышт деч посна иленжат огыт керт ыле.

«А школыштыжо мо лийын каен? Кузе тыге тудын изирак 
эргыже еҥ ӱмбаке, пырля тунемме йолташыж ӱмбаке, кидым 
нӧлталын? Ала «Ачада верч тендам лӱмдылыт гын, еҥ ончыл
но вуйдам ида саке, нулыдымо презе ида лий» манын ойлы
мыжат ок кӱл улмаш?» — тыгат-тугат ава шӱмжым туржеш.

— Такше, нуно эре пырля модыт ыле... — ӧрын, кугун 
шӱлалта орлыкыш вочшо ӱдырамаш.

— А классыште когыньыштымат каҥашашыже логале
шак, — туныктышо шонымыжым каласыш.

— Шылталыманак. Уке гын кузе? — келша Эрикын аваже.
— Вера Евдокимовна, тудо мыланемат тымарте нимом тоен 

огыл, а кызыт... Очыни, мыйжат кенеташте шоналтен шуктен 
омыл. Ала урок гыч лукмыжат ок кӱл улмаш? Тидым мый ты
ланда гына ойлем, нелеш ида нал, — мутланыме мучаште мане 
Анна Федоровна. — Лачак иктым гына йодам: тудым ида вурсо, 
шӱм-чонжым, кӧргӧ шонымашыжым умылкалаш тыршыза.

Але вара ӱдырым йӧратымыж нерген Эрик аважлан але 
туныктышылан ойлаш тӱҥалеш? Але вара олимпиадыште ваш
лиймыж годсек Мамаева Лилиям чон кӧргыштӧ кучымыж 
нерген каласа? Йӧратымыж нерген ӱдырлан шканжат ойлен



огыл да кузе ойлашыжымат ок пале. «Уке, иктат шинчаш ок 
тӱҥал, но Лилиян верчын тулыш-вӱдыш пураш ямде улам, 
тудым нигӧ логалаш, обижаяш ынже тошт!» — Эрик шке 
шонымыжым ончычсыж семынак шӱм кӧргешыже тойыш, 
аважланат чон шижмашыжым почаш ыш тошт. Вожыльо.

З
Йоча жап годым тыште модын коштым.
Сӧрал йомак гай тудо жап эртен.
А ко ок шарне школыш коштмо корным ?
Йӱштат-шокшат, чыла ужаш пернен.

Жапше тунам моткоч неле лийын. Ныл идейын Кугу Оте
чественный сар каен шоген. Шуко йосым чыташ логалын гынат. 
йоча жап ӱмыреш мор пеледыш лийын кодеш...

Вес тунемме ийынат сентябрьыште йоча-влак урок деч 
вара колхоз пасушко коштыч: йытыным кӱраш, шӱльым тӱ
редаш, пареҥгым лукташ да моло паша ышташат полшеныт.

Октябрь тӱҥалтыште кугу пайрем вашеш шымше класс 
Анна Федоровнан ойжо почеш революций деч ончычсо неле 
илыш нерген «Салика» пьесым ямдылаш келшыш. Эриклан 
кӱкшӧ кап-кылжылан кӧра Ози Кузим модаш темленыт, Кав
рийлан — Чопайым, Палянлан — Терей кугызам, а Лилий
лан — Саликам.

Таче первый гана репетицийлан кодман. Рвезе-влакын шул
дырышт кушмыла чучеш, тунар куаненыт. А Эрикын гын чон
жо чон олмышто огыл: Шарик пийже ала-мо лийын, арня 
мучко пыжашыштыже кия, кочмымат чарнен.

«Пий черланен, мыйым ида кучо, колтыза», — манын 
йодаш йылмыже ок савырне. «Иктаж вес амалым муаш гын?» — 
Эрик тымарте иктыланат нимомат шойыштын огыл, тыгаяк 
лийын кушкаш аваже туныктен. Чыным ойлымылан тудо, кочо 
гынат, иканат шылтален огыл. «Шойыштмо дене нигунам по
рыш от шу», — ик гана огыл ойлен.

«Кузе эмлыман? Мом ыштыман?» — Эрик, нигӧлан ни
мом каласыде, репетицийым коден, мӧҥгыжӧ куржеш.

Чон вургыжын, вигак лавыран йолжо денак чуланыш пу
рен ончалеш. Тушто, лукышто, Шарик кия. Таза улмыж го
дым пий нунын йол мучаште мален. Ынде лопка олымбал 
семын шке ыштыме кроватьыш кат тӧрштен кӱзен ок керт. Эрик 
тудлан тошто вургемым вакшын, йӱашыже изи кӱмыжеш
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вӱдым шынден. Арня ончыч, пыжашыж гыч лектын, изишак 
коштылда ыле, ынде вер гычшат ок тарване. Чот шоҥгемы
нат, черланен возын. Пӱралтын вет курныжлан шӱдӧ ий дене 
илаш, а айдемын лишыл йолташыжлан, пийлан, путырак 
кӱчык ӱмыр пуалтын — лучко-коло ий гына.

Эрик толын пурышат, Шарик ваштареш чӱчырнен шинче.
— Мо лийынат? Тый шонет, кудалтен коденам? Мыйым 

вучен киенат? Кынелынат отыл мо? Молан нимомат от коч? 
Вӱдат тугак шинча. Ну-ка, изишак йол ӱмбак шогал ончо. — 
Эрик пийжым кынелтынеже, тудыжо йыжыҥдымыла пурен 
гына возеш. — Ала изишак яндар южыш лекмет шуэш?

Рвезе пийым аза семын кидышкыже налеш:
— Тый шарнет, кузе Гена да Толя дене пырля колхозын 

шурно пасужым ороленна?
Эрик пийын ломыж гай вудака сур шинчашкыже онча.
— Шарнет?
Тиде кок ий ончыч уржа-сорла тургым годым лийын. Пасу 

покшелне, эн кӱкшака верыште, кугу вышкым ыштен шо
галтеныт. Тушко кӱзет гын, торашке-торашке, Торъялыш шу
меш, коеш. Вышке вуй гыч шышталген шогалше шурно па
сум комсомолец ден пионер-влак ороленыт. Гена, Толя, Эрик 
шке денышт пырля Шарикымат налыныт. Эрикмыт, икте-ве
сым алмаштен, вышке вуйыш оролаш кӱзеныт, йыр ончышты
ныт. Ик гана кӱзат, нимат уто-сите ок кой, вес гана ончат — 
тугак. Рвезе-влак лыпланат, вышке йымалне семынышт ку
тыркален шинчылтыт. Жап эртенак эрта. Эр велеш, ӱжара печ
калтме годым, вышке вуйышто юалге южеш кылмен пытыше 
Гена, ик век да вес век ончыштын шогышыжла, кенета ту
леш когаргыме семын ырен кая — ял деч тораште огыл шыш
талген шогалше шож коклаште еҥым ужеш. Кыр-гор содор 
гына вола да Эрикым тӱкалта:

— Вор! Вор толын!
— Ойлыштат! — вурт кынел шинчеш шольыжо, омыюан 

шинчажым туржеш.
— Мо? Мо лийын? — Толят писын помыжалтеш.
— Вор, манам. Товатат!
— Кушто?
— Шож пасушто.
— Ала немыч?
— Што тый!
— Можыч, шпион?
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— Шпион огыл, вор! Тӧвӧ туштыла, — Гена йолыштымо 
пийым мучыштара.

— Вате-влак урлыкашым шым меҥге тора гыч, Торъял 
заготпункт гыч, тупешышт мешак дене нумалыныт, кид дене 
ӱден толашеныт да, ынде пӱжвӱд дене шочшо у киндым шо
лышташ пуаш? Уке-е! Ок логал! — Толя оратор семын кид
шым лупшале.

— Кутыркален шогаш жап уке! Писын ончыко!
Кумытынат, лӱдмет-мочет, шикш-пурак гына койыч.
Вор куржын утлынеже ыле, Шарик эн ончыч поктен шуо.
Шож парчам пӱчкеден коштшо еҥым авырышт. Шымак

шыжат шӧрын каен. Саде ӱдырамаш шинчавӱд дене сӧрвалаш 
тӱҥале:

— Юмо гай лийза, нигӧланат ида каласе...
— Шож мелнам мо кочнеда улмаш? — Гена кугурак се

мын шылтала.
— Изи эргымын мӱшкыржӧ ок лий, черле...
Эрик саде ӱдырамашын чыра гай кошкышо изи эргыжым 

ик гана огыл капкончылныжо ужын, тудым чаманен, чонжо 
кокыте шелалте, лыжгайыше порсын гай кушкедлыш.

— Изай, айда колтена, тек черле ньогажлан наҥгайыже.
— Мом тый ойлыштат? — Толя Эрикым ок умыло. — Во

рым тыге колташ лиеш мо?
— Школыштетше вара мом манат? — Гена изаже шын

ден-шынден ойла. — А ялыштыже?
— Ала-молан мыйын чон коршта...
— Чонет коршта гын, ушет дене шоно! — Гена руале.
— Суксо гай лийза, пошкудо ончылан ида вожылтаре, — 

ӱдырамаш, сай огыл лийшашым шижын, сукалтен шинче.
— Кынел, чӱчӱньӧ! Мемнан ончылан сукалташ сӧрал огыл. 

Ок кӱл! — Алдыме, йолйыжыҥ кайыше ӱдырамашлан кынел 
шогалашыже Эрик полшыш. — Айда эркын дене мӧҥгет ошкыл.

— Ушет кайыш мо, Эрик? Тугеже ме могай орол улына?
— Айста колтена, — Эрик шкежат шортшаш гай ойла.
— Мо тыгай тый лийынат?
— Ом керт мый тыге...
— Вара мом ыштена? — Толят ӧрын шогале.
— Уке, уке! — Гена пеҥгыдын шога. — Честный лияш 

кӱлеш! Фронтыштат тыге ыштет ыле мо?
— Туштыжо вет фашист ваштареш кредалыт.
— Кинде — тоже фронт, тушманым сеҥаш полша. Тудым



саклыде ок лий! — Гена изаже Эриклан кызытак вышке деке 
каяш шӱдыш, шкеже Толя дене коктын ворым правленийыш 
наҥгайышт.

Да кӧм кученытше? Бригадирын ватыжым...
— Мыйже изиэм годым (ой, окмак, окмак) шкежат кол

хоз пакчаш кияр шолышташ пуренам ыле, — Эрик, пийжым 
ӧндал кучен, кудывечыште коштшыжла мутлана, школышто 
тунемаш тӱҥалмыж годсо ик осал пашам, очыни, ӱмыржӧ 
мучко нигунамат ок мондо.

Тунам колхозын мӱкшотарже ончылно кияр пакча лийын. 
Кечывалым тудым мӱкш оролен, тушко пурен ончо-ян, молан 
толметымат ок йод, вигак кошар умдыжым чара верышкет ке
рын шында. Миеныт кияр пакчаш кастене Палин дене пырля, 
тудыжак Эрикым алгаштарен. Кечывалым модмышт годым 
кӱсенже гыч шу гай шадыран ужар саскам луктынат, «Шин
чатлан йыл-йыл» маншыла, шырт-шырт пурыштын. Тутло пу
шыжо Эрикын нержым чыгылтен, шӱвылвӱдшым луктын.

— Кӱлеш? — Палян йодылдалын. — Ужат могай!
— Мый дык йоддеак пуэм ыле, — вашештен йолташыже.
— На, пурлын ончо, мый тунарак сут омыл, — йолаш кӱсен

же гыч луктын, Палян кияр пундашым шуялтен. — Ну, кузе?
— Тамле!
— Эх, тый! У саскам пурлмо годым, палет, кузе маныт?
— Кузе?
— У саска, тошто умша.
— Давай уэш пурлам.
— Тетла уке, — Палян кидшым шаралта. — Кастене лиеш, 

тол.
Эрик кече шичме деч ончычак Палянмыт деке миен. Но 

йолташыже пуаш ыш вашке.
— Палет, киярже кушто? — Палян шелше тӱрвыжым ну

лале.
— Кӱсеныштет.
— Шыч пале.
— Тугеже, йыраҥыште.
— Палышыч, кайышна.
Но Палян шкеныштын пакчаш ыш пуро, шеҥгел корно 

дене колхозын мӱкшотарже деке наҥгайыш.
— Теве, ончо, тамле саскат кушто! — йолашыжым нӧлта

лын, пеле йӱкын мане. — Кастене мӱкш ок пӱшкыл, мый 
теҥгече пуренам. А таче — тый.
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— Уке, уке! — Эрик шеҥгеке чакналтыш.
— Мо, лӱдат? Эх, лӱдшӧ мераҥ! Кӱчык поч!
Лӱдшӧ мераҥ манмыжак Эрикын чонжым йожек ирале. 

Кияр дене мӱшкыр ок тем гынат, полдыран да шинчаланшу
до дене от таҥастаре, пушыжак могай!

— Трусак улат улмаш! — Палин игылтеш.
— Кӧ? Мый!
— Тый!
Эрик, кок велыш ончыштын, колхоз пакчаш пурыш.
Кӱлеш вет, лач тиде жапыште бригадир пасу гыч пӧрты

лын.
Эрик авыралте. Палин шикшалте.
А ынде бригадирын ватыже кучалтын.
— Тыйын полшымет дене, Шарик, авам манмыла, сулы

кемым суленам. Умылет? — Эрик ик кидше дене пийым ӧнда
лын, весыж дене тудын вуйжым ниялткала. — Тидын деч вара 
колхоз правлений мыланна ӱшаныш, аванам тӱшка озанлы
кын пакчашкыже пашам ышташ шогалтыш...

Эрик, йӧратыме Шарикым азала нумалын, кудывечыште 
мӧҥгеш-оньыш коштеш, тудын дене мутланыме семын ик
тым да весым шарнен ойла.

— А теле мучко Кӱшыл купыш пулан коштмынам шар
нет?

Шарик эре рвезе-влак дене пырля лийын.
Кӱшыл куп кӧргыш пурен, ик нумалтыш пум руэт да, 

издерыш пыштен, иктаж кум меҥге тора гыч пӱжвӱд лекмеш 
шупшын кондет. А Шарик, почшым кадыртен, мӧҥгеш-онь
ыш тӧрштыл кудалыштеш. Шого, йӱдвелне пийым кычкатыс! 
Ок лий мо Шарикым кычкаш? Рвезе йӧнештарыш: издер йы
мак шке ыштыме лопка ечым пижыктен шындыш, ынже йӧрл 
манын, тер семын салым ыштыш. Пу кондымо паша мыняр- 
гынат куштылеме.

Эрик кажне кастене уалам коҥгаш олташ ситышым руэн 
ямдылен. Сар жапыште ӱдырамаш-влак иле пу денат пӧртым 
ырыкташ тунемыныт: ылыжташ гына кукшо чыра лийже, ва
ражым чужлен шинчыше пуэт туге чот йӱла, пудештеш веле. 
Кастене кӱртньӧ коҥгаш олтымыжо пайрем гай чучын. Пӧрт 
ыра, ава йомакым колта але тошто годсо мурым муралтен 
пуа, а тый кӱвар ӱмбалне, мончаште улмо семын шыранен 
киет. Чӱчкыдынак мӧҥгыштышт тыгай кастене изи концер
тым шынденыт: Эрик гармоньым, Толя балалайкым, Гена
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гитарым кучен, ваш-ваш вашталтылын, могай гына мурым 
йоҥгалтарен огытыл! Шоктеныт да шкак муреныт, мутшы
мат шкак йӧнештарен моштеныт:

Корно воктен коршаҥгыжым 
Сӧсна куклен кайыже ыле!
Орышо пий гай Гитлер вуйжым 
Пуля налын шуыжо ыле!

Вара коҥгамбалне шикшан коптилке тул воктене лудаш 
толашат, возат, шотлат — уроклан, чыждырыде, шкевуя ям
дылалтыныт.

Гена ден Эрик сылнымутан книгам, шинчаштым чама
ныде, пеле сокыр коптакыште керосин пытымеш лудыныт. 
Нунылан кочкаш огыл, книга лийже, мо нерген лудмыштым 
ваш-ваш каласкаленыт. Эсогыл райцентрысе библиотекыш, 
шым меҥге ӧрдыжкӧ, книгалан куржталыныт.

Тул ӱжака деч шылын, тувраш оҥа лончышто таракан- 
влак ӧрышыштым модыктылыт. Шикшан изи тул йӧрен кай
ымым гына вучат, тунамак верышт гыч тушман ордыла тар
ванат, шу-шу-шу веле шокта, шужышо мӱшкырыштым темаш 
возак ӱмбалнат, олымбалнак ӱстелыштат кычалыт, шеҥыт, 
но пӧртыштӧ кинде курикам огыл, пареҥге лепошкажымат 
муаш йӧсӧ. Ӧрат, мом кочкын, тынар пошат?

Книга лудмек, шыгыр коҥгамбак кугырген возат, шок
шым пуышо кермыч ӱмбалне нералтен колтымекшат от шиж. 
Йӱдым, помыжалтмек, шӧлдыраваке нушкын, аван шокшо 
помыш воктекше пызнен возат.

Эрдене ава эн ончыч кынелеш да коҥгаш олташ тӱҥалме 
деч ончыч возак йымак удырымо тулшолгым коклаште йӧрен 
шудымо шӱйым кычалеш. Ок му гын, эргыжым пошкудыш, 
кӧн тӱньык гыч шикш лектеш, тушко тул кондаш корка дене 
куржыкта. Шарикат ок код, пыжашыж гыч тӧршталтен, рвезе 
почеш почшым кадыртен чымалтеш...

— Шарнет, Шарик, туллан куржталмынам, вет мемнан 
суртышто чывыштыш шинчал гына огыл, пу ылыжташ шыр
пат лийын огыл. Лач яра ате гына ӱстел яшлыкыште киен. 
Шырпе калта ӱмбалне сӱрет олмеш возымо шомакым чыла
нат наизусть паленыт:

Наше дело правое!
Враг будет разбит!
Победа будет за нами!

139 «рӱд»1



Тиде шомакым сар тӱҥалме первый кечынак радио дене 
ойленыт. Тиде виян шомаклан верчынак яра калтам ӱстел яш
лык гыч луктын кудалтыме огыл.

Шовын гын ушеш гына кодын. Тувыр-йолашым кон вӱ
деш мушкыныт. Суртышто чыла пӧръеҥ паша Гена, Толя да 
Эрик ӱмбак возын: товарвондым шындаш кӱлын гын, еҥ деке 
каен огытыл, шкеак моштеныт; пиламат шуменыт; пӧртвуй
ыш кӱзен, тӱньык кӧргыш погынышо [пӱчымат эрыктеныт; 
йыдалымат пазарыште налмым огыл, шкеныштын кид дене 
ыштымым чиеныт; тавын келге пундашышкыжат ик гана огыл 
йошкыным да торым йытыраяш воленыт. Кеҥеж каникул го
дым бригадир кушко каяш шӱден, ик ганат вуйым шупшын 
огытыл: шудым ышташат, шурным поген налашат, шийын 
да пуалтен, йошкар обоз дене наҥгаяшат, неле мешакым ну
малашат шуыныт...

Кеч-могай пашаланат Гена ден Толя пеш кожмак лийы
ныт, Эрикынат изаж деч почеш кодмыжо шуын огыл.

— А шарнет, 9 майым, Сеҥымаш пайрем кечым? — Эрик 
кидшым пийын йӱштӧ нерышкыже тушкалта, ниялткала, а 
пий рвезын шинчашкыже онча, ойлымыжым умылышыла, 
коклан йыҥысалтен колта.

9 май эрдене, рушарня кечын, Эрик, Гена, Толя Куэр 
почиҥга нурыш кылмен локтылалтше пареҥгым погаш мие
ныт. Тыгай пареҥгын крахмалже дене вате-влак шыдаҥ ло
жаш дене кӱэштме гай ош киндым, эсогыл калачымат ыш
таш тунемыныт. Кидвакшеш йоҥыштымо коншудо ложашым 
да монь тушко ешареныт: шужышо пагарым мо дене гынат 
темыман вет.

Сар жапыште шуко еҥым ярныме деч кокымшо кинде — 
пареҥге — утарен. Кӱэштын, вик шокшынек кочкат гын, булко 
гай пушкыдо, эше шӧр уло гын, пурлде кая. Йӱкша гын, пур- 
каҥме гай лиеш, тамже пыта, но нигӧ ок кычалтыл, пудыр- 
гыжымат копашке поген, умшашке колтет. А коштен, сука
рам ыштет гын, йоча-влаклан пурышт куржталашышт, 
ойлыманат огыл, мӱгинде дечын тамлыракын чучеш.

Ик ведра тичак кылмен локтылалтше пареҥгым поген си
тарымек, рвезе-влак кугорныш лектыч, пеленышт йол йыр 
Шарик пӧрдын. Нине йолташ-влак икте-весышт деч посна, 
очыни, ик кечат илен кертын огытыл.

Кугорныш лекмек, пазар гыч пӧртылшӧ пошкудо ӱдыра
маш ойла:
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— Эргым-шамыч, колында, сар пытен!
— Мо-мо? — Эрик уэш йодын. — Мом маньыч?
— Война пытен, немыч капут лийын!
— Ур-р-ра-а! — Гена, куанымыж дене пареҥге ведражым 

кӱш шуэн, уло йӱкын кычкырал колтен.
— Ур-р-ра-а! — Эрик ден Толянат куаныштлан мучаш уке.
Тунамак корно покшек лектын, кертмышт семын тӧршты

лаш, моштымышт семын кушташ да мураш тӱҥалыныт:

Тып-топ йӱк шокта,
Кӧ гын, шонем, кӧм покта?
Немыч, чывым ӧндалын.
Берлинышке шыжыкта.

— Но корнешак кумыкталтын! — уло йӱкын кычкырат. — 
Ку-мык-та-ал-тын!

Шарикат кугу куаным шижын, оптен-оптен тӧрштылеш.
Кумда пасу гына огыл, уло тӱня ты кечын муро дене шер

гылтын, куан шинчавӱд дене иктым-весым ӧндал саламле
ныт, шупшалыныт. Илыше салтакше, тул-вӱдым сеҥен лек
шыже, ынде мӧҥгӧ, шочмо-кушмо верыш, ешыж деке, шӱм 
падыраш шочшыж деке, пӧртылеш. Неле сар корнеш 
йӧрлшыжӧ курым-курымеш шарнен илаш кодеш.

Эрик Кугу Отечественный сареш пытыше пошкудыжо-вла
кым шарналта. Мыняр патыр-влак шочмо эл верч илаш-ко
лаш кредалмаште ужар вуйыштым пыштеныт! Теве нылле вич 
суртан Чобыксолаштак кумло кок еҥ сӧй пасуэш йӧрлын, 
йот мландеш пытен. Ик сурт гыч кум изак-шоляк эл аралаш 
лектын кайыш: иктыже автоматчик-влакын командирже лие, 
весыже тале разведчик-влакын взводыштым вӱден, кумшы
жо, эн изиракше, неле танк дене тушманым тошкен, ончыко 
каен. Сурт-печеш кодшо шоҥго ача ден ава ондак кугу эргын 
пытымыж нерген уверым нальыч, вара изиракшат танкеш 
йӱлен, ӱшан кодын ыле кыдалаш эргыжлан. Тушманым пы
жашышкыже шумеш поктымо годым тудат Берлин воктен, 
йот мландеш, йӧрлын. Вес сурт гыч ача ден эргыже фронтыш 
лектын каеныт да сар корнеш йомыныт. Кумшо гычат кӧ-гы
нат пытен. Сарын первый кечыштыжак Чобыксолаште кум 
Максимлан повесткым пуэныт: иктыже бригадир ыле, весы
же вольыкым эмлен, кумшыжо чапле сур ожо дене колхо
зышто тӱрлӧ пашам ыштен. А могай чапле гармоньчо ыле! 
Ешымат поген шуктен огытыл. Нунын аваштлан шыжым па-
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центым кӱнчаш, телым пум ямдылаш Эрикмыт Тимур ко
манде дене полшаш коштыч. Ныл ий мучко ялыште ӱдыр- 
влак нунын сеҥен пӧртылмыштым шӱм вургыж вучышт. Но 
эрык ден пиална верч неле кредалмашеш патыр-влак кумы
тынат йӧрлыныт. А могай пашаче да чолга каче-влак улыт ыле! 
Сар пытен гынат, шуко аван, тулыкеш кодшо шочшын шин
чавӱдшӧ йога.

Рвезе ачажым шарналта, тудын мӱндыр вер гыч колтымо 
шер гай тӧр, вияшын возымо серышыже-влак шинча ончы
ланже сӱретлалтыт, а пытартышлан конвертыште изи кагаз 
гына лийын — ачажын колымо нерген увертареныт. Тудат пы
тен, но вес вере... Колтымаште, мӱндыр мландыште...

Шарикат, рвезын чон ойгыжым шижын, воктеныже 
тӧрштылмым чарна, икте-весыштым мут деч поснак чонышт 
дене шижын умыленыт...

— А шарнет?.. — Мучашдыме шарнымаш мӱкшиге лекме 
семын рвезын ушыштыжо пӧрдеш. — Йӧсӧ, моткоч неле жа
пым илен-чытен лектынна...

Эрик, йӧратыме пийжым ниялткален, уэш да уэш шӱм 
пеленже чаманен ӧндалеш:

— Мо лийынат?
Шарик шортмо семын йыҥысалтыш.
— Моч коршта?
Эрик изи годсо йолташыжым шӱргыж деке лишемда, вуй

жым тушкалтен, икжап шып шога.
— Сита дыр? Шукат коштна, тӱрлым-тӱрлым шарналтыш

на. — Шарикым мӧҥгеш чуланыш конда. — Каналте пырт.
Лап лийын, ласкан гына верышкыже пышта, изи азала 

вуйжым ниялтен, шинчашкыже онча. Айдеме семын пийынат 
шинчавӱд йоген волымым рвезе ужо. Пий шортеш. Йӧратыме 
эн лишыл йолташыж дене чеверласыме семын шинчавӱд дене 
шортеш.

— Мый чечас... чечас... — Эрикынат логарышкыже кочо 
комыля тольо, шӱлыш аҥжым ишыш. Чуланыште шинчыше 
пу койкыш кумык керылтын, пел илышыжым йомдарыше 
еҥла, чон утен, нюслен шорто...

Эрлашыжымат Эрик урок деч вара тугак, нигӧлан кала
сыде, мӧҥгыжӧ куржо...

— Тый, Сапаев, молан репетицийыш ынет код? — кум
шешын Анна Федоровна рвезым уло класс дене тӱшкан шыл
талаш шоныш.
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— Тудо Ози Кузим ынеж мод, — Мамаева Лилия тогдай
ыме семын виктарыш.

— Кушеч тый тидым палет?
— Тидлан огыл.
— Вара молан?
— Пийже колен. Теҥгече музык дене тоенна, — Палин мо 

палымыжым чыла почын каласыш.
— Духовой оркестр дене? Ха-ха-ха! — весе пӱйым шыра.
— Тойымо мутлан тый ит воштыл, — Каврий руале.
— Чынже денак куэреш тоенна, — Палин умылтара. — 

Эрик ковыж дене колымо семым шоктен, ме почешыже ош
кылынна — пийым волыш пыштен наҥгаенна.

— Шолет лудын гаяк вияш, товат! — Панян ӱмбак онча
лын, Эрик нелеш налын пелештыш.

— Уке гын тыйым арам титаклат, — йоҥылыш каласен 
колтымыжым Палин сулынеже.

— Тугеже, — Анна Федоровна рвезын шӱлыкан улмыжым 
чонышкыжо нале, — тиде вес паша.

Туныктышо чыла шиже, тетла шылталаш ыш тӱҥал.
— Ме Ози Кузилан весым муынна. Тый, Эрик, палет, кӧм 

модаш тӱҥалат? — Лилия шаҥгысе ойжым шуя.
— Кӧм?
— Эчукым.
— Кертам мо?
— Тунемат. Репетицийже молан, шонет?
«Шкеже Саликам модеш, а мый — Эчукым» — Эрик то

реш ыш лий, тӱсшӧ маке гай ылыж кайыш...
Иктаж арня утларак эртымеке, репетиций жапыште Анна 

Федоровна йодо:
— Тый, Сапаев, молан комсомол радамыш от пуро? Кӧн 

ийготшо шуын, чылан йодмашым пуэныт. Икманаш, шымше 
классна комсомольский лийшаш.

— Мыйым огыт пурто... — титаканла вашештыш латныл 
ияш рвезе.

— Кузе огыт пурто? Эн ончычак, тый отличник улат. Каж
не ийын пырдыжгазетым луктын шогет, тиде кокымшо. Кум
шыжо — ик концертат тыйын шоктымет деч посна ок эрте, 
чыла вере шуаш тыршет. Эше мо кӱлеш? Мо ок сите?

— Ачамлан кӧра... Шкат паледа.
— Тиде ок мешае. «Ача верч эргыже мутым ок кучо» ман

мым колынат, шонем. Палет, тидым кӧ каласен?



— Кузе ом пале, туге гынат...
— Ачатше серышым воза, уке?
— Неле уверан кагаз толын... — Эрик, кумыл тодылтын, 

савырнен шогале.
— Ну-у, Сапаев, тыгай улат манын, шонен омыл. Мыйы

нат пелашем сарын первый ийыштыжак пытен да чытенак- 
чыташ перна. — Пагалыме туныктышо рвезын каҥга вачӱм
бакше кидым пыштыш. — Шкат ужат, ныл ий каен шогышо 
сарлан кӧра колхозна шолдырген, а эл мучко ончалаш гын... 
Поснак сар лийме верлаште... Паша мучашдыме. Санденак он
чыл радамыште комсомол лийшаш. А тый вара шеҥгелне 
шӱдырнынет мо? Уке, тый, Эрик, тыгай отыл, эн сайын ту
неммет семынак илышыштат ончылно лийшаш улат. Мый ты
лат пеҥгыдын ӱшанем... Моткоч чот!..

Школышто эртаралтше комсомол погынымаште Эрик деч 
илыш-корныжым каласен пуаш йодыныт.

— Мый 1932 ийын 4 мартыште Йошкар-Олаште шочы
нам, — экзаменыште вашмутым пуымо семын ойлен, тунам 
пырчат лӱдын огыл, а кызыт ала-молан йӱкшӧ кӱрышталтеш. — 
1934 гыч 1936 ий марте Моркышто, вара уэш Йошкар-Олаш
те иленна.

— А ик верыште илаш ок лий ыле мо? — колышт шинчы
ше кокла гыч йӱк шоктыш.

— Йодышым вара пуэда, — погынымаш вуйлатыше ӱстем
балым карандаш дене пералтыш. — Умбакыже каласе, Сапаев.

— Кызыт, шкат паледа, Чобыксолан^ улына. Тыштак ту
немаш тӱҥалынам, ончыч — тӱҥалтыш школышто, вара — 
Немдаште. Вот и чыла.

— Кӧн могай йодышыжо уло, ынде пуэн кертыда, — по
гынымаш вуйлатыше кынел шогале. — Кӧ мом каласа?

Палин кидым нӧлтале.
— Чемеков, пожалуйста!
— А комсомолец Юмылан ӱшана мо? — тудыжо шоныды

мо-вучыдымо йодышым тушкалтыш.
— Конешне, огеш.
Южыжо шыргыжалдеат ыш чыте.
— А Эрик кӱсотыш миен... — Палин шке йодышыжым 

рашемдыш.
Илыш-корныжым каласыше рвезе кӱшӧ поланла чевер

ген кайыш. Тудо тыгай йодышым пуат манын шоналтенат 
огыл. «Ну и Палянак улат! Кушто мом ойлышашымат от вне-



кале», — Эрик кумалтыш мут нерген Палянлан ойлымыжым 
шарналтыш...

Миеныт кодшо кеҥежым Гена, Эрик да Палин кол кучаш. 
«Шым кол — ик под шӱр», — арам огыл ойлат. Колжо парня 
кутыш гынат, шӱрышкыжӧ муным чӱчен колтет гын, мӱшкыр 
тӱмыр гай лиймеш, айда лупшо веле, пеш яжо.

Кугурак икшывышт Лемдеште эҥыр дене эҥырат, изира
кышт йырген йогышо корем вӱдыштӧ поктен кучат. Икте шок
тем шында, весе йолжо дене колым лӱдыктыл покта. Шоктем 
писын гына нӧлтал колтет — изи чонан падыраш почаҥеш. 
Куанже могай кугу!

Гена, Толя, Эрик, тыгак Палянат ынде нолнер огытыл, 
шокте дене кол кучымо жапышт эртен. Панян мӧҥгыж гыч 
тошто атмам нумал кондеве.

— Кӧ пуэн? Кушто муынат? — йодыныт тудын деч.
— Тыланда садиктак огыл мо? Озаже луктын шуэн, а мы

ланна — йӧра.
Рожлам тумыштышт, тореш варам, изиракым шкеак ыш

тен пижыктышт — кучо веле.
Шемпамаш эҥерыш куржыч. Тудо Ӱлыл куп гоч йоген лек

теш, серже шемрокан, садлан вӱдшат пычкемышын, шем чия 
дене чиялтымыла коеш. Кол погаш ведрам налыныт, вет атма 
дене шым колым огыл, шуко кучаш шонат — шӱр дечат утен 
кодшо, когыльыланат ситыже.

— Ведрашке ок пуро гын, тувырышко оптена, — манеш 
Палин.

— Тувырыш ок пуро гын, кушко? — воштылеш Толя.
— А мо шонет? Ожно Шемпамашыште шорвондо дене 

удырен кученыт, манеш, — Палин ала-кӧн деч колмыжым вик
тарыш. — Вара, имне дене толын, орваш оптен наҥгаеныт.

— Кӧн деч тыгай шояжым колынат? — Пиаланат оҥайын 
чучо.

— Огыда инане гын, шоҥгырак-влак деч йодса, — Палин 
шинчажымат пыч ок ыште, чынымак ойлышыла коеш. — Ор
ваш оптен наҥгаяш ситышымак она кучо гын, ик ведражым 
кузе-гынат темена. А вара вич пайлан шелына.

— Визымшыже кӧ? — Эрик умылынеже. — Нылытын веле 
улынас.

— Визымше пайже — атмалан, — вожылде вашешта Палин.
— Тугеже, тылат шкетлан кок пай?
— А те кузе шонеда?



— Ай! — Гена кидшым лупшале. — Тек туге лийже!
— Йӧремалан йӧра гын, ватыжланат йӧра, — воштылале 

Эрик шольыжо. — Такше, маскажым кучыде, коваштыжым 
огыт ужале, маныт.

— Кучышаш маскана эше вынемыште, колжо — вӱдыштӧ.
Шемпамашыш миен шумек, первый гана чумбык дене шы

вырдӱҥ! да шывырдӱҥ! шуркалышт гынат, воштылтышла, йы
дал гай кужу ужава веле вереште.

— О, сӱзлӧ! Сӱзлӧ вуй! — каргаша Палин. — Каварен керт
дыме!

Кушто тыге тумасымым колын? Ушет кая!
— Мом тынар шургет? Кӧм вурсет? — Эрик лӱмынак йо

деш.
— Ныл йолан «иям»! Ужат, шинчажым кузе пашкартен!
— Арам вурсет. Палет, Японийыште ужавам эн сай коч

кышлан шотлат, — Толят воштылеш.
— Колем гынат, умшаш ом нал. Тыгай срамым! — Палин 

нержым туртыкта.
— Парнятым нулет эше!
— А тый ит сотаре. Каласе-ян, Японийыштыже кунам лий

ынатше?
— Лийынам шым ман. Колынам.
— Ха-ха! Манеш-манеш, пучымыш манын, лавырам коч

кын, манеш, — Палин атмаште почаҥше ош мӱшкыран ужа
вам почкалта. — Ато живе-две япошко ведрашке логалат, кай 
шке тӱняшкет, марш!

— Ончыч вӱдшым румбыкаҥдаш кӱлеш, йолда денат та- 
выза! — каҥашым Гена пуа, келгырак верыш атмам шке 
йӧнештарен шында. — Тунам веле кол ок уж, логал кертеш.

Кажне гана я икте, я кок-кум парня кутыш кол верештеш. 
Теве ынде атмам кашка шеҥгеке шындышт.

— Умбачак покташ тӱҥалза. Писынрак, писынрак!
Гена атмам нӧлтале гын — марласовла гай кол! Чевер шул

дыржым шаралтен, почшо дене лупшедыл, былт-булт, былт- 
булт койын тӧрштылеш.

— О-о-о! Олаҥге! Олаҥге!
— Содор серыш лук! Уке гын тӧршта, — Геналан кычкы

рат. — Темдал! Темдал!
— Ать-та-та, ать-та-та! Ать-та-тата, ать-та-та! — Палин, 

серыш лектын, куанже дене тӧрштыл нале да, ведраш кудал
тыме кугу олаҥгым кидышкыже кучен, кол умшам тӱрвыж
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дене тӱкалтен, чыпток ыштале. — Та-амле олаҥге! Ать-та-та, 
ать-та-та!

— Колын огыл, ӱдырын ӱмажым нал! — Гена лорга йӱкын 
воштылеш.

— Ончыч тый шке!
— Мыйже кушкын шуынам, а тыйын эше нер йымалне 

ночко нола.
— Ночкыжо кошке-ен! Ать-та-та, ать-та-та! — Пилян адак 

кушта.
— Айста эше ик гана тиде верышкак шынден ончена. Сай

ынракын поктыза! — Гена атмам уэш йӧнештарен шындыш.
Уке, шотлан ыш тол, нимат ыш лек. Кол вучен кия, шо

нет? Шаҥгак почшым вес велыш чыжок лупшалын.
Вес вереат толашышт, кумшыштат. Вӱдым румбыкаҥден, 

чыла колым лӱдыктыл пытарышт, но шонымо семын ыш лек, 
ведра пундашым пыкше петырышт. Вара нылытынат серыш 
шинчыч.

— Тиде кугу колжым кузе пайлаш тӱҥалына? — Палин 
мутым лукто.

— Шыгавам кучена, — Эрик ойым ыштыш.
— Э-э, тыге огыл, — ыш келше Палин. — Пуыза кугура

кым мыланем, а молыжым пӱтынек те налза.
— Ой, могай хитрый-митрый! — шинчам каралтыш Гена. — 

Каласыза-ян, кӧ тудым луктын?
— А кӧн атмаже? — йодышлан йодышым тушкалтыш Па- 

лян.
— Айста вес семын ыштена, — Эрик у ойым шонен лукто. — 

Иктеш шолташ да пырля кочкаш!
— А мо шонет? Келшаш лиеш.
— Тунам чылалан логалеш!
— Кушан шолтена?
— Куэреш.
— Раз пырля маныда, тугак лийже. Кайышна куэрыш! — 

Палин ведрам кидыш нале.
Кол кучымым чарнен, ял велыш ошкыльыч.
Куэрыште кугу пушеҥге йымалне тулотым ылыжтышт.
Колшӱр вашке шолаш пурыш. Кугу олаҥгым кочкаш тӱ

ҥалме деч ончыч Эрик тошто куэ ваштареш мелын шогале, 
вуйжым каваш нӧлталят, почеламутым нер йымаке лудмо се
мын тӱҥале:

— Поро кугу Юмо-о! Серлагышым пуэн шого-о! А тиде
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серлагыш вачын тичмаш терке шӱр дене, чевер олаҥге кол 
дене талук почеш талук гычын кол перкем пуэн шого-о-о!

Палин, Гена да Толя, мӱшкырыштым кучен, пӧрдал- 
пӧрдал утен каен воштылыт.

А Эрик карт кугыза семын оҥылашыжым гына урзылен 
колта:

— Перке почеш перкем йодына-а!
— Ну, кертат вет! Кӧн деч тунемынат? — Палин йодде ыш 

чыте.
— Эше тиде чыла огыл, — Эрик шуя. — Ме ала каласен 

ышна мошто-о. Ала ончыч ойлышашыжым почеш каласыш- 
на-а-а. Ала шеҥгел ойлышашыжым ончыч каласышна-а-а...

— Кушто колынат, манам, улдымо мутшым?
— Сокта кочмо годым, — Эрик ыш тойо.
— Тый кӱсотыш миенат? — пошкудо йолташыже ӧрӧ.
— Мый вет сукен возын кумалаш огыл, сокта кочкаш...
Теве ынде тидым Палин тӱжваке луктын, комсомол по

гынымаште Эрикым ала вожылмашке пурташ шонен, ала 
икана урок годым шӱргыж гыч шелын пуымылан ӱчым 
пӧртылтынеже улмаш, каласаш йӧсӧ...

— Мый вет кумалаш огыл миенам, — кол авызлыме год
сылак вашештыш Эрик.

— Вара молан? — вуйлатыше йодо.
— Шужет гын, ала-кушкат куржат.
Мӱшкыр верам да монь ок пале, тыгай йодыш тудлан вош

тылтыш гай веле чучын. Вес йодыш чоным кочшо аяран, 
шугынь дене перен пуымо гай лийын:

— Калык тушманын эргыже комсомол лийын кертеш мо?
Мом-мом, но тыгайжымак, кӱдырчӧ семын рашкалтен

шӧрымӧ шомакым, Эрик вучен огыл. Эсогыл кӱвароҥа! лӱҥ
галт кайымыла тудлан чучо. Молан вара Анна Федоровна шке
жак, «Комсомолыш пуртат, ача верч эрге мутым ок кучо» 
манын ӱшандарен ойлен?

Пунчалме шовыч гай ошемше рвезе, нимом вашешташ 
ӧрын, вуйым кумык сакен, шып шога.

Шарлыше шинча ончыланже, вудакаҥын, ачаже сӱрет
лалте. Тунам Эрик вич ияш лийын. Ик каныш кечын Гена ден 
когыньыштым ачаже Какшан вӱд воктеке намиен. Сер вес 
велне, ужарген шогалше уала коклаште, шымле шым савыр
тышан шӱшпык муро йоҥген.

— Изи веле, кузе сылнын мура! Теат пӧрткайык огыл,



шӱшпык лийын кушса, — ойлен ачаже. Але вара тиде осал 
шомак?..

Эше шарна: икана Толян ачаже, «Чобык» колхозын имне 
ончышыжо, олашке ял озанлык выставкыш толын, тушко 
шкенжын пукшымо чапле ожым конден. Тунам Эрикын ача
же тудлан тошто мыжерже олмеш шкенжын у костюмжым 
чияшыже йӧршеш пуэн. Ачаж деке пошкудо-влак пуреныт гын, 
чылаштланат мом-гынат пӧлеклен. Арам огыл кызытат ялыш
те ойлат: «Мигыта, кӱлеш гын, тувыржым ӱмбачше кудаш 
пуа ыле...» Тудо нигӧлан осалым шонен огыл.

Кузе тыге поро шӱм-чонан, алал кумылан, кугу ушан ай
деме йоҥылыш лийын кертын? Калык ончылно могай тита
кым ыштен?.. «Ачам тыгай туткар азапыш ок логал гын, ала 
тудат, полковник я генерал марте кушкын, оҥ тич орденан 
лийын, сар гыч пӧртылеш ыле... Тунам иктат мыйым «тушман 
иге» ок ман ыле...» — Эрикын ик шонымашыже весе дене 
лугалтеш, саҥгаш лекше йӱштӧ пӱжвӱдым вичкыж кужу парня 
дене ӱштылеш.

«Молан мыйын ийготемже изиш кугурак огыл? Каем ыле 
шке кумылын фронтыш Лилиян ачаж семын фашист-влак 
ваштареш кредалаш, ончыктем ыле шочмо-кушмо эл верч 
оҥем дене пытартыш вӱр чӱчалтыш марте пеҥгыдын шогы
мем, тул-вӱд вошт пурем ыле атакыш, опкын кашакым ко
жаш ом чамане ыле илышемат. Шакше лӱмнерым нумалмеш, 
лучо герой лийын колаш! Тек Лилия кугешныже ыле шочмо 
калык верч ыштыме подвигем дене!..

А кызыт ӱдыр мом шона? Комсомолыш огыт пурто гын, 
могай шинча дене ӱмбакыже ончалман?.. Моткоч неле лӱм
дылтыш шакше мутым шӱмеш нумалаш... — Ынде вет тудо 
умылыдымо ньога огыл. Тӱняште эн пиалдыме еҥлан шкен
жым шотла. Але вара ончыкылан нимогай ӱшанат уке? Чы
лаштын ончылно шӱктарыме шомак пунан кугу шукш нулты
мыла чоным кочкеш, чыташ лийдымын нӧргӧ изи шӱмым 
темда. — Огыт пурто гын...» — уш пытымеш шонкален, меҥ
гыла шып шогышо рвезым ала-могай койдымо кугу кӱ темда
ле, сеҥенак, шӱмжым ишыкта, кошар умдо поче-поче шӱлыш 
налын кертдымын шуралтен колта, юж ситыдымыла чучеш. 
Тунамак тудлан пуйто пырдыж унчыли савырнымыла, школ 
тувраш ӱмбакыже сӱмырлымыла чучо, йолйыжыҥже пытыш. 
Иканаште пӱтынь ош тӱня пычкемышалте... Эрик, оҥжым ру
алтен, кӱвар ӱмбак крӱп керылте...

14Э



* * Нс

Ава черле эргыж деч йӱд-кече ойырлен огыл, чайник нер 
гыч вӱдым йӱктен, шагат еда гаяк солыкым нӧртен, кугыеҥын 
гай лопка саҥгашкыже пыштен, чӱчкыдын коштыра парняж 
дене, шочшыжын кидшым кучен, вӱршер кырымым шотлен, 
вет черлын шӱмжӧ я лектын вочшаш гай утыждене писын, я 
шогалшаш гай эркын кӱлткен. Йӱдым эргыжын кӱпчыкыш вуй
жым тушкалтен, шӱшпык омо наре нералтен. Шкенжынат шем 
вулно гай нелемше вуйжо шелын вочшашла корштен гынат, 
черлын кажне тарванымыжым шижын, вурт кынел шинчын. 
Омыжо тунамак йомын. Ава чон тугае: шочшыжо черлана гын, 
кочкашат монда, йӱдомыжат кошка. Эсогыл имнят чомаже коч
мо годым волак пундаште ийым нуленак темеш, маныт. А тиде 
вет айдеме! Тиде вет ава! Тудо кече дечат шокшо кумылжо дене 
порсын гай лыжгалыкше, мамык гае шымалыкше, ныжыл деч 
ныжыл муро гай улмыж дене тӱняште первый айдеме! Шоч
шыжлан шкенжын вӱржым пуэн, илыш вийым погаш шкен
жын шӧржым пукшен, шокшо помышешыже ырыктен, йол 
ӱмбаке шогалтен. Мо дене таҥастараш лиеш авам? Кече дене! 
Кече икте, ава икте. Кава дене! Ава — кава, ава мия — кава 
вола. Мландын рӱдыж дене! Шочмо ял дене!

Шочшыжо черлана гын, ава шкеже шӱгарыш вочшашла 
ойгыра, шӱргывылышыже шупшылалтеш, шинча ончалты
шыже лакын вола, илышаш ӱмыржӧ кӱчыкемеш. Икшывыже 
паремже манын, Эрикын аважат шке илышыжым пуаш ямде.

«Ачажым, тушман манын, мӱндыркӧ колтеныт гын, мо верч 
Эрикше титакан? Тудо вет ончыклык айдеме; йотештше, йӱштӧ 
чонан, осалым шонышо огыл, поро койыш-шоктышан, йолта
шыже-влакым йӧратыше, калыкым пагалыше еҥ лийшаш. Ой, 
эргыжат! — логарыш кочо комыля толын, ава тургыжлана. — 
Изиэт годымат модмыда лугыч иктажше, сырен, ачат лӱм дене 
тыйым пӱшкыл пуэн, тунам, шортын, ик гана огыл ончыкем 
куржын толынат. Йоча йочак, ойла да пыта, тунамак сӧрасенда. 
А мыйын чонемжылан кӱрлын вочшашла рӱп чучын. Ачатын 
лӱмжӧ илышетым ынже ӱмылтӧ манын, южо семын ала мыла
немат весылан марлан лекташ да фамилийым вашталташ кӱлын? 
Пелашлан кидым йодшыжат лийын. Ом шылте, тыгай шоны
маш южгунам вуйышкем толын пурен. Ой, пӱрышыжат! Але вара 
мый марием весе дене вашталтем? Але вара тудым йӱлен пыты
ше шӱмем гыч луктын кудалтем? Нигунам, пален лий, эргым,
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нигунам тидым ом ыште! Колем гынат, Мигыта деч весе мыла
нем нигӧ, нигӧат ок кӱл! Кеч шкеже ынде ош тӱняште уке, мый 
тудлан тачат моткоч чот ӱшанем, кунам-гынат умылат, чыла 
пален налыт, вет чын тулешат ок йӱлӧ, вӱдешат ок воло, кече 
дечат волгыдо, садак тудо почылтеш, садак сеҥа...»

Ава чон оравала пӧрдеш, эргыж верч йӧслана. Кузе тудым 
арален кодыман? Кузе йол ӱмбаке шогалтыман? Такше, жа
пым шуйкалыде, вигак больницыш имне дене кудалыкташ 
кӱлеш улнеже, но шӱм дене нелын черланыше рвезым шым 
меҥге тораш, районысо больницыш, чытырыктен, кажне ла
кылам шотлен наҥгаяш — манаш веле, корнешак тӧрлатен 
кертдыме зиян лийын кертеш.

Рвезын шӱмжӧ изиж годсекак таза огыл, оҥыштыжо кок
лан-коклан име дене шуралтен колтымыла чучмым ондакат 
шижын. Эсогыл мончаш пурымыж годымат телым ик гана 
огыл аваже я изаже издер дене гына шӱдырен конденыт. Туге 
гынат кызытсе семын койкыш возын огыл ыле. Теве тений 
шошым ий гай йӱштӧ вӱдыштӧ йӱштыл лектын, но чер ӧрды
жеш кораҥ кодо. Тиде йытын заводыш экскурсий дене мийы
ме годым лийын.

Кугорно дене заводыш шумеш куд меҥгым ошкылман, а 
вик, олык гоч, — корно пелыжланак кӱчыкемеш. Адакшым 
Лемде вӱд воктен рвезе кашаклан юарлен каяшыжат утларак 
оҥай да весела.

Миен шуыч Кужлук деке да кӱчык жаплан канаш шогаль
ыч. Тиде верыште Лемде, купыш шумеш кадырген, кугу лу
кым ыштен йога, садланак Кужлук маныт. Тыште эҥер серже 
коҥгасаҥга гай тура, вӱдшӧ, шем кугу вороҥга гай койын, 
пӧрдын шинча.

Чиям велыме гай какар тӱсан агур вӱдым ончен шогымо 
годым Лилиян пеледыш гай шовычшо ала кидше гыч мучыш
талтын, ала мардеж пуалме дене вӱд ӱмбак кайыкла чоҥеш
тыш. Рвезе-влак, тоям муын, изин-кугун лукташ толашышт 
да ышт керт, покшекырак веле каяш тӱҥале.

Лилиян шошо кечеш чевергыше шемалгырак ару шӱргывы
лышыжлан тиде шовычшо кузе чот келша ыле! Тудым луктын 
налаш ӱдыр, очыни, агурыш тӧршташат ямде, но йӱштылаш 
але жап шуын огыл, вӱд утыждене йӱштӧ. А шовыч сер деч эҥер 
покшеке торла да торла. «Але вара кок шинча онченак йоктарен 
наҥгая? Каласыже ыле ӱдыр ик мутым...» — шоналтыш Эрик.

Тунамак шемын койшо агур шу-у шоктыш, вӱд кок ве-



лыш шыжалте. Эрик, вургемжыге-моге тӧрштен, шовыч ве
лыш ияш тӱҥале.

Тыгай йӱштӧ вӱдыш иктаж рвезе пура манын, кӧ шо
нен? Анна Федоровна нимом ышташ ӧрӧ: ала вурсаш, ала 
кычкыралаш, ала рвезе почеш вӱдыш тӧршташ? Тунамак 
шкенжым кучен керте.

— Кидет дене пеш ит лупшо, виетым аныкле, — ийше 
рвезылан, йӱкым кугемдыде, каҥашым пуаш пиже. — Ну вот, 
ынде мӧҥгеш савырне.

Анна Федоровнан шӱмжӧ вӱр дене леведалтын, Эрикым 
вӱдыш тӧрштымыжлан ӧпке мут дене шудал налмыже шуэш, 
но тыге ышташ ок лий, ала-могай чоткыдо кӧргӧ вий тидым 
ышташ ок пу.

Ик рвезе кужу вара гай кошкышо уавондым ала-кушеч 
муын кондыш. Анна Федоровна, писын кидышкыже налын. 
Эриклан шуялтыш.

— Огеш кӱл, огеш кӱл! — тудыжо шоктыш. Вӱд гыч ийын 
лекте да чевер шовычым ӧрт лекшаш гай лӱдын шогышо Ли
лийлан шуялтыш. Шӱмеш пижше ӱдыр ончылно тудо ала-мо
мат ыштен кертеш: тулыш пураш кӱлеш — тулыш пура, вӱдыш 
тӧршташ кӱлеш — лӱдын шоген огыл, тылзым пӧрдыктен вол
таш шӱда, пожале, тудымат тӧчен онча. Нимо ок чактаре. Теве 
мыняр вийым йӧратымаш луктеш!

— Кызытак ночко вургеметым кудаш! — Анна Федоровна 
шке ӱмбачше пинчакым кудаш пуыш. — Йолетшымат пужен пид!

Рвезе-шамычат, кӧ тувырым, кӧ, йолым руден, кукшо 
ыштырым, чулкам пуат.

Экскурсийыш але походыш кайыме годым туныктышо пе
ленже эреак шырпе калтам налеш. Йӧра, тыгодымат Анна Фе
доровна тидым монден огыл.

— Чыланат купыш куржса-ян, кукшо оргажым кондыза! — 
туныктышо, кодшо ийысе кошкышо шудым поген, куп тӱреш, 
мардеж логалдыме вереш, тулым ылыжтыш.

Икте-весе, пум конден, тулыш кудалтат. Эрик, ночко вур
гемжым пунчалын, тул воктене кошта.

— Шкеже тый, Сапаев, пундышла ит шогылт, ужат, тӱр
ветат тӱвыт какарген. Вургеметшым кошташ весылан пуда ырен 
пӱжалтмешкет тӧрштыл нал! — ойым ышта Анна Федоровна. — 
Ну-ка, рвезе-влак, совым кырен, куштымо мурым мурыза!

Туныктышо шкежак «Салика» спектакль гыч палыме се
мым тӱҥал пуыш:
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Чоп-чоп Чопай!
Ока кылан чондай!

Чыланат «Чопайым» руалтышт:

Чондай тичак чонет уло,
Кӱмыж тичак кумылет уло...

Мурат, совым кырат, а Эрик шып шога: кушташ вожы
леш. Лучо мланде йымаке порволаш! Ондакат куштен огыл да 
кызыт кузе кадыргыл шогылтеш! Иктаж-мом шокталташ гын, 
пожалуйста!

— Эрик, давай, тӱрлӧ семын кадыргыл! Марий сӱаным 
ужынат вет? Колышт, мый тӱмырым кырем, — Каврий пу 
пашкар дене пундышым лочкаш пиже, умшаж дене тӱмыр 
йӱкым оҥара:

Тӱп-тӱп-тӱп!
Тӱбӧ-дӱбӧ-дӱб!

— Давайте, полшыза чыланат! — Каврий молымат уша:

Тӱп-тӱп-тӱп!
Дӱбӧ-дӱбӧ-дӱб!

Ыш чыте, Эрикын кидшым кучыш да тул воктеке йолта
шыжым куштен тӧрштылаш лукто:

Тӱп-тӱп-тӱп!
Дӱбӧ-дӱбӧ-дӱб!

Куп кӧргым да Лемде ӱмбалым шергылтарат веле!..
Мо тунам полшен? Ала ночко вургемым вигак кудаш ку

далтыме да вашталтен чийыме, ала пӱжвӱд лекмеш тӧрштыл 
куштымышт утарен — мо-гынат Эрикым тунам чер пызыра
лын огыл. А кызыт кугырген возын...

Молан комсомол погынымаште каласыме аяр шомакым 
тынаре келгын шӱмышкыжӧ налын? Южылан кеч ойло, кеч 
тӧтыретпучым пуалте — ик пылышыш пура да весыш лектын 
кая. А Эрикын чонжым чыташ лийдымын сусыртен: шӱм-кыл 
шижмашыже, мутат уке, тӱргоч виян.

Рвезын тазалыкшым пален налаш эрлашыжымак Анна Фе
доровна толын.

— Ит тургыжлане, — туныктышо лыпландарен, — шӱме
тым арам ит турж, вет тыйым иктӧрак комсомол радамыш 
пуртеныт. Илышыште, палет, тӱрлыжат лиеш: шерыжат, ко-



чыжат, куанжат, ойгыжат — шотлен пытарыдыме тормак перна. 
Туге гынат поро ончыклыклан ӱшанаш кӱлеш. Тый пиалан 
лият манын, ӱшанем. Сайын тунемат, музыкым чаплын ши
жат, сӱретлашат кертат, шӱм-чонет пешак поро — тыгай еҥлан 
пиал омсам кырен пура, маныт.

Кунам тиде куанже Эриклан толеш? Калык манмыла, ку
нам пӱйым пудыртен пура?

Толыныт тудын деке Каврий да класс гыч моло йолташы
жат.

Икана Лилия кушко тунемаш пураш шонымыжымат ой
лен:

— Шым классым пытарымек, олашке, фельдшерско-аку
шерский школыш каем. А тый?

— Ом пале, — вашештен рвезе.
— Айда тыят тушко. Калыкын тазалыкшым аралымаш — 

тӱняште эн поро паша.
— Каем ыле...
— Тый «ыле» деч посна ойло.
— Да авам нимо денат полшен ок керт.
Чоным кочде ойлаш гын, Эрикынат Лилия деч ойырлы

мыжо ок шу. Пырля ик школыш пурат гын, пеш сай ыле.
— Наверне, изам семын Торъялыш тунемаш каяш пер

на, — Эрик, ӱдыр ӱмбак ончалде, шонымыжым тоштын-тош
тде пелештен.

— А мый шоненам, умбакыжат пырля лийына...
— Тугеже, каена Торъялыш! Тушеч мӧҥгӧ кошташат тора 

огыл, кажне кечын толын кертына, — рвезын шинчаштыже 
куан тул волгалте. — Келшет?

— Авам ваштареш огеш лий гын? — ӱдыр кокытеланенак 
шонаш пиже. — Такше, ФАШ-ышкак колтынеже, вет шке
жат медик.

— Кузе-туге ваштареш лиеш? Тидат калык тазалыкым ара
лыме семынак моткоч суапле паша!

Туныктышо! Мутшак могай шерге! Педучилище деч вара 
коктынат нуно школыш пашам ышташ каят ыле. Тунам тудо 
йоча-влакым музык деке шӱмаҥда, гармонь, балалайке да 
скрипке дене шокташ туныкташ тӱҥалеш, шонанпылым, пе
ледышым, лывым, пушеҥгым, кайыкым, чевер кечым, йош
кар тистым, канде кавам, пашаче калыкым — пӱтынь ош тӱням 
сӱретлаш кумылаҥда.

А кызыт вашкерак тӧрланаш гына кӱлеш.
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Керем- кастене, тымык йӱд лиймеке.
Мурен-куштен, яз мучко коштынам.
Ломбер коклаште, вес гана ужмешке.
Мый ӱдыр тайым йышт шупшалынам.

О мӱй таман йомартле келшыме жап! Тидын деч кугу пи
алже кунам лиеш? Арам огыл ойлат: «Йӧратымаш гыч тӱнян 
мурыжо шочеш».

Война деч варасе чевер кеҥеж.
Кече, ший ялукшым рӱзен-чеверласен, эр марте мланде 

помышыш каналташ вола. Тугай тымык, ик лышташат ок тар
ване; вӱд ӱмбалне теве тыште, теве тушто, оҥго почеш оҥгым 
луктын, кол чумал колта. Лемде вӱд воктен уалаште изи сар 
шӱшпыкет, колышт, кузе яндарын тысе тӱням йоҥгалтара! 
Теве икте йӱкым пуыш, лыкын-лукын савырале да изиш чар
ныме гай лие, но тунамак тӱҥале, ой, тӱҥале! Утыр-утыр 
чарга ший йӱкшым кугемден, шӱлалтыде, чиопкыктен нале, 
пытартышлан, иктатлан мурыжым кӱрлын, шӱлышым погал
тыш да уэш тыге шергылтарен пуыш — колышт шулет, верет 
гыч тарванен от керт.

Эрикын аваже, Вера Евдокимовна, рокым пушкыдемды- 
шыжла, вийнен шогалын, шӱшпык мурым колыштеш. Тудо 
кечыгут колхоз пакчаште: я шӱкшудым сомыла, я йыраҥ кор
ным тӧрла, я озымеш терыс вӱдым шаваш ямдыла. Моло со
мылат икте почеш весе лектынак шога.

Кодшо ийлаште колхоз пакчасаскам мӱкшотар ончылно 
веле куштен, тунам йыраҥжат шуко лийын огыл. Тений пак
чалан верым Шемпамаш воктенысе изолыкеш ойыреныт. Туш
ко эн шукыжо киярым шынденыт. Йӧра эше кияр озымыш 
вӱд шаваш Вера Евдокимовнан кок эргыже — Гена ден Эрик — 
полшат. Шӱкшудым «шылашат, озым йыр рокым урашат кош
тыт. Икманаш, кум еҥан звено.

Кече еда, кас велеш. Гена ден Эрик ведра дене Шемпа
маш гыч вӱдым нумалыт. Лемдем пӱялымек, изи эҥерат серже 
дене тӧр темеш, вӱдшӧ левыктен опталме вулныла коеш.

— Гена, ончо, могай кугу вӱдотыза! — Эрик копажым 
шарен ончыкта.

— Мом ойлаш, чылтак урлыкаш! Тый ведра кылжым вӱд
лопшудо дене пӱтырал, — туныкта изаже.

— Мучелажым тич ит нумал, — ава чаманен пелешта.
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— Мый ынде изи омыл, авай! — кок ведрам мурыктен, 
эргыже Шемпамаш деке куржеш.

Кече шичмекат, кияр озымыш шаваш вӱдым нумалыт. А 
нуным ялыште вуешшушо ӱдыр ден рвезе-влак омаш ончыко 
лекташ, гармонь шокташ изин-кугун вучат, вет самырык ту
кым пашаште нойымым ок шиж, йӱлышӧ шӱм-чон кеч кӱчык 
жаплан икте-весым ужаш, мут вашталташ ӱжеш. Мият Эри
кым ӱжаш мӧҥгыжӧ — тушто рвезе уке. А музык деч посна 
могай кас, веселаже кушто? Изи ньога семын умша дене шӱвыр 
шоктымо почеш уремыште мурен-куштен от шогылт вет. Во
леныт изолыкыш колхоз пакчашке пашам ыштымашке.

— Вӱд шаваш вес йоча-влакат полшен огыт керт мо? — 
ойым ыштен икте.

— Чынже денак кызыт тыште сомыл тӱвыргӧ, кум-ныл 
еҥлык огыл, — весе ешарен.

— Полшаш толшо-влаклан пашакечымат возен кертыт 
дыр?

Тидын деч вара вий ешаралте: колхоз пакчаш вӱд шаваш 
моло йоча-шамычат толаш тӱҥальыч.

* * *

Умыр кас. Чобыксола уремын кок могырыштыжат куш
кын шогалше арама ден тополь-влак кас рӱмбалге почешак 
нералтышт...

Уржа-сорла мучашыш лишемеш. Ынде изиш куштылгыракы- 
нат шӱлалташ лиеш. Пасу паша деч вара, кас кочкышым ышты
мек, шоҥгыракышт каналташ возыт, а рвезе калык капкончыко, 
уремыш лектеш. Сар деч вара илыш койын ылыжаш тӱҥале.

Омаш воктене, акрет годсо шоло йымалне, кужу теҥгыл 
уло. Тышке ӱдыр-влак мутланен шинчаш, мураш-кушташ чу
мыргат. Каче-шамычат кужун огыт вучыкто. Нунын модын- 
мутланен шинчылтмыштым гармонь йӱк леведеш. Теве Йош
кар-Ола велысе куштымо муро йоҥгалте.

Ик ӱдыр, верже гыч тарванен, чоҥештыше вараксим шул
дырла кидшым рӱзалтен, тымык касым яндар йӱкшӧ дене 
шергылтарыш.

Ӱдыр вашеш каче лекте:
Муралтена мо вара?
Шӱшкалтена мо вара?
Чобыксолан ӱдыр дене
Кушталтена мо вара?



Ӱдыр ден каче пырля мурен кушташ молымат ӱжыт:

Тышан шогал мурен онал,
Мурен ончена, мо лиеш?
Лилия дене куштен онал,
Кушташ ӱжына, мо лиеш?

Куштышо-влак койын шукемыт — кудытын, шымытын, 
кандашынат лектын шогальыч. Тавалтен, йыр савырнымышт 
годым ик муро почеш весе шочеш:

Ой, вӱд йога, вӱд йога.
Курык сер гыч вӱд йога.
Ой, мур йоҥга, мур йоҥга.
Колхоз ял гыч мур йоҥга.

Адак чыланат, совым пералтен, иктӧр рошт-рошт-рошт 
тавалтен налыт.

Ой, шокталте, шокталте.
Гармонетым шокталте.
Оҥгыр йӱкшӧ йоҥгалтше.
Илышнажым мокталже.

Муралтыме^ ӱдыр-влак, пеледыш коклаште чоҥештыл
ше ош лывыла койын, кидыштым шулдыр семын лупшен, ик 
верыште шогат; каче-шамычше, лап-лап лийын, нунын йыр 
писын пӧрдын савырнат. Адак пырля муралтат.

Колхоз бригадирышт омыжо уке, йӱк-йӱан, рвезе-ӱдыр- 
влакын веселитлымышт тӱчын шындыме окна вошт шыҥа:

Э-э-э-эт,
Кӧн шинчашке тый ончет?
Э-э-э-эт,
Кӧн пиалеш кушкылдет?

— Конце-э-эрт!.. — бригадир вакшыш ӱмбалне киен ыш 
турко, кынел шинче. — Кас шуэш гын, эре тыге... Шке огыт 
мале, весыланат эрыкым огыт пу. А эрдене колышо гай кӱ
пат... — Вачӱмбак содор гына пинчакым сакалта, ошкылшыж
лак, кидшым шокшыш кереш, пудешт колтышаш гай сырен, 
модмашке толын шогалеш.

— Пу-ян гармонет! — шоктен шинчыше Эрик деке мийыш.
— Молан?
— Пу, манам! — бригадир гармоньым ӧкымешак шупшын 

нале. — Тыланда верч, поньымаешь, пӱтынь ял ок мале. Кы
зыт паша, пайрем огыл. Малаш кайыза! — Кудыр механ, ший
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оҥгыр йӱкан гармоньым мланде ӱмбак шуыш, да, чон лекме 
гай пик! шокталтен, йол йымаке тошкале. Гармоньжат Эри
кын огылыс, фронт гыч пӧртылдымӧ Максин. Аваже ынде 
мом манеш?

Рвезе-ӱдыр-влак ӧрмалген шогальыч. Шӱгарыште улмыла 
шып лие.

— Молан тыге? — Лилиян куштымыж годым ӱдырын он
чылныжак гармоньым тошкалмылан Эрик мом ышташат ок 
пале. «Ала тудо мыланна ӱчым шукта? — шоналта рвезе. — Вет 
ватыжым шож пырчым пӱчкедымыж годым кученна, да су
лыкым касарашыже логалын».

— Тыланда эрыкым пуаш гын, — бригадир шудалме шо
мак дене чонжым луштара, — тумна семынак йӱдвошт магы- 
реда, ода мале. А колхоз пашажым кӧ ышташ тӱҥалеш?

— Ме кажне кечын пашаш коштына, нормым эртарен 
темена.

— Эрикат колхоз пакчаште кеҥеж мучко тырша.
— А кастене лекмылан вурсен огыда керт, ынде сар жап 

огыл, культурно каныме нергенат шоналташ кӱлеш, — икте 
да весе, кугурак-влак, лӱдде шогат.

— Сар деч ончычат мемнан «Чобык» колхозын художе
ственный самодеятельностьшо районышто первый верым на
лын да Йошкар-Олаштат выступатлен. Тунам мемнан ялысе 
рвезе-влак шке возымо почеламутыштым лудыныт, шумовой 
оркестрым ыштеныт. А кызыт молан нимат уке? — Эрикынат 
ӧрын шогымыжо пытыш.

— Уке гын, ышташ кӱлеш!
— Кушан? Клубшо уке.
— Манамыс, ыштыза!
Эрлашыжым комсомол погынымаште кугу мутланымаш 

лийын. Тушто пунчалым луктыныт: у клубым чоҥаш колхоз 
правлений деч йодаш. Клублан пырням комсомол вий дене 
руаш. Калык инструмент орекстр дене концертым ямдылаш, 
кызытеш репетицийым школеш але контор пӧртеш эртараш. 
Бригадир нерген йодышым правлений ончылан шындаш, гар
монь акым тудлан тӱлыкташ.
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Эрат-касат эре улат шинчаштем,
Шонен илем. кеч-куш каем гынат.
О шочмо мланде, тый кумда тӱняште 
Нимо деч шерге мыланем улат!

Корно, корно! Кумда мланде умбалне ӧрдыж велыш найгайы
ше могай гына корно уке! Иктыже— порсын ярым гай ярымал
тше (покто веле — корно сай!), весыже — пич чодыра, курыкла 
гоч шуйнышо. Кудыж дене кайыман?..

Иган чыве гай аван, Вера Евдокимовнан, шочшыжо-влак 
шыже велеш шаланышт: изаж почеш Эрик У Торъял педучи
лищыш тунемаш пурыш, а Толям, тулык рвезе семын, Волжск 
олашке казна ӱмбач туныкташ ФЗУ-шко колтышт.

Теле каникул годым ик кастене Йошкар-Ола гыч Чобык- 
солашке вучыдымын уна-влак тольыч.

Эрик мӧҥгыштак ыле, каныш жаплан педучилище гыч 
скрипкым конденат, кас еда тӱрлӧ мурым шоктен.

Пӧртыштӧ сокыр лампе тул йӱлен.
Лачак уна-влакын толын пурымышт годым Эрикын скрип

ка семже почеш аваже тошто кужу ойган мурым тӱҥат ы н ыле:

Шоктешӱдыр шымыт, маныт,
Мый кудытым веле ужам.
Кужу ӱмыран лийза, маныт,
Кӱчык ӱмыржат орлыкан.
Уке мыйын шӱдыремже...

Кенета, йӱштӧ южым пуртен, омса почылто. Пӧртыш кок 
еҥ пурен шогале: иктыже — кӱкшӧ капан илалшырак пӧръеҥ, 
весыже — рвезе. Саламлалтыч.

— Каврий, тый улат? — Эрикын аваже рвезым вигак па
лыш, тупшым вӱчкалтыш. А весыжым, илалшыракшым, пер
вый гана ужеш.

— Кушеч тыге? Толза тембакырак, — ӱжеш озавате.
— Ола гыч.
— Кузе илет? Тунемме пашат кузерак? — скрипкажым ӱстем

бак пыштен, йолташыж деч Эрик йодыштеш. — Кузе толда?
— Илена, ик кечымат чыреш она кодо, — мыскара шо

мак дене веселан вашештыш Часамнасола рвезе, Вӧдырын 
Каврийже. — Торъял корнывожыш шумеш автобус дене тол
на, умбакыже йолын.
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— Коло кок меҥгым топкен улыда? — Эрикын аваже кид
шым шаралтыш.

— Шоссе корным пургыж петырен, — пӱжалтше рвезе 
вӱдым йӱаш йодо.

— Чечас чайым шындем, — Эрикын аваже самоварыш 
вӱдым темыш. — Изишак кутыралтен шинчыза.

— Ме мутланашак толын улына, — каракуль шӱшан шем 
пальтом чийыше пӧръеҥ пелештыш.

— Тиде мыйын туныктышем, — Каврий оласе уна дене 
палдарыш.

Кугу уна чылашт денат кидым кучыш.
— Мыланем Эрик нерген Таныгин корно мучко ойлен 

тольо. — Туныктышо скрипкам ӱстембак пыштыше рвезе дек 
мийыш. — Первый гана олимпиадыште вашлийме нергенат 
тудо оҥайын каласкалыш. Шокталтен ончо-ян иктаж мурым!

Ошалге шӱргывылышан, арун гына комдык шерын шынды
ме кужурак той ӱпан рвезе вожылмыж дене вӱр гай чевергыш.

— Шокталте, — уэш уна йодо, — мый колыштам.
— Могайым? — Эрик скрипка тӱрым оҥылаш йымакше 

лишемдыш.
— Йӧратыме муретым.
Рвезе, парняжым модыктыл, шӱвыр семым оҥарен пуыш.
— Эше иктажым, — уналан келшыш.
Эрик «Ой, луй модеш», «Кай, кай Йыванлан» да «Шок

тешӱдыр» муро сем-влакым шоктен ончыктыш.
— Пеш сай! — мокталтыш уна. — А рушла могай мурым 

моштет?
— «Катюшам», «Огонекым»...
— Музыкальный данныет чапле! Мемнан деке, музыкаль

ный училищыш, тунемаш каяш от шоно?
— Айда, Эрик! — Каврият ӱвырала пиже. — Мемнан туш

то фортепиано уло, тӱрлӧ орекстр...
— А педучилищыже?
— Тыланет музыкальный грамотым пеш сайын палаш 

кӱлеш. — Туныктышо оҥ кӱсенже гыч шинчалыкым лукто да 
ала-мом блокнотыш сералтыш. — Келшет?

Эрик нимом ыш вашеште, чонжо кокыте шелалтын: ик 
велым, кайынежат, вет тудо музык деке пеш чот шӱмаҥын; 
вес велым, ынеж кай, пел ий педучилищыште тунеммыже 
арам мо йомеш... Адак тыште чӱчкыдын мӧҥгыжӧ куржта
леш, а ола гыч шоналтыме еда толын от керт.
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Чай шолаш пурыш. Эрикын аваже ӱстембак погаш тӱҥале. 
Чулан гыч икмыняр пызлыгичке орлаҥгым пуртыш.

— Пальтодажым кудашса да ӱстелтӧрыш шичса. Киндыже 
мемнан пареҥге дене ыштыме, нелеш ида нал, — мане.

— Нимат огыл, булко гаяк ошо, — уна шыргыжале. — А 
тидыже, йӱдвел виноградше, ужат, могай чесле! Пызлыгичке 
дене чай йӱаш изи годсек йӧратем.

— Эрикым музыкальный училищыш кызытак наҥгаяш ок 
лий мо? — чайым йӱмӧ годым Каврий туныктышын шин
чашкыже сӧрвалыме семын ончале. — Общежитий шотышто 
ӧрмӧ ок кӱл: ме ик койкышто пырля малаш тӱҥалына.

«Тиде уста рвезым вес тунемме ий марте тышан кодаш 
гын, вара мемнан деке мия мо? Педучилищыжат, очыни, сай 
тунемшым колташ чамана, шке велыш рвезын кумылжым са
вырен кертеш... Наҥгаяш кӱлеш кызытак, кодыман огыл», — 
туныктышо Таныгин велыш савырныш:

— Ик койкышто, манат?
— Изак-шоляк семын.
Чайым йӱын кутырен шинчылтме жапыште пошкудо гыч 

Гена изаже тольо. Уна-влак дене саламлалте.
— Эрикым музыкальный училищыш пулчена, — молан 

толмыштым Гена изажлан Каврий умылтарыш.
— Каяшыже келша мо? — изаже йодо. — Ала нимо шотат 

ок лек.
— Наҥгаяш шоненак толынна.
— Тыйже мом манат? — шольыжын кумылжым Гена умы

лынеже.
Эрик, чай йӱмыжым чарнен, каяшат-каяш огылат шон

кала, нимогай ойымат пидын ок керт:
— Авам мом манеш, ала?
Эрикын аважат шонаш пиже: ӧрдыжтӧ эргыжлан кӧ пол

шаш тӱҥалеш? Неле-йӧсӧ годым кӧ арален налеш? Сита мо 
рвезын вийже? Черланен возеш гын, кӧ воктеныже лиеш? Чыта 
мо нӧргӧ шӱмжӧ, вет Карл Маркс уремыште, лач Ленин сад 
воктене, ик пачашан вич лукан пу пӧртыштӧ нунын пачерышт 
ыле, тудын воктеч кузе эртен кошташ тӱҥалеш? Какшан се
рышкат тушеч тора огыл, изишт годым чӱчкыдынак пӱртӱсым 
ончаш рушарня каныш кечын ачаже пырля налын, театрыш
кат ик гана огыл намиен. Ынде тушто чыла тиде, тулойып се
мын ылыжын, чонжым корштараш ок тӱҥал гын? Кӧ рвезым 
чын корныш луктеш? Кӧн деч каҥашым йодман?



«Ойым пуышо ачажат уке. Кеч иктаж гана Эрикын шок
тымыжым колеш гын, ой, кузе куана ыле! Уке, тетла ок уж, 
ок кол...» — Вера Евдокимовнан логарже пиктежалте.

— Гена, мом ыштена? — нелын шӱлалтен, кугурак эргыж 
деч йодо.

— Ялыштына теве у клубым ыштат. «Октябрь пайремлан 
шуктена», — манеш колхоз вуйлатыше. Торъялыштак тунем. 
Мый гын, ом кай ыле, — изаже вашештыш.

— Молан? — Каврий шке ойжо деч ок чакне.
— Моланже-можо, авана шкетын когыньнам ӧрдыжтӧ 

туныктен кертеш мо? Мо дене полшаш тӱҥалеш? Мемнажын 
вет ниможат уке, ни вольыкшат, ни шӧр-торыкшат...

— Чияшыштат сай вургемым ыштен кертын омыл... — 
шӱргышкыжӧ куптыр вочшо аван кумыл тодылто, окна ве
лыш савырнен, вӱдыжгышӧ шинчажым йыштак кидтупшо 
дене ӱштыльӧ.

Тыштыже, Торъялыште, пареҥге кинде денат тунемаш 
лиеш. А олаш кает гын, мом кочкат? — изаже шӧра.

— Ме тушто кочде илена, шонет? — Каврий шокшеште. — 
Ит лӱд, Эрик, айда пырля! Чыла тушто лош пайлаш тӱҥалы
на. Ават шулдыр йымалне илаш ынде изи кайык отыл.

— Шкеже келша гын, колташ кӱлеш, — ола гыч лӱмын 
толшо еҥ ойым пуыш. — Тыгай талантым йомдарыман огыл. 
Тудын ончыклыкшо — музыкышто, мурышто. Кӧ пала, ала 
оперымат, балетымат воза.

Уна-влак верышт гыч тарванышт.
— Огыда мале мо? — Эрикын аваже ӧрӧ. — Тыгай йӱдым 

кушко каеда?
— Мемнан деке, Часамнасолашке, — Каврий вашештыш. — 

Эрла олашке пӧртылмына годым пурен лектына.
Эрикын аваже кок эргыж дене пырля унам ужаташ лектыч.
Поран почеш игече йӱкшемдыш. Каваште, тичмаш сукыр 

гай койын, тылзе нӧлталтеш, шӱдыр-влакат ояр каваште чол
гыж йӱлат. Эрикын ушышкыжо наизусть тунемме ик почела
мут толын пурыш:

— Эй, эргым, ончал-ян пычкемыш кавашке, — 
Пелештыш чалемше кочай, —
Пеш шуко тӱжем шӱдыр-шамыч коклаште 
Тый шке шӱдыретым кычал.
Ойлат, вот палет гын тый шке шӱдыретым.
Тӱняште пиалым муат...
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Эрик, вуйжым комдык нӧлталын, кавашке онча. Чыли- 
чули йӱлышӧ тӱжемле шӱдыр коклаште ала тудынат шӱдыржӧ 
уло? Тунамак аважын мурыжо ушыжым пӱчкеш:

Шоктешӱдыр шымыт, маныт 
Мый кудытым веле ужам...

Пиалдыме лийын ту почеламутышто чалемше кочаят:

Мый ятыр кычальым пычкемыш каваште.
Но шке шӱдыремым шым му...

Эрик уэш йӱд кавашке ончале да ӱмбалныже Шоктешӱ
дырым ужо.

— Икыт, кокыт, кумыт... — Эрик шӱдырым шотла. — Авай, 
мый кудытым огыл, шымынек ужам! Шымынек!

* * и=

Эрлашыжым уна-влак дене пырля Эрик, пеленже кум су
кыр пареҥге киндым налын, Йошкар-Олашке музыкальный 
училищыш тунемаш, почеламутышто манмыла, шке пиал 
шӱдыржым муаш лектын кайыш. Вет тушто, олаште, ФАШ- 
ыште, Лилиям ужеш, рвезе тудын дене вашлияш тӱня тӱрыш
кат куржаш ямде.

Кушко, могай илыш савыртышыш наҥгая изи марий 
шӱшпыкым тиде корно?..
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